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WANTED
Tosissaan
roolissa.Tuleeko
T?imäon viimeinenlehti, jonka mirlä teen p?iätoimittajan
tai milloinkaanon vielätäysinauki. Olen
seuraavalehti ajallaanhelmikuussa
ilrnoittanut
luopumishaluisranijo
viimevuonna.muttauuttapääloimitiajaa
ei
ole niilg'vissä.
Päätoimittajaeiteelehteäyksin.Mukanaovatjohtolonnanjåsenet,
toimikunnat, lehtitoimikunnankidoittajat, lehden postittajat, mainostenhankkijat,
painaj4lapinkävijöidenjäsenistö...vainmuutamiamainitakseni.Päätoimiitajan ei tarvitsekidoittaajuttuja.Håinenon vainoltavaorganisaatiokykyinenja
haluinen,että hommatoimii. Jokainensaa luoda toimintatavoistaanja malleistaannäköisensä.Oikeaa tapaa ei ole. Uudella paiätoimittajallaon
varrnastikoko jäsenistöntukitakanaan.Lehti koetaantarpeelliseksi.Palkkio
henkisenptiäornanka$u.
ei ole maallinenmammonavaanenemmåinkin
Joshommatuntuuvåih?iiikäänkiinnosta!"n.
otevhterttäminuunniinkertoilen
lisää.
Mirja Pirinen
puh.k. 8558232

TOIMINTA
MARRASKUU
6.11.ke klo 18.00
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTA- GRAND
CANYON
Kåisdend
ala-die Puuta.håkåtu I
S}fskokouks$
vlliaanjohtokunnanjäicn€t emorcist n tilalle, kÄBitclÄiini99? toinjntasuunnnehaja
lalousnio skii piiåletnås 1997jå$nm.truka. Kokoukenjälkd
Aulis Bost dn ken@yhddrÄ neitmn
seitsdåstÄ ihm6tÄ Gmd Canyorisrå. Våstuuh.nkjlö Ki6ti Kldola puh. k. 291 917l .

pe-su
8.-10.11.
KAAMOSVIIKONLOPPU
RIIHIMÄEN
HIRVIJÄRVELLÄ
Kokortumin4 HiFijåftlE 8.11.klo 18.00alk en.Ajhhj6: Helsinsisrå
omttoritieiÄ n6 3 RiihimåkiKmu liittynttn, jost! l8mrEln noio 2 km. HiFijANi 9 riaiirlsr! kÄånlt'ån vasdpdn. KDn
lsåhlitieloppuu!.iei@.hiettatier, roin 4 kn. Vamn.llaon majåplil*anoe åntisöitykoulu.
Tienvåncen
låiteisn m..kiksi auionv!reituskolmioLaumrainaon måhdollisuus
tullå paik lle klo 9.00m@ness{.
MajoirushnpinåssÄsisåtilåss.P.ikllb on nuutådå sinky muut€nnukursanlaaidb.
Vdstus: sånrnukaind pukcutunin@,maluupu$i+alus&,omt ru!år, sisårosu! keinnjå piklurcppu.
Hintanoin60 nk ( l8kdu 20 osallitujanhutåå.), sisähåen
mjdtukq , saunår!emuptrumnja kenon
molmpinåenuim. AntottonilleplritäånjÄ'jestänåån
kylri. IlnoinautuminenjatisåtiedorPerni
Salopuh
k. 2916873.Dui t. 92045171092.11.n.r.ssi

27.11.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kaudeiviineino slnlilt onDuuteltummskuuhun. Tul€nauftimmnlöylFhengenl€pposista
löylyistÄ.
S$na on yht isunajå siitåpe.iråänpåikanp!ållå 5 mk sunmd su.VastuuhqldlöKaleviKGki pnh.k.
8t3 5460.

JOULUKUU
5{.12. to-su
ITSENÄFYYSPÄru/VPIKKUJOULURETKI
ilÄKEUiN KÄMPÄLLE
PYLKÖNMÄKEEN
Bn$i lehteeÄla-Manndheininrielrä
toEraina5.12.klo 18.00.PåhuH.hinkiin sunnwtaim8.12.pcriltåon
tårkoitu ulkoilh kenrieshiih&t smo4 syödåhraååjaviihtd yhd6a vust€eksiraFirsrnakulprsin,
nakuualusis!,suk*t pikku.epun.temdir! raskulanlun,omt juomtja su.maLlmt. Tuo nukamsi
qas pikkujoulupåk€ttiai årin20nk naksv& Kustamulsd: osaonlj@id.llslr riippEn 350-4Ot)
mk
sisdlå.n mlk4 nsjoituk*n ja kdna päivdnruuat
Sitovåt,lnoittlutumis.t22.1I manessåS€liålurppo puh.k. 3226,t4tai Mirja Sårc|åind puh.k. 5?O2l l
Mlkaaa olhtuu autolastillind.
vlmis|! osottosi, mikkå olisi*in .ienDin ilnoiflturl kiinrostuk$si.

G!

ltf,iå1,r"0*r,rAlKoor

T.ltots v.det&! puila jos lud! otr tl$ss. Ilalla on lllkwÄo
yhteinenjoulm tunnd@n
riisipu!rcira jå Ulin puheii€n. Våstultatitö mjas pmu puh. k. 488 821.

rinåmä ilr,

TAMMIKUU
8.t.keklo 18.00
KERHOILTAMENI{EE]{VUODENKUVAT
Kaisima

alå-åsrePuulartåkdu1

Pdint6isd aloitame uudd uod.n kåt$lonållå n6nd
wodc. kNs$t@ Tuo nÄhråvåkmne dioia
rerknlÄ ralLoistald muisla muklvisb ra!"fituDistaJosla m eletpo ulkmmc ols sn k rinnoslunut. Lle6,r
ioukolla ne nuistot uuddl@.
Vstlulaldlö
Äno Målikainer puh. k. 370 299.

11. 1.la
PUUI{VETOTALKOOT
PinorvåhcdeKdakaircn nEåstobhell.i peråti topu.Mutr! k€l@ viet, noin klrned
$p,r F eu.e. V6turt6kilö
Allln Apunen puh- k. 345 I 781.

s.is$_.. Tåto tarj@

HELMIKUU
1.-2.2.la-su
KARJAKAIVO20 VUOTTA
Kdjakåivo on ollut yhdistyk*llå trrt 20 aona j. e llanriaksi lwsl€tädn tunoja nuisioja nukave
ohjelnd hnod6$. Tehddn{yhtåjs toistakive yhdcsså.OnÅtåe suksetmuk!4 yöpynisvålineetjå
lietenlin sumbjurut.
l<ok@ntmin€nKdjotÅihll. 1.2.klo I L30. LisÄtidtoj.Kirsri Kldolå put_k. 2919l7l tai Kd€vi Koski
puh.0+8135460pun.t. 856441.
Kåts nyöss.ti

7.2 ke klo 18.00
KERHOILTA-TALVIVAELLUS
Kåisli.od.I.€te,
PuurdhatatuI
U3klltaisinkohiihto!åelluk*le? Millåisiåvarus&ital!tuitae? Mi$A voi yöpyÄ?Td. tnunteteM j.
krslenätu, mirl blviwellus sisdl&rnpitå.. Nyt on sopivaajankohtanidriå: j6pa dinåkin.
AirtnrtijatvlsralEr
miclcll!.änkysrryksiin, nå'fllvåi kuviåja k€ i.s na}1iltÄonjoilain qrusreitalh.
Vrikk! kahoift! on suunmtturstodtÅjillcja kok natkmitle, loivotinm. sinunkinpånosrsi.yhteisti
Fruk.l.me od paljontiotoåja rcisimmejåke oråt dkrimmeja kokeoutsehne toi!€n toisitldn€.
V.stuuh@kilöPjtv&Puån€npuh.k. 3?2 l0l .

8.2.1997la
LUi'IIKEI{KÄRETKIt{UUKSIOSSA
Lumikdgilå litkuu kuul.Dmåklraåsti myössllåiese oaastossÄjor! hiihråjÄ!ålttiri. Onkoh& nåin?
P'iåisi!{lstÄ kokeil€n@ it$l
T.dn€Nunkior na!5toss noinkolrn€tuntiåk€dävd!'oiksn " rtk€nAlDlåst oy:kå lainaksisravilta
" Alpo$t " lumik nsilh. Nemålumikeigåton alunp.rintehty låskukjojÄdknrcid€nkårnöör jå !e on
rmstettu Er.*it ellå( csin. kMisp$, jose kmnotat4tu kåy ).
Kok@tunind Solslar ålspsrLlipåikll& klo I l00.
Ennaltoilnoittautudinm \dlttÄmåtön5.2nmcssÄ Aulis Bosrr6nDuh.893219 t i 9400,1008??.

21.2pe
KUUTAMOHIIHTO
Pqinr.io€A tumclnållin.n iltlhiiht ly. Ilmoittauruninen19.2nenn€ssir€tkmretAjälleAulisBosdmifle
puh.893219lai 9400-1008?7.
Tållöin*Niåvat plikk j. aik .

'l

28.2.- 2.3 pe-su
HIIHTOVIIKON
LOPPUVALKEALASSA
Kanssllispuistoksikin
k&vailiu Repovda atu. on tultu nuutanan woden lataisctrasry*a€ltulGestå,
nuna Dnkononikå4 kårnrr siellåtåhella?N$ siihentadoutuunsndonsuus,siuåteenmeviikonlopun
hiiltoda*u vålkeålm. lj]rö Hetsi'dsia p€ 28.2Uo 18.30låhloldlå DikaworcIå.MåioitusAI;hn
nsrile viråsralssåAnnilsnr,1h"q Joseoleme nornklo2l oo.pjtuu;,rk! stts va cltan U ,otla
sn2.3 klo 16.40.jatllo H€lsinginlinja{uroasmlle on 19.30.
LduanraipåivÄn
hiihtelqD. Repov€den
mei*nisa. Joshiihrokete.jå
ditråäsqnnuntliksikia niin silloi!
pisliydlme juomåssnn*tikahvil Suon€nsuurimbånlansknnnd $lklss vek@iånelä. valkeals
hrur*i jädesl€r.Aan
luln s.nanavirlonloppuns
tden.itratJsr'dulolal kunoss,
MatkaDhinb onnoin590nk sisåltåe.DåtkatpikåvuomltstiitntäkuljetuksinenHelsinki,Kouvolå-AntrilaVålkela-Helsinh,nåjoituksmnetjåntensenhuoneissaparelt! |!i sumkamdiss ( sis.lnnav@rleei
) ja
sswr! kåksi@niaista,kahd€tretkieveA!pe.itrteisam@tåispiropöydhlauntlina ja kodruun sunnun,
t!in4 Lisdtsi taniten nnnrlmå t.ntri tåDstainsiirrymisiioAiflilå-Hiuos@etni-Antiits.Maioitls. saum
mainrtur
sroriat
on 200mkqk. Huon'Noptu \eajsn etukahdetk.rahdfthei8enhuoneJose
la edellä
llnoiiautunisr 17.2mennessÄ
Malkailutiironj*Fryatveluunpuh. t?0 868.Senjålk€@najdtust! voi
lysya suotun RitvaAlblalta, puh.05-338130ja 05-33s230.
Lisåli€1oja
HannuSiilarilq puh.k. ?36 8t l

MAALISKUU
5.3ke kto 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTAJÄÄTIKKÖVAELLUSKURssI
Kåiqi.n.r ålå{ste, puura.håtåtuI
Ke!,tnkokouLsese
kåydÄÄn
ldpi silnrömÄÄråiset
åsiatLula uoden 1996toidinrlkcnmus ja iilinpååiös.
Kokout$njdlk@nRaijaH.nrme k nm kokebuksie Kebn€kaisllapid.rystÄjååliktöwcluskussista.
v$tuuhcnkilö KiBti Kldota puh.k. 291 7l7l

TULEVAA
I5.3. TALVISWNN]STUSTA
5.4 KERITOILTAPERHOSISTA

LOMA
KUKAKSELLA19.1.-25.1.1997
KUUTAIIIOSSA
KukasjeFi kulsun ntrhaisile låduille jå kurn
klltldale småpoluille. LÄhröH.hjlgisiå la I 8.1
Lellot 9.24junalla.MåjoitusjokoG@doelodase
iai sML:n mj6s. Psluusunnunti@muna26.1.
Hitrld noin i200 nk: sissltååjunam.tkat
makunpåikoi.. li.ja-auto-. ja tåksinå!krt,

mejoiiuksdja suno kolm. ke.ta'. Ruokajav&
kuntuseivÄtsisållyhirtan. Ilnoittautnmiser
16.12.96
manessåAnjåPouliaisl€puft.k. 557
437 tli 949 417 293.Enn.kkmstiu on 500 nk.
MatsuistalåiEt€råtupant}jsiirtolonåttcl.

HilHTOVIKKOYLLÄKSELLÄ29.3.-5.4.1997
LahtöHehinsistå28.3.ldo20.28låhtdålläjunålla.
PaluuKolarist! 5.4. uo 19.25lfiwållå juGuå.
ma&.i
Hidr! n. 2400 mls sisÄltåcned€srakais€r
juralhm*uupar&oD, bussitrydjn,najoituk$n 2 h
hloneiss€,sur&,emiåi$n, r€tki€!Äåtjåpåivållisenseldoppåe pllrelut

2.297ne..c$å JorIlnoittåutumisetjåti€dust€lot
måNum' puh.k.912318243illaisin.E nåkkooD
pdikånvamnn@tv.mistal@ osnotronne30.11
% manesså.Ennaklo@ksu600 mk maks€led
kotiintåhereta!ållåpankldsiirtolon*t*lla cråpåi-

1997
AHKfOVAELLUS',t2.4.-19.4.

Rcitti kllt€ tunturialnellamalittyjå tåkircitlejå
pitth vdnh E€tra-PålLs.
t-åhiöH.lsingi. Futari@saltzp. | | .4.Eo2024
låhlcrå[djuDlla. Mutan rohtuu 8 hmkee.Hintå
on noin 1400 ml sislltå.n mrltst jurållr
mskuupåikoin,b$siktydit *kå loppusrn.r jå

yöprmien Psllatsella. V&ll!l6o
likånå mljoituDme oniin t€lttoil,inja laråustupiin. Matkan pi
hlus noid 55 kn. V!rust@t tdviva€lluks oukai-

Tiedlstclltja ilnoitlauluniien 9.2 97 ne.nessä
Jom. Numi 912 318 243 iha'sir.

VAELLUSJA KOSKENLASKURUUNNAALLA29.6.-5.7.
1997
vaellann€ ni€noiss nairnise leppoissi iuuted päivÄnLiete j@nv{sia. KålastNoshdol
li,uus on ( taim.n, hej8, knjobhi )b. ) Msjoitus
teltoisel\,1et$trallitulcenrukdlsillaleidpa,toiua.
Reitti seu.åile osin Ruurm koskircittiå,jonka
sitte. retkd lopuksil6kemnc ålas( Måhtlie elå-

mysl) Hinb noinl000nk. Ta*qnus myöhtuir
Iiunlopullislhinnat*llidvåtrnhöja paluuHelsingiståjunall. Li€t*r ja lålaisin.
Tdkcnmr ricdotaitåtslluisralm. *urovise lehTiedustlurKår€viKoskipuh.k.0q8135460,puh.t.

TALKOOVAELLUS
1r-27.7.1997
K*ållä -97 hcinåknua l5 påivå! s.utuvilleon s!unrifleiU! noin kåhden liikon k€ståvä blkmrcissu.
Tunnmlelujå on tchiy jå elvilystyötä jåtkeraan 1ii,
vikti ' Pi<l-älåppi siistinå" ry:d sekåU( kassllie
puiston vå€n kånss. Or mh.lollisr4 4td tuleva
prcjeki olisi suuruud.ltåu neille tals yhteisen te

kemim ptkk4 jol@ nerkjt$ påildnlåårÄ
tllenlr
riin. Uti kertoojålehd.ss*in tulertuejulkai*n@
vtliåika tieiojadian kehitttmistA.
Tiedusl€lutjailnoitllutunino ttlja Pmu puh.k.
puh.l. 68252563.
4E8821,

RUSKAVAELLUS
PAISTUNTUREILLE
6,.13.9,1997

Rusloon tåhånåikaanparhainnillm. Mesto on
alotunturiaj. koiviktoistalaats@.Rcrkialke UrsjoellajspååtbaKarisasni€Be[€.
Låbt6Helsinsiss
jundssjapålnnHcl5.9-97klo: 19.02låhte!ässå
si.kiin 149. klo: 8.30.HidtaIl50 nls sisåltåen
natk4 m.joitukrn ja loppu$une. Retkiookaja
mkuutuker €iversisållyhintau. osotrajil€ pi,
detrn anaLLop,hlai Kdaklilollå 23.8.-97tlo:
I1 .0 0

Ilnoitia!tunistjå liddustelulKalwiKoskipuh.k.
813 5,160.puh.l.856 441(pDdAhåkub oin€llå)
1.8-97 nenrcs!*i. Muksn mhruu 8 hdteÄ
E mklonå&su 550 mk natsettavå 23.8 mcooessÄ
koliin låh€t€tvllä pålkkisiimlla.

l0

ULKOILUHDISTYSTOIMIKUN
NANYHTEISVAELLUKSET
ta{LoTIIREITl I l

OX 3+35

TULPPTGKILoPTIÄ6.,1d9,l9t

Kiinnostmkokalotrireini?Nll sinullaon
'nahdotli RuskååKoilliskana. kolk'ssrvoi ihasleuåTuom;
suus!elt!! holb huikonenn€ljåsåeriossneljån
sr Rehku (OSL)johdouå.
wodensikanatai oellistm vai',jollekin oruudeu€.
Emimnåineoosuuson AbisLGKilpisjåflij! sita
suunntrelesailin.iuhani
Kiehisra

SML JARJEST
TUNTURIOPAS
I(URSSI
JÄiTrKnövaxLLUs JoTUITEMIN rgJo?.
TEORIAOSA8
tg97
-92 1997
K{rzrÄNTö 8.-15.3.1997KrLprsJÄRvELLÄ.
Lisåliedot Tino Piilonen6226 2815 tai E€leno
Tieduslelut
Tino P'iloncn62262815bi E€Ena Vdran 62262412.
Yalran62262412.

PERUUTUSEHDOT

Josvåråusp.rult€t d. palaut€laanilnoittlutunis
haksuvåh€nnetBnåtoimistokuluilla 50nt vaaukselra, kunmkin niin etr4 jos vdius p€ruut€lan
42-31 lrk ennen råtkån alku,. p'dåi€tsr

puoler

301 5 vL ennq natkan ålku pid:lt€$iån.anakke
måt$ kokondr Miköli t{må nålru on yli 25%
uatun lomåviikon hinndst!. palåuEraan Bhhån
l:l-8 rk e.n€n n!tk4 alkoa, pqirÄAn 50% knlt,
eakokonåishinnAlakuirdtinvåhi åå.cnnakon
0-7 tk

e..€n n,tkrn

alkus, pqi&åo !an!k*n

Tilsja on oik€ulettup€ruutrå€$antå!1en iakaisi.maksuu lååkåfinrodistntsella.
HehinginSeudunLapinkåvijöillÄon oenottajien
våhladd tai nuu. €nnaltå @manomanslfn
johdoslaoikeusp€ruutra!loDstilåtuuus14 v.k €r,
n€n ilnoiLlun rilåisuudo alkånispÄivåå
ol€mtta
v€lvollin€nkorylutsiin. Jörjdråjånperuuttessatilaisuuden,
osuottonstsn pa.l.utetalrkokoneisuu-

ll

PYHATUNTURI JA PYHATUNTURIN KANSALLISPUISTO
suona €t€hisinnån tunturin niness on liÄyry
nonel v{ittelyr jå mo våm on s"dul "tunrui
Nonin6, ku en la&i o. pålh|si paturcitu.
Pyhdtuntfin, €iolelåninnui aoosraanKisr@ldty
då. s. o. åirotunturijå slurtunt!.i loikd lisåtsi
josa runtureiiaon
våikk! s sijåits Etelå-Lapisså,
han$e. Pyhdluntudon ollut ainavesimisn tåpin tujåm. olipå aiklo@nsååd€fl,v
l.ti, .ftei Pyhåtunlu.h pohjoispuolell€
snut lantalainqvlkitui
esli asu4 säådösknnottiin losh jo 17001!wn

Pyhåtunauri
Pyhåtunturinuodostuuhlhta!åslå länsi - itå
suui,ista s.lå!t*$a, jok lånttin laki o 504
hotriin kot@våPeurakcreja
itåisinKulldkdo.Kev
Knen huippu Noitetunturi kob@a 540 metriin
ja Noilatuntu'ivdnnjåätålskcn s€kå
Pcu@kercn
Noitatnntldnja Kultatdon vÄliinnrhrav! Ijhonhsttu.Ko.keidpicnhuippuj.nalkup.rälsers@ne
l&is€inimelo!år ollEr si.id!@ivi, Äjihkaipps jå
couevaivi.Tunturilakicnvålillå on jylhiå kuruja
joisla Suonensuunn ku.n on Uko.håtnnja
Kultakereovålira lsokuro,seinåmätkohov,t läh€sk tsista! detriä kurunpohjsia. KurulskeutuujyrkåstipohjoisenPyhålaruninis@å.Rinteiltåånjå naiemiltås. Pyh5tuntunonpoitheuk*llis jyrkkåjajyhå. Kivilajihdn 1udluionhsraiiiia.
M@slonkorkeuercetelåsuuonåse
on 350 met.iÄ
je pohjoiss PrhÄjåFenpinnst& pqåti 375 n.
vedailu Eoksi roisi tod.ia ettåSotostinr@linen
kork€us)mpå.di{srå m@stosr!on 435 melriå.
Pyhåtuntuinlaet ovåt*.si.i6 !€mten tåsisi4
nrttåEtån peiiåniä-Tuhf itutuet!.n nuiEisd!
smelaisten pllvoniapaiktana.Siihenviittra mn
tunturinsn.ldn6 seitanini Lair ny& Lt.iharlu
tbturin poftjoispuol€lla.
Alu@n suosituin[åhrÄjr -pulousPyhåkututr
!1ys on Pyhånkåstc€nlåmFi
FhjoispnolellåLuin myöslåmpikdju,jota jatlau

K.rhunjuomlamntelle. PyhÄnlidtq lmnm nini
viitEa smad Lapin hislo.i@n jå låppalaist@
täåi.)ttåDis*n laislinusler i60Gluulla. Tmn
nuk@ tÄÄllÄkst€niin ensinmåiset kpin 6!L-

Pyhåtu.turi .i ole yksinåina turtu.i l@jan kanar
teskellå. !@ tunlurin@jalkuu k@kk6n Soubja
ninisinå l.tinå Pyhåjåncn itåpuolcllå. Ssnoin
*hnne jåtknn lnot€M
Huttu- ja (apusbtunluri
vÄnimisinå keljuns Sodallal@ Luostolle st}!"
jå
lissii ovål hi€ns ålennåt netsåist lltva@n
tflpiveE.
S€länn6nuodost!! nyös hwån mellu$eitir jonlq var€Ua m Dyös autiotupiå Reilin
snosio on Dyryåån tcin råimtFlt
kGlo PyhanDiuijsl@bo@l
nylrt{r, v,li"sr€ttu t hotkå@ti
måtkåilun piidin. Moldmåt tuntu.it kun ovåt tunnettuja l&tLett€lukdLllGiå. Kdi.ktule
on pystytetty telelisioånrendi. snoin sn rinlciliÄ löytry
låsk tt luhis$jå ja horelli Dui'c matklilupllv€Iuin*n. Erdnmo muhm rå,åliå€i siis löydr joten
elånen hiljåisuudG1a tuunival dåt tlikonder
ildltå muille tåpin kaircille. Llpin misdiå iåee
kuit€nkin k0n!ttå. tuuå ihåilemd. Maikåilu lno
jatkuvsti uusi. paineit Pyhåtutuile. $undtel
niss m lååjdaa lsLeftelurinreitdja rakentaauusi
ftot€lli nyLrisn vie@n.

PyhnturtrriD krDsalliipuisto
Kasållisi'uistosijdts Kerijårcn jå P€kornni€n.n kuuisja onp€rustettu
v. 1938.Puisronkolo
on43ln2. S€kåsit{ÄlÄhes
kokotuturin Kuhlteren
ilåloit@lukuun
orl.nanå,nun! snftd sisnt]ymyö.
korpiF suomåitainntnn, et låja Fh.joispuol.lla.
Jårviåkånsallispuiston
ålue.llå ei ol€. nuttå
kirkayetis€ttuntu.iletrn€t *låntco Fhjoisp@
lelb dtav.l
dais€nalle vaihrelu! Karhunjuomålåopi,
Anrikinlamri,Annikinpoi-

t2
*!iilmpila enryisesfPybtnt'stcenlMpi ovarsuo- Tdlviåitda nuillekin hiifttljill. kuin laskctrel'joille
sitluj. Ettikohteit!, HanmelsåWöhyk€
ulothruld- l4tty runssri pålv€luita.Valnist! latuvqkos!@
hes.l00meidnkoftcutenj! huomatiasos kaojer
kchut&n I 50*n pituieksijå al!@ltalqt a nyös
n.t€'ståonhankalakulkuistankt@.Tunrudnerelå,
valaktuabtur 15 th. R.iti.jÅja tunturi$lAnteiur
siwlls on mrds 5,5kn pituinenluonopolkuopas ldytrajokaielle kunnonkohottåjdle.
lein@nekä elåinro ialv€ttimissra k rios luonblaru.. Kesallispuistoo. Me1!6nturLinuslairok- Aruen lutio- j! vorsurtuvat:
sn hoidoss.HoielliPlhätu.lulin viercssÄo.
PyhållnturinoF$tuskeskus.Kls srolrlln aluconveEå- KdhnnjuoDslms€n påivdtupa,
Huttulommåutic
t€nköyh{, k€k! tansllhpuist@. tulluu låhinnd tup4 Kåpustarpåivåtupa,
ja
Kuuklelin vamDstupå
klruja tunnmaiil. &moin suurpedot
puuttuvlrny- RykimåkurunpåivÄtupå.
laisin alueelta.NäÄtaensij@ viihtry!@ninåss
l<!rha:ulkoiluka.ttaLuosto- flhd I :40000
Pyhårunru.in
opastusl€skm016-882762
PyhttqDtu.h retkeilyEitit
Alueellao. 35 kilohctriÄ vsellueja hiihtoEinejÄ. au€enå on runs@srihotclli- ja Dajdbsp,lrelua
ja johtåa
Pååreitriålkåa opastusk.skuksesta
påi!Ätuvalle.
Kåftunjuomaråmm.n
T.ål!å Gilli jatkluluoteesnduituloosnauliotuvlU€.jostapolku
llor€lliPyharlntu.i
016-856lll
suunrllruu L,uosrolle
Pyhå- Luostordtrinå. Reitti At tis Holelli Luosro
016.624400
seuro pååosinlurruri.hdann€tia Pyhåtu.tunn Kairosiåja
016-8521%
jålk€nqsinnÄi.@ vialihkoft d€o. Pyh:inkasle.n Mebllinåsuntol&hot€lli
016-t56I l1
putousF tth.ihadu. Karhunjuohålsnmeltan.us- PyhåiArteli
016-852141
t 4puol.slaanl@ka-jaPflnkcrclle.PyhAtu.turi. Pyhahippuk€sLnslar@mo 016-882820
ja Huttutunturi!Älisesså
ls[so$ sijaits€lalis Pyhå{,uosioMåtkåilu
016-62424a
Hunllomantuvalhnousra&Huttutunru.illejacdel- Såuklomvan.etk
ilykeskus 016-853402
len Kapu$a-ja Larlaleralle, josla lsslcudulun
R'bnÄlorun pdivåtuvalle.Rykinåkurusr!nou$
ien timpiverai tanita Luostolh.josralaskeudullanLuostonnattailuteskukscen.
Polkujenvå6illq
on on tulenrctopaikkojlj! åutiG sekåpåilslupia.
Kssallispuistonulkopuol€llaon
nyösEifi ejÄkuren
PyhÄtunturilla
ryhåj{nelle.
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HSL Kilpisjärvellä SM-erätaitokisoissa
17.-26.8.
Kåuniin! laumtaipÄi!ånå 9 Helsingin S€udu
IapinkÄvijÄÄpåkksi rintl€ne j! suunlasikulkuns
jällen t€m ldo 19.24 iltåjunalle. suuntaoa oli nikiis mnnknin-Lappi. Muthtållåk rtaakukao
neisiÄ öi tiedlt loFulistå !.ellulsn meÄrålpäåtä
ja itse vaelluken llrtoituskjn oli - sshh. Utioli
!åståtrrur jållen myö.tilvå$i ralkokutsnun ja vci
jouldrosrs tohti turiemato.tå. - Saa-Veikot
järjestivåtrånånon a SMqåtairotier Kåsivam
ja olimn€ mc.o$a 6s
up€is tu.turin,ismise
ttcbrÄviin, joihin meirÄoI plydeny. MeilrÄuskottiin
lö't'!Än jonkjnbist! tictÄnrstq tair@ ja iinåtin

&mu[å olimDeRovrniem€lläjajatkoimncAxliken
Plj4olo Kjlpisjåd€lle. Metsåntuttinuslailos t rjc
si nåjoftukm jåmaloist rö'b,rnnden uutukaiwse
retåsåu.åsw.
Taiållå mltis simme kariat ja
licdon @stipaikstanme, jonne låhdimde vå€låmäan suonuntai@nuna. seå oli aluss båhlå!å,
aurink$ ja h€llettå saimmeyllir kyllin. muth sde
oyös kåst€li m€idål non4n ott*s@n. Reittinmc
knlki Sa.ijåFen ja Kuonjarjoh[år lupi€n kautla
kohri Pdoj.^€nja s'elldråsiipaikdlemne PoGdoUe.
oli riitsv$ti trit!å !älillå fiisldl€keskjå ja
näi.
^'k@lalnistrutua tuleviin bsoilin
Utiuc oli anieitu ohjolappunennstipåikar suunniL
releniseksi.siujanieUkuvitueahwåksik.r.nå€n
liiloilinme.€itit nsdhajell€. jota kobisipaiksus
l€veånåjaki!ikkoiscia.Siitåkilpåilijoid€n
oli nentävå yli kastuman4 tuflållissli ja nåårååjasa.
P.nion loinei rehtå!åj Glla oli osoinaap€rhokalaslusle\iiikai hallininså. Kun kåitH oli ralmista
joenyli lekendånnehinåuspostia
m\,ötcoflhdr.jmne odottlEdr panioid€n saapun'sta Bsliue. Kqle
råh],srjijän:i ja råsimnolrrjane Anla ja peLka
pc.hokslastuspaikaua
j@lle
uli jå'l !p! lähenäjinä
ja me loputsat!. Aulir KiAiira san j.ei biseu!
onnallavåslaarctbmssakahlajia.Oli mielentiin-

toisl! snnla pånioidm ownists ja tytukdtely{
yhd€ssn. Rastimm€kautia kxlkivrt avoinen sjån
osottAjat. Partiot olivåt nuo.i4 nutt! useinnåi
edtldid låitåvii jå höillÄ nå)'tli ol€vån p,ljon kokcnusra eråvaUuk*sra. Tåmän nd'n roin6 yö oli
påtksei puoleuåja @nn olj tunlaja kylnä, m@
ja teltnt knnm Fitoss4 nuna se €i hi<tlstlnut
pånioidd.iGn ylitysl{. SM{sllistujiåolilaittien l T5,joisia neliin tuU I 49 paniol!. L..heskoko
Käsilen
slu€euå oli råst€jå jå suo.itettåvina oli
nitå dilåisinph tlitG ja tietoiehtaviä
Oli dlkai€ osUistur nahin .rilåisiin tålkoisii. ja
vietiåå åika rodella up€iss maisnissa Poromon
koh.ass Mekovaamn. Annjalonjio ja såivemn
jylhiå siltr€tieja
ihaiuen.vaelluksn kuunåsi lielä
h€litoptdlento tuttuj€n ma'*oie. ylitse takaisin
KilpisjÄNelle, josta seur@vånspÄivånåläftdinn€

TERVEISET
... ylimääräisestäliittokokouks€str Jlräskylåstä
6.10.1996
Kokoukses$ ann€niinhållhnksellevaltuusliilon
hotellie.thiiöittåmis@n.sillähot€llicnkilpailukrr}n ja asiåkåstl,_aoaåisladen
pamnlami*ksi on tÄrketui. ettå n'ida p€tuskorjauk*cn s@d&n riilili,
våsnpiÄon@ mukantuIevi.nlht€istyölanppanien

s

Sanållå annettiin priälits vahvislaa v 1942 teh0
kåuppaKukåsjäfr esti. Kanpaslapuuituu l.dninh.llitukFn lupa joka pika-asutuslåin
nukaåntuolloin

... järjestöpäiviltä Jyväskylästä
4.-6,10.1996
Jårjestöpåilien åiheend oli Myönteinen julkisuus
yhdisrystent ökåluna Aihesla pideniin puhen- Mikå jtujestöissä jå jå'restiijen bimi assa klinnosta4 tiedotus!ålin€it! toidilospåållikkö P€tta
Aul'ooy Ylesadio Ab:sla
- Misr, yhdistyks@ p.ofiili/ktrla nuodostuu, jårjey
!ösih*n Juhmi Ra'lo Sum4 Koripuruliino ry:s1Ä
- Kuirkr pidåt hwåt srhl@r loininajiir. julkaisupåålliklö ScppoJ på.tånen SMl,:nii
Ryho ätydåiheina olivat yhdisiyst n !Älinen yftieistyö, jåenedu! yhdistysten nåkyninen jå houkut
råaus, tåpåhtunien jåitestådinen, rctk€ily- ja ympå.idöasiå! yhdistysrm jalritysn@ilnd
dueelli,
nen yheisryij ja Kutasjåfri.
Vuos' 1997onSuoncn Matl,iluliito. I l0 v-jubla
wosi. Vuotl! lietciltlltr - Suondlåisn lomn nG
iem Vnålinen nosipäivå m 24.3 l997..jonkÄ
jålkei*nÄ viikonlopFia oi lvoinien o!ie' päivär
kaikis$ liiton ja yhdisttsto toimip.ikoise. Muila

juhlåwot€enliittliå lapahnmiaon nn:
2l -24.5
' jublaliittokokotrs
Hehineisså
14.l6.l
- juhlaliiko.loppu
'juhlahiihlouellus
Kilpisjådellå
l . 2.1.
- nuistolåal$ k nninämine.liitor cnsimnåiseen
tup&n snapp.nuunasss
llalotlircirinnuisrokili koln€nlaliatunnänajatlfhille slsknnn aluse
konfeFnssi
18-219. Vuo
- Eu@panraeuusliiton
yhdessä
kalissa
SuonerLadunkanss
Elrakunnall'rcnulko'lnpåivå
I-isåtietojå@ vuodenI99? Markilu ja Låpin,
SMLåvåsi
L5.1996l.t€metiin
Måjdtusjanlrkåilu
Suonesså-silui.
Nesai!åtheliinnostu.€en
!as1!!.
olon,sillå 30.8menn€sså
oli jo yli 20 000 [ärijåä.
Osoitehtlp]/wwsml fla sonalenue.nl
SML:nulkoiluloimikun&4n
vud.å 1997'1998
luu(snrku),HeimoKorhc
lularPirkholiieHuovinen
(HsL,),Iuhei
nen(K@konlapink.),
M;rjaPirinen
ja Hannn
Siik(Kiehisl),
Taplnituomainen(Riekol)
(OSL).
YrjÄnåinen
KK
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TALKOOTARINOINTIA
Ensi k€sånåon tiedossalaas suurct taltoot Låpissa
Talloilt! on €nnenkin ja Eissuistä or tebrr" jopa
nåltelm4joka on esiie,,)_pitltujouluissa u*'ts {osia sitten. Tåssåsiis tu..€lman vin&jiia eisi keså!

rd,*t:

Voi jcssns n'kå rnosil

rdf,: Joo lodellakir pah'n niti oi ollut sm jålkecnkunmei*nh'.tmpa'stiinEnlataulE hyllyltå
P./sc/t: Sama niehä, ole. aivan sane niehä
Eihänvalti@honnis yl*Na n l niinrankk@ole,
nottå krn å..er!an maröarien käsiin...
li$z4
Mitå se oli lää taltoopontka!
Å:a,*,: N€ oli jotåin låpinkdlijöi!Ä Helsin*rÄ,
P.,rre/t: Joo joq sen kyllå buomasi heti Ei *
ukituine. !åki noin hnllnna h.nrisi y<itåpåivdrlci
kunnoi lepötåukoj.sm.u
(a,&i:Måkin lyheninainrldnluuman.Joseibak ttu
påålri iu.Fesen. niin sinen Hr€en. Koko aika si
sylesk€lå snnåliå 1aihickke Jalopun a*ajoku
äijå kuristi hikiseuå kou@Uen kurkusl!. Yks oli
losin rdhåntksumpi. Selåilto nul sellåFen hitnssn
rclkkummn Siti oli !åhltn niinku dipputeinlss.
Mut vålillÄ* vcti senliinan silnille niin €nenma
nåhny naisemia Ja sin€jos ps.ldh hbnåt liiån
kauas påihin, tåhto toi keskiliohta tulla tipeeks.
l'-ordld: J@, kyl s iii. on €t pituus tuo eril,wisettcn nak..n hclpoua
onsclnia. Mut tÄttt] s6
på*sy Ne nukana oller iåisel oli ihs ti(lirå
bakk€a nadojå. Toish! niil o. s€mnone. kjvln
Fhmec otc - äaåt ottaa aina niin mnskisti Lii. et
nen€e snolet sckaisi.. mut naisr t€te *tr sill€e
sitt€ .€ toll€e natuttele - vaik Lyllä niillåtin alto
lyöntiloppuå kohti kolela niin it olsalllss lunlu.
Oiti nuuten tGi ilkesli liun ne löi lehan oh'ja nilos
tos14ohinosra. sifle neni rier_vslinåula vÄåräksiå
nå sh .ista kipe€nttkisk@ siltl ulos.

P.,.tt /i: Muslå€'li,vuåollurnilåälcmsiird pitiliö
hanraakista\iinni nid lai .ainen Samanlåisrå
tulihuittoå siella nådipånikåsså se oli. .
Jaaielåonnsid litkoå.Mä iih@n oransia.
Siiå oli s'ttd sn ja siln,ir lår"nnå.Si'nå heliecssli
lielå s6haju [!!otti. Mä ooi allqeinen öljymåslille
oon ilmannunra laleksi.suosija.
(d',h: Se belleoli krl ksuh@.
Nåå m€rsiinkärijät - l3i nilå ne ny oli - h\ppås
jåtkuiåsli uifras{ nul neikåpoikå ei vsn pä.
turpese poltiaå pinrmne. Måjunel'n yhellå lauollå låpionkansa; s€kåvikå.s tosiloumana
Ei kerraak@npånneeln€itå {s h€lkeksnnrrleteen
rikmnm. siellå riskkijänellåki mcsd nc kåks
joutu kahlemaan kainalo'ta myöt€n, * mies v@n
nostinua ylemn.i veitta nri yrinn l€itin voimin
painaalas oliskohar p€la.n,rmosrcvourioila...
leaelt: Joo. I(ovaaoli.
Må hu'kkåsin ohinennen n@tlorisahan lisn$a
Se\t'kkåili yi€lå lihrcc.å kun oli
just lullu netiåhallitukscn
michcnhldis*i liänp.l,
Kauh€ebmenoaoli kuulemmaollu ..
rirda: Tuli jo ihan nieleen. et piuiskö laihla!
duu'a. S'isjoskaikki kcsdln€ne tålhsts .
(ftkt: 0i siiid kyl tuLs nitåån.
Pe,se/,: Vois nennä laikla lleisadiollc.
Eiks ne oojo nellein *aikki link't lehny. piiåsis
Joo ne loilaiski sille perusha tars kmhoja
^?rÅi:
dennå trtumåän Hes@n.
N'm€ksroistullåuikkåylenkånkia!etelånkäd..

,r..&

ts:

i">
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KAAMOSTUNNELMIA
jokr
laivåshohlaajohppeies jå lnovåikirjmn puihn
Sydånlalv'n€n
€råna @ n@hisicnlaltakunta,
tubuu seikksiln.hålukts vaellaj@ lier@ksen. ja tunturcihin.Tmnelna on unoomåii€n. toska
mlo on Fhnedå. h6toa. Ser€iht r vå.iÄnnjdk!YnpdriUåsi
ontaMokM hiljdislusj! knrdbön]l€.
!sti. Pohjoisa$unmla sirircnhinyvalohaiq,nåå
Måisenaon k.uneifnillM, puutjå p.nsat kie
routun@tkuurais4nvaippen$, netst jå tunturir njåtlunmanlaivsrjav.lkoi€ntunturinvdliliå
puhlen, pehmennlunm peitoss. TÄhde!rohtåTåliA on åmun sininenheiki.
!4r relontuletkenosyössÄjå kunvålo svat aiVåhirell€netalåino raivd li.k€hiii vtuienmeMå
kentaieonaisen.epÄbdellisuudeniunnunnåisr
aniaa runtu,€illejaråalsoilleniri ihn€elrisinpiå
men. Öislå hiihtoretk€lliiva€ftåja
voilok€aellaisiålumelnia, etlåhåntll€ etsimÄan
niilåtåältåyhd räriså!}'jå. YnpÄrillåli on nykistÄvÄrl.Valo. on
kaikkalla..JostÄhånk@mospåi!Ädn
laskeutuupil,
!iå, tunnetoldasi tesk€llåulkoistå, Fhm€ååutua,
vaikla aurinkolrmtl@kin tai@nmnnanlaksn! jol@kulkcbnuka'asi,e*;ioikasra.. ricdåeten@kö
knlkusivåihnhdalköF€iklUlsi,koskånäbl}fs m
uorokaudentrpåriins4 €i Lrpin kamos oleto$
ker din pin€:iliLuinvasi.åvasikådeläisinmåsså hdipyryt usan ftyörå. - Mutia laloisuus€i ole
Suomess.Amrlla yötr pineys håipla nop€asli.
Tåivun valot rouelal tunturi€ntålå4 b inet

-t:
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Ain@slaan
siloin,ke taiEonpalcujd luhjpihidtr turin t@ksejo siclÄ lopuksi !åyntu],t pienen
priiossapåivåotrhånäiÄaik! kahdcnpimcinvålis valosuihkmt!ir@[e. Smanaik i*sti hivellc on
så. Mutt! tåivsspndorl@lumetkohriddn pinta
jo nou$ut kN, kdn {ndja hoFiena. Alte kuun
ja tuuli tuiskull@niitÄed6ll*n rdkoisksi rcipåksi ait!. Sillå@ åim onsr n€&uns. Kokonaiem
tufume. Pakkspåivinåtuuli ujcltrs ynpÄrillasi muuttuuhiljallantumndGi,slåpdaiscksi butiå
pöllytucnluniajånuutta.! hsgdpinnan jåi!.ksi, valo.i håviånlrtrån. Våloon hunvd@jå sel€kee
kiildvåksi. Tuulihanldtqt r hwin hnhåj5nja maieli)@ lumi4 pittiå v.rjoja. Ymperillåsio
h.ijastelcetdve valojsjtissså phmss4
huikai$vå tun.€lna. Kun palklnen kirisriå orettåån,iln€strål t i!&llc vielådve uud€tpohjoisn
Arrinsonlåskunaik@n voit soiståpårhaihnillå valor, revontulct.Ne oltlval tairaMkan.€n
naköa!4dikoillåtunturi@la.llä. Taivaållå..ilaiset råytlåmöksd. Nndd jå.Alyldlt liekir leisLrrar
$riwlot kiht lc!åt riippu.n siiiq" binne k!t$1.
pumisila lattoisina, vihGin , otusilr. Nc suuAuringonlaskupuolei$llaraiv@lsdrien hehkui Fn4at F t${åvåt koko t!iv@ j. hlkuttsval
ov&rvåh%t.Kritti &ehaismjåpunrisa såi,J4lois
vål@M tdd.! mutta slmlla ne picna4Är jå
t !åt åuril8onympårillå.iajåine.h4tj h.hk!r!el*
kåroålat palatsks.entees uudell€en.ntistÄ
niitÄiepiDnslla. Vsta}}ai*lla tli@nMndllå
ja snrnnB!
kirktampina. N€loinuvsl sytbryåt
kulk@luntu.€i<len
rinteilL aivånsictejoja !ådqis. nuodost&qterilaisiakuvioitajr.jopa sÄhiF!ÄtkulMilloin neoldwl@n!na! ja iumdmu
sinipu- kiessn tunmsllatailella.
naisia milloi. t ås sinisi., jop. tu$hrlvis. Jotkut
tunturithohtåvåtkultaisinaviin€istGråu.ingonsÄ- Niin - kamo$ik ci dcl@ kovinpim.å.Laduilh
la oånålkåmptusåo. tilar, r.uhe j! hiljaisuur4
nuna ainoasladsidåitevoir manÄsedtok€l@n.
TåtÄvalojenja wjoj.n Likliåjdtlu vieldpilkÄfle
sqkinjÄlk€al kh åuif,ko onjo hupshtanuttun-

ERILAINEN PIKKUJOULUPAIKKA
MÄkelÄnkåhppd€i .hkl ole perinlcincdkåspp4
silla dko.us m hiEiEk n@in.nvehå 6unhn
p!åråk€nnusMd&elå!dishohoitoalu@lla
Pylkönnåelld.Mstka PylkanmÄelle
on 18kmja K6tulaan20 km. KånppÄor nctsåhallilulGen
omistuk-

Pihapiiiissåor .rillin@ sunank nius, jos$ oi
jå 4 mkuupaikkaa stn nuonopoikka
tskkåhuone
ja korajohonmshtuun.30hokcå. Pihalrshtr@ n.
5 kn pituin.Dluontopokqjonk! qrctla on lah
nuonopaikkoi.q. Metsålållitus.i otc unohtånut
Ympä.istöss.onhldtnd!-ja sienin&storj. seu- aåh€trtiiidkeln, sillÄs oo dkdrlnut tewn n. 2
ln on mersåståji€n
suosih4 sillå mclsåsrt4DalF kn pådfth vårislambele*tt tåk$islqwr l$lle
dollisuudelovst mooipuolier.KÅndli nja on mssti, .rokia mcr$ja.Kdmppåspii nyds ku6siN',t o! siis nahdollisuN utkoiltrjå teikliå tonnuVuod.pliktoj! on 17,nut|a kfliatilå! lö)rw, sillÄ l€ikk€jå&kÄ nuttiå buknvsta *bsrajå hylrsrd
ruuasi!Må!.ldnkånpållåilMåir/yspÄiv& aike!.
pint!-alaon 162n2. Kådpessaonisotnprja taksi
måkllkonDdiå ekå k jttiö. Tuvare oi tlklåja
leivinuuni.t^rrmitlÄnåÄn ei tårvirsea@uyös1! Rrkovllkqt€ft isi. Kirsti
nousls,sillå lånmdsilrhuolchtiisiltkö.
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K.ksku'rotta ajas.aikaa.
K{jdkåilo on ouul tlits.
Yståvål e yhter liin:i:i,
meidänon kail åita kiitlili.
vanhanajfl nalliin vielä.
robbamn€hankäikki sieuå.
Sukscl.saNal oia mukan,
ilhnehusbhan€i myösjåil tltei
lihsn nou*e lelnaktlå,
ontåssmulien nåhtuu vhå.
IlcmospF4 kahri-pull4
\alsa €],ttw n!öslin sulh.

PISAROITA

Mieli reipssncilloi kylla
liun r'an€et lånpirål on yllå.
VarpaissåjG tuntun pakl.rcn.
eunå Usni. o. silloin vtkönci

Kåten kimpdn alilnnlsb kun sde ålk@
Hiljall@i piso pis.lla p'hd liver kastuu
Lisiiä. enennän. koko åjan lisid
Våron msentule ulos, etien olenrltsellsni häiil se

A1h@puoleli påi!i. låuåntlitå,
jarknn jnhl.r sunnu.taina
KnlsurÄdon iullå mukan.
poisbån ei voi Jåådåkuk4n

It€iv€iöincntuulflhenki håjotroåpilvcr
Aunnson låmp,5tui!6nåå pisaml kr!'lrå ja ponla
l{åråkkåhyppiikatollajanåuråå.
uli

EUROOPPAAIHMETTELEMASSA
K€siiin€n sltodatkå halkj Euroop!, ci ehkä rån@n kulkije kiinnosla. hstin olen sitii pi*iiån
velrun}1. Sannsd oikusta tålldner natkå kuilenkin lulnehtyd l dt*jåi noniå smraja kanpnnkj..
nuti! biman tuli myös knr\attua niltåisia nahdollisnutsia Eumppå tat @ ulkoilui hmstajåUe

hscllaoion Dllurniclikurc" etteivåp@lallontoa
Keski'Etrrcopastajunntanlöldy Jouduinkuilen
kin rarkiståd@n.åkenyksiäni.suunåybi€nÄisiå
ertimåitoei ole, nnil, non'a kiinnoslaviakohtcita
ohninme.niihi. olisi nukavåtntnsrnarårkenmi'l.

Ylliirys oli sine*lksi. €tti saksn lånsiEjalla Belgisn jå Luxembureh kohdals on snuiå mersåisiå
luonnonsuojclualncila- tosin reid€nnjeninå. Missä fti.irin ne kii.nosraisilai suomalåisraultoilije
jä' selvitlADarltä.Våsråavast'Belgiåssa.jotå
mielleräÄnrihelisriasutuksija
taupunkimiseks'on
pohjoisosåssa
Ardcnneillå
luo..omnojclualueetja nesto on vasin våihrele

Itåvålla$a tuli nåisenis kåt$luksi eniten. Siidå
ohessavablistuj kÄsitys. ettAIiåvåha on muutakin,
knin markaillDåhost€n.sinelmÄ elppihiihbmm.
Kesäisin hiihtohissl jå vuorctojniat palvelqat
ulkoilijoitå.Niid€nanllaon helpponoosiakaupunsin helinåsuijos ei a;vaner.m@ h,ljåisuuten, niin
.iiåkhtårjankcllojei
kalkaruksenja huitaievien
na6ehn.panir Nåk! nAtJåmitrasuhteet
muuttu,
lal aivån toiseksi hetk€$ä kun noustaan la,Lson
pohjartaatppipolkuje.v@Ie.Vastaaliama;senia
kuin tålallass on, tarj@v.t nyös nnnl Alppinet
halia Sveilsi.Lanskaja såken ftåvalla. Dju lahei-

lnisb.uckjsså oli tadoll. !asi. nielcnkii.toi.€n
iåhdollisuus. Paitållinen club Innsbruck jårjesti
kesååiksna maksfiromiå ohjattuj! påivålaeltnksia
arkipÄivisin l..sbockin allen woristopolnilla
Påiv?irc&elleoli ndftdollisnns sådå myos måksuttå
lainåksiva.lluskengät. Aikåtaulust johIus enne
osallistuneelohjåtulle vå.lluk$lle Majsralosiå s,
nanne ka.r8n alullå ti€Finne ohstoim'esli på;
v,in pituisi l€nti. yli kand6 Hloncrrin korkcudes
ta ta nalliDme
hÄiliåisevån kirkk.åsta
aunngonv.losh jå valloisinå s'inulisrå lunisista
huipuista. Sc nikÄ ihnert'tIi. oli kuite.tft kuinlo
paljon ihni*t vi€nivåtvapra-ait@sworistoss.
P€Ihe'ltåin j! p€rftekunoittaii oliiin liikkeellå. Itå
vålt 6een Alppinåis€nåan kunlulal Almil eli
karjanajåt. Ne palvctaal kulkijoita avinroloinå jå

Suondlåisen rctkeilykuvM ja -perint€eke. kuuluu koskenåttom@ Iuonr@nldå]'ryninen. V$tåpa;nona v!.hå kulttnuimai$na r€lkeilytohree@
on kniicntjn ona elÄnytqsÄ. n$påin€n n ut
saatraanyös lutkiå polun, eikå hcrin siiry syråån

k€hotulsisia huolioatta Reilio laftlla kohtaanyös
picniii klpp€leit! ja prhin,laelluspåitloja. Polku
kimnnel@ karjmajålra toisdreja rirolåiskyuil ovat
konkJfttti*sir naalåuksllisiå. Silnii suoråsr@
l€pså erilaisuudcae ja yksilöUisrydesså. oi vain
hyväks''ttNr, ctri tåållå liitlilu påljon ed€nmän
!åkeåkn'. pohjoien paljatoiUå. Mi€l€n jåi itådä:ir
ajatus, tånne olisi palåtlåvavietä kcmn lrämliålainm, siisteys, vid&nvsråisuus jå yståvållis$'s on
kokenisn anoinen asia. Innsbrucki. luona l€G
puqin kodia johtu@ våkea låhistön poluilla on
våm@n enmnån kuin PiktuLylisså
Ii,lian plolella kuilenkin loresim@, €ttåp'o6slttin
alppikyläså, najoituksen löyIåminen ilnan
en.åktouranda heinåkuuss åiheutti hieie vaive Kafto pÄth paille lölrt iosin kylån sDurin
masiåhorellistajap.nekc kohdennepurir latrtalgn
si.åjl Hiljaiempiakjn åjlnkohtia vam@n lötråii,
nikåli onnahdollista lähteånu!.aaikda liil*alle
kuii viltk impam lonå{ikda hcinå, el'rkuuss.
Johtu'ko sineo siit4 €tui ndllå oli iiiivallataiod
hokrå-aulo kÄ,lössq €ncivåi iulliDiehel 1afi nn@l
devs kolin tii..ostu.eii!
meist4 D@tja nåie
mai v&ihtuvat sujuvasii ilme turhiå pysihdyksiå
Joskus tuntui, enei ed€stientrl nihin maha oti
eksF!1 ei!ålkd naiFhåt Alppialu@lls paljon poi,
kenn@r toisisråd. vålilla noustii. niin korkellc,
etrånaisema nuuttui aiun Låpin thturindsema
muistullavatsi. Paljonjåi silniin suåisr4johon otisi
miel@kiintoisb tutustuå ajan kanss. M@1ot ovat
ain.Li. va;nt€lwiq eikåkiipeillråitoåken laditå.
Polkuja d;tiåå ksikenraeisill€ kulkj.ioiltc.
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ERAMIEHEN KEITTOKIRJA
Salomaillaja netsissä liikkujsn on taNimut os1å
hilusen tokin tailoj! *lvilÄks@i jokåpavåiseo elåmiin Frusldrimuksiste luonnon olosuhteis$. MG
nosti ruoka kaik sla huolimttå oli ylisipuolisla jå
jopapuutt€llista.Moiipuolistaaks4
ater;oita€'å'
olosuhreis$laåtiEdir ReinilÄwonna1915 ErÄmiehenkeittokirjo ioh<lannonmukan * sisÄltåå
vålnisråmisen.(eitte
ohjqia'netsånerr}uje.
kirja syntyi ksvåtuepillis
Talouskoulu ni€$
ld-kuNeia un6. joihin oni ow metsåhoidor
ylioppilaita. Kanetissa loivoraa'L ettå kirjssta olisi
työtyi metsåstys,kalåstusje urheilun.tkoilb.
Kjrja 6i sbållå pohdi.tojå ninkälaiset rust soveltu'
vli parhaitene.Ädiehille. Knjm bpus$ o. kuiterkin lu€nelo .id€ksista, joita l,flit an maikoille mukaan: Niilå o!å1 nm: hiiva ja hii!åpulven,
snruum{snsi.
sinappipulv6i. cliL}a hmåloila
sipulie suolåisiå sil.koita huivåttuå po.odiha!"
ewstcnua silåw. v€rileipae, klivåttuja heneilÄ
B.k.roneja, kui!arluj! hedelmie, suklååra,
n.rjapuhais" dis. ohm-, vehnd'ja p6uf, åjauhoja
sekåoho- kauB-, riisi'ja n.nnarranejå. M.usteitsi
suositell@ anisq kå.€lia ja inhi!ååriä
us@1ruunt€trhj@t
eildt *ovinL@ pljo' po'kt€ k.ittiöolmuhleiss t€hdyisui ruoislå. Ruokien
handnnanis ja kypstrriiDi*e. slosilell@n use
assavåihlehdoiss heinilalikloa
Esin€rktinå on ohje Poilpihli€n valmisiamiscsr,.
''Tarveåineet: 1 kg p!islia ta' bpda. voita
p&isIamiwr! 2 sipuli!, peliloista lilr@ peruno'iå.
srclsa vrlkopippuria ja I dl hljaa Lihaviipal€r
nuijiråar ja ruskeute|an åttiå voisså sipuliviipaleid6 kera. Kume.n.trlu.
void.ltuun påtae
leikatnl p€runa!
åsletsn kmksittain iipsldki
rusk€1etutpihvi! ja sipulit $kå naNr€ita. Pån.u
huuhdota,r kuum.la lcdell4 hluhddliedi jå kåljå
lisåtåånpaiaan.S@kieh@kwsåksi Oeindl@iikose
noii ks*si ja puoli tunria). Yksinteri.ihpidkin

padsohjeiia lö!O1. Kslå neuvohln evsiud@
så,jo$åon olkiaja k!t!janoksta kaEi påållcja pata
ås.ieb"n ft'aålle tul€lle. M€nei€lnä våsi4 nykyisid
snstuslmtikoha. Smoin tale neuvolen Fiståmen led€llå kostutetuss plpaikå!.össå nuotiollå.
P€rint€isiäkin eråruok!.löltty kut n Jarkli 'Se
synt$, seurovasli: I lir.a maitoaiåi v€fiå proliliÄs
v€ri- tai håp$ reitäleip'å. ruokllusil€Uinm !oit!"
suol@. Leipå pabndhan ja pam@ ldehuven
Dåil@. tai Et@n hiljall*n kieh!t@. Fhmeåksi.
Voi tli rsvå skoiletra. joul*@n jå ldnkki"
tuster@n selållå. Ki.jåsta lÖ,tly myös n€uvot
_ Puhdistettu litrtu
Iihan kniv@mjsksi.
tai jänis
hi.rctå4 suolållå, asetetsn tuive uunipannuu.
(nieluitunin oljille) ja psnn!!n ni€toon
uuninlÄnpöön kuiu66
noin t2tuniksi
Såi\f
k!!t.!sinååriå - Lihåtarjotaan sinÄDsdsårpineksi,
luut kslte|!ån keitbihin ja ja kasdkleisiin.
Påiiosi, ohjeefraikurblat siltd, €nji .c on tarkoitettu
''ldnppä" olosuheilavåna, nutta joukosla löytra
ohjci4 jola o. h€lppo toleufta ilho joltismpe
keinotsit@. Suolatutsilalaivålmistctlan keitbmållå
*ur@!åsti: ttuuhdoitujåsuolåisiasilåkoii,ladG
tsn huuhdonuj€n klodratlomåin perunåin påeue
kiehumun p.hmeiksi. TåssålepanLsess Fnnoila
€i suolsh Ruoltuhjeide. Iisåltsi on cådojålkjtuotjåjs juomiå v{rcn. ohj€ei lö}t}aåt nii. kåljsa,
sin@ hlh kåealonehue!&rter. Pimerd LnusibDmenteeilsemÄn siwie@ kidasoå s. or tulk€nul
hlain povillslusa lai repu. sivuraskus$ netsåtyömilaja edrctkillä rohkaislen kokeilend nG
nglaisia dilaisia nuaNalnisllsl4poja t lhalls
tärist€qr läskin våihlchdobi.
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RINKAN
POHJALTA
Vhjeitä kerhoilloiksi
chkoricdossi jokin ni€ldliintoin€n keftoiueaihe
jamhdollin n esiintyjasiihfl, olello ajstelln!eriå
jold. sinunelkesi tai l.k€nissi s.ltåisi kiinoosra!
nuihliin, los våsrasilnyönlåldsti.tarturehk€sti
puhelim4njå eitlcleohj€lnaloimikun.anjÄsenillq
jorl€ kiitollisiia )f,ttåvåttor€lll4 €ftdotulGesi.
Tåper meitajol€isese kc.hoiusss jola siellåkin
voit |afina hihm. Soittååloit csin: SeijåTu$to
puh.372l0l.Matjr
puh.1226:14RitväPunselle
puh.570
pnft.571985jåM'rjasavolaiseue
Puslalle
2 tt.

Ahkioåboja
Exeliliå on lil.tlu pieni €.å lasikuituaiso.j.. iotkå
kålaåt linåkin omM nålliinnE. si'r Jos vlnhll
åisd o@t pahelure palvell€et 1åi nielil nuuien
uusiatsoja soineleUdle puh.t.488 821

KODAN VARAUS
KittilånKulGsjÄFellåsijaitidacoådos totaanne
kEtaan PipsaMorineiliapuh.k.577004jå Måijå
Stykiltåpuh.k. 8764391. Vadusonperuttlvataksi
viiktoa 6nen lsntrua ailid tli siil, p€ritåånnornaalikå]tnimatsu.KäFönalsuonESL:njåseltå
15 nkölö/yö ja nnilra 30 mkllö/yö Alh 12,
tuoisida kålttönatsu onpuoleledcllisisrd.
Koko
kodanroiranla kålttöönså60 nv,vö.

\.UOKRATTAVÄT
VÄLINEET
Kohe Td. Mlsld 3 t lt't'å.,ioita loi sok åiå 100
nk/viikto 1ai 50 mk/viikonloppu T€lt't ovat
ktrpolinalliia kå{silie.rcsleltbja. Ticdusblur Anja
Sintooo pnh k 813 5.160tai SakådPalopuh. k. 874
5880.
l'tsi Savotiå906 jå yksi 1200 rinltr. Vuokra on
100 mvriikko tåi 50 rfJviikonloppu. V@llset
?ekkaNarin@puh t 8558232.
Katsi irsdehtyå rtliotå. joita voi wokF a I 50 mln
viitho la; 50 dktiikonloppu. Alldoila voil kysellå
Pekla Nariselbpub. k.8558 232.
Kaksi Trångia k itintt. joiia nokFtd
50 nld
viikko rai 20 mklviikonloppu. VlBok*t
Anja
Sinionenpuh. \ 8l l5460.

MYYTAV
EIEAMERTo<F-,Ä
Låpinl,iivijöid€nftihme.tlcjårci oslaakdhoillois
rlitilåta l0 nt hintsr seij. Turpolra puh. t 322
T-PAID{T JA COLI-ECET
Hanki itsell€siodltla uudelh heollalme \@siettu
'I-påihIai€oll€g€.Paidalovårtolindistarålni
ena

;,

Värit hm!Å tunman lihrcA tunno lni.cn j!
innm.n viinirpundnn (T-p.ita) lunna lila
'
Hinrå: T-påit! 50 nk ja collsso !00 mk.
T'lanlisd:Kisti xlemolå puh. k. 291 9171.
lile påilasiåjoiss& sillÄrerehdårn l0-20 kpl .rissd
jatojmitueila oi 2-3 viik@.

FiskarsConsumerOy Ab
Kuluttajatuotteet

YHTYNEET SAHAT CY
PL 66.28101Pori

KOTKA KOTKAN KAUPUNKI

fr*

i-"r*t

JATERVEYSVTBAST.
pun.05-23451
"o"r*r-r-

WA.MI OT
Vilppulante10 D, 00700Helsinki
puh.09-3512911

Qaine Salml Oy
[4alminraitti
17,00700Helsinki
ouh./tax09-3453461

CXEL

@å?klx*"",-

PL6 83701Polviiärvi
puh . 0 1 3 -6 8 6
311

RovakairaOy
PL 8013,71601Rovaniemi
puh.08-33771

ffi

RAtStO

()Y
$AI,C()MP

OYMATKAHUOLTO
AB

\roL\ro

tomakylälltäskieppi

LINJA-AUTOASEMA,
60100 Seinäjoki
pr.rh.06-423
puh.016{7551'1
1659
98100Kemijärvi,

puh.016-569371
95970Äkäslompolo,

23

OY RAM.PII\ST

AB

68700Teerijärvi
Duh.06-867811'1

NEKIffi
CoNNecrNcPropls

VAAAAN LEIPOMOf OT
IVALON PATARI
PL116,99801lvalo
puh.016€61807
Hf,tSINKI. TAMPERf,.TURKU.
oULU. lÅtlTl . VAÄS^

PIDI(SA]UADN
PENSSELI I(Y
Laurikantie102
76850Naarajårvi
puh. 015422 415
0400-253415

@Sroon
[4aahantuoja
EI HEIXAMA-AUTO
09-85 981

OY

ER

M

KärcherOy
frittåjånti€17,01800Kläukkala
'uh. (09)879191,fax (09)87919301

AGFA@
Suomalaistente
7
02270Espoo
puh 88781
telefax8878278

TOYOTAAUTOTALOT
OY

^4.

tt.=

AtA-HiiMEEN

uexverum.ls
Keskustie
6, 12100Oitti
ouh. 019-782526

nh[ain
uufl0aa
mo
0y
nestaintkaisu
puh.09 - 8 94 8 1
PL 6 1,01511V anl aa,

MErsÄ
@ leruso
L IJON'I'OA KUUNNELLEN

E

Commlt Oy
PL 75. 02101EsDoo

FAKTAPROOT

kausainvälisesti
tunnettuasuomalaista
csaamista

Itäportti4B, 02210Espoo
ouh.09-8043185

Kvarner Masa-YardsOy

Suomen
BayerOy

fuomoloisen
ruuontekijö

Suomalaistentie
7
O227O
Espoo
puh.09-887887
fax 09.8878703

M"ilrå scar whlevd€"

tos)E t1 g5ft.'

J{TK

IMATRASTEELBILLNÄS

fulareilarGP
Nvtlöne
hhrm
puhui,atsmåkie
a Voir hFdFriå
kdftoi.n vhenii!

%,ffiil;l'I":;

PRIINNA
OGELI
OULUNKYLÄN
LIIKEKESKUS
Puh.752269A
Palvelemme:
ark.9-20
t a9 - 1 6

-t-e '

-a?s6kdEr,ndo-

I-/_-dsf|
6,t--^rJo.-I
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*rår, roPoe.zrn4
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Tldhr ja iopcruruinen oeili'
ronpssi on vadbjån $kiov,

rarrkan kfteedsruvåperuskon.
pNi. Noofl jr Yaka Deuli niiyr
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utri d ri n k
f a ,itto Da lm iste
tii htddraue

n ef i m mai s i i n s t. I i t 4ksj i n

uf he i 1ij al 1e. Pake t is so a n ka ik k ia

p iiiu n n a ika 4 d t.tti t tnr i u I a'nt Ioont.i r a
ta s a p a ih o ise s sa j o tcha kkads ti j nt e! tyaä s sd
Ap te e ke istd

j'

tuon tai s-

tu . t ekaupoi sta.

NUTRICIA
NudiciaFemicao!, Linnankatu26 h 2a1ooTurkq puh. (A) 251 1o11,f@ rc2) 251 1024

I(AIUAKAIVON LTNJA-A
IrDpåvålrisfu

Nur

tukis'. 7.30
9.05
10.'10
I 2. 50
14.30
15. 55
17,35
t 9,05

Aik

10, d0
12,05
15, 40
17,05
18, 40

i;.;;
7.50

t8,25
20.00
Is"su 10.00
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