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PYI'KIRJOITUS
VuosisaddlÄmpimintså jåtti neidd! nutDosiiå *tnsi pitkå rdriklis syksy.Rusk@npukeutdut luonto
ja lunis.de- siinåoli vålokuvaajm
houlattelevanåisftåjå myösrc*eilij& silmårilo. Ruskståsaimnckis
nauttk runsin nitoin rlnå syksy$ tådlt erclrissii.
Lapink ijdr olal va.ltar@twod4 nitias suoma ristiiorsstiinjaulkomilletin onrehryrdkiå. Yhd6sä
ol€nne Låyr6erpitkillå va.lluksillaRepov€den
m.ireoisså Yalkealass!,Pau.ksellåahkioita
v.tåndss4TMmisamn surision kansållispujstossa
Kullau Joutsijådelli R!nn@!lakosk@laskenås!,
Påistu urcillaruskå@llulBella,rålkoitåt6hde.UKK-puistonalu€llåja lsojärenkdsallispnieto$a.Mutrå
olmne nyös käyn€etK€bnekisa jdntiköill4 IMin polku etsinä$åjå paisk@ass ilsu karftnjen
kan$a Kdada$a sååkla lehtenhn e.i ott@s@nj! e.i oppaidd johdstt l.mina kdhoilloiswne.
Ylcisötilåisuukshsltuikjnme
Suon€nnep.lån qntyhkto.ieja Suonenkesållisptistoja.K&ikentÄnå.
lisälsi låhe joka viikoll. or rii$ådlr []ain €rilaist!toimintaatåållålåhiåheitla.Ei Kdjåkåiv@ polkuk@n
pdÄ6e
ump€utunå.4niin påljonsiellålilisee l.pinkåvijöitå.
Seur@vaksihsvdlenDe jo ka4oejm muhallisisr4tMnelmallisisrahiihtovaeluksista
potjoisd turtuolenme oll@t ahiivisiå. H,rå nåi., etur toinintå6 on pdjoA siloin jokåisellåjd$neltå on åinåkin
daldouisuuslöltÄÄseom kiinnostuksen
kohteensa.
Luo.to jå liikkuminenon kuit nkin sen6iråtaikkia
Uusiåinnotldit! Epunksnbjiåliittl,,ajåtkuvåsti HSL:I riveihin.TåstÄrci 9äåiell4eriemn€oterurhen
olem6s!. Uld€i jÄEret k€novsttulelansahatd&n samsnhmkisrln4 ehkäseu@ yksindisill.L&pin
va€[!tsill@4 rerti-ja vålinetietouna"
tekensåtryhdessåratkoitåjåjåkånMnoBiå Ftkikok muksi@n_
Jåenistöllånmconlaajatunlehrssetårctkeilyålueistaett!v!rusieiståjåkokdus{atållåmalhalElstme.
laeltamiesrakotimaamn€€riimisss sckåpohjois.se ettÄetelrsså.Milci cmmejataisit4rr tietMmo ja
smalh onåisirast@n
uusisid6,r! rsro'nDu.uuniitelrniå.
osmnnekootl@uudeljasdelvst znlåopimdetijlmllklttomslijrs@dah€idåttu menjouktmnm.
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Kdjakaiba m&sr6s. Jo! on turra, hiihdcråån. Esp@n
*4k$t!$.
kto lo.i5 låhteved bussis o @!
kstlss Kaqj.l.aihtr pysåkiuå. vasluuhendö K,r;Kosri
Duh. 8135 460

1?.12.ta
PUURoNSyöNflTALKoor
Jos,lunbo! v€derrån
puit! yt,paruipåilrtlaKeiåksrvoc klo r0 tähn4.
N.ruke l'P,r&n suftnua
burruun. J61la otrmusra
me storLet!,!
ri\useioflsKotmper!,kup.eltå.
Muk@ hlöin taFar fllalta
onlson tumia kmi.e tunöseå håutunutåiroriisipuurc,
n",r vj.*"1*tiro
ur;""i*
p,i. r. iiä

TAMMIKUU
7.1.ke klo 18.00
KERHOILTA
- MEI{NEENVUODENKUVAT
pu

Kaiseiemd åla*t ,
a.håkatuI
PoirLeiscsralolame uudo wodft klrklebåIå n€ooetr woden
kuvsåror. Tas kemr innorasvt.Nö
hålu&isi
nåhdä"miu kr\e tspirtåvijarhldvårkåån
yhddc! tai qls*r.UCrre.
nutrq$a bprbtuEiss. €dctlsm, @nm. Tuo siir orotsq t"[r.i*
*r,*"ur.i. j"* "U.i*,J,i"",;
,.t , oä"irir,i
oselbitsi ni'$e halst@isr!h.rkisd. rrboineleetukÄlenva,ru*"rururr"
,r-" u",ir,"
i. p"ii. äää
IG.hotlD tfia.'reh jtrisrh.
ö.tB[@ppn {uvoiq sftretyD.johon p}ti'b
rum..n nlyfteil.
aeMpi. mrklhoin. ot vis
".iltt*htol" hiir"he;

10.1.laklo 11.00
LUMIKENKÄKÄVELY
NUUKSIOSSA
Viin6 tålrem trfustuimne lumik nkiin, nlt temme reivds*c! liilh. LÄhd€nmekelissÄkuin kelisså
Solvalle slaptrklipsikalt! IuniLmtille. joiss ei olc lehtyjålatujajå k hjåt ovathwåss. PålMe
låItöpdkallepiD€ånlulld. Muk@ otetåanreppuun€vÄÄtsek! Iuniktrgal j! saulal.HSL llå on3 paiå
232.Joskåikti lmikmgltonjovaåttu
lmikenkj4 joit!voi!@l! mnakk@ PekkåNuiseltåpnft.09-8558
jå etmist! lainam@r! loir soitt!ÅvetijåUe,niin tåtsmn€, nitå ont6hiåaisså.
Kok@ntuminen
Solvallan
abpskkipaikslh Ho I l00. VetåjdLiI Slrö4 prh. 04q280 429.
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17. 1 . l a
PUUNVETOTALKOOT

Puitå rcd€lÄånviidd !hki@ voimållå ylÄptrkliFlikalta Kårjskaimn pihe. Uskk! ålk@ klo l0 likoihin.
Nopeinmat svot .hlaot ck kiekaU.. Jokdnd p{ås* klitentin retånÄÄa !div6! aikaoa, sillå huilis}in
tÄ'3a rankm työn sikånå. Joslude puut pii'& tehddtu islsorctt!! Koberdlle. TÖid.njålken l'Ms
soppåAj. saud@.Vstuuhokilö Mi.je Pirinen puh. k. 8t 58 232.
-

HELMIKUU
4.2. ke klo 18.00
LINTUHARRASTUSILTA
Kdwida

å1.{s1€, Pultårh*ålu

I

- dityistakastelunkoht@mpid alk v. pöllöjensoidinkåusi:
- hårjoituksiacdt ryilti
VasluuhentilöM.ui Piippo
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7. 2. la
PUUNVETOTALKOOT
puutå.jtllen Karjakaivonpitamaålleylrpukkipåikalta.Töihinkåydälhklo I Olikoihin.
TlrkoitusonverÄÄ
Joshelnikuu.lelbn ov.t vien@tlunet niin on rdkasrvotts Kolnerå. puoless.VastuuhentilöJomå
Hyrkäspuh.k. 479508.

8. 2.s u k l o 1 1 . 0 0
UMPIHANKIHIIHTO
Kokoontunin€n Karjakåivollå klo I l00. Bussi låhteeEsp@nleskuståstå klo 10 I 5. Muk@n hiihtovålin.e!
jos o. lunta, nnuaen Ftki lehdÄän kärelle.. Evådt ia saunalarust@t mukmn. Bu$ia ollen vasrassa
Karjlkåton pysÄtjllå. Lisåtietoja K.loi Koski puh. 8I3 5460 itråisin.

13.2. pe
KUUTAMOHIIHTO
Paikb jå larkenpi aika riippuukelistÄ.Ne selvävåtilnoittåutuessaI L2. m€nnesså
rerkenretåiålleAdis
puh.893219 lai 0400-I00 877.
Boströmillc

20, - 22.2.pe-su
HIIHTOVIIKONLOPPU
VALKEALASSA
Latuklk€lå tul@ ts! LrIrö Helsinsin linja,autmsnalra perjbtainå 20.2 klo I 8.30. paluu sunnuntåina
22.2 klo 19.30sman paiktssn. Måjoiiusjorrsinall€ tutuss Alots n@tilå. vi€BslatosaArililln lrytäsä.
tåumidpdivÅn hiihrelemne Repovedd tåi Or smno måkeniss. Srnnuntaina osållistummeleppoisall€
Vålk€ld lattrclk€le, jo.ka kalFi- ja kukoplikai omt ålu*n n@tlloissa.
Måtka hi.tå on n. 600 nk sisåhld nåtkå1 pikånorcllå liitynldkuljetuksin€en H€hirti - Kouvob - &nil.
- V.lkela - Helsinki, mjoiruk*n neljån hensenhwneisa pldell& tai sawftdm.ris$ Gis. tiinåven€et
sekå $unan, @niåis@. retkjevÄÄlj! yhder lddpindn ateris nolempinå pitivinå. Omilh autoillå tul€vilt.
najoirus, saunajåedellämåinitutåt€riåton 400 nk/h16. Huont Nop€anvuajan etu kahdelte:kahde. hflsen
huone,joss m rdisätrty.
Ilnoittåutumis.l 16.2 m.nnsse Ma*åiluliitotr jåsenpal@luun, puh. 09 - 622 6280. Lisåli.ioja Hmu
snt'eiltt. ouh. k. 09 - 736 811.

TULEVAA
4.3.kc klo 18.00
KEVÄTKOKOUSJA KIRHOILTA
143 la
LATUSUIJNNISTUS
25 .3 .ke

KESKIVIIKKOSAUNA
29.4.
kc
KESKI\']IKKOSAUNA
15.-17
5. t'c-su
MIKONLOPPI'VAELLUS

PERUUTUSEHDOT

Josra.åusp€ruulete.,pålautetaanilmoinautunis0-7v.t ennennatkn alkua,p.ritåå. vtuåuks€n
koko
matsn våhennettynätoinistokuluillå, 50 nli våråukslt6, tuit€ntin .iin ettÄ,jos rarans leruut€raan Til@jaonoikeutertup€ruutraessntÄtt€tr rakaisin,

naksuu. låakå.iniodistnksellå.
42-31 vrk ennen nalkan ålkua, pidÄteråånpnolct Hels'.gin Seudun
Lapintlvijöillå on osnotraji.n vå-

hwdenraimnnnenndltaandm.tton.! *tijohdos

30-15 v& enn€n matkåd alkuå pidåtetiiån cnnlk- tå orkeusperuuhåålomatilaisuus
14 yrk enn€n
komaksn kokm@n. Mildli råmÅnaksu on yti 25% ildoneturnlaisude. atkamispåi!åä
olehanaveho!
vetu. loft åviikonhinnast4 palautetaqnrånÄnmÄi- IinenkoNåutsi'n. Jarjsråjånp.durb4se litåisuu-

doosanotionsksupalaltetaa.kokonatuud€$aan.

14-8 vft €mm nalkan ålkua. pdiåån 5Oo/.varauksenkokonåishinaast4 kuiienkin våhinfiidn enna*o.
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54, 00200Helsinki
Lauttasaarentie
PL '137,00101Helsinki
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12D9'
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ruuontekijot
20101TURKU
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LOMA
HITHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ28.3.. 4.4.98
L{hiö Hehinginr.uiatiqsemalt^pt 27.3.klo2Q.A2 Huoml P.jkan jo vrdieot aumiståk@ osallistuhhevållåjnnalle.
PeluuKolådshla 4.4.klo 19.25 nisenne 15.12.97n€nne$å. 600 nt:n ernokkonåksufr åksiur kodinlå[ereii.vÄllå pankkis'ttolonsljiella €Iäpäiråån mennesså.
Ti€dutelut' j. ihoinautMinen
1.2.9Em.m6sii
Jomå Numi F{drk 019-318 2.lJ ilt'risir

jnnanattat
Hinla 2400 nk sisåliåcnedesrlkåiset
DåLuupekoin,bussil'yydii,nljoitus 2 hens€nhuG
n€isso,sanne, aMirisen. retkievååtjapåivdtisn
ekd ohjåtunftiiftror€1k6p{ivi8åin.

AHKIOVAELLUS
VIIKKO16
M$lomlåhropåikkaonEnontekiölåKalmnkliid
Ejlvårtiodemål!. Muker mahtun5-6hentilöå.
Ti.dut€lut Jom! Numi puh.k 019- 318 243

RUSKAVAELLUS 5. - 19.9.98
Yhdistystiftln 25 woat., ir sq klhirlst liihd.|me Lrpi! rBk . lols.len.u
Y!.llust.
sMiatel.. Xllcvi Koski,jolt.voirdt! tiedEt€l1.. Puh.k. Et3 5460 i. puh.t'. E56 :141.
RBlra&lluksestr lehd.$å mgh.mir
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Ulkoiluyhditystoimikunnan
vaellukset
KALOTTIVAELLUS
ABISKO-NIKKALUOKTA
18.-26.7.
+
1998 lisäviikko Kebnekaisenmaisemissavko 31
Ensi sulenåjåtkuvakalotti!åellussuurtautuu
AbiskoståeteläÄnkohti Ruotsinmlhralirtå
tuniuriFuluaKebnokai*nalu€tta.Matkaavåelluksellekertry 105kh, joståkålottircili. osuuson 60
Måtkå or tåtkoitettukeikille nomåålikuntoisill€
to$ulalndajille ikåånja sukupuol*n karsonatrå.
AjkAisdpi v&UuskoLfltrtsen pnnle ei ole este
osållisluniselleKorcslantuefltisrii m.nmÄr yhyksityisrydenkår
desloloakuirenkadketrenkåå!
simåtlii.Jokåisllelö'ty aike ohille hmstul$ille
esin. kasien valokuvaukeo. våelhs ioteurebsn
yht nå .Jhnånå kahdell&velÄjallajå Kebnekåiser
hstos* p:LivårelLet
kahre.åryhmdna.

LdhtöRömsin rilolsbusillå låuåntåina18.7.Helsidgistålåhdc i€1åpohjoisd ja lqyiin päås
sopinukFn nut@ reilinvella. Ylelluspäiviå
kertry7påildnåtkojo olle$r n.I 5 kn. P.lu! niille
jotkaeivaijååXebn.kais.n
yopÅristdnrclkilleålkm
NiHrduohasldsdnuntaind26.7.
Vaellutsellchuodostmne 2-3Flkaparinlellt-ja
ruokåkunnc! jottÅ hdkkilal nuonassa onien
mieltymystNå nuksanilse,JoukonkokonåisDålirå Ejoitelaan35 osarlistujad.hnoft.rutunis.t j.
[sef.dot Juhani Sök puh. 050-526 3336,
NiiDiwdqlie 206,44100Acn koski,

Vå€ll*sen åitånåiåjoitnmne tclttoihintupienläheislye4 jottåvoihn€ kå'tåä iupienkÄymÄlöis
jodkåsuorirame
Govimmek4,tdstdryhmÄhinnd,

TALKOOVIIKKOKUKASJÄRVELLÄ
25.7.-2.8.I998
Jotil Kukåsjd olisi muka@pi paiktd kåikillc
yhr6iwoimin.
kä)ttijille, td,3a p8ikkoj!kunnosr@
Ohjelnaankuuluvåtvånhånldåston kator unsinijå Mltkailuliilon
nen,h4lkoliit6ridnostqpnutålkoot
nlju kuinillc tasonnHrojavlrten. Illat kululat
retkeibaja ke icshillsstuks6 pårisa. Lislli.dot
j. ilnoituutmb.t Tuontu.nR.lnoltr pdl k 085J0 2075t.i 0,10-5630172
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SML:N JARJESTOPAIVAT
KAJAANISSA
Viikovåiht d 26.-28-9.vi.tihne k lltuuripitotilå
jtujdtöpÄivillåKajdissa" Elis t lnnrotin Kal€vale, EinoLeinor briikån jå suom.laisen
kldspcrinted virittånissåtunneloisa. Kqieio kånpunsin, 110-woti@nKainuuoMåtkåilnyhdistyks,
sininenKåinlu rynja Matta-Kyllöseneti påivillå
oli ndkittÄ!ä. Riitta-Lii$ Våisdlen painotti puj&rcnlentuerkitysurtoininnd tuilennms@r

mavaamjasML:trloininnanjohbjåJussiYdöhloi
kåbåuksenSML:ntanånh€tkisantil6tes@n.
vuodcn 1997 yhdistylseksilslittii. flebinein
M.tklihryhdisfr3 js woda malk'iluliittolåi@ksi
ReiDoTuonind OulunScudunLapinkåvijöistå
Jårj.nöpeivilleosalituivat ?tlå honm HSL:srå
Knsti Kemola Midå Piriftn jå Suå Kosramå.
st397

MUISTELUITA KARJAKATVON 20VUOTIS-TAIPALEELTA osa4
TspåninpäiYänaamura
könöttelimne p6rh6npäÄn kdss k@nosjs nukvår niel€t matk $mn€ pois tåpistå. Siinå
tulokahvis juodassamne pirahti puhelin js
Klrjsk&ivon isåntå (K.leyi Koski) ldnss toises!
päåsa tot si, jottÅ jokn on sårkm)r Kffjakaivon
tuh kaikH ikkutr4 hak !!ut halolla, miekååtr
t}1u}1rå6, ehkÄ ri6nulkin tuntio. johlolarklnå
jåttdnyt 43 runercn spp8djälje!
jotkr !6i!ål
Urjåll6 påin. Yrittan,l polt|!! nyös kmmin, sattun6t vetr tuonot titöpuut.
Pie tuonjålk@n $i tds puh€lin. PekLåO'råinen)
långd pår.så ilmoini, etd h.illd Mi.jan(Piti..n)
kdså or lika lulla åwksi jåUdå kddne..
Arj.n tuller selvitin hsilaskun naksåjån,
Ulkoiluvirsto, j!.iopåivå! F.dståpainclimeMijatr
ja Pekln kessa larip,tdit k inalosa puuhåmdr
ruutuja paikoilld. Uuddwodd smt smoniin
jolahesnomelioloisså.Jok rcillrsåoliåiftkinyksi
ittunaruut!- Kde toi ri.lå liråå Linilistas, jotra
homo stiin valmiitsi.

Karjakaivon tupien
nimehimpiåkorjåuskutrnosluksiå
oli qm@nkin
llalÄmpår ns k ngitys,son,npuold uudistukrct
@kåkått en uusininen,jo&! HelsinSinkåupunki
hyödyksmne iupen t ki.
walkcoirKalko, tuopitkåailaine.yhteisttkunp
pani, lapi*nvijå, ultoilolirstosr4 sitr.li, jofla
råk€nnustavd@olisi
tiqpå{se ksass. PitÄisiMdåKldataivole dsi viikonålkuunm€nnesså.
SoitteldaUasakkiåLokon kdtmino slkoi. 25
kåitohuopårull@
å 30 kg. 20 såktie sn€nttiå 6 40
kg, 1000nr@kaponltia15firdil.lyÄ A 160.n x
240otr!styrcksiåpari nippla roulojå4 x l0 kg, 1
dstiketri, 2 kpl rståil! tunld.ja.
Kaiksta tuostarasituksdtsjÄi tukr kirj@n vlin
ncr&intÄ seoli pnunkovåhmma "
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LUMIKENKAKOKEMUKSIA
POHJOISEN REISSUILTA
Viine k6v:ilinå t€i. tåppiin kaksi nalkdr, jolloin
ahkioon oli påkåttu lunikengät...

kåum sanåa tallna jaks&nu! nuttå o..cksi ei

Eisinmåino reissu oli pååsisisq aik@ Kukas
jåneu€, Muislelimme. €trÄ Ylåkscn seudm lådut
olilat !i.! h|in hoid.rut ja helusihne nauflis
nincnonehiihdonhumasra,nill&isstoeiyl€flså
våelluksclla nautitå. Olinme siis påkånneer
suksiplsiin kåp€ai !åtusukset ja pi€dmnpsisei

Klikki polul p!nr@h€n, liitc'ih j& resipailau€
talloihne illd aiksm kensillåusca6p@ k iaar
låpija kolmdtcna pÄivåråpolul kestivårjo ilnan
ludik€nkiå.ved€trhalkinruruirod€llah€lpoltåja
nukå!ålt4 kun ei taninnut jånninåå strksien
lipsuDistaven lnmiLentÄrpitilÄ! vaiktåoli vdhåd

Lutå tuli !@tåsuorassa mstau Kolartu asemala
ja kaiklillia näki, e$! oli tullut jo pirk{dn. Ätås
lonFlo$a laihdoimne busisla t tsiin j! himan
epåilinne! josko ti€ PyhåjåFa r6t&n olisi auti.
Tåksikuski iiesi li€r åvåtun,joten lÄldinn€ sinne.
Edellispåirästå luntå oli tullut vain r€ippåå,ti ja
tuiskuttanul li€n taåsunpen,joted pÄålimn€ aloir
laahiibdon kohriG@doskor!åTulivuoripuistos&"
josi! måtks kertyisi neliscnhlomcbiå. Mutranam,
re oli vi€lå aheiku elåvåj&kuski €hdonelipsluuta
joku siivouskomerc
AlåsloDpoloon, tylla Eme
deillekir loytisi yöplikatsi.

NAiståhlaistå kokenuksisrarohkaistuinmcon&6@ luiikengÄl nyös toutoklun rcissullejalallå
neout51pisrånÄttömär
si€llåkhv€d.n-j6 pulnha,
kumalkoillaYdrtmnc Dyöspsri !öti laawllajå
nolemnills såilyilyhyida natkojenliikuntåbky
j! sauvaloliki. uhlun€sa.vaiklatois.isukset
.attu haun nanjcn pitåni@n. Tåik€änåpidån,
enalunikengånsil@lovåt*nal kuin hiihtosit€er,
1åionutenjousravåt
etteilunikenki€nrakiatsirse
k6ta tåi v€riii erillisiåk rkin.

vilkutinjme kuskille hlaåstil jå laitrelinne ahkioit!
v.tokuntsnjåkåibinnesuksispakkåuspusisra.
Aloinnejo tnolloin pohnÄ niledkåbån slaållå kareilla suksills kahlaisinme tapi Kukamonån. pekkå kåvi asiån testahåsa ja ioresime ettå yli
poller upottaar jot.n oaikanr( ko olisi yhtå
lektlsnisla. Teimnc pÄÄtöksei!ettå P6l*a ottaisi
seuru€mne ainoat ltrnikesgat ja l tisi dillå
iallailmmnmeill€ nåisihnislleuna.
Peke sutser lhkimn, kq8åt jdken jå menotsi.
Eihh F lumi idåkdrd kov@ ollu! nutia 6i P6kla
nyösköå! uFnnu! kovin q{ttlle.j! D€no oli 6.1*0
jotuisca josv€r&!sutsikokeiluu. Minutrj! Lynnin
oli ta4stodelb helppo hnb p€d$d llmikenti€n ja
yhden åhkion tållåånra uraa. Kukåsjårven
pohjoispååssi Pekts tosin rotsj, etrei olisi dåå

Llulenpå,€tlÄmeidiinåhkimn tuli airakin kohtuu
pys)"'{ 2 kg lisÄJt.Miråhänsiråottaisipois?...
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NUUKSION LATUREITTEJA II
Lehdenykkösunmss oli oe Nuuksion latuEiteistÄ.TåssåM6håhallituksen
yllåpiränåtladut
kå.sållispuiston
ålu*[a. Krttil$ torDpr o. ojvalIin€d slmukoht ja lånninel}?aikk! je Nuuk,
sionpäån
ulka;lnnajaonnuuttånut.imensåHrukkd.tmetr luoraoauvrksi
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LAPININiVUÄ-LEHTEÄ
ol€Me t€hn*t alustå s@kkå tdkorciDin. Raine
lehtijokåisenjÄsenenluettavåksi.Edellisenn!h€,
Salni Oy on nod.n 1995 alusra ollut yhreis{yörcn postilnslålkoolpidettiinUljas Pcnunjå Tuije
kumppaninhepåinsmalla
lehd.nlDstituskuntoon.
jålk€en
So
on pid.tty postitustalk@! €ttä sad@

saomKonan!,Uljastcmu s.ij. Palorcft' s.1.,
E.josalo,
Boslr.,FTuiiaT'.inenMirl. Pninen.
slltgnPrb^ulis
klmq.n tokan3

UljasPemu,saija Palo.S!'n Kosr.nå. Mi.jåPinien- AutisBosr'ön, Pirjo salo,PerttiPalo SåtariPalo
cdcllen li.n€ran loisellaouolclla
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KUUSAMONLIITROPIIKKI
puh.vaihde
Kylpylåntle,
93600Kuusamo,
08-85960,rax08-4521909

Kysyodullklo
lömmllysöljylodouslo
numorcsto
9800-8320

Avoinnaark.8.00- '18.00
my ös la9 - 1 4

EEEtrq-MtrKtr@
Ristipellontie
14,00390Helsinki
puh.09-5404010,fax 09-54040120

ALPRINT

Sanomalehtipainot
Oy
puh.50
782
fax5665181
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H aafodu"ar!
fokaisellaalalla on
oma Rolls Roycensa.
!t

VI C T OR IN OX

on taskuveitsienykkönen.
Victolinox on arvostettulahja
ja monipuolinen ja hyödyllinen
käyttöesine.
Mrynti: t.vdåbrot, uheilu- F Pdtioliikket
Mååndhroia:

TVTA"R,ITIryI
P.(09)681631

Tule tutustumaan
MAARIANHAMINAAN
Nautipienenpäkaupunginme henkisestä
ilmapiirist?i.
joulumarkkinat
Perinteiset
Maarianhaminassa
5. - 6.12.1997.

Syksyntapahtumista
saattietoasoittamalla
Älandsturistinformation
ouh. 018-24OOO.lax018-24265

Asumussuuriltaselkosilta...
jossaon hWäolla.
LAPIN LAAVU (KOTA)
syntyytulilla.
- Tunnelma
Luonnonläheisy!4tä
- hiljaisuutta
- erä-elämåå
kaunistus
- kotipihan
- savuntuoksua

illanislujaisiin
Eksoottinen
elåmysvieraille
laivaikkapa
ve*kovajaksi.
- savustukseen
Helppoja
nopeapystyttäå,
eikåtarvitse
rakennuslupaa.
Useitaeri kokoja.

ERÄ-T|KK|99870tNARIpuh. 0{6-673200
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NAPAKETUN METKUT
Pohjoisn valatiomanja pdonond kll{udnNatin,
olrl vain ftanat Etkcilijel tohdånn@t. Lapin m.en
niiD runsaslukuind ktutå o. kutistunut oledåfie
miin ja nåaliå tåvåt d p.siyänä Suome$a hFit
hådoin Yliprån jå Utrjoen tuntur€iUå.s)} n@lin
håliåDiseen Lrpist! oli ålunped. loinalils
metsåstaninen,jokå håvitli nalin låhessukuplult@n. Ruot is*n@likåme
mmahranisei havat,
duttih åitÄistmia kuin neillq niinpå Ruors'ss
nleli duhoil€ttih jo wonnå 1928. Suoneså
Buhoituspeeos tehiiin vasrawodna 1940.jouoin
maliLdta oli kolr.t Bikaisevån fteikoksi, .ikå ole
siitÄ senk@mnh toipu.ut. ErässlA nelio tuhmn,
peloilonus. Utefio. dyiis.iid€nlnonoNa.ainq
ada elåimenån@li pdå*nå ihnis€n lål'.lle, jolloin
* on helppo mpu!, tli jopa kolkara krclia!.ksi.
Nelill€on trpilistä nyös mBinnnes la€llu$i€tri.
Se sttoi huonoM ruolo-ailGnå uelts! tuntueiltd
jopå P€lån€m rs.ikoll.
sa&kla ruuan p€rå$å.
Tyypillistä Suon.! Lapir naaleill€ oli nyös
vacllamino Jaånaen ran.ll€ etsimåån ruok@
sildlåisilä kåla{påjift!Ylipe.ållåja usjella 1åpm vielå nåinÄkjn påivinå
ndli6 pesakunpuja j! luoliå ja silen rci påftUå
neill! sun@n n@lik!.nåd olled vdsretr runsrs.
Nykyisin p€såtoBthdojå poiklGustalukuun or|!m!tt! autioim. Jossainnåårin on tlit nkin ravlttu
nerl*ejå mulin palamisktajopa UKK puistftn.
Nelid pltltasiallista ruokd ovat mryråt j! kpulil.
Nåalikdtojen v.ihtelu yhdistetnånlin n}yrÅ j&
sopulikå.toj€n runsut@. Tosin liime wodnå on
€hty håvaintoj4 en€i.el.jauvd!
Suomedlåpissa
ed€snNainå pi.!-.isåkås qosina. NelikÅnlojd
hÄviÄrniseostyksi on oletettu nyös porcnhoidon
Iuonten nuuttumisb. Talvella luont@n €ijåå e.åå
n@lilL rytir4wå, kun porcjdlåiduuelu
valvorusti
jå reurstuksr hoidctaln kcs*ite\6ri.
Nasti kuulntr heimo.a koiB.låiDiin, joitaSuon€ssa
o. twattu n€!å ldjid. sen mfi4 låhisnkulåisesr@n
kelusi! pien€nnäsrÄ koosiå. Sen kontrt ovlr
pyörcepajsenmdrja pi6.mmår kuin ketula. Nååli
on kcdllå tunm rai tumnsb@aa
vaisapuolen

olles! kellanyalkoinen.TaIEUå nali on kokorsn
valkoinet. Seon 6rås speuturcimpiå elåiniå dktisså luonnossÄnb. t4$unpohjåt dat kokonaan
kNap€itteiset Naali on pituudelten n. 50 - 65 cn
je hantä n. 35 cn. PanD uihtde 3 - 8 kg. jot€n se
pienikokoinen kenunn ve.rålluna.
on
Ruuminrakenleeltad neli onnyös piltåjalkaismpi
kuin kettu. Er!ånå ryadå n@litdniojen håviåniwn
pidetåÄnmyös tetun levineisr,'tti- Vdmkk@mpånå eläin€nÄ kettu srrjilJttÄå rcliiriltdån naalin.
Milåli ftalnaa va.6in6in
tåvoitto. naali.
pcsåkunnultåå. seu.aaDassa poitåst€nsa
temmellystrja leikkejä, or ehkÄsuun.åttava Ruoisiin Slrekin kg$lllispuisten.
Sielh on såilyn!
koht lai..D naÄliket . Tåitava vålokuv@js voiravoihm helpostikin nalin, koska se settaå tulla
lulkil@n &rkeilijå cväshmikteitå luontåisenDreliaisuut nej!pelottonuutensaaoksi.
Låftder Snona clåimc! nisäkk{ål

PISAROITA
Puuskainen
mju tunturitulli kiskoo&ii.e. kulkuVisk€lle.n€nn*såånkolikoi *okoisiakullånhoja

Nmeosarjå kåmpånhrjsså 68023 56 N 27o
4t' 48" E Kiripåå.
j.1!p.rcskain€n,
MiksiköhånlcivåsmuturpöydÄllå

Kyllå tupasuojd anl4,
kmpp€ftiåklivåtclla, lddråjaruokaillå.
se @ kylliksi kulkijålle.

uri

RETKEILYVINKKEJA
SAHKOISESTI
(sm@.ko,tma@nM.f)
srystalvisalll. rci dllsukåt pstar makuupusiin
jo kotola.Nuktum@nncnnsså ei niim sinenrlr
vitw eriks esillekaivclh.
Kun amdb on s@ut k€iisttyå amupuwonsr
tansiasa, psbvdh liekilå tdnattaa lÄmittaA
vetlå-Puurcnsyönninjålke! lesikin onjo kuund
retuorpullmtr kåadetNltsi jå rluolla t€enånau!åheitåjåluonas Saulia.lå
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KIRJAREPPU
Juha Pentikäinen:
Saamelaiset,pohjoisenkarsan
mltologia
Ansiokås perusteossm€låisten dJtologia$a. Eelsingb yliopiston uskontotiot*r prcfesso; ja Turun
yliopiston öklorisliikd ja uskontoti€t*r do!.nfl i
JnhåP.nlikÄinq m lulhnutjo I960tMrl!
Uhtid
poftjoisleo k!trsoje[ kuten saamelaisren,
obinusrilaislen *kåmoiedien uslonlsn&ilrn@.
HanentcokseBaon tukdatietopaketti stuclsi9d
histonr5t{i.nn
r krikLa unelaieten omaleimdestam}l ologiasl!. Nykyåtn Semenme jå s@melai*t out kcskcincn osa ns. neljåttÄ nailn!!.
llkupe.lisksejetr kultluuipiiri4 johon luluslumijr
sn Pcntikåisen vd}3la asietunldlkslld
anhumutsellå toteutettut@s dt!. hlaån pohj&jr

Valoaja kåamosta - arktinen
ympiiristö Pohjoismaissa
Pohjoismidm srkti$t osal - Is!å i, crönleti,
HuippuworEtj. Pohjoist lotti - hllluvåt l|Eilnd
hadimdir åsuttlihiD alu.hiir. Alu.ilh on lejojÄ
kosken6ttonittavsikutiåviseråDåira. M!ll! ov!&o
n6 sitte.tÄÄn riin neitsllisiä?Tlsså ldjss!telc
ten sDdu tÄtkemien luonnoNarcjm - kal& ia
riistlkåniojeA l&idunmdd.D neteift jamine@lien
- voimsllis.et! t!]ryÄksikÄ'tösia. Arkisill6 dueillc
kulkeutuu ny6s jalkuvasti sasleit! tiheåmnin
å$tuilta seuduik!. Ki.j6sr tarkastelle yksityis
kohttisti erilåisiarDpårist'!ön kohdistuviå p.in€it! jårertaillad trndm uikutuksiabiolosisn
noniihnloloisutet!
bonmNårcihia rois€mni
ni,iin Pohjole shisills deilh. - Krj& m tuo!
tdut yhteispohjoismlitrd prcjekiryhnå Pobjoie
maiden niriste.ineuvoston toineksimnostå.

Prcj.kti.yhnank!}ttåmäteksti-ja kuvå-aineislo
o{
kåynllåpik tllwasistuntij&tekjstltsen ksikis
sasianomåisissa
nais$. Knjasaon tus kuitus
jå suomenKelise$ä
llitoksessåon yht€6Neto

Jaåkko Koskels, Måtti
Titrpeircn
Sienisesonki,korvasienestä
suppilovåhYeroon,Porvoo 1996
Sieniknjojajultdståm rcrla
runssti, nutrd
yl.is@nk@v@nvemtunaSieniseentikirjå muc
dosto!iloisenpoil*euksen-Kwatovatvesir selke
öl våittÅ kirjas* ei ksiNisiå tmisluskuvi! ole
k@- Punaisena
ldkÅna on .sit llå sidel niid.^
taswkåldd nuk@. Tåmåinnosl@IÅhtenÄÄn
liikk*ll. sldisim aikoina joloir 6i ole oikein
os@ut låhl€åsimikopq!tl$så !@slM. KuinL'tar nontelahijunEkkso dsije! onm@ssnbe
tipirkavijöill.hn lö,qyh)aiå vi*&ejä siedt€nlöyt'rirsa .iia t4ista LTi! nuuåhakinSuonest.
Kåewpqikklvih@tovlt lollanomisial Kirjås* or
rurcmni erricntisiå noksEseptjil. T{ståon esim€rklindPunikkiblit lgmin tapran.Ne poislotåan
ruoliolla voissr p.llillå ja hsudmet@nlopuLsi
nchukkri&si snetånd kans!.. - YksinkeF
'taikDpiakin v.ihl@htojålörty kutcn siEe.ksi
LoiqnkmrGioer.iuustokcil@ li$kkM4 Knjs
idosraa mydskoLcilcn@ sellåt sicni4 jort!
ei!{r ol. aikliscmnin nrll@thruiksi.
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nen kettå tåi pårhånåisså
tåpaukses$kopio
ilmålovåkårtata.SilloinjokarcrK oli ttynd ileiyksitj! ihnetyksi4 kui kartait&eihinur vaoud
päärellåninkålsjst mestoa €deså oli. N],t nåitå
Syksyimå ptjvå.å sdrtuibelsinkiläisestå
åntikvari- $.rojaon haustayedåtårykyisuå krrst!jsjopå
smnlellå misåpåi! silloitr on mlhd€ttu liittua.
@tist ktuiid Kullcflo K.mppisn kbssikko Inmikun. gint!*@ ei ollut kohuutor - 70 mk. Lumikurutide sinillå on nyds vårikuri!, Eikta
pdåosåkuvislåon mustavålkoisia.
Niillå on nyös
Antikvei@tinonistajaltatuulir! ettåLumilaruåja
histondtnenwo. Ominsilnh voi auBl& naismuiistin Kmppis.n kirjojÅPomFoIo kutsurjg
Hdtin hrnioil. o! aivs kohtuulliFdi selavillå. bd nuuttuniria ja dandolist& kulunist ryLaKdnmtravaostor! KcDppisiå kannattsaedell@n påivinå.Monelteosinretkeilt netsåstlsjakalastus
Lmikn
tutkia, luontoei ole niksikåtu nuuttunut våikla onraioiietudp@nylg?åiyinås@isehUå.
kirjln dsiota lid*, ettå Koiliskåia on kånsåloåiså ki.joissaL@tul .ldmyksetoral 5o-lMltå
jonoin poluntålleji. Lapissaoli h!flåksltåe ny- lispuistm €ikåm€tsdyhtiöidcn
hekintlvdåstona.
etdiåmoriejGkuskidln.Le
lryis@nwmttuna. Monelerki-jrwrut€vinkn ovar Kemppisen€musl8,
Lunolleja halkaiseS@i*lån ei toteutue m.idÄn
yhlåpÅtaiå!Oni! kokenuksiåonnicl6tii.toircn
trnåi.Bi&€ilynpidedaikoöin. Lnmnoikwauks€t påivinånmej! josko kosk@. Seiselkå såib4@
€dell@nrctkeilijånpå.åfi
ja p6smmllist 6låDyk3€1
sin4 vaikkaluomonkbF
ovlt nåidd kjrjojd p.ratalntie. Vlsinkin Lmiku.u kidå o. mielenkiin- mitN nåillåkinslkosill! on melkoin€n.
toinen.
Silloinretkeilijånåpuneuvo.åolitaloud.lli

Wånhåt kidat
Kullervo Kemppinen

TERVEELLINEN KAVELY
Luettuånilehd€sråmeMirjå Piris.a sialli$n juiun oikaoppiFn kåvelynlekniiksta jå t n@ljfurydest4påitin otl!! ou nielenkiinrois$r !ih@sr! kostade kaikldolmn€ oiin koviakåreli-

uttu hartioiden
kumdumirtajapl]h 6ikonåmisi4
pakrat työntlaål smalla rllkspÄin jå po!€t hie
nd ko!kist!!ål. vah.lih.sten ollcse kuno$a
*enlo onkenuj. dvis skå lantioriinåvån.dess4
jotta lonkkeiveletvoivatoi&a k&tetl.n yhvaF
tålonpsinonjuurioikqssakulrus4 Kåsid lilitty
tulun sit@BraTahkoPihkd@eddsåniolevlii!
kirjåstå, Kmtoilijankwa,jossahånsqn@nm. heilulustlspåinottåå cdell@nkulkuum. csta.n
niinyleierkien}håt j! siwteihhdutsetet€rdisn
'' Tårk€intåkåy€h t€hnhn taonaltaon ehdotte aikådå.Påirm qt'mirm etrshk ntap.ålL, jola
dsti rytti jå sc lö)11 iilt€i såhprosennisesii sewe paidonsnnopÄkiöillcja suhelli$n !oimvltslihlksists, joider nn@oIå kmnos4 kåveltiir ku niltlaojonus, t k@kÄvelyriarun@veja tålq
udellise, libaksia,jånreireja nirclsiieirÄtAlood.llitaijuostiin.90% kåikistajalkÄvaivoisb
tas *littly
sestikuotuittåvs k!!niin.tcldilliso sloritlkse..
h€ikoillåElsslihsksill!. Heikotv$slihabet salli
vål tukirarkMne, låhinnå selkämngm.råiptrs Muttåp€lkläldhsvåbdihd6istokeeir
Ä5i[Ä
kompapaikLojå
lörrty muualtåkin.
risriklrn kohdalråliiåkri et6påin. TanÄtes åih6

Jålkale.ie. tul@ .ihitlÄin kohdåtåkåvelypint! si$snunna$a oik@n etåClfde. pååssåloisnl.sn. eikä
ylÄvartalos olla I'iaksr ed.ssä sn paramin kuin
t k&a. vaanräsnållisti plinon påållå. Josjålkate
räi ovåt liiån klukaoa toisisiaao, l€kec turha
Jnnaisli;te käynlisi epiilaloudelliseksi seden ai
kåå. liialiFn heiluhisen Fdnon vlihdeue$a puc
leltatoiselle.Tållo'! kåiesi ei!åt lNhavdti ol€ riittåvådåkiiisesti mukeårasaFinoftamassakulkuasi
ja poistånasa liiållisid huojunist4 puoleliAtoiselle.
Äja mitråm selnlksm oi hyöspolvio sisenpien
siqsiteiden venynihcn. joka tes s& aikaån ns
pih{kintu1. .lostaasjålkateråsi pv.kiliil liian låh€lle
niiden välisui kuviteltu keskili'v@ on snia*s6å
Ionkad la$painottÄva kodausliik€ yhren jå har
rioiticsitoiseen
s!unlad.Asnitkan lskeuusvirhe
paljasbakulkijlnsa ns. lånkisåd.illÄ.
Mikåli tms
jålkåteråtetdi kDhtaskävelypinlaakulkuslunna$d.
rul@ våikuius 6ncn pirkåå siin vnh€Gentoina

polvei ja laniion scuduua Mikäli jaltaiedt ovat
ast€lless Iiiåksi sisi|l\npÄinkAåntyn@1.
ventaåt polvensisnmår siwsir@t(jdir's )ja saarpihtikinrul.
los ia$ nrinieskåyntinåisesti avaal kåvellesäsi
l.lkatdå( antaus), ovats€u.mnuksetenanlapar
se! liheutlAe. oneelFia korcstetusli nyös lanno'!
JospainosiraasLalkies
seudunlihsksissajas'tcnså
sasion liie tateå. nsitarteDe€ltondti rislislkaån.
Mikäli kuljet Lunuåsa, saavathinnan håks pof
resija ylåsclkisi Kohtuulhnfl lauhn ei ll*nsii
salpa! hft gitystå,!@ kcaknsielulenkkikumppå.nr
lanssa kå\ vaivdomst
Olisi h]aa, jos kålelvl€ntti€n åikarallu s@lrisiin o
kiiEenönåksi. €fiii vålillti olisi åita! pysåfttjä jops
kuunteleman netsån äänl{

nutia råssåol' jo nielesriinl

YLLAS ON YLLAS
YllÄ.onsuurin,Yll&onpsas.Ylliso .. yuiönen,
o.b& noib ilnaisuja joills
koikein. kaunein
La$rahiihtoviikon U'nropdtettä.Pd$oral[*onfl
duodon tÄllairen ilnaisu såå, kun Ylläs-valssin
sanojat våileeHunind buluiuass pr$oDAllisen
hanunsti' söesryl$euåje jollain l4ralla nomlanshmu.ishnsäeståmänä.
seissatoisenpqsonållisen
poski poske$a vqsiåpåi!ään ldtim kienäen, lai
lånssimala lirti sn@ uhsia Ricnnliitensså naailnojåtin lslloittånefi hannrisiin s..stkseuå
paiklå. Setuo niel*n joulun.
YUtu on ihm*lind
ruot!Eitdits
kuio vilkaisla Humim..otk!r!n
pöydän antin'a, niin påitro ålk@ nousta. Vaikka
kuinka Fåljor hiihtelisi, njin veka kotana nåltiiiå
€remnån kuir Iåhtidsd Mutta onneks' Ylläliselti
lö',tly nyös pail&oja joissa loi k@t€lla tunt@n.
niin $asinå kui. h6ldstå. Kulen Kesåntij! en
ylilys. NibihÄn suotåsiåån houkultelee lenpeydellåÄn,ainddn yrittåmåÄn. vaikk nim€n lor

puosa enteellisesti!iineåkin viiko. nersÄssA
smoill€es€enu'ostulkijMn
'' No .åifte*ö sitå laulajså. hiihleli sieuå iunhrijär€läpåin jonkun porukb nukåna- Ilsrla huuF
lessa. No ei nåhf. nuitå nåitkö itse siråninistfiå,
tuli vastaansntr kållellaan r€i oliko se pää.ja nåin
vielä sen hlaän laulåjabaön$.. piiåå illålla nernä
Mi!.å ontsd parcnpi, kuii iånd suooålainen tlpa
påÄttå! påivän hiihtol€nkti. r'erysi sanna,ja siclr.
tull€$a tukta taak* jå svönåån. Siellå tulle$c
tukka vieläkin taaendlksi ja joko kuudt€l€nan
kanokeihan
lahjoft ånonia Espil'a*hjaEnmi.e
tai Riemulin*ih lai jonnelft . .
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It aaJoduw!

tx tfr |
Eräkeskus lnari

Mukava loma. ja kurssipaikka
Inarissa Muddusjärven rannalla.
. Rantamökit
450mldmökki/vrk
(10hengette)
. Vempainvuokraamosta
suksetia muut
varusteet.Retkiäluontoon,kalastusluvat

puh.016-673
Varaukset:
260

POLARSPEEDRETKET
puh.016-657'111,016-653
447
Kevätauringon
hangille
erityisretkiä
ainahuhtikuun
loppuunasti.

- AI TV. LU?AA €I .(ARVITS€KAAN
Lll/\4Afa Ruut(JuN 3./
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YOKYOPELIT LIIKKEELLA
KARJAKATVOLLA
Llldnrainå 18.10.olimelkorunsasjoukLotodellisla
koirariln@ pelkååmåttöniå rasrinetsijöitå k@llr
Krjakaircn maåstc,se.IIna oli sitli luokko, ettei
n€lijalkaislen omirtajakåan olisi pååslilnyr
se ei kniteF
LmilrtiÄÄn ulos nislååo [il]lrtå.
kan hånimrt kaiken kokencit& l4pinkåvijditå.
Pitkin kesdd olivlt di ryhmitqråt hejoilell€et jå
Ieircilleet tuonolirsti. Ktl€vi Kosldkin oli pitåntt
jopå ulko@ Liiin, kåit ensikens urheilu-u.ee
aikåns,Duislå puhuiåtiåkåan. Jånnityksenkmnalt tise l.listi kuitmhn Aulis Boströnin potsolo.
Pliilållå han oli vielå paiksll., DUtt3 havaittu@
nuidcn itåniest€n olevm kovssa lanf,6sa. hån€i
tåå hi.nån pidempdÄ
skeltå saEass lahdissajå
risk*rannlt stipendiÄnn,@n ilnoitti ldbt vånså
nstipaiktojd €tukäleisiict@.
Lopelle ils€ suutrnittcleniensa slokenkien
Ensimnåisenå sranrlsi ]on selkåå! Uljs Pemu.
Htrn heråtti hi.ms p6lonsekåisiåtuteitå uuden
aNiost!- Aild sy),tlÄ.Parin tunnin
olsaldppln$
h!.håilu. jåll@n hänrd{si pimeyd.ståjoutu.ssm
turådune
ltÄ-Salsanameijd ylijå.ånåwåston
litt.Äpallfis€en. Kålevi Kosken viineise.n
ldnattu lihaksisro k noi @nistu!*sta
såitceft
hiilihydia&rtitånkkaukseslå

Mirb Pirismjå P€tta Nadsenolduksost! hcnki
slvåsti, ettåwod6 eksBst hdjoitukFsts utu
vamuustuone nt6s tulosta.saudatonyhreistyö
loiki. kutrft voitonkovdso su6so. Aikå ale
Hui sn€ds oli Engldnin wdonlyöntitoinistojen
hi€noin€D
suosikH.V.nnanoo palkollkiin kuulu€r llari. osoilidl olivår t lon tlpojcn nukun
dysin hul$*. Kcskcl'tys.Muth .nsi nodr ta.!.
S*ai Pålopullistcli.m6låhl6avi.li.int!o$insjna
jåljiltå mutt! nsriib€wotisd nåppisuoriruks@
t$e nies pålasitatuun rodclisuutM Såijå-ttiårnså kmnNtukcsra hulitutt!. Ee $rtnivåt ool
jåm€n dslin jålkeis@nm@s@nlö'dress{dnils.nsa kuudenneliökilonetrinåluella olev.n ainoe
sutulcen pilen kahd€sti.Sakuei uskdbrut efiÄ
riskeni!, aun pdasi vrilihl@ jÄlki5ÄnlatÅisia
sill[ toiseltåk ralla paiku iså.tå oli haDunnutjo

tyhjennysh!.joitnksesta.ViilipyttFÄinen AnjA
Snrbjen läydcNi h'ryin plnn kokominnttå. He
löivätltir tovm pohjå€jån106.
mstoon
Kisd Kl.nolåjåMlud Piipposulautuivåt
kuin rallåiseua
ilnalh liikk@llåoLktmnåtin harjoinajar. suhlellis4ri hatåillcn h. sepuivåtki.
n@l'in !ll. lGhdcntunnin.
HånouSiitlrin wrcveisus hcrå$imuidenlåhtijoidenteskuudcsahimm ekaviå tunteit , silÄ hån
oli pukcutunotiåysinpunahiinasusleisiin
ldsin6itå
hifr ihiehille Hårcnpaikles vmisti A-.ylnÄssÄviinciståån
nyöten.NoFå kånnykkÄkyselyålu@n
nlrEskoOksen. Hånki6i Fitir6eistappå$ti
påljsti, ettÄ heislå.i olc p€&oq sillå h. olilat
tuond toidn$kin sisdlehuonost!sdÄsråjohtuft. ollcntolm6. KoliinmenoKnliane omistunutpoK/E Eadlnkjn aikavieldkoitioå.Tosif,@.d.lbr-

rcnnin kdn viin6l$i. Ainakmn polihit levisiosa
ci di€hen kuv@ ole näklnlt.
Anja Pontilinen yittåå silk€åsli, losin nådiin hih
oi lina päåslt. Råstit!@tr oEtjå.å..et lö)tymåttå.
Tållå kert!å tuldes eli riin€i.en. .
Våinö Lintuoen
nyös sitkeasti. Polkupyörän
låmppu seppes@n
'rid hangåtustatbhmosta ci vaIåissui ol.tettAvåsti tarp.€ksi.
Prtmestå.i kiiitdå jå knf,nioitt@ kåiklh o*notta"
jia ( 16 ), jotkå toli surk*$å s6åssåosallistuivar
koitoks*n. Tiukån våådön jr osin dnnettisrft
laihcid.n jdlk4n tulokset muodostuivårseurevik'

ja PeklaNarinen
1.Mid! Pirinen
jå KåleviKoski
2. tujå Sintonen
3. EskoOksnen
4. Kirsti Kl€bolåjå MåuriPiippo

0.58
L06
l 16
1.58

KUKASJARYELAISTEN
ELAKEKIRJA
Kuk6jÄr6[å on wd
lietdty jåll6n niellynåvi, v!p@he*jA. Piti Fikela nfira ei onnistutt
aiktåuluun siioitus. Iårjestelleeshi laajs p!he,
€sit6lnå-, kirjoitug jå l6hiileiLffi kisroåri ruli ch.ni
pieni puh@nwoturi, joss. tuli csilL åikaisespiq
kuklqjÄFelÄisicn vetinaton mutta ehkÄpÄsitteF
hn onneUineneb6e. Tekstin åito kukasjåft|åingn

Tltadpdi elbtd teh,lra Ven6e i MM ktupp M
kaksituhata ( 200) m*kaa senMksostd ole@
nl Mpi"!t, . d ostajdt Oston ja Pexi Rotirtd
tuleMdt
thteisesti haksdedt ja tlliipituitat
wtuiesli
nikulle IiMk l/ett6e ejd wltull.."i
Kn sfi in aIle LaoIinptti vtttu asti
jd
I i
A&iahaMeeksi pirrin i@iad
tMi
siihen nilbeit valoja ltimin
2 n wodess kolre
( 300) sdtaa ts. ohtuldituisjtuhoja
3si 6litraa
Mitootuotuk4udesso 4n sdtu ( 100) *gttore a
lihaa 5si viisi*lD@td ( 50) kg. volattud siiko
( 50 ) ks. Kdlid ja
kal.a 6 ti viiti*rrwtå
ekend thtee8d
7 n tkti Sa*a plLto ja ,lai
puftAuli pukt ,lÅi puolirilldihen lksi hdiel

ptoI1rt dkajtrsi
pmpu|ipukt yk:i p|nelliheh
afueqote ke q js toinn liinden ttsi naiyn
planellinen paila ja toiwt liihdhen kaksi
y&sipai k n*ii, Aamlleki ndksipadlrthtuud
nd fl*Lla ja rmttuita lmlle"Li
mna pieriii
tarpeitd ed u iisi sotoo ( 500 ) Mdtkaa mhaa
wodasaja ynsipikfi.lli riikosa.
YId Minitxittd eldletukelsta JM
kw
ktoltua tulee prcli fth.,enli.in.
Kittil'r,t Si'lrM lctl&8d Manotftaw J0 pdi\|inti

ToIk I|aplole |la Minitut.It $emke t tnoudt@
p4oI6 |M
wo m hir tutta|rdatl.
Paik*aja aika e.lelldkitjoitetu
T&nä antåne kuvåo.låntuti p{kau!, josa ne
snn€ n]'t tcttÄå yltålfllåisrÄv.p&{iLaa. Kunnia mem€id€nåikojd uumslåjille.
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TARKEITA VINKKEJA
HIIHTORETKILLE JA
VAELLUKSILLE
Alä lähdekorkaånlkin!

Kuuntele räätiedotuklet!

tuntlu ilseståånsehldehå.munajåtkuvåsri
^s,s
ravåt4dnin4jorta liiievn yksintunturiin.L,,hit
lÄ
jå de.kittillå rciteilläo. luonnollistå
påivånatkoilia
kulk€ayksin.Pitennillånatkoill.jåhåtåtil.nteisså

E .cn reltell€ låhtöåon hlaå krunn€llapaikåUisei
jå pnkånåjs sååennusie.
sÄåtedotukset
Pub.lineskuunnellanyös siiAliedot.Måtkllla kohr!6vilra
nuilta rctk€ilijöiitävoi tiedust€llanyös uusiDnar

rlrkolLå,etti malkallaon nukam vAhintåå.kåksi
rcikeilijåå.On niclll4låläå kun loi jståå yhteise!

Reittiäsuun.iieltsesson rå.kenåotla. huomi@d

us€mnåll€h€nkjldlle
kutenbulipu$inja laton.
lltuniihhteissaonnyöshelpompiåutiååtdirlassÅ

Säävoi vrihdelle,v!.audu

etkeilijöiia.

on rärleåi4enåvåråudurrciriinuutoksiin,nikÄli
säåmuuttuu
huonommksi.Tiukåtsunnnitclrnsijå

Karti! ja kompnssinukmnl

vo'våtjohta turhiin nskeihin.

MerkityillåFiEi[ä voiknlk a etteijatkuvasti
seuråo
karnaaja konpa$ia. Tållöinkh on rÄrkeååpiråä Illnoih reittisuurdtelmr3il
Ilmoit! r.ittisuunnit€lnasijå låhtöpist@si
konpå$i nul€na, jotta voitåniita4så paikålli$e
korivå.lte
. Såmoirjå1åliestitFinimuuloksista.
missiikohdinEiliUs kulkee.Ma*eieko on
Eåtålilant€iF
nielenkiintoisnpaåkun iietåål inkå pilkåmåtka
A1åuoh<b itboittåe,
on pedlle.MerkityillÄKnrciieillä huonossaså.Åsst onkoF@nofonapu€tsijöiUe.
nilloh ol.1aikonutpllårå rakaisin.
jå karttaovateålttåmänönetKlrtån pirååoltahåhOar |nuka!tr toiniy.t nrust€et!
dollisinmanuuttapainosts.
Seurq r€ittiviitoit$ta

j. völtii jyrkjitrt€itå

Måtkallaonpa6 låtråå ÅkejÄjåsewla viiroitud!.
Or hla{ nuis&4 ettå tålvcuajtrkisä dnteksa
veia luniryörtaoarå.Mikålipoikk@tFitilrå våta
trkåoteiden rcunoj4koskalumi voi Petulåalta.
Lunist@n jålken lunillörraryå on s$rin sanoio loinåktås låmpönhnnousujålkan.

Toininlj! sopivdtymsi@t ovlr urrkcinsuunnireltå.ssav&llustå.Påivånr€ikillåvanst@ioEr
yksidertaismnåtk!i. useomanpåii"ånrcikjltå.
Pe.usvmst@!jotta on styå pirÄånukanaovår:
nåkuupu$i, donkL| tuulihousu! veihtovar4!
dåklualustÄ tuulipusi.ja lapio.

2A

Jff tule

olgelni!,

etkn ole tuvacså tri

t iriydy lumikuopp@n.jos sddtul@ hmnondatsi.
Etsi suojais plikka, johon voit kå'wutuåjq t@ se
ajoin, ctiå påå*1 suoj@n€nna voinakast! lumentuloå. suoja tul@ me.kitå suksillå lai sauvoilla Jos
6.*iqyllå Bitillåonhy!åjocloitkaive

tålGisin jos sAämurnlu huonoks'.
Metallinen kellorrt..ek.
Bnr@sn.
Paleltunlvmns

voi

aih€lttå5

Aurinkolåsejs t niten nyös silloin kun drinko ei
psistå, dc est&dl luntå hÄikAismästä
Tulleta !@tt@si kuotulethikiseksi. MäIäl ål!s@t-

suojakuopan
Keq4 sadasn on kåy-ånnöllinensuojå-asukevåltll-

vrruste

ja turv.llisursvlhjeitä

Hddoittele tuulipt$in p)tBt)siå Påhimssss tDhdollircss. sååssåennm retke{.
Tåila kartla vålmiikli påivår .€lteå vånen, ett r
sinu. laryits åvatakam& huonoisst sååolosuhreis-

Puk udu niin. ettå ldnmittelylsu måhtuu påållsi
etlei teFits. Dbuånuit!uafi eiraållapois. Riisle$å

Paldn p€tus@hdys on tulh våsF@ksi. Opcttclc
tu.temM kehosi niin, €tui tdkkååi poltloairettå (

Hölld.å kogånnatrhåsi hedknninl€tläinitctttan

villstjniåat ovar låmp6!ådst@! joitå ei pidå kntt_
tåå ilnån påållysnansikkåita. Kinta.t kuiovat

Kå)td l.rdndFpsikoillaainatåukotåltis..Äin
sÄilly länpöi$nå pdmpdän.

keftci

Josjaltåsi hikoileval run@sti, våihda sukkåsi use
dp@n ke.t@, nåin kenglll såilr1åt kxi!i!8.
TålLopåikoill& ryhmån kannat|!! karttåå temoe
!ull@yhtei$sli, silldiåysinåincnlemospullo saillf
kuunenps!. Juo maldouhimtu pal.jonlånmint4 ettå nest lasapainosdilty hyYlid.
Seu.@dkasti kuljetna rcittiå, etiå osat pahta sitl

Fjällsåk€r1988
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TIETOAI
UkonjåFenmmlla lvalosta20 tb L&iin pÄin+
20hotienitåpuoleua
Ul@njiF*aohrknnPD,

Nuukion kårilutupuisto laajeni !

146heht!.riaKehmkorDe. osteitiin30.6.NuuksiEuiåhoillå. Osrettuslue on
on klnsauispuistoon
oillåån sijåiisevåaluq
KN|rlcojm nokrddnDpå Xaams.sta I t km nuusta kansallispuistosb
joka
kaupu.gin
odisrm@n
njoiituu
Helsingin
Kårikås.ien@n4-henscllekunnostcitu.
K€tunkorpi
Llukt@ amiåluEwn. Luonnoltaan
ja
ose o.
Nullsion
r€hdifie
motrimuotoisirla
Ivllojd kdtrl.$. ?aloiliine tålrenåkänppå.
jå
KwiallåonFkonettuuusiåutiohlpa^lohdkåmppÄ l€hiojå, läht€iköjÄ luor.onprrcja. suot dal
M€lsissåruns@stih@pa!,l.hnustÄ
ojittamanomia.
jå muia lehtipuitå.V@teli.it! kasvejåovat mm.
Imilrt-å,v€lholehii.l.hbpahkhö, loht€mkti,
N'lmiiåno {okrl'ÅnDDlNamnijåNo.telå'
jå kotkbsiipi. Alt6lla or usit!
jånitsosål@tti
p.rus
puoleuaK€si. erÄh4st 6 hen8ellcoo
Mnirauhe.lahia
liir@Byan a$ttuiå mersikoira.
laj.jå dåt pil*usieppojå Uud.llanellå uhealåiSuolis.ripdeen8-he!InarisjdPenpoftjoispååss5
eeolanha kånpPåon peruskorjåttu.

Lne lisai tåstÄl!w.n.rså.si (88)

MISTHAUS, UNELMA
VAPAUDESTA
Jizdsk r ylånkö siiaits Tsekjn ja Puole ajållå.
Kork€in huippu Ts.ki. puol€laon sdrt,joka kohc
aa ll24 net!i!. Jizcske on suosittu! tdvi- ja
kesdrdkeilyaluett!. Retkeily- ja pyö.ållyrcittejå or
rursdni Reinejå on kolm€n der ålu*!ls, pååosa
rciteistakuitdkinTsekinDuol6llå.PåikåUisist kaupoista lö'tlr karttoja ja opåstirjoj!, joiden lalh
oåås@hwin alkuun. Saksant@knotuNrkÅss ole-

vå ZitiM kaueunkijå Tsekinpuold Lib€M osl
hyriå kiinropisrei! duen lö'tlbistsi. Rett€ilysltel ovåtsuhlelUs.r kap€ilajt Esutuk$nptriF
iukssså, nutt! etlvlt nyktTtuvåoåkinh)ryå!kuDDRj aikanåålueoli hen}jl€ikarctkeibdhms
tårille ilÄiFn Slkso asuktÅillc,joillå ei ollutjuuri
päasti kokmm worisromuuramåhdollisuutta
naisnb. €@utt' Tuul.IdDtsu råoludeståe-

loi nyös Jize6kcn kylii$.r oleu najåtalo Misthåus
el' La alalo . Sen omaperåinen isånrÄ cusrsi
Ginzler on v!nh@ skslaistå sndetlisukuå ja iuote rånÄ 6jmet
Lain omal t4ikunsa. Siksitä
.€tkq lÄhtöpist€enåon uscinnite! Gustavin tupa.
Gnsbv nJl kårtår, Fstikonit jå op$kirjå! nufia
t4jou nyös naksnna yösijån js hwår neurci
lÄh€isillenorisroFluille.
Gustav on åikanaår h!.ktinui Mht6hålsinsa
tahdelblrmenellä Saks meklua. lln€isesti lalo
ei kelvannut muille s€n ollessålÄynnä lå @.
Misthausia dkoisuus on puro joka vinaa ereisen

låpije e.ibiset kieltotåduljoitå Gusrlv or ke.ån.r.r
lmpÄ.isåksanmata. Saksalåiscthd E*asravat'
erileisia kielioj! jå Lnsb.iå. NiitÄ lörtJ:rr cuctåvi,
Misthlusir kinånil{ mon.nnoisiå. Toin.. hmstusdoll
kcdrå aineistoåDDR:srii. seirålrå lö,ryvåt niin Hon@kerin sildålsi kuir hdnenkuvansa.
Glsflvin kis*t oBl pdin4i rioqsÄ entiseliajoi,
tajålh Erichiltå jå h&.n puolieltåd Ma'8otjlra.
Monituiclirc. poliiftin.D irvlilu onCustdvi. dikoisd& ja johhnnt d@iin tomasrkusscihin paitrtlis
ren vi.ådonaisten kånss. DDR:n aikd! Guståvin
Misöåue oli pyhiinvaelluskohde- r't h& himd
håiktrå iot@ vlpauden nyötå ihnislen såtkusYhtåLåiti.i-Gustavillåonedell@noså
kamusi!jåjouktoNan rl. åe.ttuivat tukem@ cusraviå kut
Misthaus kaksi wofi! sitis paloi ftåmå.i$d olosuhteissan@.rlsalle hÄrm olLssa nåtk ltå Ausrruli-

a$a. K€sållåI997Misthauss€i$o6ri$åehonpan4
sillåvstÄvåi o€ånisirBt kansanliiliken kedånÄÄn
uroja Misthousinuudcll@nokentdniseksi.
KaiL
keeirciknitcnkaanpålåunesnållen. Misthdnsin
pdlossatuhoutui historiallisra nåt€riel'a jå ennen
kaikl€Gustavir doktetdiåkokoelnor
Mikåå. ei ole liuil€nken lannistanut Mislhausin
isån1å4knja-kårtlå-ja postikorttn fnii prödi onslls
påinoll@jåsanållåvi'åilijstkå!aä!is5nn6n
kade
sakeskustclu! niin påil{n politiikåsta kuin t.ik€na
kiinnoståwstajoitsisÄniä
on nåtkoillankokenut
P'risi@ksi sa.tLa kuulla kåsetiltå moniniclisen
laului sbsisr!" joton isÄntårdfttåe$a vhirytaula6@). Guståvin luola .i ole kin pois, lilållÄ pohdi,
lan heild@ja s€. nertiuis}}ksiå.
ond
t uqisa cust vin ikkun@ luovåi
'ajun
våstrpåiset
vuonen rinle! jois$ ktroll€et \nusel
Iuu.mkomaisins nnistuttaen ihmise. jå jårjstelnån åhn€nd.sta luoitor kohraån. Ruskoliilivoindoidcn rikki on tuhonnut ietsiå l@jaltå alåI,
1a, mutia uufl! netsöå on istuiettu tilelle. Miretr se
kesrååjatko$a t@llisulden sasr*i jåå ssoirukseksi.S@tutraviåvoinaloitaei råssÄtollistu.ase
Eur@pån kolkås$ ole vi€lå korattu kuin osittåin
Saksanptulella tunlivoimåIl.. Luonnonja ihmisen
yhteyden aisdi hlain vlhvdti. Yoi vain kuvitellå
ni*ålaista luonto on ollut åilaisnnin en.en ns
kåita netsAtuhoja. Mlnd dorcr ova! entiset €ikå
Iuonlo ole luon'nannl. Jiz,skajan naisema muis,
luftm pitkÄlli onså Lappiamm€ Vuor€t o!åi
ptörcäl*isia jå bclppokultuisia. Mänäålld loi istahr@ eliseve purcn tai påuheva. kosker p{&!uå jå kuumclla l(Äei kukuntla kuin koroisess
Jzdske on osa Såksd. Puolan ja Tsekin nja
seur@vs Sudcettifl uorina&t!. LÄnnessåsealk@
E@gebireen! j. pååt\A idåså RiesengebirSeen
Peruståsokoboa 1000 merrii., korlieimnar huipur
Dvat Ezgebi.sellå n. 1200 nctri{ nlna R'€sengEbirg€nsoh.€ekoppekoh@ 1603netrin. Alu@n
mh$tötu tu! suomal&i*sla sekalalta koskan'oet
våilrele$t saksan, Tsekin jå Puolan kielien nuke. Alue on vanhs Sud@tlimda ja Sleesila,
jo$e on enneo sotia ssurot s.kssntj.lisn våestöä.
sot'en jalkeiset vÄ6tön siinot jå undet 6jat omr
rujusti nuokdnet vehe kulttunriå jå asutusra.
Merkjtryit Fitt jd lö)r$ mo..n niel*n, hutr!

31

ålu€ella on nl,ös erikoida luonnon nåhtåqyksiå.
DEsde.iståt@l*ooauj@ntuminsjonatken
päÄ{i
s, Elbenrdnallaonluonnonsuojelualu€,
jolakuhulaln Saksifl Saeiisiksi.Elber .antåtömiå korisaqr
non€daiset hiekkakivipylvsåt kuin jåttilåi*n båntEt. Tådllå rcihåmste kållioKipeiltå, siUåkantoinin onmerkittyFilil j! köyristojenkiin.ityQistee!.
vastaahnlåisia luo.nonnuodostelniåd Oybinisa
låhelld Tseti! mjaa zi$åun e16låpuolelle.Niihin
kÅnmlra r€hdÄ tutustnnisrdki, raikt€ miclisikin
E€ltanaan Tseki! prolell€.
Se nihi. suomalaif,enei ole tottunnt on polkuje.
påÄllyst€et re ovåt åsfalttia taijopa betoniå. Tåål!å
on nahdollisuus v.€ltaa våikkå esinerkiksi
Libereoish JteEten kåuttå Sohnekopi[€ d. 60 hr
viiioilettuja rcifiejå s€umlen.Tåi rehdå påivåvåelIrksia slblstånljoituspaikasra kädn. Majåtaloj! j!
pensiotrefl eja on.unssti, jot6n majoitusvålin€iiå
ei raelbksilla taryita. Arains.nå Tsekin puolella on

t/a can t-o"octme"La
/a; ho

båude, se rarkoi$la ma.jaralo&josså on ruokailn,
nahdollisuus. RetkeiltuÄon SuddeiUåpitldl p.rin1@t, sillå lutlaltllånne oli huksrå opåsldia Sud€et€ilta,jokå oli påircttu !. 1930 - smojs rcinejä
kulj€laan yhrja d.joituspåikarkio ovar parjolti sånoja - tosin kieli oli vlihrunut tsctiki ai puolgksi.
MMån Lagin erånåia ndlÄ ei ole huttton Kinioisaatutustuå my6s toiseilai@r Eikeilykulttuu.iin.
MdkunminenTseki${jåPuola,sonjopåedulis
tasnonalåis@nhirlalas@nwratlna..

Durchs Pebishior zur Schn@koppe,Wmderungen

Saamenkieli ja joukkotiedotus
SeB.n kielet olar suommkielm sukukieliå. SUG
ness on k6r4öesåkolnc s@nen tje[å.Noh puol.t
saamelshistå puhuu åidinkielcnådn saln€a.
Pohjoissmen ldel{ klyltån 70% jt inadn- *kÄ
noin 15o/.@ndrkiclisist
koltr$amakmrekjn
saMelsisista. sseenki'jakieli syntyi aorna I 6l 9.
jos.hereruke "LåF
slmelaimruojåjulkaisriin
po ! l l6tssanonnå
1673. S@claislen omakielincn kaunokirjallisuu tlkoi viim. wosisdsllå.
on kirjoirusbidottonia ÄiSuun os. sd.låisist!
ditrkiel6låÄ{, jota o opcteitu kollliss vsta viine
ki.lelå on msldollisb asioid.
aikoina. så@6
c.ityisesri
s!8m.lai8ten
viranomlisksa
Slmclaisldiolåhettåå påivittÄin
kolisatulu@l4
ohjdme s.men kielcllå oEals ltuåvållM. Suc
nes julklistå{ kuuk Bitiain Såpn h! ninisl!
Lhlet. T6tre ldiåvåt myös
FhjoiewaldelistÄ
sotuNorjssa p.ir.rut pohjoissMenki.list
lchdot Min Aigi j! Alsu.
Luonnoilrni6itajå lumalantsa lave s.d6n tjc16'! donip@lina suslo, jot! loidad kÄt'ttåå
$[ai*n@
nvos tietElisld luokitusren vÄlin@

samelåisillå on wodesta 1992 Inbdd oikcls kÄ,ttåå s€md kieltå wmotuisiss suullistijå hi.llisGli sekå seda vslåus sdalla kielcllå.
S@mclaisle! ldelelliset oikeudol palstuv.1 kuit€nkin kåäntånis@n js tulklåukses, nikå ei iuP@
s.men kield iulaaisnuta.
SaMen kielell. luodtr aiFllinan åeru pdskoullsr 1980-luwlb. NySEn ldnsäädåmön nuperuskouluee
k@ s@elåist6 kotisutualud
sslmenkielis.llå oppihdla on oitcus s&då
lÄllinen
s@GrkiclistÄ op€tusta, Myös luti$s
Keltå loi
op€tus on nahdollislå. Lisätsi snm
opiskcla p@ekoulu$! j. lukio$a äidinki.l@å,
vuonå t94
vapu.htoismjåi€litmi*mailem.
{Mt wolaiset ylioppildkokel@t bjoittan4l ensimndiFn keru ylioppilasiurkinn@ åidinkiel4
kok6 ssmd kielellÄ. Esin. E binsh seudullå
pdskouluikåi!tr
M sMetki.listd opetustr p{i
tuntiå viiko$a Målninkattanon Apolloi yheisLoulNs jå hpoon Tiistilå! korlu$.

Ssm.laiwaltuBkunns.iulkåisu
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lÄÄxurg..
-KIITAA
VOITTOON
Kilpaluistelijatkin
ovathuomanneet
paremmuuden
avokantaisen
luistimen

Uutuudet:
. Kaikkiinialkineisiin
sooivamalli
. Korkeanioi
malli1.5 mm terätlä
. Teränvaihtomahdollisuus
vaikkaparetkenaikana!
LuisteleSinäkinhelpostiia tukevasti!!
Tilaaesite!

T:mi TaunoPaiunen
Mäkitoroantie
37, 00640H:ki
p. 09-7285569koti09-3401606
auto 049-203051 fax 09-7285083
tauno.pajunen
@pp.kolumbus.f
i

35

RINKANPOHJALTA
TULE MUKAAN
LEHTIPORUKKAAN

r1-ÄNESTYS,jo$! nuhker pllkitrto

Ilhoilakiinnostuksestasitoinituks@n.
sdtt€leSen Kostuallepuh.k.09-363416.

Mitå oli parasjutru woden åikånålåpilkeliiä-

NUIJKSIONBUSSIN

PalkinlonaT-plita lspinkåvijå-logolla
vmst nunå.
Lahdåvaltaukssi20.l 2 mq.ssn S@aKostmallo
osoitl*ser P.dildntie I H J6. 00?40Hki.
voiitajå julkaistad *urolasa lehdeså.

r,Änrömrrq<e
MUUTTUNUT!!!

Linja-åmo85 låht@nytyisin Esp@nkeskusr.sra SllneD radio - Sntr|i rrdio - tnytti 50
Espoontorih!.Uusi aik t llu m lehdenrltatfl,
ruotta6.l0.1997

KODANVARAUS
Kittilå. Kukdsjånelåsi,aits@Goadoskotame
va.aråa.Pips. Moringiltapuh. k. s8?7 004,
puh.59 397t i Mlija StyKltåpuft.k.
kesåasunro
8764391.vamuson p@ttavr Laksiviikkor €nnm
ydatrnaaiketaisiitAp6.i$iäuomaalik4,ftönaksu.
Kiy(öm.tlu on HSL:njdseneltå15nkAlö/yö jå
muifi.30nk/hl6,iyö.Alle12-wotiaidq kå]nönaksu
on puoleledellisi$e.Koko kodanloi vdåra tå'rlöönså60 nldyö. Matkailuliiro.såunmnaksu on

\/UOKRAT'IÄVAT
VÄLINEET
KolmeTd.Mrt r3dflls,joiL,biwotdta 100
nk/viikko tai 50 nk&iiko oppu. Teltlt oyat
kupolinsllisiakåksiketust€lttoja.
FjeIrIrHA&r
rollanqoka on 200 nvviitlo tai 100nvviikmloppu.Ti€nustelutAnjåSi m.n puh.k. 8135460
lai Ssl{i Polopuh.k. 8745880.
Yksi S*ot . 906jå ybi 1200riotLå. vuokJaon
100 sl,r'viikto tai 50 mvviikonloppu.Y@ukset
PckkaN!.inen puh.k. 8558232.
KsksiitetehtyÄrhLiot., joitå voieokåt! 150nV
viikko rai 50 mhiikodoppu. Ahkioiråwir tfseltÄ
PekkåNdiseftapuh.t. 8558232.

Koln€ pariåsnotuldsir lunil.Dl{ii nallis Alpoet
75 nV vii*to rai 30 mk/viikotopp!.LuDikakiå
wokna Pekl€Ndinen puh.k. 8558232.
KaksiTregilr, joitå wol(ratam 50 mk/viikkorai
20 nk/liikonloppu. Vdåulcer Aljs Sintorenpuh.
t.8 1 3 t1 6 0.
VÄLINEITÄwoKnATAAN vArN YIIDIST\XsEN JÄSENILLE

MYYTÄVÄNÄ
HIIIÄMERKKEJÄ
LapinkÄeijöid€trhihme*kejårcioslåa
kerhoi oissa
t i tilatå l0 mk hint@ SeijåTurpolr!puh.k. 322
644.
T.PÄJDAT JA COLLEGET
Hmki it$lesi oosllå uudellålogollammevdnnettu
T-psitatd@llege.Paidåtmtkotimaisbyålmistettå
vårit hma!" rulllm dhr€d, tuman sitrin€nja
tunnd viininpunain€n
(T,paita)/ trmma lita
Hint3;T-paitå50 nkja college100mk.
TilåuksetiKircri Kl€mobpoh.L. 2919t71.

BUSSIE5

K{RJAKAryON LINJA-AUTON AIKATAULU

E.pmnleslal*sa linjaftå85on \aihrolhr€)s
Hehinsinruuntranjutrni
Yhr.}li@
Hclshgiean
6 .5 4 E
7.54E
8.42E
l .4 2 L
I3 ,1 OE
t4.22S
15.26E
t6.42L
l 8 .l 0 E
t9.42L

Esp@ntorilh
rrliplivini
1. 30
8.30
9.30
t23A
13. 50
14. 55
16.00
t 7. 25
18. 45

m.25

Nuul$idpärstå
rrkipåivbli
6 .5 0
8.00
8 .5 5
1 0 .1 5
t2 .5 5
t4.20
15.25
1 6 .3 5
1 8 .0 5
19.20
20.55

huDtdlin

Yhiet6jDr
6 .4 2 L
8 .1 0 L
9 .4 2 L
IL I0 E
t2 .4 2 L
l 4 .l 0 E
t5 .4 2 L
l 7 .l 0 E
ta.42L

Espdntorilt.
7.201s
8.45
10.15
u.45
13.15
14.45
16.15
17.45
19.15

Nuulsionpåistå
7.501å
9.20
10.50
12.20
14.10
15.20
17.10
18.20
19.50

h = vainlåumtåisin

tÄp[{

Til@n Lapi.ldvijålehd6n 50 nk. Olo suorin&ut nåksun
iltu cdllistaldkuaHsL:ntlile Mdil! Edki.k.24, 21421813442.
Kuulm .DDest'ih Suom€n Marhnuriittod

ir s|mearisin

n

(SMLrn

kauflåjåhåluanlisaksiliittyåHSL:åd!.Mslse nodd 1997
suomjåenbakrur 50 mk iltud €rillislÄlskuå HSL:ntilile
Mdilo Eqlkink.24.2142r8-13442.
Hllue liittyåHelsinsinseldun t2pidkåvijöihinja silåk utto
Sumcn Malkaildftl@tr. Maksn SML:i jåsnroksun t 40
dk binull€ lÄheetnvtlå loma}}ela.
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H€lshgin S.udu LrpiDkådjlt
Ikdnel l C 24

llnoilan osoin@n muurotscat!

Nimi
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