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PYI'KIRJOITUS

Obja1u1
vrellukFl ovat oivallinenkeinotubsiuaeräretkeilDnLapinunrurialueill. ja tåållåeteläisessä
Suome$a,saadaoh.jaustderiina6saliikkmisedjaruruallisenv@llukseoi6lashå.lalissatinolosuhle
Hmås1us
€iolekallisla.Perusvarusteer.
inkka,makuupusijå
alusra
ovatpakotlisia
alkuunpääs€miseksi,
muttaniidenkåån
eitaryitseollahuippuhinlaisia.
Kåyttötdkoirus
ratkaisee,
kalteinei ainaotopaias.Jos
l Lnn o l l..l
i e p er us aLr f llle. u i e e fu n h i n r" " .n ,rä e ,rs 1 ,l 5 e uusi a.o[dror.j otoi ntus.dnnukrr_aJ,s
monilletulevillovuosille.Retki!arusreedanei!ätolemuotivarusreira.vaikkaniissäkinkehityskulke
Aikame NostaajatNirs6erityisesti
aivojajarekniikkaa,
muftaihminen
kaipaa
liikslamahdollisuuksia
jaomåkohtaisiaulkoilu-jahontokokemukiiasail)tååkeenhrainvointis4nielenvirertensåjatihaskmto.sa.
Siiheneivåtriitiihienoimatkaan
keinoeliimykset.
ToiDie$animyöslinjäs€nsihteerinai
olenpystynyL
vuosien
vaftlla sermamd kuinkajuuri pahimpam
yhdistykse€mme
lama-aikaan
paljonjåseniä.
liittyi eriryisen
Jäse@aksu
pieneksi
koelliinsubteellisen
nenoe.äksi
lamasta
huolimatLa.
bmis€tkaipaavat
luonroonja
lö,tivätsietUniitätodellisia
Iuont@tämyksiä
jahaluaval
yllaimielekkåällä
myöspitääkunioaan
rdvalla.
Yhdistlksemerarjoaa
tiihänhyvårpuitter
Tilaisuul(!hsam€onudmilen paljonpotuklaajasielltivoiturustuås@anhenkisiin
ihmisiin.Jurturuokior
kerhoilloissa,
leirinuotiollajasauailloissa
ovalhelppo
1åpa
saada
hlaåksitaibnonokikoettuja
viimeisimpiå
vinl&ejä €sim.varusleista,
j anonisranu istarctkeilyåsivravisraa5ioista.S@1
vaellusreiteisti,.
auriotuvista
joidenkanssåvoit relkeillåilna. yhdisb,ksenjdrjestänåå
myösretkikavereila,
ohjelmaa.
yhdesåo10å
ja rcipasta
Mukavaa
rerkeilyä
raikkaassa
Suomen
ruondossal
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TOIMINTA
JOULUKUU
11.12.
IA HUOM.MUUTTUNUT
PÄIVÄMiVIRÄ!
PUURONSYöNTITALKOOT
Tiedosa töitä (ioko rokssavonaa1aipuudvetoå).
puurcajaraubaisaa
yhde$äotoaKarjakaivolla.Töihin
alkuillasta.
VastuuhenkilöUlj6Pemupuh.k5nny040-592
7278.
ryhdyläiirklo 10.Puuronaulilaanjoskus

TAMMIKUU
6. 1 . 2 0 0k0l o 1 5 . 0 0- 1 8 . 00
ULKOILUTOIMIKUNNAN
JÄRJESTÄMÄ
LEPPOISALOPPIAISSAUNA
KARJAKAIVOLLA
Tule loremam, onkoKdjåkåivon alamajav. 20o0-yhreensopiva.
Toinila&o ovier lukot?Lämpiåäkö
sauna"Py''akö \esi kulmmdkokok)lpemrsen
oron l,ind * viääulloilutoimikumhtä{esrämdså
leppoisasa
loppiaissaunassaklo
pernään
paiktupääUä5
l5 alkas. Sauna
onlhteiss.unajasiitä
ndkm
str@ircnsaumaksu.
Ulkoilutoimikudlalarjoaaglöeiäjapipar€ira.
V$ruuhenkilöH!nnu Siiråri,puh.
k 0 9 ?368ll

12. 1k. e k l o1 8 . 0 0
KERHOILTA- MENNEENVUODENKUVAT
Kais@i€m€r
ala-aste.
Puutarh.katu
I
Tddsoteråmmem€@
wode. kuutsiinja valitae niiståbiele.kiinroisimatkaikkitu niihtiiviUe.
Mukavia
retkiåon lehty,osallistullulalkoisiinjd vamm muutakinhauskaa
on ehrintl lapahrua.

yhtejseen
Siiskuvatkainalossa
muisteloiltaanl
Yleisömenestys
on täattu.
puh3870299
Va(uuhe.kilöAinoMarikainen
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15.1.la
PUUNVEToTALKooT

PuupinotPinrimäenladunvarcssa odollavat.ellii saisivatkyydin Kdjalaivon almajan pihaan.Isoja
alkioita on viisi,jotenletäjiäja lyödläjiälaitam. Talkootalkavalklo l0 almajalta. Töidqjailkeenon
vastuuhenkilöJoma Hyrkäspuh.k.479 508.
tarjollasoppaajasauna.
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16.1su klo 10.00
LUMIKENKA-SAUVAKAVELY
LUUKKAAN
ULKOILUALUEELLA

liikunnallisen
osuuden
aloitame suurensuosion
saaneella
lumikenkäTalvenjauudenwosiluhanDen
saurakävelyllä
Lulkkaanulkoilumajanpuklipaikaltaliihdenrmekulkenadkelissäkuinkelissåtalviu.iss
viidcDtunnnr
kuluttuata,
lddut.ja
kulkijatovarhar!ssa.
Palaan'ne
lähtöpaikallen.
lumimaisemassa.josså
pineän1!llen.HSL:11äonneljäparialunrikenkiä,joidenvarauksesraloierukåLeensopiapuhelimils

mukaan
mn. lämin raukorakki,
istuinalusta,
eväät,lämintä juomaatemoks€$ajaiietenkin
R€ppuun
js sukrisåulatKokoonluminen
pa&kipaikållå
klo 10.00(kålso
lunikengåt
Luukkaan
ulkoiluDajan
prhelinlueuelonka
ålehti39,kohta38-89).Rimekodinbu$i3451äbleelinja'adoasmanlailurista43klo
8.50.Vetäjänä
LeifStlöm.pun0400280429.

29. 1. | a
LAUANTAISAUNA
päättänyt
Neljånå
uudenvuosiluhannen
myötai
laajentaa
saunaillal)mptuivuotisikri.
Talkooroinikuntaon
talvikuukautenasaunalaimpidäkuukaudenviimenrenlauetaijamuuUoiokuukaudenviimenrenke
lenkinNuuksion
nehissti.Saunaon
Löylyilin päå.eeklo 15. Sitäemenvoi lehdävaikkareippaan
yhreissauna.
KaleviKoskipuh.k. 8135460.
Sa@mdkuon5nk. VNluubenkilö

HELMIKUU
2.2.keklo18.00KERHOILTA
KALOTTIREITISTÄ
OSA_ SÄLKA. RITSEM
Kais&ienenala-aste.
Puutarhakaru
I
onpituu1la
800
KalotireiuionSuonen,
Ruolsinja
NorjaD
kalottialueille
oerkiuytuntuivaellus€itti,jolla
välinSälka- Ritsed.Mitä
kulkijoukko
vaeltaj
iakalollireilistä
kn. Viimekesärähelt€nhellie$åetelä$å,
tiinäilranakeftomaan.
hetuollareiiiUåkokivatjamillaisessa
heltftsså,
siitii.rubani
Siiktuleeneille
puh8092440
Vastuuhe.kilö
AnnuKoistinen

ta^=

5.2.la

låt

PUUNVEToTALKooT

Josaiat ovathwin,lunlaonmassajasuotjaputurovatjaiiisså,
puukuomia
kunkookkaita
polun
vedetåän
vanellaKnjakaivolle.
päätr*ksinaistuusoppajasauna.
Talkoiden
vsruuhenkilöpckkaNa.in€npuh.
k.
8 1 0I I0.
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6.2su klo 11.00

A

uMptHANKtHttHTo

Kokoonlumiden
Kddakaivolla
klo I1.00.BussiS5läh1ee
Espoon
keskusråjra
klo I0.15.Bu$ia ouae
vdlrsaKrjakaivon pysåkillä.Hiihdetiiiin,joson
1br4 muutoinr€tkirehdälinkåvelle..
E!ää1jammavmsler
mukam.Vastuuheokilö
puh.09-557437.
AnjaPouli.inen,
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18.2oe
KUUTAMOHIIHTO

Kuulamohiihlojärjesletään
måhdollisirman
keinovalokdybiillå
alueella:
mikälilumirilmncsatUiehkä
Numtäoellä. Ma&aalleI0 kn, vauhlie.ittäin
leppoisa.
Mukaanpienerremarieväåi.
Paikka,
kellonaika
sekäkulkuyhr€ydel
selviävåtilmoittauduttaessa
16.2nemessärerk€n
vetåjålle,
Aulis
pun0400-1008?7.
Boströmille,

Gtl
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26.2.|a
puuNVETorALKoor

Puirapiräisiraaskiskoa.etläriil1ävätsiuenseuraaviirrlumiin.Unktaalkaaktol0Kariakailonala
Vastuuhenkilö
AulisBoslrönouh.känn!0400-100877.

26.2.|a
LAUANTAISAUNA
Saunaon lä'rmir klo 15 A!åntoa kannauakäydätestaan.ssa.Saunaon yhreissauna.
Sauiamaksuon 5
mk (ei talkoolaiseovasLuuhenkirö
Autis Boströmputr.ktuny 0400-100877.

MAALISKUU
1. 3.k e 1 8 . 0 0
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA
12. 3.s u k l o1 1 . 0 0
LATUSUUNNISTUS
TAILUMENPUUTTUESSA
KÄVELY

LähtöSolvallanyläpdkkipaikaltan.kloll.Mukaolksittäin,ryhmissätaivaikkapaperheirtäin.T.rkon
onDaikåntaa
karttaan
ladrllesiioitelut
rastiL.
Rohke.sLi
kåikkimukaan.
vastuuhenkilö
Reiiovalarder.Duh.019-381250.

19.3su
HIIHTORETKI
TAMMELAN
TORRONSUOLLA

Toronsuoonsuuri,avoinkohosuo,sesijaitseen.l00knHelsiDeistä.Hiihdiimmesuonpäästiipiiåh
vuosiluhanDelh
ku1€n
ketranedelliseUä
Sääon erilainen
kuji viimeksiinäidon yhensäTomnsuolla.
Hiilrtoma&a
onn. l5 km. MatkaTammelaaD
ki'lppakyydillä,
råpahtuu
lopusakappahen
malkaa
taksilla.
Kustannuksetjaetaanpaikanpaiaillai.Varusteetsäänmukaanialonaisellasuollasaattaaollaluu
tema.ievääl
kahdelle
tauolle
sekåtaukolaaueer.
KokoonluDinorklo9.08M-junanpååteascmalla.Drikseensopienvoidaanjokuautokuntayhyttää
vårella.Utuoiilautudinen
viimeisdänlT.3retkenvetäjälleAulisBoströmillepuh0400-100877.

T ul e v aa:
4-5.3järFslelään
laavuvaeuusjonnekin
låhise!dulle..iosa
larjouluu
dåhdollisuus
kokeillatalviaikaista
yöpynistiitelta$atai laalussd

E.ätaitojen
SMkisat7.' I0.9.2000.
Oledft tarjoutuneel
avuksijärjst€lypuolelle.

Eränkäviiän
unohlumalonMillenniumiuhla

plsTEELrÄ
Eu:NriÄrstMMÄrrÄ

ItoMANTStSSA
3t.t2.t999-t.t.2000
- juhlaalkaaHa{fuvaaran
kglälsasounassa
rukouspalveluksella,jonkajalkeensiirrvmme
nuoliolulien
ääreenhåu+limaan
eräruuisfa
EU;niläisimpään
pisteeseen
rajavgöhgkkeelle.
Juhlava
vaslaanol{o
vuodelle20O0lumiveistoslen
ja ulkolulienkeskellä.
Josvaraalpaikkasiheti,pääselvielämukaan!

KESÄTUi
Koitajoelle
- Aarniseikkailujen
melontarelkelle
salasaariselle
- Kalaslamaan
Koilereelle
Karjalan
vaaroille,
- Palikoimaan
nauitimaan
kansallispuislojenkauneudesta
KARJALAN
KIERROKSEN
RETKIPOTUT
- gli 25O km merkitlujäretkeilgpolkuja:
Susilaival
IOOkm, laitajanTaival35 km,
lapionTaival2l km, Palvinpolku
14km

TITAAESITE:
llomanlsin
Malkailu
Og
Mahlsinlie8, 8290O llomanlsi
Puh.013-8817O7,lax O13-88327O
email:ilomanlsin.malkailu@co,inel.ff

6|

HyvåLapinma&ailija!
Sinä,jokaoletlukenu(tai kuullutkiehrovia
tarinoitåLapistajahaluaL
itsepäästä
kokemaan
erämaantunnelmaaaitoonympäristöön
iai Sinä,jokaoletkolunnutLapinruristipaikat
jo kyllästymiseen
asti,Sinuavartenon lehry
omaleimainen
Relkeilykeskus
Lapinleuku
puh.016
666208.fax016666214

l0

LOMA
HSL JARJESTAA
HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ1.4.- 8.4.
3l .3.Ko 20.24. Enrakkoon paikad våranneetvarmistakaa
LåhiiHelsinsin
mutalieasmaltape
L
PaluujunåKoldistaHelsinkiinsaapuu9.4.klo08.l
osanottonnevii6eistäiin joulukuun aikana.
Hinta2400Elk sML:njäsdillejånuille2540mk. Ennakkonaksu600 mk naks€taao kotiin
Hitrrå sisåltää edestakaisel junanatkat liih€rettiivålläpa*kisiirtolomakkeellaeråpåiväån
maLuupaikoin,bussikrydiq majoituksenkander
hmgenhumeiss4
@miaisen,
retki€våå!päivälliso
Vapaitapåikkojåvoi kysellaiJomaNumella, puh.
ja ohjatunhiihtorclkenpdivittåinsekdpäivifi?iisen 040" 5683179.

PYsrrrYsrAlKoor
KIIMPÄN
POMOKAIRASSA
30.6.- 16.7.
Rakemme UKK-puistonväen kmsså yhteis"
työssänetsånhoitåjåRautavanaikoiraanns.
piilopi.liksi rakentamän kiimpån uu!€en
paikkaan.T€omneoyöskin
rauhallisempaan
puuliiterinja kaiFauainlilllå smalla reissulla.

Ilmoittautunisiaottaavåstae ja kenoolisåä
7278
UljasPenupun.k.09- 488821.mp040-592
KaleviKoskipuh.k.09 ' 8135460,mp040- 508
t626
Talkooreissuua
on myösviikoo piuinen lalkooosuu.Lainti,onkuitenHnnolemilleosuukrillepe
30.6.

MUOTKATUNTUREILLE
RUSKAVAELLUS
Lisdtieloja
JomaNuni,pnh.040-568
Viikolla36.
3119

SMLJÄRJESTÄÄ
(V|IKKO24)
KILPISJÄRVELLÄ
TALKOOVIIKKO
joukloome kumos
Lähdemukaanreippaaseen
kuljellajineen
käylö$äme Kilpisjanellai.
t ada a n K ilpis jär y en R e tk e i l y k € s k u s raMatkasla koiruu kuslannuksiaainoastaån
paraniaaksenneodaakin viiblyisytltämne bussidatkanosalla,jonka hinta muodostuu
aI
maame ainudaatuisessa tunru.ikeskuksess
låirtijöidenm:iåränmukae.
TekenistailöIt}a vamåsti kaikille raivauksesta llnoittåutumiser:
SuooenMalkailuliitio/Anja
pi€nempåjinjåisonpmremonttiin.
Työttot€utelm Haliseva.
Alonitie5 c 00370Helsinti.puh.09 pienryhnisså(2-4 hlö) kohteenvaåtivuudesta 622628t4
myöhemin.
riippuen.
Työkoht€et
selviävät
Lisärietojå:
Juhoisiik,Kiviojetie9-I I B204430
Malkanteemmetilåusbu$illavälilläHelsinkipuh.050- 5263336
JäNedpäå,
Kilpisjärvi
- Helsiiki(E?5ja E 8)jaklatiinpääsee
mukådnyösreitinvanella.Bu$i on
sopimuksen

RITSEM- KVIKKJOKK
KALOTTIVAELLUS
15.07.- 30.07.
1800n* ja Jyliiskylåstå
1600
vaeuame neljånnen
osuuden
800 HinraHelsinsislå
Ensikesänä
nk.
laivat}ldinjaoppaan
Sisältåäbusikul.jetuket,
168
kn,r.urakaslame.
t\4atkaa!aelluksellekedyy
Lälrtijtapahtuu15.07.tilausbu$illaHelsingistä lmo aulumiseljalisäriedot:SuodsMad{ailuliittc/
A.ja Halisevå,Alomitie5
c 003?0H.lsinki.puh.
09
Lahdeniielåpohjoiseenjakirtiinpååsesopimuksen
K i vi oj anti9e- l l B 2
Jubmi S i i k,
alkaaRilsemislä -6 2 2 62 8 1 4 1 ai
Dukaanrnid vdella. VaeUus
puh.050- 5063336
josla patikoimnE 04430Jäflenpää.
vaisaluoktåan,
venekyydiUä
Kvikkjokkiin.
PaluuH€lsinkii.30.07.
muodostame
2-4lrjalkapdinr€lttaVa.llul6€lle
jotkabbkki!.l muonanså
ja ruokakumat,
omien
miellyoystenså
mukaaritse.

l2

JOHTOKUNNAN PAATOKSIA
ja !.ellustenperuutusclrtoja.
retkien
- 14uuleriin
jokajulkistelaanpikkuUlsirutperuutusehdot
ovat:
- Valittiin!uodensanekas,
Jo s va r aus pe. uut e ta a n , p a l a u l e ta a n
il'noitt.rlunisndksu våhennellynä 4i!!
ulkoiluseminaariin
ILl 1.99
- Valtakunnalliseen
toimistokuluilla.
I00mkvaraukselrå.
kuitenkin
HSL:stai
niin, tlehingissä€hdotelliinosallistujitsi
Joma
etlålosvadusperuutetaan
Numi, Uljasremuja AnjaPouliaineo.
Dyöhemiokuin:
42- 3l vrk ennen
malkanalkua,pidittetään
puolet
painotyö
esitteiden
päåreLLiin
antaa
- Ybdistyksen
p*usteella
30 - 15 vrk ennennåtkdn alkua pidätelään ra.jouslen
Raine.SaldiOy:lle.
ennakkomaksu
yli
kokonaan.
N4ikäli
tädånaksuon
palauletaanrämän
25%veatunlomaviikonhinn6ta,
banklialisääjäsenilh
- Yhdttyksellepääteuiin
!uokauavia
ja rd.jouJGia
rerkeiltaälincitä.
Dsitteilå
14 - 8 lrk ennenmaLkan
alkua,peritätu50 % käsiteUätu
seuraavmsa
kokoukr$a.
vaauksenkokonaislimNla,
kuitenkin!åhillään
loimikuntienkoollekuhunrislavasta.
-Neuvoleltiin
puhelimella
0 - ? vrk emennatkan alkua,peritiiiinvarauksen Koollekulsuminen
bdettiinedell*n
tehokkdimnr"lsi.
Edellise$äkokoukesavoidaan
'rilaajaon oikeueltutäyteentak.isinnaksuun. jo Deuvotclla
seuiaavan
kokouksen
ajankohddta.
vå h e n n et t y näloim is r o k u l u i l l a 1 0 0 mk , Kokouksestapuuuuvilleilmoitetaan
puhelimnserai
peruuuaessaan
sanaudenlakia ja esiuliessAän
Helsingin
Seudun
Lapirrkävijöillä
on os.nou.jien
väbaden tai muun emalla arlaanrduoman
stfn
johdoslåoikeusperuuraa
lonatilaisuus
l4v.kemen
ilmoiteluntilaisuuden
alkamispåiväai.
olematta
velvollinen
konauksiin.lärj4läj5nperuuttassa
li l a i su u den, os anot t o n å k s up a l a u te l .a n

- Ma tk a ncssutovat 2l - 21 1.2000
Me$ukeskuksesa
Suomen
Ma&ailuliinoroivoo
ja talk@apuaHSLr.järnillä. Soit.
esittelijöitå
SMLpub.6226
28l2,josNia kii'nosL.a.

SYYSKOKOUKSESSA
3.11.99
- l o h to k unt aanv alit t ijn u u s i k s ij ä s e n i k s i
ja Hannu
erovuoroisren
tilalle Anja Poutiainen
johto'
siitdri,SaaraKoslamavalilliinjatkamaan
valiLriin
- vuoden2000 HSLn rili.larksla.jiksi
S i n o El l iläja. lu$iY r jö| ä s c k ä h e i d ä n v a ta 1 1 e e n < ja Lrs Slenskb*g.
Erkli Simpanei

*(:

l3

MENNEITA
MUISTELOITA GOADOSVIIKOLTA 31.7.-7.8.99
biet
M€lelioli suuri(kutenluontoLalkijall.
kuuiuul?), Kun dekin olimne saadeetb.nga11ua
olikidaika
kun liki pdikymentä vrnnaalapiikåvijäkettua. nahkNlameperusleirimesaunasa,
juhlia. Eråskinmaljaluli kohoterba(ti€snrill€
jouko$aanpari vihreaimpääkin
Dokkaa,
kokoontui
I 0 -woliaalle
muttatokij a nimenomaan
Hehidgin rautatieasenalle
matk.kohteenaan kaikelle,
ja patodgit
ja
Goadoksellel)
nahtavat
baakehit
ja senl0v.-jublåviikko.
Kukasjiiren
Coådos
s y ö ty ä , e n D en kui n nåhoi hnre pai nua
joukkiomehajaantui
HeriAkäslonpoloså
- to!in
eiriidojatappeluwoksi
-lao'lurislipakkauksen'
jälkccnlosinainakin
Conka
onaavarjatkoivatsuoraan
Goadokelh,neidän Ns.palautumispäiviinä
i
ts
e
kui
n varsi nai si na
o
l
i
n
u
u
pur€enpi
jalkauluessa
jo alussa.
puolestaan
menohaluisten
d
a
s
s
i
p
å
i
v
i
n
ä...)
vi
si
l
eerasi
mne
l ähi rl D een
ja
ystävät
pysyiväl
Hiki virlasi Ientäviit
tiiviisti
ja S€itakiven
m. Pakasaivon
skå
oatkassaom.,kuntaivahion€vetaijiimoeperå$ä nähtä\,ryder,
kolånajb kaultakohlipensleiriå.Menenistätosin
bidastilal vallaisatmslikkamaillaiälja kellaisina
tåysipainoisestaob.jelnåsta,
kutluvarhillaluot.jo!€n vietidde yhdenyön Hienostalomaviikostå,
musrikdvårjaä6istäsomistajaelkånyösrakoisra
y
ö
p
u
u
l
l
e
Laini o tu n l ur in
it äpuolella.E n n e n
jalkapohjissa
l?,saammekiitliiäre&enansiokkadti
pairrlmislaolimme
tosinvalloittane€t
Lainionlaen.
Kiilosdyöskåikillekbsamatkuslajillehauskoisrå
"Kakkos- Kirsli"

'YO SAARISTOSSA..."
Tailahalra
tuli likimainämiä äkeetselåsså,
kun Kun ne kolmisenlymentäpoluntaUaajaa
siiten
''vuosisadankesä'näy[isaneendåränlopujuuri
lästasnnme
riesmmqdnlJiMmeja lesiastianme
lapinnullujen
saaristoviikonlopunalkajaisiksi.
Sin. Haminan
etama$akeinuvaar
"vikla ll" :eenja
kosreåna
lauantaiåanuna
su.voesanirinkkäani suuntasiDnrc parenrminkinkapteenimme
0ai
autonpedänkirosidhiljaamielesånijokasääi suuntasi)kokd kohri ulko- Tamniotailåise.
vaellusinl0adi,
mutla uskollisenavaisroilleni Suomenlahden
kansallispuistosa,
repesimyös
siilåhuolimatla
kårF keulan
kobliitaiii.
..
suuntasi.
harmaapillimssa kuin varovastilunnuslellen
kohosioilis.kun
edeslinNeji tunnelma
kannella
.u.nrkonäyllinr.naans..

ohjelma kuului@iaiden neriniiköPaaitina&a
läpiupeb KotkanjaHmind saris- Slnnuntain
pilv€löniaivaesinija mmsi
ron kesli pdisen tunliåjå vain lua jäi. kun alallataustmåan
' eli saareneteläpäähän.
Våhän
laivame lahti" ja jiilti m€idäiUlko-Tmnion ''Etelänkaipuuseen
haikein
mielinpurinmepuoliltapåivinleirinmeja
satamaan.
Kunkinersillyåmajall4n
mieluisimh
P.lNnalkallåreimpaikan lfidime utsimaånsaanajå sen saloja. siiryime tes vesielenentliin.
Saeenva6innielenkiintoineo
viimesoli€naikai- me vielä ly.jähFyn TMion s!@.n ja anoppäme johnenmemeisrysostualimoilus-j. puolusluskeljua noime liki yhdeksiinklmppisen
datellaneidå1aikaanpmmpåaniaikaan,joUoid
avautuineilleentisöitjenjaansiokkutiinfolauluin
ja ulkosaalarustettujenenlistenampunapess&eiden
kautta. lailatolivatvielåpuula,miehelrautaa
!ielä asu$iinjaelettiinluomodehdoilla.
Venålåiscn
sotilaan
salap*äinen
hauraja kallion ristossa
nel
läpilouhiltupimeäjapilkätumeliloi!arlisäväria Olihanoppaam€ollulhylkeenprlmissåkin
vuottasittenl
tu&inusmarkalldme.
Kunvieliiau!inkosai
meidåt ken seitsenänkymn€ntä
ja
kuodutunaanlopulliseslisadetakeistamm€
Parin lunnin nerimatkanja lukemaltonien
!illapaidoisiamme,oli
€lämåmallillaanl
jälk*n olikin taasaika hwatstellå
lohivoileipien
palalasivilisaalionpriin.
ja -naisel hrolehtivar Lapintallaajalja
Ryhmainme
kalamiehel
ja illanuotioUa
tuokapolitiikastaome
suomalaisen
Portiaisen
AnjaUel
peruvihameksnkalednavåriäkylkeosäsaimyös Kiitosreissusla
jå så.jenvilkki.Nukkumaan
anvenå
ei miUään 2-KiB1i
ma l 1 1 anu1
m ennå,enn e nk u i n o l i k ä y n y t
jonka karu kauneus
huokailemassa
tåysikuuta.
ybdistett]oaikallioisiinrantoihinpäskyvienaallojen
kansasaiainåkin
onaoselkäruotoni
kananlihalle

KARJAKAIVOLLA
SUUNNISTETTIINSYSIMUSTASSA
YOSSA

L a u a n t aiDa
9. 10.oli jäl l e e n€ d u s l a v a .i o u k k oelsi,rylitselleen
apuäparisuumistuksen
veLeEani
kokoontunutKaiakaivonålånrajalle.TarkoituksM
kisoihinAulikFllaolikinherkkryslallella.llän
ja
oli illan pimete$äsuunnal.askeleeL
tuli netsästä
loiseki hätäisenmin,
ovelasti
pirullisesti
kätke11yjä
rasteja
etsimään.
lo pit*in iltaa auekirjoiltanutja pari nluta
Tehtävääei
suiokaanhelporlanut
se,enäyklösrasli tietåmiuöntåoli seurannutsaunaneduslalla
perusiee
oli sarelliildkuvien
U.noinI 8nrerriii väiiräsä tarkkaillutta
loikkaa.urh.ilijaDndköistä
niesrä.
paika$a.Allektjoittanulpiri raramestaria
loista Tietit!ienkuulidkuiskailevan:
'll€nnadontulluf'.
luntiasillasa kiristysottella
selvittåiik$en
teon Viim.istiiånhiemanonnenliihlöä kalpenivåt
lahaUisuutta.
Mitääneiselviuyt.Tåståbuolimatta!iineiselkin nenånpååi.
sekunnissa
suosikiksi
piri ykkö$astiakaikkciD noussurLemartKoskinenkatosimetsrnpimento
€sim.Anja Poutiainen
påållään.Eikä hän pettänyt
belpoimpåna.
Päättele
nyt15siå
siiten.onkohånen aito suunnistusasu
kohdallaad
kaivattua
kehitysta
tapahlmuL.
Aulis .unsaslukuista
rleisöä,josratoinen.AIlu,poistui
pohja-aika
Boslrömon nimiräi'rjo nruutaman
vuodenajan piadsaunadlåmitykseed.
Koskisen
oli
0.40.

IJ

UljåsPenn,jokahienanaltakulmienoli sewmut
Le.nartin kilpailuasua,y.i11i salaa poistua
valopiirislå.Taklaåvaisimåt huomdivathdnen
hiemanhäpeilevb poisrunis.nsa.Sadeasud
selkånyksessänimiliaiinluki "Mouhtärven
keinosiemeDtäjär".
S€oiloilo*dn menoahailamur.
Utinaikaihankohtuullinen,
1,43.

Uutenapdina sysinst@ yöhdnsulautuiva!Seija
ja Joma Numi. Ille u.heilnruudmmukaanhe
olivat nopeåstiobåtcueet yhdentärkeimistä
nikseistä:Löydetyltilraslilta on syylä liihreä
samubtuinlyhdyin.
Aikakinlupaava
l,34.

Tietenkin
mukana
olivalMirjaja Pekka.Heidän
vakkmalionmslorilulsensaoli jo niinlottunui,
Enilenyklösrastinvirhellinensijoituspaiklahäirit!i e11åaulonaattissripeliluukullaasettaapanokensa
parin meiiio lole.ånssiua
suunftravaaKal€vi heidänkoloen joukkoon sijoillunisslå. Kolm6
Koskea.Hånennimesä olisi todennåköisestisijaajalia1.14.TottakaimukeaolimyösSakdi
komeiUutkålkipäåsså.Tulevjinstipeod€ihin
suoritus ?alo. Hånen djastaan ei oik€in pååsty
j jonukkundsa
€i kuilenkaan
vaikuta.MyösHdy Smedsillä
oli yksimielisryleen,sillåluondistool
ykkösenkanssåvaik€uksia,Sinnikkyydesråänhåno pålauuM. Huulosakinpuheenjohiajajå
Sada
bme$upihkeiskalekiurdenreissu.meliintulon ilnoinival nuido yhlyessäkaivameensaennen
jålkeed.
Hmr Siilaria.jonka koonujåselilyhiå on aina
Siltiaika1.52.
Aivd omrnlukunsamuodostaaEsko
Oksden,joka
wodestatoised kmpeaa ilsensiiLahd€sta
saakka Kutenjomainittiin.ensiwonnapidetäainjuhlakhat.
påika l l e .Tåm än k uult uaa nN u u k s i o n p ä ä n Jasirneroivota emätysosaonoa.
Munmarttojensihl€eriAataIitinenlupdi Eskolle
edkoismitålirseuraaviin
kisoihin.Smoid ensi Tulokiia:l)Lf,marlKoskino0,40,2)AulisBoslrön
v uod € nj u h lak is ois s åLohj a n e l å k € l ä k te n 0,58,3)
MirjaPirinenja
PeklåNdindl.I4,4)Setå
puuMjkerhoonluvamutjdll€eD
ollamukea.Eskon jaJomaNumi 1,34.5)UljasPenu,l,436) Esko
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Pj:npuheenvuoro

Mekinolemenytjättämåssä
tatlsenmevanbmja SuomenMalkailuliitonylimäåräisessä
liiltokokouk
jå aloiuamassa
puhenjohtajalsi
mukavanvuosituhan.en
uutra. s$savålittiinliitoduudeksi
Seppo
ja vdapuheen
Nailqmaitovathtaårsiihen,ettaiuusiwosiluhaton AboLapinMalkailuyhdistrks€stai
ulkoilullinenja .elkeilyuinen.Meillå ilmisiUä on johlajaksiKaleviEtelåHelsineinMatkailuyhdisly
selvlistiKn lane ja halu liikkua yhå enemrn
jårjestöpåivillä
pidetyillä
luomossa
oltiinsitenpohjoisessatai
erelä$li.
Aina Smasa yhleydeså
oli
jostakin
löyt}auusiaihnotklemisen
aiheila.
Mekin tenaaMatkailuliitonsLategiajaMatkailu-lehden
loimnrekukin omdltaosaltanmeedistaiai
pallelevåksi.
täiå kebitysenemän yhdistlksiä
Siellai
kebirystä,
olemalla
hwänäesimerkkinä
siitä,diten valilriinSML:nulkoiluloimikuntaanyhdistykses
ja eleräiin
luonno$aliikutaan
vain tänne JomaNumi, kunMi.ja Piris€nkausituli
senehdoitta.
sitennejatulevatpolvetvoime!mlabuude$dkin
tåyleen.
KiitosMirjalleja omeaJomalle.Pohjoisnautiiasiitå. mitä luontoäitimeiUemilloinkin PohjåntudnMalkailuyhdistys
valitliil vuoden
yhdistyksebijawodmMarkailuliitlolaheki
valiRiin
Uudenwosituhamen
voime aloiltaavaikkapa ulkoiluaeduslava
JuhaniSiikLapinkävtäyhdistys
Kiehisisiä
ja retkeilyllhtä
Toivolan
Teilh iloistaloppuwotta

t

I
I

NETIN AVULLA VAELLUKSELLE
Viinekdäånåpäåtime lähteäNorjamvaellukelle. imokkad norjaläisen
red<eilijtin
\l^w{i!ujen kautja kyselime hä,
Minäolin ollut keran Noljantunlueillamuiden ta bänensäbköpostiosoiueensa
blainetukäteenjäiesurrnällädårkallajakavqilleDi
nelläsuoraan
vinlkiä,nime olisi hWäsuunnata
kenaoli e.sinnåinenMiståtieloav.ellusalueista,rctkeNäalkaenkesäkuu!
l9 ltseolinmeajatelhet
kinnpistä,
ecläså slj.ilselaaHrdangeNiddaa.
ehkåkanoisla?.
mu11a
sitten
löysimme
siwn,jokatoimittaa
reaalidikaislakuvaa
vieläk$äkuun
lstuuduintietokoneereleedja olin käytlöön jontintuntuiå5edanpibmtajåseoli
ystiiNorjalainen
sählöposti
Allavisla.com
hakusanalobolir.
Syötinerinäisiai alu$akovinlumiden.
( +hiking + norsay.+tuountains vimhe vdlNhtideille myös,ettäk€!ätoli nyöhakusanoja
+no ay ...) ja aloinkahlalaläpi cteenirullcila hä$äHardanseryiddaUaj
a ehdorti
Rondanea.
siwja.Sinlolivatpåaosinjokoenglantiatai
dorjaa
ja
piirjäsi Sittenkeskityimekinränådalueenrieroihin
No.maaiilla
koulusra
saadulla
osaamisella
hyvin. Hyvin pian minulla oli selkeäkäsnys niitähänneiistilö'ryi. Valokuvagallerialvalauttiear,
pääpinteitläin
betrisiätuDtureita
Norjan su!(en retkeilyalueiden ettåalueolj upeadjylhä.2000
oliesitelty,
smdnjoitainreiftejii.
si j a i n n eis t d, k äm ppå v e rk o s taj s j o p a lö),tli10,kämpår
suuriniuakaavaisiakrntojae
alueisra
Löysinnlös Busienjajunien
aikalaulutoliYatsillii,jotennalkd
suumirieluoli helppoaTåytyykunenkinsanoa,

t7
että pelkkäiin intemet tietoon e'me tuke uneeri
jäsenislölbnänon
sillålapinkävijöideD
huimanäärä tietoaja hadlaltelimmeeri henkilöitä.joilh oli
kokemuksia Rondanestaja saimne tulkkiapua
o llessam me yh leyde ssli Den
No6k e
Turisftjreningeninloinhtoon varmislaaks€mme
puhelimitsevielä muutamienmajojenaukioloi ja
hnitilbleed. Kivedhhdedkirjasto. No.ja-osastoon lulimtös rltushrtlua. Mutta Inlemelin anlla
såinme lyhyessäåjåssånukald tietopåketin minne m.lk l.. H)ryinsuumiteltuon puoliksitehty...
Itser.issu onnGtuiloistavsti.

Tässä
muutmakäymisen
Noinen siw...
\r^W.luristforcnineen.no
\w.willas*n.no/guide
\w.ifi .uib,no/srudenr,4rfl
erlo(VoolMoun.h1m
\A^W.tourisl.no
rvl.2669.telia.com/-u266900005/LinksNoNay/

RETKEILYN ETYMOLOGIAA
joka voi
Smoillaonkielssiijuulensa,alkup€!änsii,
ollame*itykseltiiiln muukui. e nis!ä deirilyks$ä
ne sitä käytämme. Länlisten naapureitlemme
kielenkä ytö ssäretkeilyii t ar k oit t av al s anal
rarkoittavat juuri sitä mitä ne ov.tkin, jalan
kulkenisla.Norjasa retki on tur -en,utflukr -en:
samoillaoDsrrcifet.vandre;retkeillrond.d påtur en, dra pä u1fluk1-eD, fotvardring. Ruotsissa
vasraav4ri en utflyk, el1 s1röv1å9,laeltaa o.
landmde.smoillaonströvade,vaeltajaon
vtudrffi ,
relkeilijä on utfl yktarc, jrc

satojaosoja. Amajuoni, msajuonro,keinolie, vi*atie, pyydystie. prytökeino, sadinkeino, loukkulie,
ansaraitli jne. Eråretk41a on jäänyl nykykieleen
vnka ja vnkmis, joka oli ålknaanansapolkua
kokeva netsästäjä, nersåmis.
Noid khlesäon villma*-aja orken-en,ruotsin
kiele$å laslaavdli vildmark-enja ödemark{n.

Mitä on r€lkeilv nykydnodossa ?
Retkeily on klivellen, hiihlåen, meloen, soutåentai
Suomenkielen sana lgttlon åivan muuta läb1öä. pyö.åi1lendaastossalaprllu!.a Iiikkunista,joka
Sanatarkoittaa(VdS) aidalluakaljatielå,-kujaa, voi sisältäå yöpyDisiä, varusreidenkuljerustaj
lietäjå Suomenlåhden luonnon ilmiöiden seudntåaja niihin liittyviå
ailtiar (HämE)karjapolkua.
lanhoi$a karjalaismurtehe
laivanjäähändkl<odaa
!äylää

Toinen asiathteldestiiiin inomut sanaon eE, jota
käydijän yndyssdåsså erå.e&i. Erå ta.koittåa osaa
jostaidsuuremasta Kunluontaislaloudessaelänyt
ptaniire&elle,
ouinaissuomalaineo€ränkävijiilånti
hän lähti ouamaanednaasta,pyyntimaasra
oaan
osmsa,erånsåilmdsalentåvisti,
messajuoksevisra
jaledssäuivista E.ånriehellåoli
pilkorn
ansupolku,
l'iksteinmerknly. urinpeninkulmienkinmiuaisen
kicnokscntekevåpolku, jonka vaften viritetliin
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JOTTASUOMAIåISET
VOISIVAT
PUHUAENEMMÄN.

BeaSystemsOy
Westendintie
1,02'160
Espoo

Huonekalutehdas
KorhonenOv

VANTAANRETKEILYHOTELLI
Tikkurilan
UrheiluDuisto
puh.09-8720067

OPTIROtr

SKODAttA
MENEE
HYVIN.

Volkswagen
6roup
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Tule tutustumaan

MAARIANHAMINAAN
Joulumarkkinat
kaupunginkeskustas
sa5-6.12.1999
Mariehamns
stad
P u h . 0 1 8 - 5 3 1F0a x .0 1 8 5
- 31206

e-mail: info@mariehamn.
aland.fi

AVUOKATTIOPISTO
v

Koeunohlumaton
elämys

Hiihtovaellusyli vedeniakajan
VUOKATISTA
- NURMEKSEEN
ne enårankohdar24.
16.-10.t,2000.
-26,2.20001a
Hiiilorcini:Vuoraniopislo
-'I4ri6eanmetsåstyshaF
PokarnPysåktiNrnes.Mala| pituus
onn.100km
Hiihdenie$ä
mlbnayain
n!!twrustel
oåivåreppu,
8!lknhiihi 100mkNnraansisårw
opisrN,mljoil6
(rhatirohs)
jakytpyå
tuokåilur
k!|j.tukset
nublomitalt
jllråpåvällinen
sekå
Krrnkua$a
0sallisrriia
€ oleko!r!np!okshbpaturndak!!knu
T! !, i hdåjanå€upoluaEmailenall
tkåll!lohla lholtla!l!mkelMadtiKdhoi!i
P!i. {08j666?051
lai0400'219
001
tmai: wotattioplsto@vu0kopish.ii

MUOTKANMAJA

--

- ,{,laojrl/(q

--

Saat eelkä
p. 42445 297VO, fax A2A45 29721
Iu e vilhlynään

20

MANSIKKAPAIKKANI

?aikkojajoihinpalaaaindrudestaejajomekaon
nukavatulla,onminullanuul2nia.

muuttseet.
v4tamottajat- påäskysot
- ovatkyllå

Muistin påållåon låisä nl erityisestiyksi. Seon
kaukda tieltli jotentaivallustarepunkmsa sime
n€nn63ä tarvitaan.Ensimdisel rehsuni sinne
jolkå oliva! ainalulijaa
tuovatmielen påå6kyset,
!åslåssålem€ll€njoh suusåruokamsahakien.

Viimeaikoina,kun
olensatuurollalåpinkåvijöiden
talkobioissåliiklellåjayhleislyij Kmallispuisron
väenkossaontuonuryståviä,mansiklGpaiklanion
samuruuden,e.ittäin tärkednstan ruossarepun
.emioviere$ii, paikds4jolasydäfreksiseotao.

Opp'nislålanvåellutouhuonainaalusa.Mu'stan Luircjå.vi on tånä "nalsikkåpåikkani", paikka
nyds, kuinka kaikenlainen
osaamanomuuteni,jome on åina dukavå palala, tuntea olevdsa
maisentukaueus,perillepååsyn
mukanaoluoma
omentuqnyll€rsivålmjelessainiliikutuksiinasli. u1i
Vuosienn6nen ja käynlikeftojen
lisäåntyesä
saapumisen
tDnetilateivairjuulikaanole tuosta

t^
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ULKOILUTOIMIKT]NTA
KOKOONTUI
EU:n,vahionja kunU lko i l u to i dik unlåk ok oon tu i!u o s i u a i s e e n rake.lminenon toreutenu
raloituksella.
Eräsreiltialk.. S.von
suunnittelupalaveriinsa
22.9.Mukana
olivalAulis nanthteisellä
kulkee
Boströnr.Jo.måNumi. Mirjå Pirinen.Anja radmvmesraMouhmrisål&eedlåhelriija
johon on
Pouri.inen,Kmi Puputti,HannuSinari.Erllki kirkonkllänkauuaVihåntasalnelle,
puusilta.
ja Leif Slröm.Poissaolivatmatka-ja
sykstllåvalmistunut
suu.iviitostien
Se,
Sinrpanetr
nuidenesteiden
iakiaPeflti Salo.ia
Iåhnapahtunid onko Måntyharjunine.sä veroinen.selviää
jådestävä
Re'joValand*.
lopussa.
27.- 28.5ontdkoilusjii4estiiä
Ma tka i l u l iilonulk oiluy hd i s ty s l o i m i k u n ta a'r'oukokuuD
n
j
oka
ra
p
a
h
l
u
m
a
,
pååtetliin
kul
keel yöD i mel l ä' pi enten
chdottaaseuaavaksi
kaksiwotiskaudeksi
Kesåkuun
viikoua3. - ll 6. Joma
€nsimnräisellä
jömekinpäinLappia
seura a van luodc n ja
l u o s i tu h a n n c n Numi aikooGhdävaelluksen
ulkoilutoinrikunta
käynnistååloppiåissaunallajakunvaloariiltäii,lehdiiänpitkääpäivääelikuljetah
pineint.taikaa.
Kariakaivolla.
Kunelelään
vuoden
sauo'ninen
aloitctaanjo
klo I 5,jotenmcnomalkar E l o k u u na l ussa.4. - 6.8 on suunni ttei l l a
tehl ävårerki
voi lehdäpåivän!alossa.
Kevätkauden
vakio- k i rk k o v e n e eljlaä kanootei l l a
palataanjutun
olje l mi sto a ov at lum ik e n k i i k a i v e l1y6 .1 , PuulavedelleTähäna'heeseen
muodosa
seuraavissa
lehdissä.
unp i h a n k ibiibt6.
o 2 ja k urta n o h i i h tol 8 2
uutus on 12.' 20 8
Viikonloppuna
4.-5.3jiidesldäär laavulaellus Ensiwodenmielenkiintoisin
josa kuljetaanlähes
jonnekin
jossalejouLuudahdollisuustebtåvitSusnaival-vaelhs,
lähiseudulle,
P ohj oi s-K arj al .n
kokeillatalviaikaistayöp)mistitelrassalai
laawssa. k o k o n a i n e D vi i kko
jålkeendajonuraan
Vaelluksen
Perintein€n
latusuunnistu!
l2.l sekä ladåndisenissa.
onsumunlaind
kaiiinloi tehda
viikkoanyöhemmin19.1. pariki päiviiksimetsäkaimpälle,josra
Toronsuonhiihloretki
Relken
velääPer1liSrlo.
]oronsuo såållaaensikeralla dåyttäytyå
ailan !.ikka mustikkdetKä.
pillise. ja sunruisen l-10.9 väliscnäaikBnaruskavaeuuksclla
.loma
uodenlaiscnå
tänänvuothen
NumionluvaflrulviedairylmänsäMuorkatunlu€ille
jrlleen ja lauhtio. kesåkuisra
leppoisanpaa.
Suurijouklio hiihdon
kokoontuu
ajankohtaaon
aikaisletlu
viikollal4huhrikuunalussa.
Kyseessiion Srrsviikonloppuvaellukso
Ylläkselle
'slävia
ja jo
v i i k o l l aEn s i vuonnaseon
15.-l ?.9P åi kkaonvi el ä
lapinkä!ijöiden
21.peräkläinen
hiihtoviikho
viimeistäån
re(enaikana.
paikoistaon ollut varatunakolme avoin.nuuaseselviäå
alklsyksystä
punaisista L o p p u v u o d en
ohj el ni stossa
on peri ntei nen
neli,isosaa.
Uutlamajoituslilaaonla*it1u
ja suppilovahleroretki
? ' 8.10,
vastapåå$
rivitaloiscaivanHumiDaa
ri€ntoiselta yösuunnislus
o l s a l a m p p u retki
keski vi i kkona18.l 0 j a
I I - l2.l L Ulkoilutoimikmd
16.-175 pirää Erkti Sinpanensuunnistuksen kadosviikonloppu
jatkokurssinja se sisältåai
myös hadoituksia wosipäätqli$enäistfspäivänkävcllFsiellä,mistä
eli Karjakaivolla.
seonalkanutkin.
åjånkohta
Ke!äälviikonlopplvaelhksen
on l9
tapahtumista
saalarkeopaa
2 L5ja kohdeMånryha!
u.Mäntlharju
onsatsamur Ulkoilutoimikuman
lehdestii
sekäyhdistlkol
viime vuosinaulkoilureiltienrakentaniseer rietoavuodenmitlaanlästai
Retkeilijöidenkäy1össå
onnylrunsaat40kilonelriäintemersiniltapdikaslaswwlapinkavii.l.net
polkureirejä.
me*ittyjäja varustetiuja
Reittien
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SUPPILOVAHVEROT
Syksyinenmehäon luomossaliiklujan aaftaiua.
Ruska-aikana
elelänmehäteiväljuurihäviåLåpin
luomolle. Jos tiiälti puuttuukin upea maaruska,
ruovat luont@n omiå viiriäiin etoläisetpuulajir.
Syksyr luonno! nautlimisen kohokohlia ovat
sieniretket, joita voi jalkaa rouskukaudesta
nyöhäis syksyn ja alkut alv en lajik k eilla.
Pariklmenä vuouasittensuppilolahverot
olivat
modelletuxematonlariistaa
ltsekinrurustuinniihin
perheNrbvanopastuksell..Niin vaikeirade ovat
monesti ldyrää, euii larvitaan kadeslä pitå.n
neuvodha€meDkuinniitähavairsee.
Sikineovatkin
vdsin mielenkiinloisiapoimimankohleita.

Niidenparas
kaswkausi
onmuiden
sienren
kaswn
jålkeotlokaliuulraainåpieneenalkulalvenpakkas
parlaatkasvupaikar
ai. Sient€n
kannattaa
nerkiti
vaikkakarttab. sillä nuislelemallablaiä paikkojå
onseuraavalla
keralla vaik€alötttiå.
Parhaila
kzswpaikkoja
ovatollerobieahavainlojmi
nDkaankuusikloiset
aldirt€et,joissaon patsua
samalta. us€in niilä lapaavbhojen kaolojen
ympitillä,polu lai kallioidenrcunamihå.
Myös
sammaleiset
kar€ikkopaikat
ovat olleet hyviä
1ärppipaikkoja.
lokaisell. on va.maanondr
jonne suunlaaaskeleensa
suosikkipaikkanså,
Hauskinlå
niitå on ollut poimiajåisinä,jolloin
poimimineoon ollut helppoavareD naksahlaesa

Suppilovahveroila
od i6e asidssa
kaksilajia,joisra
Koseikkovånvelo on harlinaisenpi. Moni losin on
vårmaar po imidu t k os r eik k ov ahv er oit a Sienen
suoriminen
onnyöshelppoa,
sillåharvoin
suppilovåhveroina, siksi p.ljon n€ toisiaan
oiissäonnaloja.Parhailen
suppilovahverot
säilöö
jolloinninävoi
nuistut la va r. Mol€ mnra t ov at m y ös hy v iai kuivamalla,
murenraakasrikkeiden
jolenlajieneroueluei
ruokasieniii
ja aroniaanrmaan
herkurteli.jalh
ole jak€ittojen
lisukleeksi
mdkua
rarpeenkd an . Ko ste ikkov abv e. on er olt aa
suppilovanvecraalapinnsileyd$råjasienenlakin
reunan kurtluisuudestaja tiheäryppyisyydesrä.
ja
Molenpiensient€njalal ovat litteitä,kellenaiviä
omtoja.Paällyspuoli
on lumai ruskeaa.
keskusra
kuopallep.inunutjavii.i
hiemannaatuneen
ruskean

MolempiensiedeD
lakitovatkabdestdkuutecnsenttiä
leveitä,joten niitä on aikd vajkea havaitdmuun
kasvullisuudenjoukosla. Moledmår kasvavar
kosteassasammalikoss., johon ne tairavasri
piilouluvat.Kosleikkovahlero
ja
on hdruinaisempi
kdvaa lchtokorpienrehevissikuusikoissa.sensijåd
suppilovabvero
pä.jääkuivemrnallaki.
maalla,
suppilovahverokasvaa
Kuusamonlienoillesaakka.
tosin Elelii-Su on essa s e on y leis em pi.
Kosteikkovahvfloaon samoin tsvatlu sanalta

23

DIETTASNACK
- kunnon välipala
Käteväja hyvenmakuinen
vålipälapåtukka,jonk sisältämä
guar8umihidastaa
hiilihyd.aaltien
jä ehkiiisesiten
imeytymisrå
v€rcnekerihuippujen
syntymGtå.
ja riisistävalmist.itu
Hedelmistå
Di€ltasmck on
suklaakuonuteltu
ja lakt@silon.
gluteeniton
MF

iråPkki ti ruo^rintuddd'Nl

l. K. lnha

Kalevalan
laulumailta
työn
Suomalaisen
historiaa
ToimittanutRalmoParikka
Suomalaineniyö: miehen
kunnia våi herojen herk.
ku, raadantaavai ilonpitoal
Näkökulhie suunen ikä
luotkien iyöhön, savotoista
konttoripä:illikön työhuoneeseen,sosiaalitoimistostå
satamaan,
r8ooluvultå nyk)"äiviin. Ovh. 186,-

Klassllkoteoksenuusi påi
nos, jossåkuvien toisto on
niia hyvä kuin nyhleknii
kiJia on 88 woden
"
iästäånhuolimatta såillttänlt tuoreutensåja sålapeiäisen, luomonmFiillsen
lumousvoimansa. (Reijo
Heikkinen, Kaleva)ovh.
246,-

Pohjoinenmaa
is.n rilni n
s uonedrchskala

'Kiian kåuneusje huole isuus on kohteliaisuus lukijaa kohtaån. - on kauii'
ta vanhoja kueia joiden pai
noasu on kirkas.
Nylq
ajansuomalainenluklja saa
hienon kuvaulcen yli puo'
lentoistå wosisadan takai
sestamåastaan."(bti vntanen,Natua) Ovh.176,-

ja seuranmyymölästö
Kirjakaupoista
Kiriallisuuden
SeuraHallituskatu
r, PL259,oort Helsinki
Suomalaisen
. sähköposti:
kirjamrynti@finlit.fi
(o9)rtr232r6,faksi(o9)r3r232r8
Tilaukset
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Tlont:
GT- KARTAT UUDISTUVAT
Saaiselänei.ihaaosalla,kansallispuistonilåpuolelk
sljaitseva
P€uraselän
rutiotupaon peruskorjattu
kulmeerkesäD
aikåna.
Kuudenhengen
auliotupa KarthkeskusOy on julkaissul ensimmäiset
ja lietosisällöltiän
on rakeddetluvuonna1949.Jo vuonna1975 ulkoduliaan
täysinuudisletut
peruskorjattutupd on nykyäiinUrhö CT- katut Etelii-Suomesta.
valdiina oval GTl.
kenaaUeen
Ketkoscn
kansallispuislon
hallimasaTåtänykyä GT2.jaGT3.
sensuurink:tttliijäryhmåonretkeilijä1.
Ka.iialehlijakoaon
nruutelluvastamdbkäyttäjien
Jolehdcnedellisessänmercssamainiliiinpalade$ta
loiveit..GTI kaltaakokoTmn
raloualuendukam
'tååjosruvistå,joka sijaitsinelisenkilonretdä l u k i e n Ah l o naD maan
C T2,l l a näkyy koko
Til.lhrakenne(in pltäkaupunkiseutu
Hangosta
LahteenjaPoNooseen.
Luulamnren
tuvaltaitiikoilliseen.
jossa GT3 käsittääPorvoon,Lahden,Mikkelin ja
alkukesistiKulrsjodrrntarnTrajoslaavu.
Lappeenrmnan
välisen
alueen.
onyöpymismahdollisuus
5-6hengeue.
hä.sallispuistoon MeiriidLkeilijöitä
kiinnosraa
m. rieto.e1rä
kailan
Kemihaa!anEräkeskukscsta
luettavana
kulkeraapolkuaaletaankunnoslaa
Salukosken laaleatpohjavairitpilå!atkafi
ar selkelisti
ja Manlolaakson myösheikoissa
puolcisclla
lalaislusolosuhtoissa.
Uudislunul
osålla.Kemihaaian
ma&ailukanta.
vålilläpolkuasordletaokulunisvaurioidenwol6i
GT- ka'1taon nyös alLeellinen
ja maasto
kulunut K a rtta a n o n l i sä11yrunsaastieri l yi sesri
Nykrisinpolkuonhaaroittunut
EntD,ppisetmd&ailumerkil
so.asrnksen
myöläreirinkäyttiijiäohjaillaaryhdelh
luontomatkajlukolrteila.
poluUe.Näinlähiluomonkövillisuussaalilaisuuden
!ärienavulla.VallionretkeilyalLreet.
onryhditelLy
l uonnonpui stol sekä
kansallis" ja
luonnonsuojelualueet
on kuvaruvihrearllä
värillä.
yleisetmaikailukohteel
violelillaja hallinnolliset
KULLANKAtvaJAT EtvÅT sAA
HTJOLTOTIETA
kullankaivaiiet
Lemmenjoen
kansallispuiston
ha vi tte l e m ahuolt ot ieha i k co n k a a l u ru t
Kauppa-ja
korkeimma$ahallinlo-oikeudessa
lco l l i su u s m inis t er
oli
iö aie n rm i nh y v ä k s y ry t
javiirisqr
vajadn40kilometrinpjluista
liehdrkkcc!.
met!iå leveaähoolloreiuiäolisivatkåyllaiheel
. H O l !k e u ru i
ko i e ka i !ajatlähnr när alv is i nK

'fäysi. uusiadatkailukohteita
ovalmuunmuassa
ct,
luontoretke
ilykohreet,luorto- j a opastuskeskuks
lintubmn ja honnonnähtälyydc1.
Malkailijoita
v a rl e n k a rtt a kertoo myös huol i oasemi en.
Ie v å h d y s al uei den.
ui marartoj en.
urhci l u-j a
ruokpaikkojen$käenlaistenmajonusvaihloehlojen

luonnon$,ojelulatiir(STr l5 10.9e)

UusiinG]:katuoihiron1isåLtjpunaisellaviivNrolla
y h te D i i s k o ordi naal i ston
ruudusto Tänrä
n a h d o l l i s ta a GT- kartaD kål tön C P 5paikanhuksesa
Lisäksikadtanrerkkien
sclitystcn
käyttåjåå
varten.
alaosassa
onohjeitaCPS-
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KIRJAREPPU
KUUTAAJAKOIITALOITA
Lapnrkullankaivajien
vä.ikkäitävaiheira

Kulta on ollul ihmiso kinrnostavaja kiihotn!.,
jolen sitäon tavonelujopa onaDheDkensli
uhltta.
Legendaarisia
ovat olleeLvaNinkii Ataskan tai
Kalilimidr kulhn k.ivuusccnLliuyvätkcrlonukser.
Sen vdjoon olal jä,ineet onrar tlalojoen rai
Lemmenjoen kuliaryrtäykser" Lrpin kult.n
h$Lo.iaaon neillä kiite åvästilattenneuu,onpa
sa.lu dikaiseksioda kultamuso.

Kidoirraja
onpaneurunur
syvällis*tikutlankaiva
ja löytiDyrmoniamielenelåmän
tddrroihirr
.iien
kiirrloisiryksiryiskohtid.
jorka valorbvatlrkisra
aherusLa
LapinkuttanpalissaKirjatoiniimukm
vanakäsikirjana
etsiesså
rietoa.iostakinkutknriehstätai työs1ä
kullapurcjeD
äärillä.

(ullan Ldkdraon kuirflrkin ainaihnrisiäjaheidån Kirjasa or eläväslija tämmilltäkuvatLu
sekä
kullanliaivuura,
puufiahistatiettdnien
ertämiesLen
elänrånkaartaanonvalottanulpeNoooalliseitaravalla
l.ipaleittcn
padsä.Vå6inantoisa
kiriaon mikäli
Llpin KmsantoituirLåj
aja pakinoi$ija sekitLapnr
h a l u a a o nrakohl ai sesritutLrsruaLapi D
KullankaivajieD
liitonpilkäaikaincn
sihteeri
Tieraeti
kulldnkaivuuseen
ja sensivupwojen
Lemmedjoei
ArlD R uon an ien ri Kirla s t a s et ! iäii m ont a
jånrikseip,inuillalin
lasilla
kullankaivuupaikoi
a
nriclenkiintoislatarinaa
kultaDriestenetiimäsiäjd
VoipavielåsuunDistaa
larunraislenaarreiden
kohtaloista.Kidan kuvilus on nryös anroisaIa
jåliille. Dikäli on liinnostunur
TieraDanhnrjsta
monipuolinenA4onetnimerjapaikatovalLapi$a
vihjcistä.
llrkrujille tutuja. nruttakullankaivajieD
där!å ia
kolrtaLol
o!al .iiiänccltunemartorliksi.

TORRONSUO
Etelai-Suonen
kans.llispurs(ol
neliöirä
on 100.Kaikcnkaikkio!dt pi.ta-al.1Laankansallispuistossa
p i e n e h kö. i.!ien. uLr na P o l i i o i s ,s u o N r
n soitaon suoieltu
yllåttrvänvähänvetratlunr
h sallispuinoih!r.
suunaosarne nrelkiNe\åt
losi,re.i puolilb Suonred
Suomen
on \ii[en. nriLen
mtöspieneblöjä
suoielualueira
Tä11öin
onhahnru maperäsiijaluonno$a
jolainernyistä
suojella
luonror])ppiä
IonoNuoonEtclä-Suonenpa
rairenluonnonrilai
sena
ToronsuoD
säilynyt
suoja cdun.a.s.keidasuotryppir.
kansrllispuisro
ei olenrj,öskåån
koo a
p'latt!,neliönäonvain26
f_orssGta
lounaareen
Esin*kiksiPalvnNuon To.bn$o s! aitsee
Podrrlcn
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liinsipuolella.
Keidassuolla
tarkoitelaan
kohosuota.
josta$ime*kinäonEspoo$aTremanskår
iäl1.isen
suon keskustakasvaahan.lGeltaan nlintyi ja on
$lvästi usenametr.jäkoftemålla kuinsenlailaja rehevämpiai
alu€€t.Laita-alue€t
ovatvotisempiä
sekäkorpi tyyppiä Turve kenos näillä soilla on
paksuhkon. 6 - l0 nretriä.Ttlpillisiä ovat myös
keskustoissavaihtelevat närät nela laikur ja
kuiv.mmat Ds.kcrmijuotit.Avoinla vesipinlaaon
'foronsuonon dhkoiuudiskeskusreD
ldmmikoissa

Kansallispuislo
or nykyäänl,ihs kokonaansuol.,
nuttataloitteenaon ostaasiihenliilty!ål metsäiset
rcuna-alueetvaltiontoimstaosaLikosallispuisloa.
S@ointdkoirukdraonosraantösbneinenTalpian
järvi kansallispuistoksi.
joka on kui!a11uluhda](li.
'Ioronsuon lriheisyydessä
on myös Liesjäryen
k ans allis puist oj a y h d c s s d n e m u o d o s l a v a t
meikilåvånos&etelåsuonalaisn luonlolpppiåjoka
od jeänyt valilettavan haflinaiseksi asutuksen
Torcnsuolleeiolejitjestettyopdtuspal!elujaeikä
myöskään
opastetluja
rcitrcjä.

Totunsuollajarn reuna-alueideD
netsilläontiirkeä
merkiryslirnustollesekåpsimåaluena,ettämuulon
hvåhdrspaikloina Alue ontumenu myös lerienj a
.iekkojen asuinalueena.
Alueen nimi pohjautuu Suonenkasallispuistot,
Helsinki1994
teerienmetsästyksessä
käytellyihinte*enkirhujei
Kansauispuisloissa,
KcuruuI995
eli rotujen dukaa.. Alueelrald.raannyös ku.kia.
kuovcja.lirojala kapuslari'rtoja
Alueella on mrös haNi.aisia perhoslajeja,
iotkd
nuualtaElelii-Suonesta
ovathävinneettarmuuten

LAPIN SANASTOA

= 1il.päinen
asenlopaikka
levåhdyspaikla
raivN.l
= korkearuntud,jonka
gaissa
huipulla
nmipysrl
= riu'uis1a
haasio
tehtyaidannruoloinor
reline,iota
käyLedännrm.heinänkuivatukseen
jukko = ahkionvetohihna
juovattaa= scwatajonkunjälkiä
.iLtroulu= olla paikallaanliikhunaud
jLrtaa=kulkea,olla tuaLka1la

jänkä = harvapuincn suo. räme. aapa, tulcc

je+si
saanukielensanasla
kranros= ruringororstdantaller aika
kaira =.iokienlai iokihaarejcn!iili,ren
kalakcnrrii= kalanrichcn.sertopaikka
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karppa= vitsa.jolla piiskatamlapsiatai ajetaan esim. v.sånderkintäaikaan.Kangas vlriterälin
ohuidenkoivuistatehtyjentukipuidenväliin.
Iovinoila= noita,iokalaihesihumoslilaan,ioUoin
hänenslelu.sauskolliin våeltavan
kelo= pyslrn kuiwnutpuu,n'kå puulajirabmsa ruumiinulkopuolella= laulaalouheen

ke.kåtä= anlaa,
lahjoillaa
pyö.eäpäinenlunrurintaki
kero= paljas,
= pohjallaan
kesänavetta
neliönäinen
mkenrus.
jonkakarlionaisen
katonhuipu$aon ilmaroNi.
Katan naletassa
olle$a torvenkauuasyntyvä
piläänaletanpuhtaana
sääsklnä
'lmaurla
jonka läpi
kiela = polonsaflesra
tehtyrcngas,
juoksee
suopunki
henerlåessä
lehden
silmukan
ki e p p i = m et s älinnu nl u n e e n k a i v a m a

maahinen= maanalainen
taruolento
nryrä = anktua tLr.lurinymk', joka ikäiin kuir
pyödi tuDlurinympärillä
Dili = saanelaisle.wastoairk. ioka tavallisesr,
ja kuornunkannon
rakenneLtiin
korkeahakatkaistun
niva= heikkokoskita,virlapaiklajossa
nulkala= juost. verkk.h

= peski,joslakanaonkulunut
kinnipeski
pois
kiveliö= dumatoD
suuriedmaa
kollostaa=sitoaporot
hihnoillatoisiinsa
peritysten pabla= jyrkå kalliorinåmä
kulkemaan
talulusra
taiajodvånen
paltsraja = !eha, karvatonpeski
kortto= pana,Käytetå,in
myöskirostuana.

pasa = ekeen sijoneh vesisåilio,.jolla ajeltiin
mehaityömaan
tilapäisteide.jåådyftimistii!.rten
peski=polonnahoislaomelLu lapinturkki,k.Nat

kcte=9a€npaikkavimsakivmtaimåakielekkeen
pounu = iso j änkaimätäs
purdaikå=kdmajoåika,ksällätal!ikbauihluu

= jyrkkävesipulous
köngäs
= sa.melain€n
lappalalnen
lappllaDen=
Lapinläiininasukas
Iaudi= kåuuaaltaan,
yleisesti
letto= aukea,
märkäbyllyväsuo
leuku= isolapinpuukko
lieko= luulenkaalama
pDu,josta
prkki onirromul

pååläri = kannellincn,saogallinenlikkipeltiDen
pdönåt=kahvinporot.kalvijaubo,
joslakah!ivedcn
lanknen=ninavaaneesraGideh&sosla)
hneru reltaD
kalrainensuoja,lonkasiså11ä
saanukkuasääskillä
rauhassa.Viriletaiain
Daruillakoivupuibin laavun
rehto= låssä:såumnpohja

lik idenotuva=onva,jonka
kdanvaihtoonkesken. riippa= köyteensidottu
anl&urikivi
yksilölliseterolovatsuuret;
sahallaslueellavoi
olla ridpi = suonsilmiike,
hete
jokddvaihdonsuorintreiraonviaja
likaisidod!id riura = haAkrllå kätaä pelotai lintu
linlka = iikkijyrkLäpulouskoskesa
Robnoiva = nykyisen ilänjan takana olevien
lohisäaiski=räskoskikoMroraji,iokalcnaajäiuen
Sallatunturienkorkeinhuippu,yli
600netriåkorkea
Iiibliessä
sdatu aikaan,kun ensimäisetloher ruko= kekomainen
lreinäkasa
ruukalta.= laukaLa,
syöksyAkiire.sti

loue,loude= vaatteesta
rehlysuojakalos.
Tukeva. r äm e = ku i v a n l a i n e n , m ä 1 1 ä i n e n ,k i t u v a a
ylensä vihreäkmgaq josta rak.nnelaan
laavu, månlymetsääkåsvava
suo
jota kli,1etaiän
sadelaist€nperinleinen
ksäasumus,
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RINKANPOHJALTA
TOIMIKTINTIEN!'ETÄJÄT
KiinnosiaakoSi.ua HSL:n Interder-sivujen
Ohjelhåtoimikuman
vetåjå:RitvaPuraneo,
puh.
suunni$elu.
JosSinullaod hiemankoken$raja
tietenkinkiinnosrustaota yhteysPekkaNariseen k .3 8 72 l 0l .
Talkoopäällikkö:
pub.k.09- 8 I 0 I I 0 taipekk..narinen@meeabaud.fi
Ulj6 Pemu,puh.k. 488 821,
kiinnykkå040-59272?8
Ulkoilubimikummvdäja:JomaNunni.puh.k.
019-318
243,kånntkkå040,568ll79
Karjakaivon
isäntä:
KaleviKoskipub.
k.8135460.

KODANVARAUS

Koloe paria suonålåisialuniketrkiii naUia
KitlilänKukasjäNellåsijaiLsevåaGoadoskotamme
Alposer
75nkl viiklo tai30ml/viikoloppu.
LumilarataanPipsaMo.ingilh puh. k. 5877 004.
kenkiävuokaaPekkaNd.in€npub.k.810ll0.
kesäasunto
pub.597397taiMaij. Srykittäpuh.
k. KaksiTrangi!å.joita
wokataan50nk iikko1ai
8?64391.vraus onperuttava
kaksiviikkoaemen
20nk/viikonloppu.
Vaiauk$rAnjaSimoneD
puh
vdånuaaikaatai
siiräperiräiinnornaalikå'1tömaku
k .8 1 35 4 6 0.
Kåy ömaksuonHSL:n]åsenelrä
l5 n*/htö/yöja
VÄL]NEITÄVUOKX"{TAANVAIN YHDISTYKhuilta30mkhlö/yö.Alle
l2-vuotiaidskå'1tönaksu
SENJASENILLE
onpuoletedellisisrä.
Kokokodanvoiva.atakiiytröönsä
60 mk/yö.Matkailuliiron
sauna.maksuon

MYYTÄVÄNÄ

VUOKRATTAVAT
VÄLINEET
Kolnre'tcnå
M{stq.3telttaa.joiravoi
vuokrata
I 00
nk/viikko tai 50 nk/!iikoDloppu.'leltar olat
kupoliDallisiakaksikenosreltroja.
FjåttrdvenAktia
teltanvuokiaon200mk iikkolai100mk iikon,
loppu.Tiedustelut
puh.k.8135460
AnjaSintonen
taisakariPalopuh.k.8745880.
YksiSrvoft 906jayksi 1200dnkka Vrolra on
I00 D*/liikko rai 50 rk/viikonloppuvaraukser
P e kka
Nar inor
puh k 810I 1 0 .
Kaksiirsctehryä
rhkiota,jonavoi!uokarar 50nrk/
viikkotai50mk/viikonloppu.
Ahkioilavoitklse i
pub.k. 810I10.
PekkaNariselta

HIHAMERKKI]JA
Ldpinkiivijöidenhihmdklejävoiostarkedroiltoise

T-PAIDAT JÄ COLLf,Gf,T
HankiiBellesiomaUauudellalogollåmnevarusr
u
Värit:bamda,vihreä.sininen.
Hi.La;T-paila506kja college100n*.
Tikukset:Ki6ti Klemola
puh.k. 2919l? I
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XARJAKAIVONLINJÄ-AUTONÄIKATAULU

tspoonk*kuksesJl,njJrd8. on \rihlolhtelsHelsinBrn
rlrtrdjrn
gehingistå
6 .5 4E
150E
8.42E
IL 4 2 L
13 .1 0
E
t4.22S
15 ,2 6
E
16.42L
I8 .1 0E
19.12L

Espoonloriltå
årkipitivinå

?. i0
8. 30
9. 30
I 2. 30
13. 50
14. 55
16. 00
t 1. 25
l8 45
2Q . 25

Nutrksionpäiistii
r*ipliivinä

6 .5 0
8 .0 0
8 .5 5
l 0 I5
t2.55
t4 .2 Q
1 5 .2 5
r6 .3 5
r8 0 5
1 9 .2 0
2 0 .5 5

l
lau!nrahin j, sunnunt3isin

Yhl€ysjuna
6.42L
8 I0 L
9 .4 2L
r Llo E
1 2 .4 2
L
1 4 .1 0
E
1 5 .4 2
L
1 7 .1 0
E
1 8 .4 2
L

f,spoonlorilta Nuukrionpiiiis
1.2Qla
7.50la
8.45
9.20
1 0.15
10.50
r 1.45
t2.2Q
1 3.15
14.10
1 4.45
| 5.20
16.15
17.10
l ?.45
18.20
19 15
19.50

1a= vainlauantaisirl

tAPlt'lKA

TilamLapinkåvijälehden
50 ok. Olensuorittanul
nriGun
ilmo*illistailaskuaHSL:nlililleMeritaEeikink.24.2l
42l813842.
Kuulun ennestånnSroncn Måtkåiluliittoon(sML:n

jahaluolhäksiliinyäHSL:äån.
kauita
Malcmluoden
2000
sJora.Nema](lln
50mk ilm"l enl|sLiila:kuqHsl n u]|tte
MerilaEedkink.24.
214218-13842.
HaluanliiuyåHelsinginSeudunLapinkävijöihiDjasitäkaura
f_l
H el si ngi n S eudun L!pi nSuomen
Matkailulintoon.
MaI5mSML:njäsemaksun
140 L-l
kävijäl
nkminnllelähet€tiiviillä
lomakkeella.
llnoitån osoitt€en
mDutokesla

00400Hehinki
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