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PY|'KIRJOITUS
Ailataulur pirånj' pslwlu plle
Kokoontumined
TotunsuonhiihtorctkcÄ
vårtq Va aankosken
Eubri6emalatlo 9.0E.(Huon@aikå.)
Kft qim.rnen m&Ia autollåsdpuw kud@ prikålle on paikxllisjw jo ebri.y j.mn å udale.
Kekust lDAsyntasiit4 olikohÄnl5 selanti!myöhåssåBispuikojunasalm166
etujd$. Fja me
åtåtamiserenmetållå kate laFinn@tvarflidmq
lvlåtkåjatfruupik*uuloilla. Kaktodid motcllinpitlja on håt,r6ttyneird qns paistlll)@ nunklcjt ja
keitamåtnkahviem@tltunliam.npåikmli.allirllalAdisike.Kaik
stspdåt116yst4dllin6@åira
måjoittaisinei.låt våikla viikoksiloimök&€ihinså.
Kun olemnepysåköimåsså
autojmhe ciwli.n Elt€.n Tononsud laidålls,njh sualla paikdteMpuu
tilåiaksip€dkåryin@n,jokakulj€ttaancidåtdoiruspisteesen
suontoircllelåidalle.Tåemålenåitataulun
TåssrqaskuvåusErkdv€råjåntyös.ssta,Haeiaduusiårctkikohreita,kåtssr€U@telrDa-januotiopaikkqiq
lasellåå.,hrkå mtklihynttÄjå lÄnmittåisiEellukenpdÄtösbd. Etsitåån
julkisn liik@t@yht€ybid,
vmrad rilausbu$ejrjatahejå.Ahkio@ellukso
rcitiutkulkaaljoti.dusteliiu $kejrljet. Liik4indohaa
rlivoimåisti suurinnd tapåhtudmnq Yll.ks.n hiihtoviikonpuhelinntalti sujuukÄuykån åq{tr
suunmMn oso worokÅutiajakår1Äinösåtyo licn@ympÄrivuotislå.
Joskusoik u tedd otsininenvoi olla v!ikq!, etuÄrkÄ
kaiklj rdlnåndtdl ymmtfå rapMe knlk@
jumoss.KmviimemnmsuunoiteltiinvnkdnopphissuaKekkois-Sum€.as@ninkuntrudlitykselÄ
hdous rclkoilys$kirttorenesutninm ja kadunlihå€t€rioinq, hints600mkålö. Tässltitr tåpluk$sr
jåd6t lyr ldysivåtoiket umusaja md&nlt mjrpitåjdisÄoliBr åih d.iniot.

TOIMINTA
TOUKOKUU
18.5.- 19.5.ti ja ke

G{t

suuNNrsTUsKURssr,
TATToJA
LAptssA
LilKKUMTSEEN

-n/t

Ku6si pidetäÄnKrtdimm
.r$Et€.tL, Puutdhrbh, l, I E.5.- 19.5.99trto18.00- 2r.00.
Kayånlör hejoiluket spimuksennutsm tooriåpåilienjÄlk@n.Ku6sh lintå 30 nli/hftklö.
Sitov.t ilmoit&utunir€t ottåårut!ff Aino Måtikåinen,p.k. 09 - 370 299tåi SeiioTurppop.k. 09 - 325
2044.viir.istlln l?.4.99 mmr$il. Ku$iD ohlMj.n E.k[i SimD.Dm

m
t!

pe-su
2i.5.- 23.5.
v[KoNLoppuvAELLUs
sEtTsEMrsEEN

Lnhi6 tillurhusillap€ 2L5. klo 18.00Rå atienlorinMikonkadunpeleiseltar€unaltålanian kohdstr..
Paluus!h.d påitlar cu23.5.noinklo20.00mancssä.Retlanhht. on 100- 200mkomottajMäAfisrå
tippuen sisÄltåernarkanja saNan.Majoitusoni$a r€ltois* millå eveilb.
Ihoithutminen 7.5,meDesn Jon. Nt@i p, o,rc- 5683179Iri 0l9Jl8 243,

tal\f

Gt

26.5. ke

KEsKrvrrKKosAuNA

Metrå@kevåånvihr.{,kunlallusreletti.ltåKdjakivons.urdn. såunoninen&lk@klo l8 åikoihin.Såua
onyhteisswå. Saunånats!m 5 nk hlö. VNtruhorbrö AU$ Apu.n pull t- 3473&r.

KESAKUU
1.6.ri
NAISTENSAUI{A
On tls-amvdluutctt! nilil micltåtsl6s., nrtt! MisettokoortDvattarÄrn mutiskelder sauasraja
toistensa
eu6sr! kesk€nåÄn
N'rjsloivolle. Muk@ voisnspakalasrunsiurjå! -siid4itja våiktnslmris.
sauomin€nåltaa uo I Eaikoihin.s.unanåksuon 5 Dloålö.y.stuuhd dlö Mtrir Plrind p{h. k E558
232.

5.-6.6.
la-su
TALKOOVIIKONLOPPU
NUUKSIOI{
KANSALLISPUISTOSSA
Ylteistyönme kånsllispliston r{en kånss jatklu. Ednamnjå!@ rsnå[. tul6 uuri tuliplikt& ja
pluliirdi bFitw trtm. Tcmmcranp.dnt iscstip6eistÄ.Jc h6lst ollåouktrakoko viikonlopunnnno1a
hsjoitc sekäwåstå reppuu4 jotla nålkå tsi sadeei!ät p!Äs yllÄtrln!Än. Ajodlj. sk! blti.dot
t.nittNi3t työlrfuiltt Uljrs P.m puh L la8 82r, kimy o40-ayt 727ati Eö p.6a2 52579,

30.6.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
saulaviht! kdnalmn ja Krdåkai@ kohti. Saumninen alk@ klo 18 åikoihjr. S.una @ yhteisdna.
sanran.bu oD 5 nk/h16. vatudertdlö
Mirfu Pirinfl Duh k E55E232.

HEINAKUU
28.7.Xe
KESKIVIIKKOSAUNA
Kalklise lrkind aims toi lule viettdm.ln lonail&! Kdjakåibn låuteille. Sauonind ålk@ klo l8
åikoihin. S!un! or yht i$aura. Ssunmlksu on 5 mkThlö.V$luuherlilö Aolir Bostron Duh k 893 219.

ELOKUU
7.8.la
NIITTOTALKOOT
Pimi niittyodottå!les niittåjiå,jotlaniittyknkliensiemm.tleviåicivår
tehoklsstijå h@peråÄ
rikåstuttåvåt
klwinjått@t stlisiitr pois.Ti€id vaikla saisimaist4 almusikkaå ja lilluklaa. T.lkoot åltaBt klo l0
Ksjaklivon alspdlipåikalta. Mukaanviikåttet, hansotjåharavåt.våstuuh€DldlöPel'kr Nein€n puh.
k E55E232.

10.8.ti
T{AISTENSAUNA
Vi&istlrtsåuBjltenåisten kcskd. rnyb.toqtjuud sopi€tiå bnmen vsi eircisiet åpehnelnpäåolm.
Saunoninclatke klo ! 8 rikoihi!. SrutrmaiGuon 5 nkfiö. V$rquholdlö KariD Silmde. Duh.k 6?4
644

21.- 22.8.1a.su
iilERELLINEN
VIIKONLOPPU
UlkcT.lmion sdihqluu lrai$n Suoh€nlald.nkan*llispuislo@.Llhrt metitåusnetlåHminsta
låuetaim kelo lo.c{ jå pd'ene Håmi@ sumuraim k€lo r?.00.Kulj.rusHetsinki-Hdi!.-Hrkinki
(155h!/subt!).nilla au&tll4yhteiskuljetuksista
svitad (ed.srak.n_100
6k). M6ribdcUlkeTdnim!
lGtdl krkri !unnå. Ios låhtij6iråkertry 20 €des&kåis@
naimtkd hinmksi tul€e200 nk. Mukq
rclkeilyvd'tet (t hra +mlkuupusi +keitin + ru@t)- Våin mersåpato-vdoitus ståä luorioilan.
lhbttt Iiunitro Arj. Pouti.!.L viirciltlln tE.6.,puh.L 09-5574i!?.

25.8.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Twcha @ tiivis $ltM lsutEils lan lapinkÄlija.koko uEr keeå!jålkan turinoinen. Reppuur
klanalra! polotsehtåjo låskulmppukia 6tE påluuåutoillesujuisih€bondn. srunonin.n atk& tlo 1E
aikoihin.Sruoonthl6issum. Saunmåksum 5 mkå16.YstuuhdrldlöJofrr HFLiblulL k 47950E.

SYYSKUU
1.9.ke klo 18.00
KERHOILTA,
OMATOIMIMATKA
PERUUN
K.iMi.nd

åla{51 , Puuta.hatltu 1

Pd.tiId.hkrtookuvinjasoinjoulu-taDnilau$åtehd]srÄ47:npåivÄnon.toininåtkast!Peruun.
Matk@sisål$aåtm.@[usÄrdi.nwrisros4 julmdkåMahu-Picchuua Ftkj Ammnir $dddsårn.
ryhnÄ@tft! Colc!-kåqj@i[€,Titi@€-jafl enkåisllsGt yn.
Yhtcrlhdldlö M.rj. IidrarL P.587198s

7

24.- 26.9pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS
MIEHIKKIILÄN
SALPALINJALLE
SalrrålinjaorSuonentistdidkaikrdenåikojonruuinrekemwtyöm@jrseblk6etelåoeolt@yirclll|dd,
Miehiklå!5r,Ylrn@njal-uhäen l nnenålu*lla Suondlåhdeli! Sein@s@n.
Lids pirtiojtujqtc&.d
kBåisin yleinenSålp.uellus.josss d v.lina@a usitå eripituisisrcid€jåjajohon osa[istunuositiain
toistast!! reltaj&. Meilån syksyiw viikonloppuvåcluksMc rcitriosuustsrkerruuk sÄndkes.
Låhtö tilåusbussilla
Rauhlientoridlaidahamvintolåf.nnie ed6såoleqtr. pysÄkiltÄpdjaatai.a24.9Ho
18.00j! pgluusame pail*@r sunnunrlins26.9noinkto 2l .30.
R.rken hint. Gmottljiq nltrlstl rtippum 250 - 300rrk sisälrÄen
n.tkd ja sune.
nl@ittrunnlnm 20.9 mmesi .etkm v.tnlåle urmu Stihril€ puhetinib. 09 - 736 EU td
sn (6p8liale @itt .s.d hmLsntrlacrpe@ini,f

PERUUTUSEHDOT
Josuraus perulretaan, p&låut€ralnilnoittautunisnaksu våhennetrrnätoimislokuhilla 50 mk v@ukelr&
kurlenkrnnrinenÄ ios \esu. pmuretsanm)ohemmrnturn
42-31 uk ftnen natkd alku4 pidåt€iitiin puold ennakon måårå$I
3015 rk ennendatkd slku! pi<låt€tåånonåkkonåksu kokonm. Mikåti tåmÄnaksu on yli 25ol0vdåtun
lomaviikon hinnast!" palåut€tåar tiimÄn nååIätr yli.råvå osa.
l4-8 vrk mnen nåtks slkna, peritåån 50% vmuksen kokonåishinnatå. kuire.kin vAhintå?trennåkon
0-7 lrk erna matke dkua, p€ritåånrmltsa
koko hin.q.
Tildja on oikeut€n! peruuriae$@n tå'16n taloisinnåksuun lsåtå.inlodisrukselte.
Helsinsi. s.udun Lepinkåvijöillå on o$doftajicn vahladen tåi nuu, enngti4aseotrnond
sM iohdostå
oileus peruunaålonåltaisuus t4 wk trnen itmoiletunrilåisuud€na|lm$påivå! otensnq veleo inq
koFauksiin. Jfislåjån peruutte$å rilahuuder, osdonomlksu pålauretåe kokonaisuudes@n.
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Ylläksellä
kylän parhaalla Paikalla
Majoitusta
. täydellisesti
varustetut
mökit
4-9hengen
. uimaranta
. kaikkiDalvelut
400m:nsäteellä

Oqastetutkalaretket
' lohensoutukoulu
pyyntikurssi
' tammukan
Venevuokraus
. Kesänkiin
ym lähivesille
' Muonionjoelle
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LOMA
KUKKAISVAELLUS
17.7,- 24.7.
.
SIGNALDALENKILPISJÄRVI
Sydånkesånkukk&isvselhksell€Ithdeteån
si8lrtdaLnin up@5tåleksost!.Ma*alla kulje&ln
tåh.sFlkastla! ruulienpwhkihdåpaljakklajoss
sälsketeivåtvåi!4 niin lain koivikoss. Norjåo
huinåt runturir ro!truståvatkulkureittiåhme
sisnåldalen- Reie6delen- Roslrbtta - Isdllm Paru - GÄldlhltta- G@lld6s - m@nri.Norju jå
Suomd Rjållå. Jeål.inikit, sinirikol jå nnnt
tutu.ilNit odottåvåtlö],tåjaÄ!sÄ.
P&i tölå oll@
Nfju tuviss!"suutoin teltoiss!.
Hinfr on sMl:njåsmile 1.690mkjå nuile 1.790
nk. Hint@ sisåltlaåtjutrdatkåt maloupåikkoin@, li.j&{utomltkatjatåksikulj6t6 Kilpisjårvcltå
Siguldalmii! skå njalt! Kilpisjaftlo, kåtsi yölå

Norjan tuvisse, nokkimajoitls. s!tr.4 påa!öspåiå[in€n ja aeidnen Kilpisjåflen retkcilykce
lnoitt utmi|m Rai.jasatmanille toukokuun
puh.k. 718768t4i 0400-380
loppuh tuancsså,
606. Våellusrot uluujos låhtijöitåon 6. Ennåkkohåksu,500nls suorit€tadHSL:ntilille 21421813842viimeisrååo
3l .5.99.

GOADOS1o-VUOTTSJUHLAV
KKO31.7.-7.8.

KinildnKul6jåF,cn amalla siiaitevaslrcskmni
Yöpyninen joko Goadokses!, Måtkailuliitot
on kuulunut nåisemd ensi k6åtrå bmnmen
mdasa tai ona$a teltass!. Ruuist. huolohtii
wotta.Toir@molisisa.dasuurijou*o muttinad
jotaind ilse. P!iLÅ[€ loi tula onin voinin tai
dnurhatuisect k€irEda|me låpiss.
.yhnålipulb p.dbt i-ilt n. Helsingistålåht€våUå
Vikon aikua ehrii tehddvaikk! mitÄ.Ynpårillå
mtuFstka!$€detjrhillsuor Maastoon
rci tehdÄ t-åhtijöida paltldi pidelåtu8.6.klo r 8.00Mirjo
joko pÄi\dcttia taimuutmn yönrcissutrtulustren
totoMt dyM.2, Esp@nk6knks$. Ti.d8telu.
lujemin ynpÄristöön. Tai sittd aoi @nttia ja ilDoittrutnilet rnnebtiin 4.6. mm*ä
dam@ hiljairuud.$s kåmpånseutuvilla.Eikå Mirji Pirinen pull L 8558232.
unohdet illdviettoiåeika slunonista. Mil.in€r
viikosb lopullanuoloutuu,riippunosallistujistr.

n

RUSKAVAELLUS
PöYRISJÄRVELLE
4.9.- 11.9.
LåhtöH€lsinsislä
F 3.9.klo 20.24låhldållåjunålla
Koleii!. PaluuHehinkiinsu I2.9.klo 18.10.
Muk&n n.ltuu 20 henkilöÄ.Ethta l:t00 nk
sisältåennatkan sekå loppusunsn majoituksin
Hera$&. Våkuutuksetjå rctkiruolt eitdi sisälly

hint@n. Oenouaj'll€ pideråän€nnåkkopatåved
solvåUå$å2l .8 klo I l00. våellusalk . Näkkålar
kyläslii.I|D, Jom. Nlmi puh 0411
- 56E3179tai
019 - 318 ?43.H.mr Kua.l. pull 0400- 126
464.

SML
KALOTTIVAELLUS
SÄLKA- RITSEMv KoT 3t-32
Ersi kesånåvåellanne tolmannm osuude.800
kn:. uEklsbmD.. Malk@v&llukselleke('r I 78

Hin& Hehinsistäl9?0.-jå ryaäskyldstå
1740,-.
Sisålråå
busiko!jetukse!hetikoptedtlldinja oppd
pålv€lnt. Matka toleuluu,jos låhtijöi$ 20 kpl.
Lähtöapahlliutilausbussilla
HelsingisrÄLaldenti€rå Påiktojalielå muutan!jåljeuå jot€npidäkiircttål
pohjois*n(låfttipåivå31.7.låiI .8.)jsr$riin pääse Klivstaan2-3!å€lllksentot€uhanisanaktiivisesti
sopinuksn nukaan reitin raEela. Yaellusaltåå
NikraluoktastahelikopierillåSålkåår,josta Ilhoittaurmis€t jaUsåti€dot Suon€nMåtkåilDsuuntaånm.parikoidenkohti No.jåå. Paluu li'tto / AnjaHslisevaAronitie 5 C.003?0HelsinftRitsmistal4.t i 15.8.Hehiikiin.
i, puh.09{2262814Li Iuhdi Siit,pnh.050-526
Vå€lluksellcmuodostamne
2-3:. jalkåparintelt!!- 3 3 3 6
jå .uokakunnai,jolkå håntkiral muonånse
oni€n
nieltynystdså drkåan itse.JoukonkokodåisDäärä
Bjoitelsn 30 Gr[iltuirm.

t2

NAUTISKELIJOIDEN
RUSKAREKTI
SAARISELÄN
SYDÄMEEN
11.-17.9.
Suislå. kmeiDmal tunturitjtrkåuneinnåt kurur
tulkitad mutiskelijoidd rusk@tk lld. Våellus
lloitetåån Suomrjoen vånestå, klljetaan yli
LupukLpåidcn, kolutaad Ukslmpåår
kuruja
yörtt&rteltasa j!psisevaråustuvssåj!
psl.hån
dont! kokenusb .ikl@pånå tien vdted.
KiiretiÄ ei tietedkåån piderå jå pari.å ptvånå
mutiLs ihsatyhteisethertluaiqiat. PÄivhltkat
våihtelevltL:"nn€ren kilmetrh rol.dmin puolin.
Hini&n sisåltaåt låhtölomas,bksikulj€tus hdostå

låhtöprikkon ja paluubksipååtöpiste€sld,kåksi
yötn varaustu@$s,klksi @niaisrajå pÄivåUisrd
yöpJmino,
vå€lluksmaikes, pååtös?äiriillincn,
sum ja @iaiscn lvalose sekäopåstus.
Hint! SML:i jasenil€ L370.-, nuille 1.470,-.
nmoittrutunilet Snon.n Måtkailuliitl@r Anja
Haliswållc.
23l4viinebtilr Il.E,1999.
Duh.6226
Mul(an m8htuuenintÄÄnt henkilöå. Vaellus
toleutuujos låhtijöitåo. vÄhirlåän5. Lisiliefoj!
Dttr opa Rrijr H.ntno, puh L TlE 76E.

JOHTOKUNNAN
PAATOKSIA
- Kadakaivons6åanötunsiftiin.( Uud.l sdånnöt
- Paåtettiinllinattaå HSL:n esile.T&joukset
PL/dei;iiinRain€Salni Oy:liä' Päärettiinhankkia Pasc MakeF ohjelm&
ja nuide! .sin iden tekemistÄ
råpinkävijålehden
rane.. Shoin F.onlPt8€{hj€lna tisl-:n lnteqetkotisiwjent€keniståjå yllåpiroåladen.
- Hlnkiniin tlireilta Ide Tikllta koln€ lapinåiheisia
rånlualahjoitenavaksi
HSL:n k€rhoiltoj€nja
yl6isötilåisuulsien
ditglmöitsijöille.

l3

MUUTOKSIA KARJAKAryON
SAANTOIHIN
Kejaklivon sääntöiftinon t€hiy piqid muutoksiåjr
uudi$.tu1 s&nnöt ovet ohess! rrtustuttaviksi.
Suurimror muutokset toskevat kålttt'j?rsiiltdöksiå.
Koskå Kdjakaivo on wokBflu HSLtle hmsret!.koituksii4 HelsinginLiiknntaliE3tonyös edelltttriiå,
fia mljojå kå'letåån siih€n loininlaa!. Tåmdn
woksi pykaliin lisÄttiin kohta jos* kaupalliscn
toinine jtujeståni.en Kadakaivolls kielleraån.
Toino nuutos koske jåsenten htrkana s@puvi!
ulkopuolisiå henkilöitå. U!de. kälå.nön muk@n
on p$d€ftåvå lupa, j6 haluaa tuoda viisi tai sitå
us€åDpia jascreksi kuulumattoniå henkilöitå
Karjak.ivoll€- Tuskinpa tu.ruisi nuk&v!lt!, jos
esinerkiksi lullessn
lyöksvereiden kanssa
viotiånåån .attoim sannailim, tor€a4kin pdkållå
olevan toi$n kymn€nen heng6 ryhmÄr sanoisså
aikeisa. On s}]tå kuittrkin Nistea ett€i Kda,
kaivoa €dell@nkåån voi Brat! omaan kå'tlöön.
Våikbtulisikintyöporukån kårsåiltaavietunÄån,
paikale sth.ilmestyå nssnpia}jnHSL:n jåsenia.
Tålhisess tilmt@ss spu sii& die. saun'-wo'

rcislarci åinåsopi4js kåkd naj@ snonåhdoui
suude.surustellånyös onan porukankesken.
K{jakaircntoimintåohj.etoEtmyös
uldist€navina,
Niisså tullaånlårkemminkåsittel.nåännåiiå
kÄ,,tÄmön
Fil&oja.uud€toftj*tilrestdlaikad
niin Krjakåiron najojenseinÄlle
kuinLapinktuijdOn tårkeåå,etlå pystynne seuremen påljonko
Kdjålåivolla on kåvijöilå:Ms* kå]nö on hlalrn
åsioidenhoidon lisåksi påras p€dste sille, ettÄ
KarjåkåivosÄibakÄ],tö$Amnevlstlisludesåbn.
Joftci kå)ntejd jåisi knj@m!tt!, jåtkoså rur@
oleDd ie.askirjå nyös ylånajala.
Kaildlleei€ftkåai.å oleollut slvåå, etu ulkoiliioila
on oikeuskå'ttådkanmi!.je k.ittokåtokse.lisåki
nyös Kdåkåivon kåymåläåja laituriå.Sedslien
ja fitoiin eiolenuilekub låpi*ävijöillÄ
puupinoiUe
åsi!å. K€ittokllol$€llåor yleise€nkÄ)ltdön
TavatåanKårjakaircUll

KARJAKAIVON
JARJESTYSSAANNOT
I qelsinsinkanpunkion wokmnul Kdjakaibn ulkoilldlu€ell! sijaitsevåtnajåt jå liit€rin H€hinsin
seudun tapinkåvijöiden(jdljenpårå HSL) jålenistön kå''tröön. A1!4llå sljairsevatul€nt€topaikka
puukotoksin*n,kMmi, kaivo,kårmälåjslåirut ov.t kaikkienulkoilijoidenkår1öså.Telttailnalueellaon
salithr. Helsineinkauplnginfikunbviråstollaod oikeusktråtå siitåsååtåmänsä
maksr
2 Kujakai@ mim@ sa&Laiilausravlst@n
Suomen
MatkailuliirosthinrislajohtokurrannineÄnisrii
paikoistA.A!åin€n noutopaikt ilnoit6laan LapinLåvijå-lebd€ssä.
Avaintanond€ttessaon esiletiå i
j$erkomi. Avlin on pålauletiaBh€1itär,tö. jålk@n.Ami.tå voi p$aåä myösK.rjåkåircn isån.ålt!,
ralkepåålliköliÄ1aiplh@njohtljrltå.

3 Ka.jaka'voa ei loi lanra om@n kåt nöön, uan $ o. åind taikhe. jäse.len kåy'ettåvissä.Yhdistyksd
johloku.tå voi påÄttååroisin vain poikkeuståpåuk*e.
4 Kd.jakai!@ei loi kåynäd k.uprllisiin ldrloitulsiin
5 HSL:åån lonlunadonåt ftenkilöt vo'våt k4teå Karjlkai!@ vain HSL:i jÄsned seuråss.
6 Josjåsen håluaa uodå Katakaivolle ryhmån, jossa on viisi tai uFahpia yhdistyksen kuuluDåttomiå
henkilöitq häne. tul@ ortaÄ lup. puh€enjohtåjaltå.vs.åpuh@njohrajåharli Kårjakaircn isannållå.
7 JohlokultåpääiiååKa.jaka'vonkÄyttö-jåsåunmaksut.Niislä1i€doletåå.loimintaoftj€issåjaLåpinkÄ{jÄ"
lehde$A. Måksut slorit€taan HSL:n panktitilille. \ldistyksn jtujestAnisså dlaisuuksiss&yöpyni.€n o.

8 Jokaise$å Kårjakairella victettÄ!ÄssÄtilåisude$. pitåä ollå mukana.jäsd, joka roiniivasrnlhenkilönå.
Hån vål!@, ettA kåikki osnonajåt .oudåttåvåt hwiå tapoja. nÄitå jÄrjesty$ååntöjå ja Kårjakaivon

9 Kaikkien K.tåkåio.

kil,tråji€n tul€e noudåna! KarjakÅivon toinintaohjeita. jotk on serettu råb,aiin

l0 Kåikkien Klrjåkåivolla kåvijöid€n tul@ kiioinza ninensÄ vieråskirj@n
I I Rikkoutunqb

irtsinistosla tul@ ilDoitt a K{jakaivon isån.åll€ tåi tålkoopäällikölle.

I 2 Kårjalaivo siaitsee ulkoilualueell{jolen kaikalåinen luonno. våhinsoiflaminenmn puidm k@tlnin€n,

l3 lohtokunla voi åsi!tr lulkidiFnjälk€e.
jota €i noudåtå näitå såånrE.i.

lrPJli/u.W

cvåtåoitetrdei kå,11ååKådakaivoa tåi tuoda.yhniå henkjlöltå,
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OMATEKOINEN VAAPPU
- PARAS VAAPPU
Nlt kun tålr€n seltä alkd t4irtu!, on jotaic{
kålasrajan sryÄ åvåtå lieh€pakkioe jå tlrkista4
vieh.ittenså kunto. Ruostun*t koukat jå uislinja halkeill@t
renkaattule v&ihta4 neinunlund
Mpnt ehostaaj& pilalle nemel konåiå uusillå.
Siis nåtkå kohli kalstuskåuppa.
Kåupssa huonstkin, €tlä hånkinioihin vårsnasi
200 mk ei riitÄ ålkuunkaån: ldppuj€n hinnåt s@tt våt ollå huiksl 50 - 100 mL ja sinun pi1äisisdå
veppuå håu€lle,kuialleja ehkåpatåih€rcllcLin. jå
vielapåeri kokojrjå vdEjåkin I Mikå siis newotsi 1l
Mennåkö lähimnåll€ åuto-oaetille ja noslaa
nuula$å sat4nen lisÄn ? Ei se.tåår! on olenus4
F{€mpiakh vaihtoehtoja.Nimittåin. voit valnistaa
vaåppusiiise. Tållöin yhd€n @pun hinnr.ksi tul*
nurro{s& veråttu.å kdpan vaappuun ja saal
vmåsti Fn Lokoisn ja va;sen kuin hlluåt. Ja
mikåpänukavåmpe, kuin sada kåhåonat€koipla
li€h@llÄ I Vapu. teko on silä paihi h.uskåå ja
helppoå pulhaa, kllen s€nnalaea kåy ilmi.
j! työviilireet
M.terhllit
U$innatvååprnteontyövålinetlö,tlaåtjokå
lodin
työkålupakiskipnnkto,hionåpalEri, p)orcåpåisct
pildit siwl.ikkdt
min& lijylcynåjå rautasaha.
terå.V@pun naleriaAliksildy melkeinmikå tahansa
pu!, nutla uwimniten kå)t€lä?h bålsaa.koskå se
on lehnelte.så å.siostå h€lppo qösläa jå s o.
keqtrA. Lisåksiitsv@ppuuntånirae nntd$ks
(0.5 - I nm pakuisla metåUilåoka) liinaa, låkl€å
ja msleja, jotkå €ivåt hylji bisi@n. Veppuu.
tåNilaan tict€nkin oyös uistinMk@ljå koukut, jå
uiruleryksi sopii polykå.bonaaitinuoli. Maalaus
kåy helposti punpulillpoilla ( topsy-puikot ) iai
vaiklapavaahlonuovinpalås€lla. Luclcllutvålineet
sååhelpoimnin oslamallakalstuståupåsta vålniin
påkkauksen,jok! sisåIlååkailtki laapunekoon
l4ittahttiilineet. Penspakkaukscn,josla ulnistuu
no'n 30 veppuå. ss noin 200 nklla

Ennenkuin menenne itse vaåpuntyöstöön.
tutustummehims v@pun uinlii. vaikuitåviin
rekijöitid
Vmpm uintiln vsihuttrvla tekijåt
TÄrkeinpiåveph uintih våikuttaviaosieoduinti€liturpllely. Turpalewllåvåitltetaå. vapun uimin
tihelr*n ja sya'11€en.
Mitå Lap€mpi tuAåler1,
silÄ liheäbpi uinli ja nitå isompiturpalery. sitå
laåj€npi liikkeo nitta. Uintisyr$4en qikunåå
leqnk l14us: lå@onainenkulm. vaaLå-akselii.
on60o.Milii denempituokulnaon,sitåry!€mmålle
Vmpun uiniiin kikuttåvåt nyös.unkoon kä)tetty
nåt€rilalijå *n muotosekäv€lopisr4n,johonsiina
kiinniletåä..påikkå. Va.ppua voidåånnyös
påinottåa,
nikåmikult@senheitenå!}fid janinnin
lejuur*n. vålmiin laapur uiirjin rciden helposti
laiLattå! kokeilenalla€rilåisiakoutkuja.
VtåpputitioD suuDnittelu jr tyi'stö
Vepuntekokåmaitu.loitlaa piirtftnälhso nuoto
ohucllepåhvilleMielikuvituksen
kgttö o. sålliiiua
persoonallisen
vepun aitdns.misebi. Muisla
kuirenkin, ers aihion tulisi oUajol6 suht ssa
synnelrineneli molenpienpuolienlllisi olla
smslåiset PåblinåUinaulla vapun åäiviivat
pi'netåanbalspuuihiolle. Tånånjälken vaappu
vdstetAlinpiir€ttlfn muol@nlerä!ällåpuukollajå
viimeislellåånh'omapaplriuåsileåksi.Turlalelyn
urå såhalaan.Aihio. ålapi.ralle pii.retåån
piiuns$nnnassakeskjviivårunkoladiaavartenjå
*håtåå. seråutåsåh.llåsnnnniltco puol*n!åliin
åsti.TAIAur@void@ kåldÄii spua myosvspun
lopDllislanloloa håenaess4
Karsokum I .
Seur@våtyövaihe
onruiloldgln nuot@nlaivolus
kårkipihtejäåvuksi tåyttåen. Muoloja on usena,
joisla yksi on kuvatu kuvase 2. Nokkal€nkista
kuMttaa lehdäscnvcmn nlkoncva,ettåvååpun

t6
uinti! voi siite helposti s@t@. Tässii !&ih@$a
vaappnå loidaan nyös påinotlår. Painolus 6i
kuitenk@n ole kolin yksinkenainen toimenpide,
sillå liik. painotus "kuolette!" valpun uinnin.
Kokeilenala oppii påinotuksm niksit på.håilen.
PåinotukM ldy €sin. piai lyijylerr. sn;kale tåi
ru olal8d ympärille lidst€tty lyijyhauli, jolle
joutuå himan suurcnrand
kskiur@ ster@
hi@påp..illa. Rukoldkåliinår@ntånån jålkeen
u6ue 6inrkiksi Erik€pe.illåtaiepoksila. Larkå
voidåan kiihtå påikoillen Luivunis€n ojåksi
puunsuitaleiua ja aihio hidm hålntess pdstaa
plakldpojillaselkåpuolelt kiimi (ei vålttånnöntil).
Kste kqvs3. Lnms kniwtturpuGuiklleetvuou@n
pois ja työ viineislellåtu biooåpap€dlla.

taiwt laan sitåy!öspåir.Perlikoukunvåillaninen
suumpadn tekeeliikk@srånyös supp€mnan.
Hydin uinni. n€rk}jnå pidetaanyl@nsnsirä.ettå
r@punetupååpysta påikallmoperårvappuese

s.u@vsa on FhjålåLlåukqn@.
Pohjalakaksi
kanmtta! lslite ohuth lakkaa, joka kuiwesaan
ineytta puuhun tåysit- Vdpptr klct€len laklmn
nuul,n lci hctk€l$j jåjåtetsllnrnppuI]rm krivati.

Postits i!fl ikkeitetoinittåvatDni
smfisiins oypuh.01?- %l 7500
V&jakorkenEråpisteOy puh.014- 666 106
Otti-Vdline puh.016-514200
LisÄrietoja: Viikonloppuv@ppuvest$llå-

Kuirunul vllppu
haålrtåån tai folioidaan
nieleiseksi. Josmppu våin mdlåtåån, on muisie!
tåva kårtiåå vålkoist! pohjanaåliå ja maalåta
nieluit€n kåht@ kertaan, jotta värit roistuisivar
knkl@sti. Iolioksi k[]aåt nainiosti esin€rtjksi
vålniiksi kuvioidui suklåa- tåi tupakk&-åskien
shåfoliot. Iolio liiDå1aå. eapun ympårille w
låtåtm ja n@ldad halutunlåiseksi. Meldttl tåi
folioitu vappu pinnoiteta4 lalG,Ia 2 -3 kertla
jolloh piuast! sa.d@r k€slå!å. låkan Lainttua
tur?åIerytr uE plhdisletåan ja le1.y liimatan
p&ikoiU@n esim. E ik epdillå tai epoksiliimalla.
Muistathe. ettd saumo tul@ otla aysin tiivis,jottå
!€si ei påtu. p åmen vååpu. runkd. Turpaleryn
åsento ka..attaa nyös t rkislaå enc. liimån
\aiD.isnå

kiimitetiiån renk@l jr koukut.

Nlt påårcnnekin jo lest@m@ itse tehtyÄ v@F
puanme I K@littoon käy esin€rtiksi !åhinnla tåi
vaiklapå kotiala@rio, jos kolijoukloFn huumdi
sa såI'i. Josrasppuui tyljellaÄn, kåånrcläÄnsiinu
retoldkkiå våslaklåis*n suu aan. Jos liiketlÄ
hålutaan låajenEaksi, taivntei@n letolmLkiä
alspåin, je jos liikettq halutåM suF.amnaksi

Irpulai
Tåså jutusa esitettytåpåt€hdÄveppuja od vai!
yksi mon;rla,jå anke.ahamslajålölåå ninå itsc
tckfl äIi jatulustumallåålånki.jalli$ute€n.
Våiktei
.nsinnåire. yksilö nåyltåisikään airan
t€hd$rekoiFlt!, ålÄbnnistu,vau yitå uudell€d.
Kok€iledinenkånnåttåat{isÄklnhjissa !
j4 Msi Kenoa
Jui Jåppinen

viitt€et v dsrystålsiajankåd€tait@pås,sMK
PekkåR.kiö: suuri uistglukirja2
ErålehtiI l/96

arffi-T
l* -,
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HUHTASIENI
Si€nestiijille k€!åt ladoaa onåt h€rklunsa. Kcvålsie.ten satokansialkaa hubdkuultaja kestdå
juhannnksen. Kuitenkin naan pohjoisosissåkoNlsieniå såålt!6 1w.h li€lå heinåkuussakin.Huht!sien€l ovåt klsvullåd kuiie.kin hyötäis€npi låji
kuin koFasinet. Kondienet jå huhtåsienetkuuluvåt
kotelosieniin.Kotelosienetpoikkealal ulkonäöltåån
kantosi€ inkuuluvisla h€lttåsieninii, lopui.nisiå
js kåä!åktåistä. Kol€losi€ni€n iiiöl vålmistuvåt
mikroskmppisen pienissäitiökot€loiss4 joide. suu
alautuu sienen pinnå116.Silnämåå.åisesti larkasteltunå itiökoleloita ei hlvaitse. jot6 sieni vaikuttå!
''umpin.iselta", koska siinå ei ole h€ltlojå. Kot€lG
sifl elanpuvåt itiötilmaan,jotka nåLlaåtliimpimdllå
ilmanå polynåis.d pilvenå. Korqsidet ovat
tunetuidpia keväårhe'kkujå" *n sii@nhuhasienet
ovåt kov61i håninaistuneet liih€ vuosi€n åikåna.
Sitå€inydskåänlnmetåyttåhlryinkuin ko@ienti
Mild on vahinkq kosk! ftuhtasien€l €ivåt ole
myrkyllisiåkulmsukulåirensakoplsienet.MuuU!
nssilnassa huhtåsie.el ovåi nyös åsostetuinpi4
sillå kåikkiallå korvåsi€niä ei ed€s ft)aåklaä

joutomåilla,Ulkonaösradnjohtu.n
seonyhtåraitåvå
piiloneljjakuinsuppilolahrero,jorosirÄo. vfldlo
våika löt1dä.Huhtåsiacnkastupaikkånå
on ollut
€riryissri kåskilai påloålne€1.
Kuloletuiltaålueiltå
sirakmnåttåisietsiakis.SuonenKelinen
nini huhtå
pidetåån
on viit$nut juuri kask*n HuhtasienrÄ
nåailndlårjuisestiherkullisen!ruokåsien€nå.
Keski-EuMpa$osilÄon vemttu. tryf€l€ihin.

Hlhlasienl€nvilj€lrmåhdolisuuksioon nyös tntkittu,mutlasaawtuksetolatjåån€etvåhåisiki. Sm
sijaln sn rihmsto! on srq kaelt€ttua. Mi€l6nM€illå puhnraar yleisestihnhlasicnesti, våikka
kiintoins hevlintoon,etråomdajåft
etpuuldhoiss
huhtåsie.iÄonolmlsamlos nuila lajejå.Sumessa
ovål akliroinet huhtåsiedt€n
kawa. Hnfttaieni
yleisintå htrhtåsicnti on viimc aikoinå ryhdyny
nuislutte writykseltdån koFAsieniÄ kuirenkin
kulshadn.ii€llåkaniohuhtåsienivastil&@tsisen konåsienionnoodoltaan
poinoinenjapyd.e.hkÖ.
haninåisenmsla nuodostepallohuhtAienestå.. S€
Sile. låirä kahtasientåei piuiisi*loitts to;siinss.
pysty jå vårilrään
on muodoltaan ka.tiominfl,
Huhlå5ieniåon joss.in vaiheessåkehoteiiu
oliivinruskea, joskns hamahtåvå låi vihertÄvän
keittånålin kden kodasieniå.Nylqlietånykscn
.uska. Seon ko.k€udellaan 5 ' l0 cm. Sm låkki on
muk4. huhbsienetei!å1sisela myrkl-y4 jot€n
pitkin*ha.jain€n ja kuoppaitrenerotuks@åkonaplrhaonn.utinnonnjisld saailmanesikeittånistli.
sienenpoimuilevastasuodost!. Huhtåsienenlåkl.j
Huhlåsie.er
voidåsn
nyöskuivala.

on kasvaiut jolkaan kiinni ja jalka on jauhoinen ja
v@l€r.Sienionohuhaftoindjronno. Sie.€nnatu
jalloksuon hiellrttåvd ja ruhtellisenft eitho. si€n€n
kåswympdnsöo.pääosinsanaknin
koflåsienellå.
Sitåloi tavåla koko Suonc. alu€clla.Sekåsvs n€lko oik lis€dija on tieryillårluiUa hyvinyleinefl.
Yl€isin tasvupaitla on nåntyiset kankaat.mutta se
kå!v@ nyös puurarhoissa.
kedoilb. lehdoiui j!

Maui Kofioncn,Uusisi@iki.jaKcuruu1995
PeUe
Holnb€rs- HansMarklund,SimiopasK€urun
1998
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VAELTAMAAN SALPALINJALLE
S.lpalinjå on itÄcjd suojåksivdnåuho åikua
1940-41råkennettupuohsruslinnoiitrs.
Työ!
kskertniin jåtkoeduålettu4 muitaniitÄjdk€niin
1944.Linjållotttu stromalahdeftaSall@jo si€ltå
k€ntuilinnoitttuoaåinaIåÄmercll€
åsli.
salpslinjall&m muunnusso 728 t€råsbetonist!
s.-ja måjoibskosuayli 200kivbtåps!ssåriestettA
jå 600 kat ttuå kon.kivAåripesåkeuå.
Linjaå
.aken|!tuså oli suurimnillmn 35.000niesråjå
2.000 loflaa. SiUeei ole kosk@ rlisteltu, nutra
kesÄuå1944seot.Dssaolollen åntoirchkeuttaja
selnst8tuk@
6k is$ rorjuntåtlistelnise.Lisåksi
seqikutti Neuvostoliitonsdårjohd@ pddtöks@n
kekqttåå hyökkåyks.rSuomenrintanåUå.

YöpyDitrfl tåpåttuu $tilsteltoisse. Myös onan
teliån kåyft6 on m.hdollista.Juoeapuuonoftellå
tårkcå muk&naklnnettåvr vårusteon hWA
tåskuleppu. siuåkosutjå luolatovåtpåivålldki.
Vsellukscnosåooflomaksu
on 350 mk helkilölrå,
?tll€I 5 v. I 50nk. Seilsmånhengenryftmåll€hinla
onkuilenkin300nrk/n€nä.
MaksusisiiltÄÄBrtioidun
å'nopaikoituksn,
va€luskulj€tukset
oprstukse!en.
nuonituk*i, teltlanåjoituksa, vakuutuksens€Lä
vlellusmuisroiMlsllåplssin,tåmr ja kuiniåkirjar.

Ilnoittautunisåin€iston
sa tilmnslla MiehikHlån
kunnåNitutost4 pnh.05-74901.åx 05-7490219
1ai osoi$@lleSålpåvåellus.
Keskusti€6, 49700
Kesönjasyksyn&ikanåSålpalinju onnahdoni$!
MiehikkålÄ.
tutustna kahdella opasletullårelkellå. Kudes
Ilnoiti4ulunisaitå pååtttt, 1L6. Jos haluåttulta
valtakunn.llinenSålp8llolbsotr3.-4.heinÄkuut
. nlkaar sits€nån
h@go ryhnåsn lai jos olet
jårjestellr
Sh
ovatnittåvåt alkå6nhenkiloeutojen
kiimostuNtkimppåluljeruk*ståMehikLstååq
niin
vårtioituislåjapååtyenoI|r@oNiapuunjalåÄkäriir.
ciinå
låpauksdså
puh.
ota
Hann!
Siitadin,
!hte|6
ValitraM. m yksi pyö.åiltåvåj& kolne jdkåisin
09-736811.
kuljettåvåa reitlia. Kåikki€n .eiitien låhrö- jå
pdåtepiste
onMiehiklslånki.konlalånli.peillÄolqå
jårj€staväls€udunresenilåisSålplvaelluksen
jårjestdt.Puolustusl&itos,
@jaqrtiolåitosjå ålu*n
kun@ttukmi tapåntumaa.
Pitkåvellus, ns.kivircjtti dke p€rjadai-iltan!2.7
klo U.00 j! nuut lauanlaiamunå3.7 Ko 9.00.
HSL.D periDtcir.n viikonlopDw.€[u tehdlnn
VåeluspäÄttakåikilh rcitoillåsmountain&4.7
klo
S.lp.liDjrtre 2:1.- 26. stAskrotå. Siinåhyödtrl3.00.Salpdusonnestos&on rrh<lolliståyöpyå
netåanSalplvaelluk$nEittejåja yöprrlispåitloja.
ontusåt ,toirsapdantainj& Iåuetåin vålin€nyö.
KAyntejÄ
luoliinpyritåAnjärj€stÄnåån.
VåålinaanVesi-,jÄl$ jrkÄthälåhuoltoo. jäi.eetty. Museoli! j@nv@lbd
jotårcide DyöspistÄyld
@miålue
osanottrjåtklljet€tåaq rciflio låhlöpist€isiinjå
kat$@se. Tilåusbu$iaj@nmomåtkållå(ouve
måknupu$i! yms.lauantai-ild yöpFispåikalle.
lu ja påluumåtkållå
}laninan tåutta. IlnotlautuKulku rlplhtuu rauhalliståvauhtiå paikauistft
mistiedotlöytFåt rÄnånlehdenroihinra{sls!!.
vaelluksn aik nåosmottljiuetå.jotååolauanlainå
låhtöevds,
kalsi låmmintÄateria!,
!{lipålejå juo@
sekåsunnbtå'natukdaemup€l4Måjoituspaikal.
roinii kdttiioi. onia.våitå eisiisvåltrÄoåniitaNira
pitldn Eellnksfi ensimollenk@, poikkeuksenå
måinenit!, yö j. åd!, jolloin huolroaei ole.
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Pj:npuheenvuoro
Kqåånnitåpdhåihpid hiötokclicrnehjatkuGs!
tåpiss4 tekeqme.hr
n.idån deldss{asuvien
nieli jo påtitkåretkcllekuunt l.n@n lintuja j!
aietimaankesån tuloa. Jå k€sållåhån6lokuuo
ensinnåis.llåviikotta vietånne KokasjÄnt
Coldos-kodå.!0'wolisjuhli!.
Ulkoilu ne*it)6 on€dellensmssq, sillåSML:n
jåienyhdistyk$ståvåin ulkoilijoid€njås.nm.arlt
ovåtjatkulasti nouset. Viime qod.n nous! oli
10,53o/..
Yhdistyksr k€rårtokoukscsahtaäkstttiinuoden
1998 tilil jå toinintakertonus sekÄmyöo.oltiin
vasiuuvåpåustiliwlvoljsilleUifi okoko8€dustljiki
rålittii. allekiioittsco lisåkri Sam Koståmaja

Johtokuuållå on tydn allå Intmet - ylt€yd6
@ninm sekåesitleidentekoyhdistylseltd,
Goados
- kodastajåKrjåkåivosta jonkauudisletutsdclröt
ovrt loi3aållåtässälehdesåjokaisenjÄsnen

XaialaiMylåmejdleon myöshek$! n€mskirja.
Toivonjok i$ jåsend jå nldski. viaåilijoiden
kirjoittovånnin€rså joko ylå- tåi alamajan
vi€.askirjåan. sillå våh nåir voinne s€urata
Kdj.tÅircr kåynödja suun.nel|Akuinkå paton
esim.puiia '3smne" tehdäjå v€tä{,jottå r. &in!
;itiaisi\tt seurevM lumentulen asd, Smdla
loimDc pitåå Helsingin klupunsin åje taallå
lodcllist n kåvijånÄårien
suhtm.
Toivorank4ikillerctkeiMlisidkesaÄ|

TUOKIO KUKAKSELTA
ryhåjåft n parklipaiksltalain låhte6kulkenaan
pinrospuitakohri
KuksjÄ*e4on oikeallam.lkoien
rcnskjsti hålottu n6tiÄark€. Mntt! kun ylittÄå
KukasjerotÄbskwe puon sidååsilraa,jåede$d
on tihedÄnetsåå alk@ erån8isursvoiita!. Juuri
enn€nMåtkaildnbn maje kulkija huone ksuniit
vdkoldtis€tkoiwt. Si€llåräållåpilkotr@
mahinen
peruukilvihrci.å kuDpuina.M@stoon kost aa,
paksunsMmålenpeittdmåÄ.
JÄrenlåheislad6sardtapuuraml knnset.Niiden
oksistarcikknnluppoajansalaatåtAyhÄvåhenevåå
puhtåanilmånindikaattoriå.Järyenrsrssa hilje
i$€ss@ bi F!.åillåkui.kakuikåspojetop€tt€l@l
vativm l€nlmtr lähöä Kutöjåden ldito.ådåUå.
PicrcnmÄtvsilimutpys!,ttelevåtodiss
piircissdå!.

Mutta pihåpiiriåo. lejgMetara. MitÄ löttw
Kukåved rinleiltå.Mesto on nukavakulkuist!
j! puustoelk@ nuuttue up€eksipunåbonsaksi.
PuIt ovat nelko vshojå. Upeitaikik€lojå s.iso
hoFakylkisioå,paljonnåhn.inå.Sielxltååltå
puidft
lonåshpilkottååtu.turia.Aakouq Pyhåtunturija
jopa Pallaksetsiiiä!ät kauklna.Våliinjäevd!llaj.t
suo! joissåkar@ kÄnkkÄrÄ
mentyjÄ.
Sittenpuuslo*ifttuu koinksi. Mesto on d€ll6n
nitå parha;ntaknlk€s.Puila@ muk !å. tiheåså.
Maisena ed€sså&vautuuaina våi. pårcnmin.
Måisend tåkiakannåttaa.ousta.Ihåillarcilu rovi
tr€n paluutå
alåmailte...
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KARHUNSAMMALMATTO.
jmkrtain.n ruukklsiollåjokåtalonportåitlaeilloin

- Taita palmikk@ m&lon halutun kftn siwnnirån
velm nii.. ettåpålnikkopuolion aina ahpuolelaja
s€m!ft dlåtvåpuoli ylåpuol€lla.A$lå palmiktorilit
rekåvier@d vienrinan jå kjinnitd alepuolelt! liknilla aina
- VditFitsllesi kiireeiö.jå nyvåpÅive,
kodh is kås karinmanmalia.
tåoitt&e$å. Karsopiiru!tusla. Ujut! palmikon alkujalopplpiE p.lnikliorivien våliin. T@natostå tiivis.
- Vuolepud@n.ht! koiwnoksiståhmhdtiklaa
Matlo bi olla nyöskin esim. pyörcå.

muistuttaviånkkuja,joiden
toinenpÄåonteråvå.Tai
-jos ol.r laiskå- k6,'t valniitå hdmasliktuja.

- Ola yksitell.n pi.ni tukku smnalit jå letitii ai.å
unsiruLkuniinkuinrekjsitpuU!pi*@tåipiklu-t' rtö$si leniÄ.Nauiir€kdisesti'sl
Laurtelelehrokdtin
luritustå.T@palnil&@ nonta netrid.

- Maio. pitåisi keståÄkoto keså. jå siil,L on iloa
onille j. muider vaaaille.
llikla/98
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lg_oArry
URHO KEKKOSEN K-{NSALLTSPUTSTO
TIEDOITAÄ ettÄ kusållispuisronl.hialueelb
olevr Niilanpåaintupa ei ole dåÄ rctkeilijöiden
tår'10$Ä.Tupaon Lapiopalickunnånomisiamaja
.åk nnettuslunFtu ptronhoidonarpeisiin.
viinc
vuosim se on Flvellut låhiålu@llaretkeiueit{
pAivåtupana,mutts 1.2.99 låhti.n poDnhoilljd
yhdeksi
t nitsdål sitå jåll€cn poronhoitotöiden

NUTIXSION KÅIISÄLLISPI]ISTO
TÄYTTI YIISI WOTTA
EELMIKTruSSÄ
PuistoFrus&1Iii. 1620hehta.rhlejuiFmjå siihcr
on hanki$u lisÄmaitalåhca2000 h.htaaria.
T&voitl@naon l@jcnte pDistoausss4n 5000
h€hta{iir PtrislonjohtiåHmu Omiojulislinoden
Nuuksio- elåineksinåÄdån.
Aik iFmin wod€n
chineksionqlithrnhnalud hrjorerklopah@.t
PERUSTIETOAVAATEMATERJÄÄIItrN JA
JALKINEIDEN OMINAISUUKSISTA
Puwil| -pddås& inupapqia".Hi&lstikuiqvaa
jå kostea@kylmän tultuista iholla. Liiskaltuu
mårkÄnåihoarutaan ja on tållöh €päniell)4tä!å.
Villa - sit@iis@nsåm€lkoh€stikost€utl4Duttåei
ndelå ldmnönerisurwyft{. Alent@ kuitqkis
hikisda k hosta lÄmpö{ lanon aikåoal sopiv!
nåt€rieli mellushiihtjilleSFtegttishtedåålit-( esim.fl wc/poly.stq)eivåt
ine its@nsåvcna, joten kosteusei vaikutå
lammöne.istyskyktao. Tutr1nn 1ållöinkid
nielb,ttÄ!äftd.
Outtå'tåmöllisiÄtåuoilbj!.oFåsti
ntuletetlaviå.
Polyeste.ion htaå måteriååliålusja

våliåsu.åjå råmånwoksi hlaå nlinr4.
Il@on polydteri kcirotu*ft tå",jotasitooil$enså
huomlttlv6ti ilm@.Tånåonsh hlaåominaisDus.
Luotuttaakddeneitunutbkcicunaits6rÄÄnSopii
6in. rdisuksi tuulipuqn dle.
Mikokuidut - (esir. thinsulåte)on e.åin osin
kiis&frhincn kuitu , mikrcsk@ppisd ohuttaj!
oninoisuutemhln{ distystyh/ suht@s$påksuu'
låmön qistykr.t
ren. Onklitftl$ huomioitåva
peri@te,joss ilms o$c or 95vo jå dst måtdielin osuusviisi prc*ntti!.
Gor6tex- oh@ kors n&ttinåedun wdcnpisivrrdef,j! enallr sisiistr korteuderpoistooniDisuutcrsavuoksi. Siså|lååtefloniå,jossa on
mikrck@ppi*n pidid bnokosB(r. miljoonå i
n€liöcn). Suositell$ uihteldih sååolosuhteisiin,
ollHqidonaisa tuul@piiavyyd.[kuiruunoFasli
seknulkonrei1åsisållå.Tårkeinoninåisuuson,€ttå
gorctexhengittååulos kondasituen höyrynja
kosteuden.
Tå5tton hyötyåtdreI4 mttta k$taus
s@tl@jåÄtyåtalvell&LankaansisåpuolelL.oikÄli
asud@s@n
ei olcjårjestcttyriittåvååtuuletnsta.
lunlurircrkillå.LånK.ngåt - oul @tyssl..s
pimåljakuivltjålgtoBtyllåpiiåmåsså
kokoruuniin
j! viihty!51,tt6.
LänpöjårjestclnåÄ
tihmin tuulosuojoe pdÄhitr-onitsedarrselgys
ja våilrttaa kehor vi'hty,rrla@ ja låmpin$a@d.
Låmmönåldmind kehossajå pelsså lask@
sopsti miclisle. T&nåvåikutta4toininrakyk ln
ja safla johte huonoihinpÄ{töksiinvaikeisså
Ijåuvåddd 21999

NIESTASAKKI
JUOMA-JA
RUOKA\'INKKEJÄ
Juo Ynhdni! win otr hyv! nerb!
Lnklu€M onnvinnonimeltyhina tå!k€&, mutl,
Juo v.iLkef tume jDor!
erityincnn ikitys tdlÄ ontunrlrirc*illå, Juousit
js otsnuk@ tukcisi8ja cndeiapitoistaruoke.on SådnnöUin.! juoniftn on yhtA tå.keåä kuin
hrad!flrc vå€llutsd omjstMi*kd. Sopiwsika enqsiåpitoin6 tuok . Påivittain@ juonatlrpe.si
sildietr!rsy€$å lådun on kaldcstå kolm..n litrro, jotrka sNonden
tauk@nonhim virtesj.
tli polDtrtuijoh*s tsi sottåes$ bl.jpisl@*n.
aihcuttalSasinm pmni5t lu.Pråslpaoo ktlj€tr.s
Tlhiaik@ lånnin
Yiimeilt!Ä!budpåikt onsiloin,kunvalssin{å
mukarajuoDa-laitm6pulo4
omia Fotectcj@n.Silloin on kork€ aik! pie!
lli dmkh håsl*.iudaon pansla. Juousein,nyös
sokatåuko.Mikdli ruul.s$ .i löydyslojåpsi!.lE
silloin kuid ei ole jmon tuntrettå. Jåno m huono
jåtksasuojåisdpåe tohtås4€ikloqtsg
onslX,tÄ
ildåisin ndterdp@stlsi.
elitt isiti! Gtalausita. Mka on ruuu kenålra
$*€åe?Tdtuirclkillå&nitaleneeiek
ksiok4- Usm pöiviiE vlelluket
taindmdi.åloinlotioloslhteiss. Jok hutiloin@
ja jume kan$å tlle vlsFeksi j! årtyisåksi Pitkilåv@lluksillaortlrlcsÄ$unilelåhml€lli$sli
nåtk nåitån{ Myöswa ekdipitoisuNrci l,5lc.
ruom rNeja nrååd. silÄ paitsi dfigiarikås ja h}!å
liiu mtålåtsi. Prvintoonollutsllöir liis dlåistå.
ruoka on ol@llista keveydea h.lppolaittoisuudd ja
Onhlaå sumit€llåGtukåt@ruotdauotjå@[ukvaihtel€wldcn vuoksi. RuoLalistlt kannlttla
$n aikur tarkla .iittlvån lsein.
suunit€Iå kotonå,jolloin or $urcrpi nandolisus
S)ö pu||Ioll
oike ruokathturietkillÄ sisål&dpåljo hiilihyd@ltejs. se oi mlds @crsiEneto, jota ineltla
nopsti. Esindkjlci leipå,nåkdoni! riisij.ailåist
.yynit. A!!os spag.niåilal& ja puurc voileipi.n
kussa@mullåonhyrElåtluspåivånnatkeErten.
Våqdyk$nylhttressdnoust såhuipull€itåFir@
jotlin pienr4 sydråvådt rkuur. Plssi rusinoi&"
mupÄ[&inöil!" sukleta tai kuivåttujsbs!@€itå
pifttnå Lumasri. Hed.hesok ri on myös baå
våihtochto,joks ineltly nop@stive@n jr &taå
ylim$disu cnergid.5]6 vålipalaltutiesssi itsi
jånalkäiFksi.Tdllöhpi{htsuorihrskykysi
vå5'T@kd

våikutta! pa*Iauksm tok@n. Hlaå suudnitlElu
helponaja nopeuttla mrds du{ valnistustå.
Ylimäldinen ml@d 1aipikdiisi ulaa nukåts
lisan paklslekuivatulle muo lL nåEn ylhttå€sä.
R åkduur€k'issa on spivlsti vitmiinqi&j& ne ovlt
ajkakcstivin. Joidd*inpåivid rotkenjålk@ sttå!
tulasuolut
re,jol,oir suolapåbkidttåikåviuiputkilo on hrad vaihieho hiukonbcn tlydlr-låniseksi. Tuntairctkile pa*lst€kuivaftu ruoka ei ol.
v:ilfllmåtöntÄ. Kuitenh! tållåiaen tuokå amospus
seihin p{k*tun. on nelkoin.tr åpu ruuolaldstukrsa - tosin aikå klllists. H}!iå miht@htojskin
lö)t a, laikll s rejoittååkinnonesli uelddoki€n

Fjållsäk€r 95-98

25

MANSIKKAPAIKKAIII
Lehden toimitus ideoi viime kokoukscsssatruuden serjan' johon
toivott&v&sli mrhdollisimmNn moni lapinkävijä kirjoittrisi, Kerro
lempiprikNstasiLapissa, Millaiset maisemat,millåinen tunnelma,
millainen olo sitrulh on, kun päiset kiiyrnään tiissä unelmiesipsikassa.
Toivottevastioletvalmisjakrmran kokemuksiasi.,..

Voisin loputtoDsti kslsellå tÄtÄrcda nulkika5ta
mtk4 sr lipuessa tivid ralkse jr kuohute$å
kivid yli. Ihmin@ li6@ sijoitellut o$t kirisiÄ din,
€ttil jo6r yli p.åshi helpomnin. våiktå olisi
rettå. Kiv€t ovåt pyöiei!åjaj@n pohjå
d.nnäntin
nieulttä.[ silmååni, sillå d v@l*n pundsk*t
kiret dtt€tj@lle
wn ominåism våritr. Tdmtu virtapaikånalopuolellate!o! swmtq jot!houklltel@
tlroä ja spivd *adnÄpubhtam@virkistdvåår
vd*n. Jå nitls on oulahtåess& sillå vi.rsså on
viehåttåvåsunå. Kcioistå koottu runko sopii hlain
tålBn nåntyis@ hi€ktandmdsi1@.
Usein olen t![ul paikalb vasy.en. ja likaiwa,
nutta muuiaom löylykdån jalk@ on olo rullur
mnolci jaåuinson låskfl issåteitåonrcinuisuråla
Etskkei*lta
nn16ltÄ. Mukåve ololild knun@
hlaåst! siklistamuttiminen jakuts&linen ruikAta
jcn vettå. Ei ole kiirc ni.rckåån. otr kuin !ik!
pysåbtyisi, epÄrodellinen, et€ednen olo. Palu!
todellisuuicq mknirfl tin edessÄviineistaånlikåisiå
v4tt6it! PaÄllevctåcssä.

K.v,ittatv6la rci sunta kuukkeleiden keinunista
ja kuke.tel@ tli ih&illa koskikM syöksyjÄkoslen

Ei håira4 laikkåj@niömtn kånpåså tdpyisi 30
vå6lt.jåa jos olen rllinnut jenreuåss
olele
saunm.t hcnn*kudapaikalsoi
Minulhonoma
jo$& so nukkua uikka
pi€i nihondilndi,
kuinkå pitkåå!, kun ylhåålå on vlefiqiåt jo ryn"
rsljeres. Toiedtatutuu
nistÄnattich6så'ed
todelh ruhlidåalliselta ki.risk€llå hcldikuun
puulcilm;'ssr niinet!åedelistQibninq kåynnistå
on jo nnn paljon åik@ en6i h€idä! jålki.ån nåy.
o
Ad@t jo ldm@n jq ettå ndsik&tptikLei
sMiselån Ant€rirhuk& sunån låhistö.
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KOILLISKA'RAN LUONTOKESK'JS- IKXUNA LAPIN LUONTOON
Luontokeskuksessa
tutustutUrhoKekkosen
kansallispuistoon,
maammetunja rclkeilykohteeseen.
netuimpaen
luonnonsuojelualueeseen
Nåyttelyesittelee
ja puistonsuojelun
älueenhistoriaa,
retkeilyä
vaiheita.
Diaohjelmat
vievåtsinut
syvälleelåmaahan.
Luontokeskuksen
oppailta
voitlrysyäkaikkeaLapinluontoon,
kansallispuistoon
ja retkeilyyn
liittyvåå.
Sieltåvaraatmyöskansallispuiston
varaustuvat.
Koilliskail
ranluontokeskus
on kiinnostava
käyntikohde
kaikilleluonnosia
kiinnostuneitle.
Aukioloajat:
päivå
1.6.- 30.9.klo9.00- 18.00joka
16.00
1.10.- 31.5.klo9.00arkipåivisin
viikonloppuine
avoinnåsopimuksen
mukaan.
Koillbkairan luontokeskus
99695Tankavaara
puh.0205647251,fax0205647250
ukpl.iisto@metsä.fi

Re&,anzaaaan!
Viimeistele
retkesi

herkullisella
aterialla
hyvållå
kotimaisella
villlsikasiilykkeella.
Nyt enemmän
lihaa450
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DIETTASNACK
- kunnon välipala
Kär€våja hyvänmakuinen
jonkasisältåhä
vålipalapatukka,
hidastaa
hiilihydraattien
Euar8umi
imeytynis!äja ehkäisee
siten
v*ensokerihuippuien
syntymisrä.
jä riisisiåvalmistertu
Hedelmistä
suklaakuomtettuDiertaSMckon
gluteenitonja laktdsiton.
MF

iriPkkr i ruonhisor{åuPr
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RETKELLE KAROLIINIEN
KUOLEMANMARSSIREITILLE
jatkuvaslilumiheken.Hinft låviåkoh&toit4Elosa
Låhes300 nottå sinft oni€t t lis.t JÄntlddn
olldjalkoivlt sitkeååtu.s,iaja saapuivåt
tuntuntsuunmnåonhrinså- kauhmn luninyrs
3.I .l ?l9
tyyn menehryi60 korn natkauå yli 2500 Enajclle Hddölh kolna talon kylåri!. YIi 60
kn:n kuolinmaBsioli takandpdi..
tarcliinisotilåstr.HeolivatpÄd!si$*suon&laki4
Turusta,Uudeltmåålh"PohjsqsattAjne.geotiv4t Karoliiniam€ijanmnistoelä! rcinåkkaasriRuohin
kåukånakotimååsrlln valtaamrssaRuotsin jn Norjantunturcillånonien nuistone.l*i€n, duknoinkaånkåskystäTrondheiniä.Eeiråjohri s@idcnyn. muodo$r. Pohjdmmn mldEt€F4suondainen,
kuullissken@liCarlGuståfAmfett.,itkin oEt vitu@t muistokilvcnHåndölinnauiaNÄnå karoliinien kuolidrlnturit oval suosirtua
P€rimåii€don
johne on viilon€tu .eittejåjå
mukan Ka'oliiniåmeitd $tolssa
retkeilys€utua,
OlenpåriinotlEwn pr*in}l
kun.ostettu usitt tarcliinien nuiston€rkkejÄ. onkÄrkettFåtdnturiin.
Historianhåvingsss
olh råållåensik€rlaamukana, lö14åbåäntuon huomdavån aårteen.mutta
viimeisimmällåL*inkiynnillå tÄllÄklbnoluvulls
kun råpiikdvijöiden kunni.jås€nBörjeLöfilanin
kånssalunikuuroj€n k€skcltåIiukdsrelimme ei onni ollut vi€lånyö1ä.
OlisikohanHelsineinSeudunL4inkårijdiden
ot€flamjosskin våifteessa
ohjds@ns kunniatsuonålåisflkcn.elin l0 000miehen,6800hmsn
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