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PY{KIRJOITUS
Jossyöriron nudaihu i.noshriki, houkutuson suurijå sliin åhnai*ekin se,joka .i ållouns it*kä!tr
MutIaråssåIånsirÄsyöttiÄmaiskutellsn.
Uskonlupåuksii4€ddlissånln€rcsssnudllåkidaniu&kirjoitertuihinjå - sjsll'artulevaanhtteri@tiir.
tFhdetplioil€valjrill*n lnnknisb,joskin loppuwodest!hi€mn nuutertuunait@. Kaikki ovetkutlkuinkin t*twåisiå, ninå kåitki€njoukosss,silh mieleståni
onitan oikdti mulsva lehdåtöiaålÄssÄytdistytsessås@ai toinikunnissd.
Tuntisinhohsn
irsenihiflan ultopuoliseksijos enkosken olisi ollu ahnvieni bimikunnissamutana.
Vuositr,ain
n€ Helsinsins€ndnnLapinkåvijåtsuunr@dekulkunme pohjoi$@- siorcklulois*n råppiin
4jateltuu. Monetmeiståtutkemn€ sinneueit! kedojåvedesså,kosta ed vuodcnajåt
- tåällåer€låsse
nin€nommndtavåt åinaerilaien såwnv&lltsell€tme jå seuduiltcjoissakutjetune.
SiellÄmoill $!d!illå $uvåt qlituisesti såmeleist (såpmelat.He ovårEu@pasa ålkupsåiskars
kut€nGiönlenin inuitit (eskibol),jå ovåtStrommainoaalkuperåiskdsa.H6illåon muieavåhennistöisrå
Fik€lm omalsumaduensa (S8demm eli Såpmi)Pohjoisnaid€nja ve[åjå! ålu*lla" lisåksi oså
hisiori!, kjeli, kdttuu4 elinkcino!elånÄnLpåjåidenl't@tti.
Johb Tnn (1872- 1951)brjoitri åikan@n: smelaisish ei ole kuultu ettåfte olisivartull@t histåÄtr.
S@ndåift. onollul p,jtallis.i åsujakaufi! koto Ldpinmmn,jakun@melåinen.ikoi@n ol*keti nåi[ä
seuduh@nnikoua.
siloin.i m€F..mtåmilla
ollutmuiteihnisiÄkuinheilse.'
Vainnultanan sukupolvqhisto.ia6oitta!" mit6 seDelåisetovåthallinn@tåheiraaa
mit sj! resiåÄ4
ominneuvoidjå ominluvin€nnenlaltioid@ja niidenedustajien
tlokeutumislatappiin.
Me,jolkavi€tånneuseinparhsitadkojånbe - lomiåmn€- nÄillasuduil!, olemm€kiimostuneitatdsta
joka siellåvakituisti snu.
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TOIMINTA
HELMIKUU
lqrbs! viine lehte€n:

5.2. ke klo 18.00
KERHOILTA-TALVIVAE
LLUS
Klisiemen ålo{ste, PuurarlFkåtuI

Usk ftlisirto hiihtov&llukelle? Millåisiå våtu1eiL llnit d? Misså voi yöptå? Tll€ kuu.t€l.D@ jå
[]$ldååd,
nir! blvivellus sisållaånpitåÄ.N]t on $pivå .jekoftta mi€ttiå: .jospånindki..
A5ianiu ijal v.sbåyåt miel€llåiin Llstmyksiin, nåtravlt kulia je kentid nåttiUå m joitain varust€ibtin.
Vlikla kdhoilt! on srunnattu vasta-llkåjilleja tohemrttomille, toircisimD€ sirulki. pamståsi. Yht€iesn
porukdlldne on paljd tietoåjå yoisinne jåla omat nikimne ja kokmuksnme toir@ toisiuemne.
vlstunhmkild Rirva Pnmtr pnh. t l?2 l0l .

8.2.1997la
LUiIIKENKÄRETKINUUKSIOSSA
LuDikmsillå liitkuu Luulma Lårcvåeti
myöss.llais.ss n@tossa jota hiihiåjavålttåå.Onkohånnåin?
Pi iisi piiÄståkokeil€M itrl
TemneNuuksior n@slssa noinkolnetuliåkeslÄvar " oili*r " retkd AllplåstOYltalåinaksisetlvillå
''Alposel'1u6ik€ngillÄ.NånÄlMikensdo.ålunp€rinrenrybskula.jojäåtäDiddtä),ttöö!janeon
v8ru1ett! ErÄ-sir6llå( €dn. klnispås, jossatmebtåuna
tåy ).
(ok@!tunirc. solvallanalåpå.kkipaikalla
klo I L00.
Enmlrtoilmoilburumiftn vålrumätijn5.2 ncnrcssåAulis Bostön pDft.893 219 tai 0,100100877.

21.2pe
KUUTAMOHIIHTO
Perint in.q rudnelnallin€n iltrhiihtely. Ilnoitt utuninen 19.2 menn€ssårclke. rctijålle Allis BosrröBille
puh. 893 219 tåi 0.100-100877.Tållöi. *lyiåvåt paikhjå aikå.
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28.2.- 2.3 pe-su
HIIHTOVIIKONLOPPU
VALKEALASSA
Kånsltispuistolsikjnkevailtu Repold.n ålne o. tuttu muutånd wod6 tåkåiseliaq,yssellukFsla,
muttaonkononik@n kÄynlt si€llÅtslv.llat Nl,t siiba hdoutuu nahdol'huus,silå te€dn€ viilodopu.
inhmåtkd v.lke.l@n- ljhlö Hekingist! pe 28.2tlo 18.30lÄhlaåUåpikasorclla. MajoitusAholån
tlmtilån vienstålos* AnnilanlylåssE"jca ol€noe noinklo 21.00.PaluumdlaalkaavalL@lu kiftolt!
su2.3 tlo I 6.,rcjå tulo Helsinsinlinjå-autosmall. on 19.10.
k@nlaipåivån hiihtel€me R€poredd drisniss- Ios lnhokelcjå dflÄå sunnunlliksikin,niin silloin
piståydynm€jumN munktitallit sunen snrinbåolanskunnan sotkussVek@jadelå. Vålkeålan
laiurctkijarj.netiiÄnjuuri lålms vnkodoppunajold åinatin lådutovatkuMoss.
H€lsinti-Koubla-AntlilaMarlsnhi a d noin5906k sisdftden
m!!kd pikaworcllaliitynlåkulj€tutsin@n
Vslk€lå-H.lsinkinajoituken neljånhds6 huon€is$,paNellalai saumkatuiss ( sis.Iiinåvdtie.l) jå
sunln, talsi ,@iåistr, kåhd€tFtkiaåå! P€.i eiso nelåispitopöydånlauaniairajakotiruun sunnuniaira, Lisaksir,Fit d muut tu lånttilå@tåin siirttdsnn Annilå-gilloensalEiArttila. Majoitus!suna
ja ed€llå@iditut aleri&lon200nvwk. Huom! NoFd q@jan etulahd€le: klh<l€nhmeo huone.joss
Ilfoitlautunis.l 17.2m@n.ssåMarkailuliitorjåsnpa!!€lutn puh. l?0 868.Ss iålken m&joituslatoi
k'syå sootun RitE AlDlaltq,puh.05-338130jå 05-338230.
Lisåi.loja Ilamu Siita.illa,pun-k. 7368l L

MAALISKUU
5.3. ke klo 1 8 . 0 0
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTAJÄ,ÄTIKÖLLE
Kåisieno ålå-aslePuutarhåkåtu
l
Ke!årkokolltsdsakÄydaad
Upi s.åanlömeÄrÄis€l
asia(kut€naodo 1996loininrakertonusjatilinpiElös.
Kdujd tunturi.n ja sone. liiliin puristuo€etjiliiliköl ovåt ki€hloviajd vaållisia. Viimekaåisisså
Kebnekåisenn@stoiseRuotsiD
kaiolla.ioukkolapinlåvi.,öitätekituttawuttåtöysienFklnuj€nksnss
Ki6t' K€molapnh.k.29l ?l7l
iååiikkölossillå. Dioja.synaenbdne isk@Råij!gstman. Våstuuhenkilö

15.3.la
TALVISUUNNISTUS
N',t on åika kalso4 löytraåttö Etipist€et plmnin talvellavlloisss, kuir p'meållåsyLsyisessyö$Ä.
tapahuuhnh$6, j6 on lun&, nuuten kåvellåån.
Tehtåvårdon n€rkaraladunwlla ola.1
Suunnistus
Tiedustelut
KalaiKosti. puh.k.
rastipist€et
kirtl@. Kok@tuminenklo I L 15SolvallånålåparttipåilGlq.
09-8 r3 54 60
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26.3.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kcskiviikosu.åt pydrehravår
kÄyntiid.sau!on lånmin Ko l8 aikoihin.Paik lle voil lllla bussillanro85,
låhiö tEppå@Bsts klo 17,35.Peluupiktuåutoillå.Saunaon yht6is$unaj. påitatrpÄålåk{åtåån 5 nL
surmålisu vsruuhenkilöAuln BosrrDm
puh.891219.

HUHTIKUU
2.4.Ke klo 18.00
KERHOILTALJIHIKUVAUS
LUONNOSSA
Kaisnimd.laata

Puu&rhslraruI

Cl€tr Ekb€r8 tul@ kerto@n lÄhituvåukstå
vlstuuhoHlö Seija Turppo prh. k. 322 644

luonnos ja nårr!å di.gju

påi!åFrhGd

p6ee@kt.

30.4.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
olkohe hspi vielÄjå.$!. Sålnåss riittåvåt d.fin löylr,l.Påikållercit tullå bu$illa nrc 85, låiio
Leppåve6ls klo 17.35.P.luu pikkuåutoil!å.sålså on yht isuna jå påikånpåållåkerår!.än5 nk
suoMalsu. V4tuuh€nkilöAIIåI ADnrcnouh.k. 345 1781.

TOUKOKUU
13.5.ri
I{AISTENSAUNA
Kturti!
s'4t mket mund $un6ta ildtu oi6hd körihitå jr sopiwstijuuri Kukån påivr.å. Nyl
ellrnumjat muk &! Såunaon lÄmin Ho 18 åikoihin. Paik lle voir rull bussillarrc 85, lahtö
lrppÄveesta klo 17.35.Paluupikkuauroils.Psikallap€ritåån5 Dk sutmaksu. vastuuhenkilöMirja
Pi.inenp!h. k. 8558232.

15.5.to
MIESTENSAUNA
Mi€hisellåvoimlla eunotaantoslai.a.saum onlåmminklo I 8 aikoihin.Prikalle tullå bu$iuånro 85.
'oit Våstu!ftenkil6Aulis
ldhröLeppNamta klo I 7.35,Paluupikkuåutoillå.
PåikalhperitrÄn5 bk saummåksu.
Bost{n puh.893 219.

17. 5.l a
SIIVOUSTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Piikåt on stlvå tul64
kun iltapÄi!ålla vierelåå. kesikandcn avajaisa. Talven ulospöllytls dt@ ldo l0
a;koihin. våstuuhcnkilö Ka'in S;llanderpuh. k. 674 644.

17.5.La klo 14.00
KESÄKAUDENAVAJAISETKARJAKAIVOLLA
io pqinieissti vielÄmne åvajaisia vatunHr
lohikeio. nrkehså Keino js k!h!illrjol@n
lEjåisren
yhteydesså kohtuuhiriaan kdten ancnkir. Unohr4 ei sovi saunomislå jå tEusl@ yhdGsåoloaken_
jorla loit vaa ua olenM
Jarj€steltt ovåt vieh ihln ksken, nltts påne!'.jo påivånn!.a!å .ll.tt4i
nutana. s€trnala letti ilndrla låhesavajaisledåiktu jå siitrå on siih liså, ticto!.
Ilmoitl4utumisiå ott!å laslaan RitB Purånq puh.k. 373 I0l jå Sirkta Sundsbön prh.k. 563 2092

23.- 25.5.pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS
SALMEN
ULKOILUALUEELLA
Vietånde liiko.loppuå ulkoilnalueeuajoka on Pon , l]ki- ti6 lånsipuolellån. 35 kD Helsingisrii.
Låhtöpaikkam@stoodod Ptlsldnq k@kkoiskulbstå li€ltåer.ldånlåhte\'{npolunpäåsri,
EnsinhÄine.yöpynin€non valkqbnnen rann.la,jose ontuti jå t€ltrapåikloja.Toinenyöplni.d on
VÄhä-Pdiksslsnna nnndlajoseon nyöstuli-ja telnaplikåt Kuljenn€ PaEtiisinkåuttÄSslnm.jose
od paiålössann4
omaleunåworcl naisilejå niehille.
Plivinäist kåv€lynatkatriokankanss ovåilyhyiå, esim.perj.ntåi,ilr.nåkåvelmmen. 3 t4 låuentaina
n.6 kn ja sunnuntåina
n.6lb,jot€n låmåvaellussopiihlain mydspeft@npienilekh @lrajilte, kuin Dyös
vähdmån kulkeneile.Måtkd hinb or n. 50 - 150hk, oqonajmåÄrästÄ .iippu€n.Lep$t pååerni
Låhtöon Helsineisråå|.-Mdre €inintielr4 €dusturtarslonålaprolelrå,
tilåusbusills23.5.peklo t8.00.
Paluuenaan påikl@ 25.5.s! klo 20.00mdncssÄ.K'itfa or Nuulsic Luukte nlkoitukarna.ltnoirllutumin€n
SML.Hclena
Valtlripuh.096226281216.5.ndncaså.Lkåtidoj!JomaNml puh.019,3 t 8
243

28.5.ke
KESKIVIIKKOSAUT{A
Kev.Äntul@on hauskakåt$llå Kdjaftaiu t€Esillå ewomisd lonas$. Påikalleloit tula busillå m
85,lÄhtöLeppÄ\€.6tt klo 17.35.P.luupittn.nloila. Saunaonyhleissunajr poikanpåaldkdåtÄå.5 nk
suMstsu. Vsstuuhatilö Kådn sillando puh.k. 674 644.

VAELTAJAN
ENSIAPUKURSSI
MitÄte6! kon uellutsl. kaldut påhåstilai loverisiloutte ns6så?EtriÄkujoudut pait lle,nissåjun.i
on sttu.ut o.n tt@uus, eirctko tunpur suorin. owatt& teh<hmitå.å!?Luirko Raiid scikk&iluista
Måtkailulehd€stå?
olisiko jo åika.yhtyåtuubstå toimd js hålkkiå riebaja tåit@ensi.puknEsilt&?
sinikkåKo$nen, SPR.icnsi.pukouluttsjs.
on lupåutunutpiumrÄn*-kuEsirl joss .rityissri rclkei,ijEr
tsrpetor humioitu. (Iilaisuus,jokaeiihd hetitoist!.) KuEsi. t@riaj,kstpidetitånkrnte!åillånåKlslin
palvclukcskuksersa.
ti 4.3.97jsro6.3.9?tlo 17.30- 2l .00.LisaksikuFsiinLauluuliÄy6nnönhrjoinelu!.
joka tåpåhtu!yhtcd cikffi witilvanå pÄivånåKdjabivoft.
KuNisi! u rodisrukm.joka otrvoimns$kribqs Fu-mss$
Kusi nåks n. 200 mk. Måksuu sisdlryyopetusvalin@!
a-kirjrj. todislus.
Kls le m.l'tuu 20 €Nitsi ilnoittlutunutta.
lhoittautunisetjå liså1i.dotRitvåPtrm6 puh.k.372 lot ( p!h.t. 77253t8 )

TULEVAA
ToukGkesåk. Kul*aiyetki
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6506
PUH.0rC353

AGFA@
Suomalaistentie
7
O227OEsooo
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\loKtp

CoNNEcnNcPEoPr-E

Suomen
Bayer Oy
Suomalaistentie
7
02270Espoo
puh.09-887887
fax 09€87 8703

KUSIANNUSOSAKEYHTIO
OTAVA
l0
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00120Helsinki
Puh.(09)19 961

t0

@Sroon
I/laahantuoF
IEI HELXAMAAIJTO

OY

09,85981

#a#!&

Asemapäällikönkatu
1. 00520Helsink
puh.(09)549 800,fax (09)549 8060

ANE GYLLENBERG OY
SUOMENKIRJATYONTEKUATN
TIITTO
puh.09S16581
Ratakatu
9, 00120Helsinki,

PAPER MILL SEBVTCEOT
27500Kauttua,puh.02-3932265,fax 02-8651865

OPEL
G

waasaru sÄt+rö

ov

4, PL26,65101Vaasa,puh.06€24 5111
- Kkkkop'.ristjkko

OYRANI
PTAST
AB
68700Teedjårvi,puh.06-E67
81'll

PosionApteekki
Posionlie34, 97900Posio
ouh.016-372
10'18

II

LOMA
HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
29.3..5.4.
LåhtöHelsirgis!å28.3.tlo 20.28ldhrwållÄjunållå.
r.rsell,t Jomå Numi puh. k.
PaluuKoldisb 5-4. tlo 19.25låhldåUÄjunållå. Pe.uutuspaikkojen
019318
243
i[!isin.
Enn.tkodatsu 600 r*
Hinr! n. 2,100nk sisaltåa cd6t k€ist mrli?r
Dåkptae kotiin lÄhetett&iillåp&*kisii.lolonsLjun&lanakuupeikoiqbnsikrydd n.joitukwtr 2 h
qåpåivÄåntued€sså.
herciss4$nna!.$niåise4retki€vååijapÄivålli-l@lla
en *kå oppmr palrclut.

AHKfOVAELLUS12.4.-19.4.
Rdtti kulta tuntwialeUå ndtittyj! lalvieiitejÄ
DitHi vålillåHcttå-Palls,
Låh!öHolsinghnutåiiasnslts peI L4. klo 20.24
ldlt våUåjunallaMutan nahtuu 8 h@kd. Hinta
or noin 1400mk sistltäd matk t jumlla mkuupaikoin,bu$ikrrdil$kå loppusumnj! yöplhis

PslsLsclla.Vleluksd aitd! nåjoitlme oniia
l6lttoitinjawiustupiin. Matte pituusnoin55kn.
Vmsteet tdvivselluk$n muklist.
Ti.dlslelutja il$oi$sutumincn9.2. 97 nem€sså
Jomr Numi 019-3 | 8 243 iftdsin.

VAELLUS
JA KOSKENLASKU
RUUNNMLLA29.6.-5.7.
V&[am. himoiss naimiss leppoiesti muut3t@ påivd!Lioks j@ vdi.. Kålastusnahöllisuuson ( bind! tujus" kirjolohirr. ) M.joirus
relrois McrsåtrllituhenEkdllmil.lGiripaft oilh.
Rcitti smil@ osi! Rr|)lfu loskiritli4 jotrtÅ
silter Etk n loplksi laltem€ slås(Mahtsva€lÄ-

n)5! ) Hintanoidl000Ek. Tdtmus nyohemi4
kun lopulliscr[imd &hiåvåt. t-E!r5ja patuuH.tjunsllå Li.kM jå f4k isi!.
sinSistÄ
Tarkemår ii.dotaikabuluis&]n. Fl@visså LhTi.dust lurKalcviKGki puh.k. 0+8135460,put.r
0q 856441/Kosti.

t2

TALKOOVAELLUS
UK-KANSALLISPUISTOON
l't. -27.7.
PirkinsyksyålÄydyissåkeskrsteluissPuistonvÄm
tas o yhteissti evillu loteulellaråksemno
l!|lå rålkoovåelluls.llann. Suomujoenvår6n
ntlipsiBo.id sibtininenjå m.ftdollisestimnuta@o
puusooj&Lokodnird dsirituillepaitoilc Run&larun tuvm kan@nulsinined skå Puistontrvilla
Tunruiluur!- BappisiÄtchtÄviå.
Kuljetusjåijstclyja ja h.nhlövoimsv@jm l@ustenwoksi Puirtonvåtj halue ilnoitidntunisetjo
huhtikuunloppuunmenn.sså.Ilrnoittauturloi jå
lisäielojas sruvitrahdtilöilrå, jotLaovainyos
tånssåLllkijoilame lå[å v&llutsellå:

Pirjoj! P€rtli S.lo pk 2916873, Mirja Pirinq jå
Pekb Nådren pk 855 8232, Anj. siltorq ja
pk 291
Kål6vi KGki pk 813 5460, KiFtiKldoh
9171,TuijåTEin€njaUljas P€nr pk 488 821.
LlhtijöillcpidetäÄnpålLdi Kdjåkåilollå nyöft dmin sovitield. 8jå.kobt no. Siiho n€messå ovat
dlds mtk losflnnuket ti.do$une.
Vaelluk*se on dyös lnLon keståvåtålk@jak$,
ålk&n 11.7.9. T€hlÄtäl työt ovåt luojs kuin
l€hder vnkd uellul$lldlin.
Myös ilmoittauiumi-

Hrtåttåpi
ilvijdt, t5måor tås yhdessåtekemis@
påikl& - ihnis@ iloksi ja hy{dyksi.

RUSKAVAELLUS
PAISTUNTUREILLE
6.-I3.9.
Rusk!or låhånsike parhaimmill@.M@sloon
a@tunturi&j!koivikkoisalasks@.Retti alks! Uts
j@ltåja påattyy(rigasnichell6. t-å 6 Eekinghd
5.9.-9?klo: 19.02lfitevåsså.junasejapsluug.L
siDkiin 14.9.klo: 8.30.Hinb 1350mls sisåtå6
eåtka! mjdtute ja loppusunm. Re&iruokaja
lBkuutuk$r ciun sisdlyhintåd. osnotiajillc pi,
deL,Än
enmklopalåvdiKdjal€ivollå 23.8.-97klo:

Ilnoittautnbii€tjå tiedlrteht xdai Koskipui. k.
8135460,puh.l-856441(pldÄhakuundin€llå)
l 8-97tud6så. Muk4n nåhruu8 hdireä.
Ennåkkoroksu550mk maks€tiava
23.8mennessa
kotiin bh€tetyllÄplnkkisiimlb,

u.00

ULKOILUIIDISTYSTOIMIKUNNAI\I
XALOTTIREITTI

I YKo:t 34-35

YHTEISVAELLUKSET

TULPPIO.KIILOPÄÄ 6..14.9.
Kiim6toko kdonirifti? N\,1sinul4 on nahdolliRusk4 Koilliskåitu kolkiss voi ihst lla Tuomi,
suusv&lt&koko huikon.nrcljri*.n osss relj..
wodc. rikraa rsi osllistua qio joll.kir osuudclle. $ Reistar (osl) johdola.
Emimlind 6uB d AbiskcKilpi.jårui jå sitÄ
suunnit l€ Sntin Juhmi Kieäist .

tl

SML JÄRJESTÄÄ
JÄÄ'nKKöVAELLUSJoTI,'HEIMIIN19.-30.7.
LisåliedotHdcm Valt ri 62262812.

PERUUTUSEHDOT

i,,trr,4

Josvarau Frulreta4, psbulets4 ilnoittautunisnåksu våhdnerr]aå roinistokuluillå" 50 nt rduk*lb" kuilafin din ett4 jos vaåds p€ruuteren

-*il{/|l'

42-31 rk enn€n natkån ålku4 pidåt€tåån puold
30{5 uk ennm nallGn ålku pidåld],i,. @!stkonaksu kokonen. Mildli läD, nsksn or yli 25ol.
vdmrun lomaliiko. hinnåst4 pslåutdaån tAndn
I 4-8 qk enn@malkan alkua pqir!Än 50% vdåukse. tokonaishinnasr', Lairenun våhiraan mnakon
0-7 uk €me. daitd

Tilsja or oikeut ttu peruutta€s@ tått@r tataisinmaksuun
ldåkårintodistukela
Helsinsinseudu. Lapi.tÄvijöilå on oworiljio
!åbfd@ iåi mnun a.aha ån3M&ttomu stan
johddta oik€usperuuttåålomlilaisus 14 rk edn6 ilnoiletun rilaisuudenalkånispåivååolemsth
velvollino konåuksiin.Itujest4iÄ!pcrultt&ss tiLisuud6, osnottonåtsu pslauletiankokonaisuu,

ålk!a" pdilåtu v.råtlGtr

MENNEITA
Yösuurnisfu Kiri.kiivolh

13-10

EI\NAKKOSUOSIKIT IIAKOTEILLÄ
PilkinnotraolivåtimokllinmtoiblsiskBtft id*t
kut()e suunnistuslåuder
hriFtrtunavösuu!nistust! kohdm. Pad$nktmm.nu pinettta pelkådmåtöntå
rasreitij@
tuli na!fiinen 6tien löryDi*tr ildtljå pnn€id@
wjoista. vslnarusryhoÄlåislo kohdåI,åoliL]senn$srulevislålalmdnus-

mhoishjå dåhdollisisi! spon$rituisre.
Yalmennusryhnien
ulkopuolelayökoLLoj@ harjoitellul H&nySmedsyllåttiuysin nuut otuotlajar.
Huippunini.n tarkåitlesetoisie Herry putklhti
meliir kuinvans yöllc,ja löi Fhji-aje v@tivdh
mdlllå Obm?iakomitenrlrkkailija Kuum si o

l.l

n€nLinoli ihmeissg.An
niehenluunkovasta
suoritukJuhdRa alakahdenjuniori-ildisen
poitans kee
e oeifli, etll låpinkåyilöid€n
.uortenvåln6.us ei
ole mmnrt hutle. Toitrmsta ajållå1.58.Hc
jåi!äl voittåjasf,17minuuttia.MyösMirjaPirinmja
Peklå Nådr@ ovatjuniorikollun tasvanja. Ue
olivatyön pincydessåtinercttanattomåt.Kolmas
,ijaaj!|h2.12.
Teissta joukost&seu4vså lååhåttivdlneliid
EskoOksq.ja Ripsi SApålä.Eika h.lkesk an
liiu aikaisi.,sillåFis lAhti€ssaÄn
heidå!pili lysyÄ
opasrue!ylå-ja ålt-najm sadannetrinn.tlidl..
KiNti Kehola ositti suoriluk$le. Lun ei )ma&.å pelÄtlt€tutÄt enpaempien s@ttaaonnistuakin.rliin eisiilnypdivå[Äottgb.uep€mdenltie ja oli netsassåkuin kolomn - likr 2.26.
Sokei Pålok€hittyyk hintDirr&n. $tEvr rija
Prhetmichq hiipivåstÄ.nsitludisrorideounoh-

K€lk lttånetdenj.ukos$ oli €hdottomii.suosikkeihin tuulnnut Kal. Koski. Mien oli nih imois
sen, eitån€inasitaat4 nets!Änjotlo I ? aikoihin
oueenåuringonpinemyksen
åiLoihin!åittå€npiD.ydenjoriittåvår. Aih liiåUiserhiilihrdtunitankkåu&sensoptunutkårp@i eipÄå.s',lvaul'tiin.
MikÄli hrn olisi liiktnrnr puukaeissåolisi niid.n
juurtuminm ollut låhellÄ.Huonostipuhuteltaviss
ouutsuositti nllkoili iådiss kuin Vasnilansnd
Viimewoden kon*tla HannuSiilari sortuitåysin
alokåsmaisr vålineviÖ@sn. Hån yritti tunk€a
neliskulnaisiapattercitspyöreåån
tmpplun. Sikåli
sårli,siUåhådoli hh. liiDetu€r kDutrude. k ikkin4pnivinÄharjoit€llt totondn pineåssåpårintunTarkennår hloks€t jå nåhdoltisetpålautr.ct
int metin sisille l23.w4./mc09/. tnhje .likq
Iåiste. tiisraikerhooli låhjoittanutåsk rt€l€niåan
puuiöitå@otiavåksio$nottrji€n k skd.

RaijsH€trtme Ollilteli eleflöhån vdasri ritin
åitååtr2.55.Sme åju tåkkuilinrdsviine sod€!
vo'naj! Aulis Bodröm. 4iålle bcn oli pudor!
t ikhen lalm.nnusthnid ultopuolell., mutta
htiomaiste su6tunelqienjå pi€nenlåltoituk$n
tifeia h&d Iraåksrltiin B-.yhnäÄn.

$N

\

/.

/,iy,-

C'

PIKKUJOULUT KANNON NOKASSA
lit3u bussikuskinnc$dnutti dovalor,ku MÄlG
uI Låmppånåkyi.Koleonills sutoillsåikgisoaoir wpunurt3 hpi.kåvijÄÄ oli vi.it llyt lEntQå
eltaaim rayn: ti€n noLrnnil. puolillalun€.n
Irlol€ttun! oli ulkorulirj4 tulikujd p4åså iåkri
l'l!t lÄnpu@itro tupskoditk@ js viiltistrA.
Pr*aduinbG autoståFkÅnroinD. sisdrnol!åt
ierhlökohtsisrt tsl4Jtllre.io lådikoitråinm!nli6 lpnLlrini' h.rtloja.
XiEpårti
Tup8 oli suurijå sitrrc msltuisi 43 hpinkdvij!å
hrair yhteisnohctlii!. Ovmsuus$oli ttl.tåjr $n
rrk lalcivinuuni. Krnpåssilolin]{s kåksihatuuhuon.tb ia uusitt! mod.mi kcittiö nik@ltc

\

-

uuneinen-Ulbu.o oli kylnÄ tih.iå sinn€kslDi
m.lko t!@i onat p€tikmpp@ns4 Ultoiskqnukse6! (vånnam navetllln) oli ionty sum
bkklbetei!@ js os löysi uripåiltrlrså sieltå.
HhlpiirisrÄhienMWidnåsÄolipuina umpikota
jom nuullma viriteli'n.tnualqsran$ jå
-pussin-

Ympårtuttutå
KåtuppåFlwle p!åosin$udun ncrs&rljiå. Tulss oli stue ja mels{slrlsuluja sinåltå k iye
iettlinå. Saumnvi@ssÄoli l.htaamo.Ydpårktdn
meMnhoidolli$troin.npiteett htih humi@mtr!6 dmeno'je rets.Äsr.trÄväå
riishå, Oli riisrapetoj4 joiss oli syöttölåvojå.
oli pajukko.plyue,

t wlLja;€kollc. Olituhd våljltånelsååmelslle.
Hiflile jå peuroilleoli nuolnkiviå...Nåisiåklikistr
eimn€ luke, kunfrsitunåismepåivAndkieaime
lÄheisenluontoFlu. En ollut sikåisemninåjsrellutk@ metshhoiroåriislanmetsåstyksnkånnålta.
M6to oli suuimalt! 6ål&!n {i agetra 3uot4
ojitettuå tli ojittamaton&.ci suuiå eikå paljon
pieniåkåå!makiå.Muka@ karellånuhais@ tahtiin ja pysåhd.lläpolunopåst€it!luk€M. S€udull€olil€htynyöslsuja kulkijm iloksijaniiutietysti

Juhlisti
Juhlisiimncits.nåis9spiiväånostdnallaja !åslenalla lipunlaulu. k m. Lisllksik€råämyinmepiiriin kÄddsÄnseliipinöildt iåhtisadetikul.
Joimmeval@pt.åislå kuohuviiniå,sillå sidå
påilAnAkun Suoni rå/ti vuosiåtuli Poltiåiso
Anjållai.såaodett4t@ Kcnåkatlaaoli kahlan

Ihniiistä
Tållais$såjoutLotåpåhtunaseonyllåtsvånhelF
poolh ry6s yksin,jc h!lu@:euo@ ihkaekanat8i
jeådåliiDcisaw@on,eipid!kiiEn,kunporukkå låht€ect*trpåin buol&" v@njåÄ Mufiin@n
ouotiost l@wllå, påivånokost...Ytsinkaåncirlas
tldits. olla. jos *u.e kåip@: yht€isiåj@sa'ja
lmlrieM.rkiå, juttutuokioit pÄi!åkÄrlyllå,viime
hetkennoikkausinKt... Muka@oli yli kaksikF
n€triåsoti. l.pinkåvijdiss!oll.irå ja puoli wottå
yhdistykFenne kuuluneitatåi vasta lii$ymistå
hdl.itsviå rerkeilyståkiin@stuo€itå.
Nuo.in osnottaja oli 16, vårhin rcilusli seilsdånnellåbrmerellå. Yftdessåloime nukavån l4pattuoan,
joståvamsn jeå nuislellavd tusikri €te@pÄin.
Mirja

vi.rimm. Dukåvås,lånminhenliståpiktujodu.
ja nutalasta$urastamurlolserl joulunherkuista
ti@.Tansi ei n€jna.nut Dillåånloppuamutryön

METSAPEURA (Rangifertarandus
fennicus)
MeLÄpeura,FtE, suomenpeun- otl@llå låpFlla
on 6onia trimeå. Melsdp€urarFlveutuu jåålouden
åikai$sl! peumstakut6 sukulaisnetunhuilEurs,
jDira palki yhå villilå Keski-ja tånsi-No.jar tuntu
.iss, selå aiemnin KDolånli.minåslla
MetsåFuB poil*@ llkonÄöltåÄn tunturipe!6ta
skå iÄsiÄpolveuiuvasr! porcsra.P.rra on po@ lG
30 senttiå kork@npi nutl! ne)'nån sircmnåI!elotmpfislöötrMersånstrktim * otr sFutuut
on tork€ jå kåp€a jå nain elÄi.
så: s8itflun!

pyst9puikk€lehtimen sulavsstipuidcn loDss.
Peurå pårjÄÄrahellåLin vaikk! mdsÄ rFittJry
lunivaipp@, silh s @jatoval oned l0 sttiÄ
pitebnå1kuin porcn.Se kauh@lumesbjåkålÄÄ
worctell€netukopåroill@,jotk! nekinoBt suummat kuir Fm. Siksi s ei uppotM yfta
s'ryålle hek@tr, ja lun atrlilopinqop€a peuru
mpåis j!.ällåtiite laukkaa jdå hukkåkinhåukkon6 tenk€åÄn:
viisin€trist loiklo!ålit olat sill€*inliik@.Paalbo! pitrturpsjåtårtlahajuisli,
jolla$plit&taa jåkålårotrd kuitrryhly ki.kc.öå

l6
k&iv!me. vai.ure ja vålppeuiens ssidta se
havels@ verd jo tåute. Aftain melsäpeuranon
sanotnrvåinuwsn ihmisn n€ljän kilomelrin piiästi.
Kun peurdakåilee nÄFhtinås*i F lcpÄilmäss{
sc vdlvo eduslaa ja siqsta4 .Akdnsä ja rlusta
vainune åwllå. Niinpå * påkm€e ihmistÄja p€toå

T.lv€ll. peunl ovat seu.åUisimnillen ja kc.dnntyvåt så.kille.jårvim@sronjatÄlåknaille ekÄ jåille.
jotkå toinivåt tårkeinä kulku.eineina sekå mårchtimis-jå lepopaiktoinå. Ta]lisin peuråt rekflär ålk€nni tutkimusnatkoj., jå $dd$
Fudolrlnet
hinmr olar tuolloin pelktiå seuailijoira. Keulilb
asi.l@ ii.! låunan lhiivisin jåen - ylMså jotin
lopåkka ja varttunut v@din.
Kc!åttalv.lla jåille .ous renå, ja !ålkd !@linet
låhtevätva€ltamaa! kohti lasom!-ålueti&tr,tåvalli
sesti kohti unhaa soido ympåröinåå kuBikl@.
Peurallåo. nåhtåvå huistija snuinistuskvlr. ja *
tarp@ hyv{ksi havåitmln$
reitin nodesla to;
en. Vsotuindiåpshtuuloukokuulopulla, yl4.så
lumipdlvisellÄ jå lth5leårikiscllå pohjoisrinteellå.
K.såkuh puolivålisså ve sii.t]f enånsä kanse
n€voile jonk $ pink@ psk@n EAdhtakir vikk€l5mmin. Heinåkuun toirlla viikolla v6an pun€.
tåvå lapsikåflå nuuttu! hallavaki. Vasa seure
enrtuså rcukuDrtb, ja yhteydenpilo toinii kåtwkonlakillå *kÅ spsrcn ja pdåpeilin snlla. Melstsså vadin voi påå5t{Ärdu åivasrrsra duishrdåEtr witnshundm,
SignadihFyr låukåise enÄÄ
win Adrinnåiscn voihåkd åByk.. Silloin FuE
nouwklhdele jålalejåjåttååmaaim vloitusviee
lia jodo s aitIllä talajålkojde kJrsien vålisislå

Hid@r ehvå! kesån yksikrn,
pien.yhnissÄ rai
yliwotistcn kanss4 joko tåhilaitumilla tåi rådeidcn
j&nevojd tuntunas. PedotoEt Fumlle suurcmpi
uhla kuh hyönt€is.1 kius& js niinpä p€uåt €ivåt
ptdk$n råLrsiå €mr po.oj€! laillatoklautMala.
s$Blauss hiru hakeutuuv@iituid l@.rtjmdan.
Vilkkaimilun
rykidå o! lok!|aun puoldvÄlin
jdt€ddtiotovåt@itr
s.irsnpnisi., yh<Ldhine!
h.åmeF.HiFss rci rykiesså.änndetråå Ldmnneken påinostld. SrlsMelhkslle msimåist
pe@t suunt46t lokakuun d|t- puoliskolla.

Metsäp€nrcjs
kå,skoteli ÄÄniFnjr LaatokanmnnoiUåjokolniFn tuhåttawotta sitten.Ldjinnil
l@nl4inGnnoderdilalainneisrrsrlueoli
1600lunlå:Umlih! ain. Pohjois-Ruotsii.,
outratulia*i,
dcn k€hittlrieo, eu.åpyttöj€n. p€nrarutonja
tuhattåisl€n porclokkien ilmaåntumis€nnyötä
Funhna toisnsa jålten tyhj€ni Metså-tåpin
Ejoilia l€ms ripFet häviteniin1870-90-Itwil
la.Oniåporcje .skåståvåtkoltatrup€sivar
p€trrojd puutt€essnliden porcjåmdsästÄmtlrn.
Suon€n liin€inen nelsÄp6uhamnuttiioruoden1920
rienoilla,nintri jålkan p€uFsrajäi jåljelle vain
luklisiåpåikan.iniä kutmkodde.riutu,eutu (sulri
pguEhiNåtja kimkk (ptuåhinas ke!änalv€lla)Psnr wosikynm€nenjdlken n€tsÄpeu.åpalasi
Suomenikiaikaisiereittej*init,iBjel!ke.E sinmåinenhsrEinrorehtiinkesdlla-43,ja vaBin&inen
palu! lapahtul960luvullå.Nyky{änmetsåpeurcja
käysk€ntel@
KuhDoss4 Pohjoir-Klrjalassas€kå
palautusistutustenosioslaSuomen$lIllå,
Salål@pqån tansllispuisrDnm@sto$4 Viime noonå
n4ssmme Nioniin olemnnoin1500netsåFura2"
Kul'ncsa 1004ytsilöäjaSuon€ns.l.llÄ
ooin
Jo'siå
350yksilöä.
Kuhftonpohjoisåj'lle slin kev,lållä-95esrail,.
joka @ pifteniÄr!,t p€urcjenrDrcnhoireålu*lle
suuniåutuv@
håvil&iåSuonussln€nelelÄi*npå,
liskun.ånporclovlt kuitskin p€urcinun€tjasmpitenmåtjalåt.
n*1 parinavi'menosikymmcncoå
Pomnja p€urånrisle''tlriå eli potup€urcjavårten
nyönnettiinviimesyksynäKuhnon alu€ellåLfoncnenk stolupå., c'si keriaasincnwodo 1913,
joUoinleuh nuhoiiettii.. Tiilläma-ja neisÄttlousminisrdidnrshoittamua kolhiwotislla prcjehille
poist€taa p€urcjenjoukostaktu.b p€rimiinheiST
Monton€n,Marni: Suomenp€urå, WSoY. 1974
(ISBN951-046261-8)
Pulfiåinq-lrin@en: Petru-KsjalanPeu4 WSOY,
1990osBN 951-30-9483-9)
SålanajÄ$6 katr$llispuisto,MctsdtDuitutsed
i€,
Suod.n Luontolehti, ntu 9r'96
HelsinginSeotut 9.1L96
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YHDISTYSTIEDOTE
uelsingin Sddu tipid{tlijit
ry. on Sumen
jok! D.rutettiin
Ntrtkliluliiton jtsjltrJ6t6,
tum. 1973.Yhdistfis.r t rkoitutbemmedie
tää Inpin n.tklitu. j. retkcivä, erityis.sti H.l-

rÄsrNyyslruooor

ya a eIj aBe, et : liiffJneetSML:mnja siu kaut^in ^ VminaisiåjäsaiiL niin vuosi, perh€b ASL:åå,,
kuin nuorisojäsm€1.
J/or4,itreldr kuubvarsML:n
joho.kin muuhunjarjestöön,nuttå oml liitt ieel
HSL:åånDåksqalls su@jds@notsuntilillemne.
jåFnei €ivåt
Muur kuin SML:ntoistenyhdistysten
voi liittyd suorajåsenitsi.
Yrityksetjamuutyhteisöt
\ oi lii! e yhk itöj dsehi lai
^r

JÄSENEDUT
lå$in Retkiaitta:r€tteilyasutjå -wline! Flku,
Forum,Kukontori.puh.612 1600
Padioaittå:Ftk€ilyasutjå -vålinee! polkrpyöd!
Yrjönktu 34 puh.694 3899

Jiisenlehdet
omå lehtenno on IÅPINKÄ\,UA jokå il-*rrl,
f,eljÄstiwodessEjå
natkliluliiton MATIGILU, joka
iln€st ykuudesli.I-APINKÄuJÄ- lehdmbi myös
1ilåta,elleiol. vminåinenrli suomjå$n.

Karjakaivon majat

Krjlkailolle on ensinhåisellåkemla hlaä rnlla
kårt& kanssa.Ohj.lnen ne*itty vlstuuh.nkjlö
åvusta nyös Frilk pqåsrssli.
Ka!.]@i!ollåonyläDåjajå.leda jonkåyhteydessåonsnq setåyl€isesnLÄ]tössåolevåt.iltokatos.
Vårusteisiinkuuluuastioit4puhraitåhmpiaja keit4 jobor SinolontuotaB n$. Ylåoaja. kcittiöså
otryksiliekkir@kesukeilii. Aldnajåss on låkta
ja kaniin, ylåmajåsson klksi kmiine. l",hjoiss
ei ole såttöä. Jokåira ndkin kÄnlåjåtuo o@t
vihrcnån konposloinriletikkoon laftet@n våin
naåtuvajåte, muut roskat tul€€ viedå pois
Jåen s tuodanltarm
nlds Lryinkåliöiiin
klulunaitoniå hakiloilÄ. Yli viidentltopuotih
ryhmiisdtor ilqoilctrav. kddellejohtokunrmj!$

KrjakaivoonvuotEnukå'rnåömme
Helsinsinkåupunsilta.Se sijåits* Esp@ss&n. 9 kn vanhalta
Tunoti.I4 p!.iKlon€ldåsolullan uheituopidolta.
Kejaksivollep5å& Koiwlan bu$illå irc 85,joto
Kdjåkåi@ ei voi vdar! p.lkdståÄnone kÄtrlåht* Leppår@ LÄklitorilta.
röön.ve seon ainakåik}j.njÄsenietrkå'rössÄ.

l8
KdjakatuM @diret wr jeenkorttia mslaan Suc
nen MalkliluliitosL, Mikoikltu 25. (aukiol@ika
on 9.00-l6.00)ja cafe solvalGta" NuulGionti€ 82
(lfkistå aukiol@jåt puh. 860 845). Måttailuli'iosrå
aEimen s& ilnåisksi. Cde solvållasra batu mksaa l0 nk tertå. Majoiss on roininbohj@! joite

Telttåilu on Kå.jrkaivollr s.llittu låpinkÄvijöille ja
heidånviqlil€en. Ulkoilualum vanijåhoivål p€riå
teltEiljjoilio nlkoilu- ja orb€iluliråslon sååulnån

Kr.j3krivor

kå)ttö-/s.un.malsot:

Talk@viikonloppuim on ol€stelu naksutonL koko
viikonlopun (6i koste leltl,anåksu). Muul o[j€lDM mqKr't ilaisuDd.! jois$ yöF/lÄtu K{e
kålvolk, ovatohjdImr kuululiftåosilta{ ilmaisio.
Kcskiviikho$umn eunmaksu on 5 mk/ hl6.
Merit EedMslsut suoriteian HSL:' twktinlle
kinkatu 24, ski, tilinmerc 214218n 3842
Mårkliluliitosrå håetru åvain on pålaltttavå neti
kalrdn jålken Matkailuliitioon. Sd voi jÄtlåll nyös
Mltkailuliiton postiluutkDnLnj€kuqsepåjantF
bpulla v!ruslettuaa. cåle sollmlasta haettu åvåin
on pålaurettåvåh€ti kÄr,tönjrlk@n Cåfe Solvållåan.

Kota Kifiilnn Kukåsj ärv€llä
t/aKukasjån€nslvostmmi toinii varåustupana.
rozlsta /'otl@ar Pip$ Morine puh.k.57? 004ja
Måijo Stykkipuh.k.876439L
Muut klin f$L:n jä$net svat kåtttti kole !ai.
HsL:njås€tr *!ds$.

pditliån nodå4li kåtttömåksu.
Goados llmpi!å tdiinållå. Muun& vmstuksenå
resija jäleånpåri. liskilan,.iivousvålin€el jå lspio.
Nukkuninen i4ahtuu lafl iål!å. Yhleisomistuksss

Matkåiluliiton såunaja måja
LåpinlåvijöiuÄonkårt!öoikeusmalaalwellå ole
v@ suond Matkailnliiionohisbnm n'jetrja
$uns Kulcj!relld Majäntå)atömåtsn25 nk/
nåjållåontalvihinnåtl hlö:50
wkå16.I 10'31.5.
nk/uls 2 hlö:60mvulq 3 hlö:80nk rk,4hlö:100
dvrlq 5 hlö - :25 nk/hlö&k, alle 15 vuotiååt
åikuisl€nseuråsse
ilnaiseksi.Talvellanajan
påi!{kåttöstapqitåj, I 0 nk/hlö,kesÄllÄpåivåk!'4tö
on eur4 jonkå
on ilnåista. Majln yhteydesså
kel'ttömeksu
l0 nvhlöA€n4 pii?Ediiellå lskuun.
Majanj! sunan vmntset hoila SML:ssåH€l€na
Vållari,rLrlhKeså.enpuh.62X 2812.
Muut jnsercdut
KlitH nlui Mltkliluliiton jåenedut.

JÄsENAsroDENEorro
puh.62262812.vaFinåisIm
Valrlri^JllåKesnneD
jäsnr6n osoiteenmuutokset
hoita4sML.
Jåsrsihreri s@6 Kosima, PmnilåntieI H 56,
00740H€hinti.puh.k.363416puh.t.396?2537.
suorajås e. ja le nl@jietrosoiti.enmuubtsei
hoilaaBltdlonhoitaja Mårja PNk . llkanrie I I c
24,00400Helsi.hpuh.k.5?l 985.

TOIMINTA
Kerhoillal
Kdhoilt od jokai$n kuukåudenensimnåisnr
Keikestaioininnasrailnoiret rn Lapinkåvijaleh-

Kodm kalbnal&t onHsL:nj&en€ft! I 5 nldhlö/
yö jå nuilt! 30 bk/hlö/ro. Alle lz-vDotiaiden
kå)ttönaks onpuoleted€llaol*isb. Koto todan Vtlinerrmkråus
joih voi
loi wokata kÄyfiööNd 60 nvyö. varåus on HSLIIå @ tolne TenåMsne. 3-t€lttåa.
perutilvåkaksiviikk@@rd vu.ttua åihmiåi siilÄ

wokala 100nk/viikkolai50mk/iikonloppu.Teltar
outhpolimaisi4 kåksikencEltiojå.Yhdistysookrs nyös Fjdkåv€nAtta telnaa200 nk/viikko ja
100 nk/viikonloppu. Ti€dnst€lutAnja Sinton€n
puh.k.813 5460lli SaksriPslopuh.k.874 5880.
HSLIE on tltsi lresiåå joiia hokEt m 50 mV
vnkko råi 20 nk/viikonloppu- vånukst Änja
puh.k,8135.160.
Sinton@
vrokråtå voi nyös irs.lehtyj. bntyjå åhkioir' I 50
nvviitto sekäsNoran906jasåvold 1200riokte
100 mk viikko ja 50 nk viikonloppu.Ti€dustelut
PekkeNdinen puh.k.8558232.
TOIMIEENKIIöT

VI'O}{NA 1997

Johaokutrt!
KjntiY.bmla phee4ohlaja, vehkåtiel7-21C I,
04400Jå(edpåå puh.k. 291 91 7l
Pertti Heinonm. teapuhedhhtdja, H^a!LostEtrtalu 3 G 29,01360Vånla4 puh.k. 8?48892
AlanApMm,rttreea A epellmtie4 B 15,00?00
puh.k.345 l?81
Eelsinki,
Mtrt johtohutu jaerct S@raKos1!nå,Pel&.
Natu.n, JolmNum;, Maui Piippo,Mi.ja ?irin.n,
Rahanotlotaja M^ir Ptska Ilkann€ ll C 24
00400Hekinkipuh.k.571985.

S@a Ko.ra*- | 6t a@atoituiltd4 Petrtlilärti€I H
56.007,10
Hehinkipuh.k.363416
Reijo Blonb.'& Mr.la Hlnninen, Sekari Palo,
Mirj&Brin€n, Irj! Tikka SariToDp€ino
Ohjellnatoilnikunta
SeijåTurppo,verOAPyhåtuntnrinne
I C 61,00970
Helsinki,puh.k. 322644
KiBri Klmoh, Äno Måtikain€n,Måuri Piippo,
MådaPnsta,MirjåSavolainen,
RitvaPu@n€n.
Sirkl€ Sudslrön, hB Svenskberg

UljasPen\, tdIkoopda||i kkö, Luwanien€nti€I 0 F
puh.k.488821.puh.1.682525
84,00350Helsinkj,
63

AllanApunen,AulisB61rön, JomåE)rkås.Pek!@
Ndnm, Mirja Pirinen,Ktrin sill4d.r
Illkoilutoimikuhta
Jom Numi, wrä./4Linnåidaråtu I I c 36,08100
Lohjapuh.k.0l9-318243
A;lis Bost6r! Xaldj Koski äånru Luoto,Mirje
Pitircr! Anjå Poutiainen,
xiri Puputti,P.dti Sllq
HånnuSiirari.E*h Simpu@, Leif Sbön! Reijo

Krrlåkaivon isåntå
Kaldi Koski.Pellwslaki 8 H 15,02340Esp@,
puh.k.8135460,p!h. r.856441
Yhdistyken ehintå
RitvåPur&€n,Så!61åntie
3 I ?0,00?20 H€lsinh,
p !h .L .3 7 2101
sirklasundsrön!Ksnn€ltie2c46,00420Helsi
i,
p fi .k .5 612092

f\-
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KARJAKAIVO 20 V.
L2.1977HelsinginSeuduoLapinkåvijåttcki wokrgopinuksen Helsitrginkalplngin tdss KÅF
jaklivon nåjoistan. l/2 wot a kÄytyjd neuvoheln'
jo påått eksi. Kåmpetoli rak@tanut50luwllå
Eebirein larujakaupunsillencoli nlw 1963,kun
latu åloftri suur€nrak€nnusftantl*n Kiitopddlld.
KÄnppäoli kaupungilaollut åluksipåilehiihlljift
levåhdysFikkln! jå viinei*t k 1men€n wotta
låhcatyhjilbdn.
Moleondl tÄnpåt olivåt kohtulkumoss, muna
puuliiteri,låitlrijå temsin klit@t olivalosimiiisiårstcnnNprcjek€jå.Tie$sripie.6 kunnosråmis
la ja siivoustariifti en€mmånki..Tupaainliaiet
lielettiinkuit€ntinjo 23.5.1977.
K€sällä-?? kåmFållåoli påirstys viikonloppnina
nutt ?lmå iåpå ei pid€nnån p'äåU€
ollut kovin
hclppo.
198 lvaimeneijo Ms*ailuliitostajå
1994
najoje! oreto. s@ntaukidyös solqllast! haetullååvåin€la.Toininlajå oleiluoli nodå rusiå våin
ålådåjålls,sillå ylåmjas$ €i ollul kuin huotrosti
toimi@öljykmiinå lånpöätuonss.
1982-83 wtih moLmpiinmajoihirpuukamiinåt.
Alamajålilkittiin ulkoaja sisda (ikkunatja oral
eivÄttlhton*t enååauetåkoskåhirrel olivåtnoue
set niin paljon).Såue sliid uusikiuaEpuuce
uusittiinjaylåtujale t€hriinuudethienotkllust@t.
Ylamjr tuålattih Dlkoajå sc aaikelteien tilålte
nybwn punden vårinså.V-85tuoliitrjåll€e.nusi
kiusjå ylÄnaFpån€loitiinsisåltit.VuottanyöheDnin kqjatliin alanaju lono. V-87 Feruskorjattiin
llamajaja suna. Viime wonna korjdflnnwolava

Kånpu*i on t€hny'osanl]ösui, nutta kyllå
lapintlivijåtovatiehneetåihoånnoksd
Karjåloivon
viihttqyde. jå toimisudco hlaåksi.Kaikki työ on
tehty rhdessåblkoilb. Milloin on kannettulien
v@stå rak€nnuslanikleila(kdd nlmiu.€ia,
vil&p@lejal@sna...),
milloitronollul puidenhalkc
misråtåi r'suevottas
fr€håssä pnid€n v€l@ alåmaje pihaa4
kånppiå o. situottu,
'mpå.öirdsså
tudekamnimtennettu.Työtnonollulja sentekijöi
tå myös.Alu$tr taltoita tehriin nsananlliillaisin
viikonloFFuj€n
lisåksijå Forukle oli si.å paljo.,
laiklo eunon& ruv€ttiinvst joskusyhd€lsån
aikoihinja kobnå oliin puolenyd.jålk@n
Kå.jakaivollaDnja.jesteitykesåkludm aldjåisis,
ktudjdj! hiihtoja on marjasletujåsienestetty.
on
tehryluninajojå jå håalaavujå,on pid€ttytonssit
jååUåja opeteltuensiåpu!ja lalokNaush ja jtujee
letty€råtaitokist...AlkuitoimKarjåkaircUe tulliin Lokoviikonlopltsi. Tuhiin p€ds.tåi'iliå.a ja
låhdeniinsunnuntlinaviineiseuå
bn$illå.
KarjakdvonmajoistamnodostuiHsL:n toimianan
jåyhteishense.luonisn kuhåkivi. Kdjakaivolla
ononå KdjatÅirn [e.ki, jokåvåikutla4våisliinåt1!neihinjoklis@.
Mi'jå
ittu pflstuu KsleviKosken& Llopp. h@tatre
luunjå Raijan1993tapinkÄljjd$å julkaistuunhis-
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MUISTELUITA KARJAKATVON
20-VUOTIS-TAIPALEELTA osaI
ThpahtumaKarj akaivolla
Iostus l€uån sino, kun Ksj.Låilolla oli li€lå
vanha ricni kilas sunasr!, triin eråån *c@n kun
ålo'6mc s$n.n lunmitykser kiuas ei vctåqt yhtlÄn. kåikli elu tuli sis?iån.TåsrapÄÄfielinne. €ffi
kiuås pilaiänuohota.Einu.ta kuin ewttlva kiuas
ra'oal@nj& ulos, koslta sd\u tå)nnä oldasse sumse siråei eanlrtehryå. Ulkona kiusryhjenneniin
la nuohoit'in. nuttallklisin paikoilten laitr,nien
jälk€enkåä. kiud ei vetdrt. Siinä si!å ihneteltiin.
kurnes nuisiettiiG ehå piippu oli nnohortu pirkålti
mäniykårahkauaaimnin pÄivållå.S'ili len kaiol
lctå.kistan@. jå sieltåhå. sestylö),tyi. Kanhtdtå
oli katk€nnnt otsA piippuun.ia tukki nÄin v€don.
Oksån Foistotrjålkeen kinas !e1i jå pååsdin

Puutalkoot tulipalopakkasella

såht_vi( puur olivat lumft siså$Ä ). jåå pin sårkeå
kolhimållå laåå prula lasten Honnå tuihkln
sujli, joskjr sel!äsd hilaaDni! kuin nuilla keleillå.
Ne taltootjaitat hrain nyödr€isinå niel4nl

Laiturin råkentaminen
Karj akaivolla
Ldturin .åk€ntaninen oli åivan dk@ikoj.n honnis; saunamnlaoikeasraatrhh€s ed€nlllå! laitu.is.
TW strui s}]spii!årle. joitle on olonåisra mn s.
ehåillallaor pin€åtå. OIi kun€rkin pååteny,etråry6
lchdåån vålDiiksi asli. Loppuvaih@sa. ku. laiturin
pÄAhdnhiimit€niin uimåpo.laat_. tåpåhtui mu,
lamircr puhtaasti kuulohålaintojer mukM. Lc
puksitietenkinshottiin. Såunåsliooala!åistus
oli kiut@ luukun noista tula€valo. Tunnclnallistal Såunonisuihese nukåna olivåt aimkin Pirkko, Kaleja Anlis. IIylÄ låituri siitÄ illija on pysli't
ihben fiwin paikall@n.

Tahi 1987oli huippukrlnÄ.Oli kåuansittensolinu
nuutåmanh€ngd voinin puutdkoislåerå,irålaudlai.å. oli ollut toko viikor yli 30 paktasastena.
Hidar irsekutinodoneli,ettåjokunuu soinaisija
pquuttaisi"kunonniinbrlmå.Eieinlnur.Siellå
sinenn@ttorishållåjåkiF*llÄpalsteltiin nnnrane paksunlmd allt lepÄåvå
iunl.nketo. Mukåna Jossi.ulla on mukavb iei mil6€i ikåli.kh mnistojå
olirar åinakin Ud jå Autis skn nuist .kwnne
kdåkåivolla låh.u Myiiå jlnujå toiniluts4n.
Pinni.Oli eritlåinmielatiintoista työskdnellå35 Sara Kost4rå, P€rililånti€ | H 56, 00740 Hki
pa}}ast*s.
V@tettapiti ollårunsti, piii fi!
tåe likku sil6 edå ei tulisi hiki j. ettei tulisi
patlasaurioirå. M@troriehan Letjujriityi jok!
kere kiiooin laipp8an,kun terä herkeksikinpy-
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Muotoiltu
tarkemPaan
aioon
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O|(METIC
PL 44
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PUH.09-502800

PHIIIPS

@

23

'liXltH'.N"ffi
puh.
o&35e
3405
Hirkka

lll
I I ,l

Äi

'*_fl,".'.*u,,""
Rainocolm
isnr:
kYrPYrån

KUUSAMONLIITROPIIKKI
puh.vaihde
Kylpylånlie,
93600Kuusamo,
08{59 @, fax0&85219O9

*.,lt,allr|!,1,4
VAASAN LEIPOMOT OT
IVALON PAKARI
PL 116,99801lvato
puh.016-661
807

Maatrmitteuslaitos avrnnut
kånsallisenkårttspålvelur
iniernetissä
http://{"rvw.kårnt.nls.fi /
kartoillsvoi
surfåillalapdsli l?.9.1996
Suomen
ålkad KamdåismKdthpaikallå. Kåt'ttåjälpääse
våt tutustun@ kårttoihh heti rekitteröitlmisen
jålken. Int€f€tissåovatyl€iskårtatl:8 nilj., l:l
johdettu1: 50
milj.ja I :400000*kå pruskÅrtasra
000kårtta.Lisåhi on nÄislÄjohd€ftljå karttoja.
Krrtta otr yhtn tihellå kuin lähitr

fttbnå oli kohta]aisedhlaå j! se oli helppo on*su. Kartta- åineislojo oli larpelsijå ne oliv.t kdltlÄjån lekoirukstu riittÄvån brktoja. Nimisldhatm
pidettitu €rittåin rå.p€€lli$na jå siiha loi€niin
lisåå niniå. Kartlapåikk6ka'reft iin k@aitmå ekÄ
työhön €nä hådåstukeksi.
Vuodenvaihte6sn
liittlmå

k ttav! naksullinetr

Vuod€n vdihleese or lårkoitus ottaa k4,ttöö. nitsdliren Kdtioptrikl"a, jokå sisÄltåål,rkenpm ks'1la' åineisr@ mn. peruskarran l:20 000 sekå mah'
dollis€sti kaupunkien oplskårttoja Tåtå palv€lu ildotaan nåksust! iiin Lartoistakiinnostuneille
karhoja tåytlåville.
hardrnjillc kuin amatiss.
Matsubn Kdsslaisen krtlapsikta sidbT cd€ll*n
woda vaihieo jrlk€nti..

Kårttäplikkaon painetuntadån ww-veFio Sirå
voidm l.å),llåål4alliFn kåi1ånlapaanpåikanlayoi rulosraaopaskartan
tut- Palåut i|a Kårtlapåiklsta loi hh€nÄå ositteesd
mis*n. Kårttepaikasla
lali€nkesh6kille tåi Fn loi ldhetiååsåhköposlinå.
Kaitki k nd ovatkå'tnåvissÄ ymrd.i worckåud€n,jå nc oval yhråhclpostis@tlvilla knin låhin

Krrttrplikrn

kekiilttö

inn$ti

MennitiauslaitolGe. Karnlpaitlå oli kekÄ]4öt
sa 6.6.- 31.8.96KiinnostuneirsreList€iöityilÄhes
700, jolh tekjvåt Karttåpåitalle9J 000 hakuå.
KekåJ,ttÄjiåoli $kå ,rityksirid, virasloist! €tiÄ
KGtÄttöllå slvitettiin nihin Karilapaikte voi_
dalnkår't!åj!mit .ilisåpålveluitasiihenhaluttliloidlatr nyöhenmintårjoia
snn.Eri lisåpdbeluina
katnll@rdiMtlejs. GPs-k@rdilEtlejå,nåhdolli
suutlr tilat! psin€ttujåkar$oja.oeit halu nn.
Kekåyttajåi pit'våtKaIttlpaitk@ hyvtnå.Kå!ttö_

Pålan€etklimpät
Muotkåtunturissa:
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Saamelaismuseon
ja Metsähallituksen Ylii-Lapin
luontokesl(|Iksen
uudisrakennuksenperust<iven
nuursu hrdsr.31.lO196
Nykyis@ul]lonusbr laidauenous!4 Eumpo
Uniodintuk@ nkmbtyd ssden pådiötffir
syksyllå 1997. NÄ,rblyid@ valmisturtuatiloj.n
åvmisjantohdåbi or k@vailt!smeldst€n p€.inieistÄjuhlåpÅivd4MrrioDairåi I 63.1998.
Op6tuninislqiön rakennutlm@ musfun rute
ledukk@t puitlet s€melaiskulttulri. ja tapin
luom@ esitiel}lr. Rake..lken dkkiiehtu!.i viitla! ellissti pohjdq ilmston hrime- ja dk6nusmlotoihin.Mus@Btemls Bt4net6
sit€&
€ttå sillå on vålitö. yhreysjo olemås$ olaM
ulkomuson. Ensinnåi$n suunnitelEml@rivåt
snust'sr*ilehtisaniw
l,lajrinr.rd6nfi iM4ri
Li ola.Råkennuksmsuumittelurprct å.ttirehii
Juhei PållåMe. N4r€lytrktit€htuurir suunnitielu smi wirklåI4 sisustuwkHrehti.

M€s3uterveisiä
Eumpd kolt@!€l Outd@r-nessut.ierjstettiin
vuonna-96FriedrichshåGniss.,
Sakss$_T.pdtunssåjaetu! vuodfl tuoi. -pålkirf,m si M€indlin
hled-vaellusk€ntå (wod.n -96 n.li). vuodd
tr€lsintö -pslkintodyödettiin puolGt m Maldo
Millsin valhtlaBalle BiPol& -fle@11.,jotrt! ih@
vastdtulwåpnoliq@mkert .ltsrn pÄällipbl€sra.
PalkinrojtrmyönrÄjiÄ
ovatslwtt
rc&€ilyl.hdet:
Utemsasind(Ruotsi),Ourdu (sakse),Thecqt
ourd@rs(Englmft *ke op Pad(Holleti).
Vuod@tuote-palkint@raloiftelivlr htlsi
l R!b: 500Pmi€r Light untuvanuluupusi
2. T€ra Nov4 Qus:2-iens.o relna
3. Leki: SuFr Mstslu: vå€lussumt
4. Påtagonia,
SuFr Plunå: €rityiskcvrrnlkoitu6u
Vuodfl t.ksintö -polkinmdatilvoirhlivar:
l V@eo:Iorce te. exlrene-t€lttå
2. PetztDuootslmppu
3.Cuping Gd:Trck 270" n@ilim ensinnåin€r

Sam€låisnus. ja luontokeskuke yhteisesså
rilas nå',tte\r oqt sisÄktåisiåsiten, ettå luon- Tiiqnis€r keirinvÄlineo1
tekevåttul@n: Trsgiålra
nonjå.jest€lnäå€sittåvåopåstuskGttrksmosuus on lu%e 66
smonån kanilejå Primtrkseltajopå
muodostaa
nÄ)rt€lrilan ulkokeh.! ja enald sen titldikuks. Uusi@tqieli kclentååskÄ rinkån
sisållcsi,oitetun
welåishnttuurin k hyks. Kultpåinmetiåkuklaro: titåaiksttile hinnsllssar@
tuuriner jårj€stelnå jåk utnu ldelteen tahran
litinåintatsi Duosslkåttilåå.M€suitl!esitetliin
sisåkkäisanlil@, ulomp6!&onpeinreinosnemyösk@tb$! bnliolåutkuunmhlublhnikqgå!
lain€n €ldmånmuoto,kcskellÄnykyåilo. Kolme joisravoi lukÅist!Erålehd€rtruncrGra12D6.Tasi$klåislÄ nåytt€lykehåA
r''tnitell!å! wodemikG
palltun6tå nporioivlt nyos Utemlgasinet7D6
Tåhltlastist sMelåismu@! Suohess ovat piF
niå,kotisutumus taisitltl<in@dmattodanpe!
luokl.€s Lauluvia.LisåksiMlsovi6to o. Ituour Mielitlö Ruotsintuntueille?
kolD. onnistuutta såamelåiskulftuurin
STTonjulkåisut ruturimåtkesirie@,joss cait t''ulkomustA':
Ubjom Yllin.r
entbtett
yhdistykm 40erilaist!@ttqa_V.haosatlcvoi
låän
Ubjcn.rd!r.qtkirlkotu€t
iol&re.lli3..rot
osuistumelishuhtikuuse.Fjållre$rsitecn
voi
bt tty porerctuslr.n.
i.Irnrin Sdliv..do
tilat puhcliuuD.rcst!:(ulko@nlunnus) +:t6 8
:16322 82.T{jolla on nl!! nus
tiiFily- jr
relmaikkuBseja
yhdisr6tryjr
K.bnekåiselh
tetesK/97
dek-jekoiråktakloFtki!" l ihtov&llulsiÅKunss
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l€denilå skå Padj.ldta$., lglu{etti SaGKss!.
Tunlurimåjåkurssisaltoholtlh, Satawotisetki
Sylamårun! Thturiop$ku6si Storulvlnillaeke
vmstdiikko VÄlÄdol€niss.

\nime woden lehtien

Entä erä-ja
måtkåilumessuille?

SKMBAAJA 6/96
Tuol*sitely marth.oilla olasl lelmårksut$l ja

HuhtikumI 0.,13.pdivåjtujestetåh€rå-ja
ma*ailuhesut Tukholmd lieFillå soflentunass.T.påitun@n osllistuu 350 nåt'tlcillmwttlje rctLeilya
kålast*sfl, m.Mstyksnj. mtkåitt. ahlis. JÄF
jGtajiin klllnn myösSTF.

Retkeilymajr remontisse

rctkeillti€toa

Telemarkhiihtokoulu/ vårust€et
SKIMBASJA7/96
T€lmå* sutsireti / Telmark koulujrtku!
KT'NTOPLUSI4r'96

ERÄ
3M

Jokkmokli, kuntad kumostarutrclkeilynajan$ 31t)6
.i. laajenbnur Bkendustå 22-påikkaisölla
Itånkanuksle Alu@llcot@nettiin myösuuri
(ljlde

sTF:nj8$ntehritlristvintem 96D7)

R.lkiluistimdja niihin sopilsi kcnsåt

ttlkoilie slusk@slot/alGv.arnaterietit
(lhluju spp@t.ir j.lkir*t
?/96 Edullisettellat
8/96 Kelyet nakuupussit.
10,96 Kumispp@tmhkakqså!

TervehdysSrhunAikiolt! Smnel,isten kånslllispnivnrå 6.2.19?

SAAMELAISET, YKSI KANSA
Keitn ne ol€Dme?
Mii l@toha ålbnot,jå nis ld miniehölmer6s*nsudlu, nh ictte.t sicllåja min i.hdqnettaltuF
ja ohaslgonaåhkådus.
Kdeålts kthkrlisvst stt lomelåistm kDlfluuripoliifli*n objelod johdmose .sitt tdåt k!ns{a joll d onå duimlue, tie[ ja kulttulri, ja
yhteiskut&akon . Twutstjsehdot@åtkadsMrybmd! !*!ritt lyle lavdomisis, Butri mibn oi

kstad on,pit&ltkö n. paikk&e? Janissåmtå.in sam.laisltir*turnistsvatilsensÄtÄstÄtekstistå.
UlspÄin snelaislt todcla nllfryår yh1enåisnÄ
one msldllis
ryhnrnt, joka su l4i's4
elutons vmss4 pubuul&ppiåja on buutenlin
.dlainm. Låppionlait€nkintlvållisestiklitqnyr}t
rekoiltame vain d@ knsllist! m@kun&&
tM b,5 muut LaDit ninetjiih nrittain tai o%t
Ruiiaa Kuolååtaj irsån qosisldu loppupml€la
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Pohjoiskalotlia- ellei p€råtivåh osaBe
sinåluetla. Niniiyksillå on ånonsje !ärinså.
semelaket oBl alkulE.aiskansaakaikhdlla oykyisillÄasuinalueillaanFennosksrdiassd.toisiå tuhafl.
kilomebiå pirkållåja nuutsna sar! kitometriÄ l€r'e
ållå \yöhykk@llå RuotsinT@laiman pohjoissie
laKuolsniiåkÄrt@4 Jiiiim@ntuntuDss4 Alkupe
råiskånwå he ovåt seudun lehimpi. hrnnertuja
asukkåkt nutta vaill& poliittista valt4. Lulamdlirisrå on monia ådioita. Yiime aikoins on rlrjottu
koko.åislukuhåådksi 70 000 - 80 000: siiri !,li
puoletNorjasa jå lopuista€hitrllÄn puold Ruotsis
s. Suon€sa sr@elåisiå on kuutisetrtuhana jå
hei9å trksi kol6åssm asN rk. soelsisr.n kotisoutulu@llq kolnen pohjoisimn.n knnnanjd Sc
dankylå! Låpir paliskunne rluellå.
Plikkå jå åikr
Luontojå ympiiristö våihiel€våtsuuresti saMelåistcn asui.ålufrlla. Isr&l Ruone, snelai.€n kielen
Jr kulttuu.in tutkija Ruoisissq puhui rcljåstå viides
tårililsdasianaikDåttl
pisrÄjolkåovatnuokan.€et ihnisiå siinå kuir mlullkin luont@. Ensinhåki. onKölin uoistohårjme Et€lå-LåpiståSuoD.n
mjoiU€ asti, sitten i.cnåo woriston iräpuolettaåind
Kuolen ulottuvå lhvuguuta ka$ava outamu eli
melsÄseutu.Senakså l€vittå]rty Ruijån marltån!
kunpuil€vien vådojen jå måråstojen (kDi!ikkokånkåiden)Tålia,Lappi. Iåkaikd pohjoisreuånå
lietenkin &rneen Rnnikr<o, jokå pohjoisen ja
itäen k@rtuessn muultuu yhå karunndksi .ja
''Ksitli.lla Lapin !uo.oje! .annoilla asuu såm6
läisie kutd myös Nordlåmissa. Mutta suuEse
tuntuituse
dustaa porcwelaisi!.
Veh@

aik@,kunpocjanedsåmlÄisillåoom!ku.ingas,tissdna4kunnassa
eissunuiyhråÄ.no.jalsjsla.
ll@s@nelaisillåolimaahålusfu aimHels€landin
låutuAmyöt€r." Norjålåi.€noppinutP€r.nsClåudi
Friisoli tåpin-kuvåukssaan I 500-jå l600- lukujen laih€se iiin itrnånsraåstirietoi'q nåid6 j!
nd*nim me.titytsesiå.Jo Oflar oU600 wotra
sikaiemnin tenoillut moisld cuduistå Essexi.
LaninkaalleAtedille, F hÄnenDuisr€lutsdrle
nedånnq ets snelåisilla oli jo siift.n !ika', yli
tuftatnotta sittenpmjq ainåkinhå.€nkoristutuns tiooillå PobjoieH@logålånnise
(Malåneoin B{dun vsilEilla). Munapeeeldrons sdmelåiset
srvel ptFoill4 ninkÄ laLiånyös pmist! dokkainnar olilal kuusik€syåioukutusporu
PetrosClau<liliaoli kaikensr.ynsåmdnoa tåppia
enli*nÄ mM4jollå oliomskminsas.Juurihånen
dkånen ja jo miespolv* simein sDclåisel kG
kosivar.jålehetrivÄlsiitia .li larinkytift yhteisiå
våltuuskuniiåkuninkåiddjå tssio puheille@dåksei lelutsi muhanja järj€sryk*n ålueitlaan.
KuolanalleD @ndd*! joitå håttrueivatMoF
kov@nåsti,olivattietl]l!åstiåkiivisestipaåånÄssä
nyös kristitynyht€isönjå$rtt,tt]l. Heid,hnin€mn
kirjonettiinnuistiitr rs@in ki.jese!, nutr4 Ruotsin Kusba Vee ei noisestsmdninnuionacasn
suoleluks€ensa
onåi såånelaisenss
Ofolenista
vaEnkiin jå Inariin, onaisuuksin*n kaikHnan.
Jokaiap€ub6s.lu&rilaistenkirktohisrodoits!oiden
kehumc
1600-j&l700luwnhpinlåh€ryspohjåutui
paljonvå.hdnalle kaiolirle kiÄnn',rysyöIe.Jå
s@b€låist kur6 buutkin olivatvåme vltniia
mutti@ kistikesal€suoduis&kansahisikcuksisr!,joit4jondonikmingåtarMa€å@tåheilt€
tarjo!
t lijulistukss@nlåpinlåh€rylcesrä"tosintatinat,
sil

2a
Yht€islålö'ttf p.ljoi! loi snspuhurkånsstååimn
tavålltuellå
dån.lk, juhlawoitta ElåvÄnmielion
j! nitå tss tul.vlll& o. t!4otå
Yht istÄhistori@siis.Myöhemmin- tosiun. suh- silti eteenpÄin,
ja slheliM
leli*tr myönå.åtr
hitesti - s@m€n riippu!uusistlilåisuuksislå.Nlkyisnint€s@ti}
villitkFn åitanao. sekåtoireita
6ts pelkojaalu€lkdsq onjåtlui!trul valtioidmkeskenruuhdspi
mrksilla jå ojev.dollla. Mutta v&ikkå suomen lie yht naislyd€nsåiltttiini$stå ja k€hjtttmisee
pohjoFojåonhlain mrdh{inen(qodet! I ?5I ) se rå. Sq voi kui@kn so4 etli såeebisten k non myösEuMpsn pysldnpiå. Sek€non€ejolain nåltaolisitoirctlavenylaislÄpåljonvdnlkldbpi
!åltioiden pååflåvåisyydcslåomie( Leppiens! ''altrelltlamii€n_. JokinBamtsin slueolid sille
.hldvåin hienanhåinöksijavåinliqÄå ålklsoind.
klnsallist ni$ksi sittenkun njar lihdoin oli stu
!ike. Tåssåsuhtee onolht p.ljon painmviine
F tåUåwosi$dalh hujoitetulla sulalttlnis jå
*sEs@topolitiilollå. Muftå mfl allielta kdnåli!
kunnssk@n niisrÄei ollut nitrÄn omp.distå,
!@n kyseoli tietystikolonillisminjainp€riålismicn
e1leida (mcLsi lidinpied) h€i$tunisesraPoh- Koiimaistn kieter tu&imusk€sktrs
joimihir S@elaistc! oda or ollut myosur
hainswtetut kdsdåieikeudet sdoin kuinPohjoiMåidd ml€ juidind pdinne. Toivoisi sa
Frinlen ja&uvln jr ela\{r vieleuusienkintuontiRijotll.

on hirtoriåN!

Ii€lmiktlu 1997
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Heli, Hrl'nå. H.ljå, Hcly
Keijo
Tuulikld,Tunli, Tuutiå-L
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Matti, Matiås
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TM
TD
PB
L
s

Elle,Ell4 EUo
L6sklålnebdreÄ Isi
Elbnå
Ccrlbu
Unibah€aivi,Veitu
Sivdda
Gåiju
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GåKU

KG

Eijå

ID
PB

Goll6
ÄIfa
Hil<lä
Äsll4 As4 Äilloi, Ailu
M6lrtc, Måde
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NUUKSION LATUREITTEJA
Nuuksiose on talvo åiken venåten runssti laf
niilå nertirryjå laruja. Mnnranlt lådut on rshnllg
Istupohjills"nunaos laduistad ktrn.ostamoomilla
pohjillå. VdhålMisina tålvini iånå rcitit smflanr
låådnåuan8tt4. Leturcittien elnulohtina toimivat
Oittaan, Piminå€n ja Nquksionpdån ulkoiludåjåt
s€kii Solvallan urh€ilnopislo.
Solvallassaon !iid6 kilomedn pituinen vålaistu
latu. jonk! etelåpåaulottuu Kårj.krivon iiell€. solvalleja Pirttintåenvåliuåon n. 8 knoD€lrin pitui.cn
pohjuslzmlon latu. jokä seu.e k€s.h polku-ure.
SolvåUastajohlaanyös n. I l 5 kilomcfin piilinen
latuNuuksio.Pilkåjåry€nlänsipuolisesenusrossaNluksion llkoilunajåle.Nuuksio. ulkoilunqjalå
on nytu 5 kilonetrin piluinen ynpyrålalu. Nuuksi-

:I

-l
-- >l

\::!'1

I

I
t
I
t:.

on ulkoil!nåjålrå johraa ladur kunnosteilua
latupohjepilki. setåPidtinäa ulkoilumajalleT.5
kn etlä Oitta{ ulkoilumajall. n. 5.6 kn. Oitte!
ulkoilunajan tu.tumasa on Bodon j.ftn
€telåplolela 2.7 kjlonetrir pituine. tålaistu ympyråIatu.
jouoin se!
Latu jarkuu lol.isehltromar{
kokonaispihmon n. 4 kn. Piminåo nlkoilunajalia
johtåå låtu.€itti Luukk@. ulkoilunåjall€ n 7.6 k'a
rcitti on pohjuslamton. Pi'rimdq ja Lulttmn
ulkoilDnajoillå on !$ila yopylåhtuj! 3 - l0 ln.
Våhålunisina talvina reitit ovåt yl@nsålyhympiÄ.
Oitrad uu<oilunljan }npylålatu on ollur vmin
''lmivama,sillÄsinneontuotulunakltshl'da
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Pj:npuheenvuoro
Knluvå wosi aU.Di meiue kåitillc lalkohe@ j!
kau.iirå. Toimn. ettii ajåtukFt olat nyös tiiyF
nå niir.E.Nå]ttqÄ siltå etrÄ onni suosii meita ja
saann€ taås karån kokeilla hiihroråilojamme
kuldn omålle galill€€n sopimllå tavallå, jos €i
tådllå €tel*sa riio ainslio Lapiss.
S M L 11Ov
SML nl,4&ä urnÄ wmnå ll0 sotta. vimllista
luosipdivåa vietetåån 24.3.1997 ty6. m€.k€iss,
nutla woden åikåm on runs@sti 1rpåhiudia.
JuhlNiiko.loppuå viet€tålin E€lsingi$å 14-16.3.
Lisålaeloj! s@ seuBmda Markailulehreå. Oel
lisruhan eri lapahtumiin tutustu.n smdb mui
den yhdistydt€n jåsniin ja ioibintaan.

Kulen monel olat jo huononrcet karjat ivollc
n€nevån metsåtia åltuur on helsingin Laupunki låirttnut puomin, kosk4 osinain iier.! pnkin
kulkee kunnosiettu jå vålaistu ulkoilurcitti. Tie on
6a wotta ajoki€Uosa.

Josjs kun ajåmidenon sallittua pNnitr åuiniå
pideiih Kejakåivon daimien yhleyde$A.JoIoin6 or velrcllircn jå våstuuss puominsulke
miscsb heti jålk*nså. Jospuoni on snki.jokainen sinn€ ajlva restaå ilse siitÄ, s@ko åulod
nyös pois. Poikkoustpaltsiå owr yhreiselrilåisuudet Kerjåkaivolla, joistå tiedotetaan
Lapinkrvijålehd*så .tutiit€en, jos nandou'sra
tai rilåisuudenlastuuhmKlö låit&! ilnoiluksen
puomille nilo toimi&& autoj6 suhl@n.
Klrjakdvon åvlin€sta
Jottåvoinne €dell@nnoltda Kejalaivon aEinta SML:ea jå SolNallantålwion4 toivonjÄsmten buonioi!ån, ettå avaimd hr€ra&nvain ja
aimlgn ko. påikloFn rukiol@iloinå. salliitakoon työrbkijöille nyös r€på5-tikå.
Toiroran tåikille reipsstaja ulkoilullista luotla
t9 9 7 .
Kirsti

i-.5\
rftlr

\g/-

SARVEKAS 1996
Yhdistykemne sod.n 1996mostetun kuDniåndldn trrc20 sj. on P€rnislo. HÄnon syntyn!t
t4intåvijö-p€rhesen1.1.1980.
Eånm ssiolist ns åhktua låpinkalijänäon pitka.HÄnontoiminutahiivijdse.€nåaluståalkå.r di
toimikDnoisejå johtokunms$.HÄnor jårjestån)a
riikonloppola6llutsialeiÄnlt slkjovaeuuksia
eka
Lomcnraturtunbriluula{pe.@tioss yhtäryhmaA.
HÄnelleei!årolevi@ira K.rjåkrivon dsnsarctåtja
puutalk@rei!{rkå tu.pq nostotja paloiall(ml
Nuutsion kssållispuistoss. Hån on nkot käsie

sååneutanut hrklovenetti. Hånonolnl Maikailuliilon llkoiluyhdistystoiDikuD!åsM kertomassa
vhdistyksenmenåköliulmiaF*€jlyllisisså sioiss. Häneton nåhty Karjåkåivollasldonåss ja
ar€nnoss. Hiinenih$ibiionsk@. €i!åt olejåanet våitlehuomiota6i tilåisuutGisseme.
ONNE"qI
KK
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RINKANPOHJALTA
Löybr|}r: Pikujollrctken jålkeenlö,rli dllus
bussipysåkiltåpunanustatr€nl€kÄsineet.
Sahnpåiilelld voisiul ollaneikålåinen.Kysc
tuoksusra
le Ritlsllåpnt.k.172101.
Irhden n||unovlt

ilm€stJrni.aist:

2. I€hii:nsteriaalinjÄttö1.4.h€messå
iln€st}y roukokuunpuolessvålisså
3. lehri:naraiulinjåtrö 15.7.m.nnessÄ
ilncstr slaskuunslus$
4. lehti:råt€riåålinjåttö 15.10n€nnesså
ilmertl joulukuunaluss.

Mitkriluliiton

uudet puhelinnumeroa

Jåsap.lveluHelqå valilri 62262812
Jårj.sröasist
62262815
Måtkåpalvetu
Alje Halkev! 62262814
Kirjånwnti Ritu Rauhala622628t6
ToinitusjohråjaJusi Y.jöls 62262810
Matkailuliittoloim, €tr4 yhteysot€tad s@lM
åsiånomatenhentilöön.

KODAN VARAUS
KittildnKukasjtfl ellåsiieits!@ Cordoskoiaåmme
€Btsa Pip$Mdinsiltapoh.k. 577004kGäasuto
ptrh.59 397 lai Måijå stykiltå puh.k. 876 4391.
V.råus otr peruttavakeksiviikkoa en.€nrmnu
aik@laisftå Fritåån nomåalikåynömksu.KttltondcuonHSL:.jås6€ltå15nk/ ö4djlnuifta
30 6l/blö/yö. Alle l2-wotiaiden kÄ!,ttödalsuon
puol€t€dellisistå.
Kokokod& voiknta tå),it6onså

KåksiTrusi'rt joita eokn&ln 50 nk\iik}o lqi
20 nvvnkoDloppu.Vå.åuket Ada Sinlonenpuh.
k . 8 1 35 4 6 0.
VÄLTNEITÄ VUoI.TATAAN VAIN yHDrsTYKSEN J.4.Sf,NILLf,

\.UOKRATTAVÄT
vÄLINEET

HIHAMBRKXIJÄ
Lapinkävijöida hihamerkkej.loi osrr! ke.toilloissatåi rilara l0 mk hinraa SeijaTrrpolr, puh.
k. 322 644.

KolmeTmr Mdter3leltta4joitå voinok ta 100
nk/viikko tai 50 mldviikonloppu. Teltåt ovat
kupolinallisiakaksikmstelttojeIj.[tnmd.kr
leltrannokFon 200mL/viitkorai1ootoiikonloppu.
TiedustelutAnja Sintonenpuh. k. 813 5,160tai
såkri Pslopuh.k. 8745880.
Ytsi srvot r 906ja yksi 1200rirkld. Vuokraon
100 nldviitlo tåi 50 mvviikonloppu.Veauksr
Pek}! Ndrin€npuh. k. 855E232.
Kaksi itset€htyÄahldot , joib tui nokaia 150
nkliitLo 1ai 50 nUviikonloppu. Alkioib loit
kysellåPeth Nsrisltå puh. k. 8558 232.

T-PAIDAT JA COLLEGET
H&J.i ilsellesi omallå losollamnev.ru*€au Tpsitåtd colleg€.Påid,alolar koiroista rålnkrettå
ja 100%putrvill@.
Vånl: h.m!& tmtu
Yihrct, tuntutr sininh
ta tummn viininpunainenCl-psib) / tutu!å lila
(@n6g6).
Hiota:T-påita50 nkja mllese 100nk.
Tiloulset KiBli Kldolå pub.k. 291 9l7l .
Tilaapaihsiåjoiss4sillå!elehdåånl0-20 kptqissÄ
ja toinitu$ita otr2-3 viikos.

MI'YTÄVÄNÄ
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LUMIMlES
HELKAMAFORSTEOY
Kuitakon.ntie 1, 30i00 Forssa
Puhetin (03) 41 561, Tetefc (03) 422 2212

I@

loisenruuontekiiot
6luomo
Viljeliå +i.råä h e^ hyvå r".ka kasvao.
Meilrä sddi yhreyde^ (o9) 1311 tu.u.

,r*

Konesla ntkalsu--------2
mo
0y
PL 61. 01511 Vantaa.ouh.09-89481

MYYNTI LEASING
HUOLTO ' VARAOSAT
'

I2,VIIKINMA(I PUH 6I5731
HERNEPELLONTUJA
opEL MYOSNEIJASLINJA3 5 PUH 6]5731

lAÄrurcg..
- KIITAA

VOITTOON

jäämaratonin
VoittoKuopion
Europuhelin
kilpailussa
v - 96.Yli150kilpailiJaa.

Erä-Lehden
retkiluistin
vertailussa:
JAAKIITOLUISTIN"Hetpoinia tukevintuistea".
LuisteleSinäkin helpo3tiiä tukevasti!!
Tilaa esite!

T:mi TaunoPaiunen
Mäkilorpantie
37, 00640H:ki
p. 09-7285569koti09-3401606
auro049-203051tax 09-7285083

OTAHALLIHOSTEL,
ESPOO
yhteydesså
Otahallinurheilukeskuksen
t hengenhuone140,-,2-4 hengenhuone200,TeDnis,
sulkapallo,
squashja yleisurheilu
Kahvioja kuntosali
Kysytarjoustaryhmillel
Otafanta6
Puh.09'460544,tax 09-4553458

TERVETULOA!
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DIETTA SNACK
- Kunnon valP.1l.r
(, ) r ( \ , i t , ' i r v v i r . r r k ur u r
i i l f . , i . r t a r t r k ' \ i , , n :i.,.N.r lt
.,,1
f u n ' i t r D l h i l t J i l . r r h f n h ) \in r ir !L r n
irnf vrr"nrLrtn in.lri\rrsf . iilf i
\ lJCnlr)(rrii u+)t\rt!n svnL!nrsl:
i L 1 1 l . r r ) i i r , ij , ' , i n , \ , r \ r lii!- l( r .rnlillkrdrurptlLr
I )nth SnJ!i \'rl
Jlutcerinr
In liiu)r1lon

ftJ..

SEMPEROY

KOILLIS-POHJAN SAHKO OY
PääkonttoriPudasjärvi Sähkötie2
puh.08-820l l vaihde,fax 08-822282
Kuusamonpalveluyksikkö,Rajamiehenkatu4
puh.08-8522066,fax 08-8521068
Taiyalkoskenpalveluyksikkö,Karhuntie 3
puh.08-842551,fax 08-841755
Ranuan palveluyksikkö, Kiertotie I
puh.016-3551221,fax 016-3552380
Posionpalveluyksikkd,Kuusamontie2
pr$. 016-3721121,fax 016-3'72),453
Ylikiimingin palveluyksikkö,Rinnetie
ouh.08-8177071-fax 08-8177834

Lassihiihtoasu
kakinkertainen åsq

huppuF

Lassi.anorakki

L.ssi.hiihtohou3ut

*

KAPJAK{IVON LINJA-AUTO ]

9,05
l0,,lo
12,50
I430
15, 5 5
t 7. 35
19,05
la.su 9,05
10,40

8,(
10
1 l ,2 u
13,,10
1 5 ,0 5
16,,10
14,25
20,00
7,50

11,20
4,25
12,50
1 4 .5 0
1405
15,40
t6.25
17.05
1 7 .5 0
18,40
19,258
B: Espmnå*nå[e, juneyhteysHelsinkjin
Lide liihcnnöiÄhersinlirjanbussinro 85.l.åhtöt ppÄ!@ru Ldkkitodlts,Esp@sra

lzos

tApfi{

Tilm LåpinlsvijÄlchdon50 nk. Old suorinlnui maks&
illm.rillisralslfla HsLr tilile Mdila Edikj.L.24 2I42I8\3442.
Knulua€nnestiånhcdkilöjrsm.näSumcn Måtkåiluliit@n
(sML:njå$tryhdist)ts)
kauttaja hdue liittyå euodj!*netsi HSLrådn.Måks
ruoda 1997suopjåMmalsun 50mk ilron .riUist! låskuå
HSL:ntililL Mdil! Edilink.z, 2l42la-13&4.
tlåluanln$yeHelsbginSeudun
L&pinklvijöihinjasitåkauth
SuomdMåthiluldtr@ Mslstr sMl :nj.snmålss niNIlc lÄhet€ttÄ!ÄllÄ
lonåkk@llå.
Ilnoitan o$itt m buutoksstr
Nimi

T
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