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PYI'KIRJOITUS
Otr
lGtsellaLoskmltotrtahdkeå ja rykl:ylmisiä puirr edessaiiin.
KuI@ ei ole kulksut risri
'nantave
men
mtnuå- ci abate nåill,itmilla. Ontliljaistå.Auiotupis vieaskirjojenmerknmoisså
sån aolta
raulauitr tåukoja.Pin€åvoi hnbjo n€lj;inaikoihinjaedessä
onpiikii ilra.poissaontiiftja kiilw iirher
KlrtliläI tuo*t pehmeäai
valo@njatnninnssåpalavatkoiopuut lAminiien mukai,sri kjjmppiiå.TiiåIä
siimdsa pååsee
låhcUeluont@ja nFs rctl mppaia
Oi aike kdkusGluterkiin
Munamikiiseq s€c*in@? Aikoin ånenima@ pideniinrietöncijau*imirmasufaront! alue$ajota
alkoi påiviimatka piiåssäasuintyisrii. Edinra oli netsiistrs-ja kslastusdluena_
jonne rehliin uschkin
viil*o.ia ksriiviä pnatinåtkoja. Nytvilen näiaielnån mut€rn eiiinååtsi latetm alE, jonta kskiosai
olat !åhinråiinkandeksd lljlonerin pääsä kesååiloisestariesri. Tiidä etiisws on eh}ä muinåiscn
metsdlliijiinpäivånå&aåsuinbliistii prlnriål@ll@.
pohjois-ja lri-tåliss4 lisiiksi
Nåitäeriim&-alei|a ei Suorcstamåämonialöydy.Katrsiloislakappaletta
nuuhrnr dåmpuisto smoir tåpissa.
E in@-ålueitåonhaMe6åryöhtkleiuå ja siti pohjoisetufiUakojuklopaljaktaraötD,lkeilåja N€sti
kukin eiit@{he d ail6 påljonirssä niiköined.Kultatin niislå esiinty persoonallisia
piinetii, jo*a
purlttuvatnuiltaalueilta.Neeiräloleluomo$uojehrlueiråjåmctslisrvks*ri.kdastuks€sbjatiiklmisesta
on niiuä alueilla!åhemår Fjoin*sia kui. puistoissa.Edinaissr ci ayöskiirh ole kovinlafl patjon
autotupiålai nuita Ekeuelmia..iotenuscimiren siellå!*hu aiihemiin Erteiliji,nai
Mutlåtelttahgnvapautla meid:ihlta todellisn rerkeilemis@r
I
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TOIMINTA
HELMIKUU
It'D

2.2.ke klo 18.00KERHOILTA

SÄLKA
-RrrsEM
E f m:9#::iT::Ij,'sAKalottireittion S'men. RuoBitrja Norjankalottialueillenrakiry tunffi!&llsrenti, joUaonpituuna600
km.Viim ksänä heltm helliså eielissii.lu&j jou&kovaeltdiakrlorircitisti lltlin Siiil(a- Ritsem.Miti
het olla reftnF *okivåria nillaissså helte.sil. siini JulEi Siik tule meilleriirii illaB kenol|]@.
VdtuuhcnkilöÄmu Koistincnpuh8092440
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5.2. la

fiJ

PUUNvEToTALKooT

Josasiatovalhlain, lula onmessajå suot.iapworolatjiiiisså.kunkootl€itapulklmiå vedetiih polur
vmltå Kdj.l6ivol!€ Talkoidd piiåtrc€ksimaistuusoppajasua. Vastuulenkitö?ekl€ N&ird pull. t.
8 1 0| i 0

--'\
V/A

6.2su klo '11.00
UMPIHANKIHIIHTO

Kotoonunincn Kdjataivolla klo I1.00. Busi E5 Elxe Espd keslastastaklo 10.15 Bulsia ollaan
laslase Kdjal@ivd$ jikillå. Hiihdetiiir.jG onlmi4 nntoin€tki t€nddintåvelletrEdåtjasu@tlrute€t
nulåd. Vartuultdldlö Anja?oudainen,pnh.09 557 437.

'18.2pe
KUUTAiIIOHIIHTO
Kufimohiihto jtujendiiiin ftahdollisimd keinovaloköytåU:i
åluell4 mikåli ImitiLme sallii ehkii
NumijiiFelE. Måtl@aue l0 krr vauhtitri(iih leppoka. Mutåånpiaet hniffi€vtåt.
Iaikta keuo@ikas€tii hlkuy etda elviiin[ ilmitlauduttaessa16.2nmessiiretken vedjållc, Aulis
Bc|Jömille.Dul0400-100
877.

26.2.ta
PUUNVETOTALKOOT
Puiiapiniili låaskiskoe etriiriitriivåtsitts seuaaviinlmiin. UG*Ia alkaaklo I0 Kad.k
va$uhenlotö Arlis B6trdm puh kåey0400100877.

m al.najalrå

26.2.la
LAUANTAISAUNA
Sa@ d timinHo
15 Avetto8l(matta*lildä
isIaaMss.. S.monlhteissama.
(ei tllk@låis€o. Vastuuhenkilö Aulis Bosrön puh. kimr 0400- 100 877.

Saua{u}su d 5 tr (

MAALISKUU
1.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA
RETKIVARUSTEIDEN
KIRPPUTORI
K.iseimfr ala-aslc.Prutarhrhtu I
Ke!å&oloukss kiildji:in låpi sii?hrödtiråisetasiatloten
1999ioiminlakenonNja tilinpiiebs.
'ao&r
Keåtlokotrkgrjii[e€njdrjesleltj?rnkok€iluniel6sÄmnsnbnoth]"etkivmstddenkirpFtria.iar*lellål
frilii ei sovihulle, voih! sopiasulle.Ostitlo sopimttmd? Kiiaitö pidekli? Krltdistlsi s.rnaisi löttyå
reppuj8,rinkkoja,rinlatrciå,lanio\diri| etkiv@tteit!.sulciq snksisit€itå,lieittinid,
r€lttojArrå.okiilojalm
!m. tapsillesopivillårinloillasnaisi olla[,1Ehtåå.(rirel€rE kiikojiisijatuo lö]1ösinårrille.taijoslöy1ösi
u korin isq tuovrin lieto.My(Eki&joslaipaisitjot }j , luoiiiBi luuluvih ke.hoillae. EhLåjollainon
aarsstossaå.tuo kaip@n.si tavåra. Kokeillaan yhdessäonko tållaisella tapahtumalla
m€nesryndsMhdollisuutla.
Vastuuhenldlö
Kirsti Klemolapd 291917I

4.-5.3.la-su
LAAVUVAELLUS
EVOLLE
Tiinå lawwllus on hoeelti:in leppoisa.Voil l6lala vduileilasi. vaitl. teviiiin hailia ajatello tni
uskaltautraasimåisiiikqtaånukkMt
lvioloGuheissaulkona
Yndi$ylscltivoilwot'ailal*ion.Jos
halut kokeillg.mitaist olisi siinltii råyåroiraån
rinlotr sljasråahkiolla. Matka lehdiiiir pil*uuroin.
Autokdaitåså\"tajolastatuulsctkGkeoåiin Mulaansåiir mukåisetvdstet viikonlopd eviiåtsekA
nin ir'tu l,iMir trd,aupusi ulto.å nuldmis@ js mjoile Lbätiedotja il,troitrrurunts4Mirja Pirinen
p uh.k.8 l 0 l l0.
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11.3.la
PUUNVETOTALKOOT
Hanti irsellesiuimputllartalo huhkinajlalapi*ävliöiden Duuvetotaltoissa.Kivaåhjdtyliiluta4 eikå
ndemitiiiir Kntokcksis.aIvielåhcincl,€ittoaj.
sauDne&aniinlihateik@€iviitj?i]&isty.VastlulEnltilö
Sal@iPalopuh.t. 874 5880

12.3.su klo 11.00
LATUSUUNNISTUS
TAILUMENPUUTTUESSA
KÄvELY
LiihtöSobdlanltipuHdpailoltån. Ho I L Mukenyksifiaia ryhni$åta vaitlopapqleitiåin.Tåi.oitukm
onpailanlaatant ån latulle sijoiretu(mslit Rohtqsti kaitiki nuka.
Vastuuhenkilö
ReiioValdder Duh.019-381250.

19,3su
HIIHTORETKI
TAMMELAN
TORRONSUOLLA
To'IGuod suui, avoinkohosuo.s sjjaitse n.100kmHelsingisti.Hiihdånmesuotrpliiistiipååbånailan
kutm kenanedelliselläwcitubmeua Siiii on diiainfl loin viineksi: nåinon rlee.så TononsuoUa.
Hiihtonråtloonn. l5 kn. Maila Ta{unel.antapahtruldmppabldluå, lopussakappal€nmlkra t!kill..
KutanNlq€tj&rsd paiksnpåållii.Varusretsålnrukaan; 0vonaisella
suollasanraolla tuulista.Mukdn
tell@i€liiåt kahdelletauoll€stii taukolatt@t.
Kotoontuninerklo 9 08 M-jU@ Fiåteasemålla.
ErilGen sopienvoidadjoku auolof|q yityttlili
677.'nåtl@
varnlla. Utnoittauruoinft viinetståtu 17.3€*en ldå.jålteAulis Bo$itmiUepult Q400-1Q0
Ouod! kirjoitusLaDinl,iivijån:o77199Tdotrsuo)

29.3.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Vuodq ssimäircnkestiviiklosauna onaltl Pail$llepååstbussillåm 85Esp@rl(eslok!€stata oDrlla
SatffsrlGu on5 ml. Vdtuuh$kilö Mirjå
autolla.Samaonliimia klo I Eaikoihin.Saua or yhteissauna.

HUHTIKUU
HIJEIIKUUSSA
ku poruldoon hiihUimiissii
Ylliiksellii,€i ternoit@ ole

26.4.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Keyit s@puuKejakaivollekin.Seonnulåt€ havsiia,Lu kåvel@nlunillrm Kdjal6iyon liiytyisri. Saha
onlibnnin klo 18ail$ihin. SoumonyhtcissaM. Sam.n lsu on5 ml. VasruuheitilitSataripatoDUnk
8745E80

29.4.la
RANKASAVOTTA
Ratrååor Pindnåki-Solvallåpoluvmlla. PiklukiF€ellå |!i veuilla oksarkarloisbanrdnsoisbjösificn
tannelan rdgåi tasoitin. Tiirteiiaityötii Kadakåivonpuunhuolld kamlrå Talt@t piiåttaål $ppsnja
saunaa.
vastuunoikilöKuin silland*Dnh. k 674644

TOUKOKUU
tE-tr-ll
IJ

6.5.la
KEvÄTslvous KARJAKAIvoLLA

Jossåäsllii. kåikli1a!rd kåd€råan
ulc ja psui?]I.lanparåsja tluieleraan
siettä.
Sam@aite seinär,
lattiajakattoluuatla sis,illä.Ia si$enkdut rålaisinsisai?h.
Hetppoa...
Vasruotc.tiröKdin Sillander

k--V
-|E

6.5.la klo 14.00
KESÄKAUDENAVAJAISETKARJAKAIvoLLA

Kd nolonmat d.jat hohlavarp{hraDnåan
siivoustalkoinm.jåljild,renloudutunetohjkeitd, kahvinja
saeomis€nffikdsgi Ehlåjobkin ohielnaal,injaiqesB_a
råi åinakinon mulaw tuislå turtujenkcsken.
Tuletpat lkoisii! iat \Eta aEjåisii4 olel aivanyhriits\€tdlutl Jofiasoppaåriillåisi kaikille,ihonlaudu
viineisriiin30.4.2000€sluohdlilöill€:
puh 5632092 rai RirvaPl@s puir387 2l0l
Sirila Sund5tritm

10.5.ke

kerhoillansijastaKOTISEUTURETKI
MUSTAVUOREEN
Kdät onk€nti* patluimillaan. Vuokolkuktivai, nyöslin lEryinåis.t lielråwolior.lehlipuurkoreilmr
puwiss€å!ja kcsiitek@våhvaslinrloaån.T u!tume MustaworcnlMtoon, liinointksm ja
uLtsisså
histon@ opp@ johdolla.KoloonruminenMcllunmämneboasernån
€dessö
kto I E.00.jos6 ja*årnme
bussillaMut rDrenlriiyaylårvmllaoleEllepa*lipaikalle.J6tuler(mtlåtol\:Muvolt4lålsåineid:ir
Il. Ido 1E.20MinituUa Då*ljpåit3lla. Mul@ roisi otla pienetevååt,koslo D?tlkiihlinutlona tul€.
Vasluulenkilöt:K.lle Kekolaputt875 ! 936 ja RitvaPut?m pllj 387 2l0l

Gl
V

16.- iz.s.suuNNrsruKSEN
KERTAUSHARJOITUKSIÄ

Suwisrajat, kott)munme Mauohu[oilmajalla
DUL1.196271

3/l\4
lE

i 6. 17.5klo 1730.L?ilEnpiåtierojaEkiSinped

19.- 21.5.De- su
VIIKONLOPPUVAELLUS
MÄNTYHARJULLA

M:intyh.aiuonelsmut viimetuosiia ll\oilwinien Eldranisd
Rerk€ilijöAenkå'1öss?imnyrm$!r
40liloNrriä me*i$åja \€rudcttujapolkminejä ReittienE*en|{sirs on roreutertuEU:r vattionja
ku lanrhreiselbdnon*seua.Niiutl?rhdetme
turkiMkev?i?inviiloitoppnvåetbtcella.Kiivettiiv,Etul€e
mldpiEpiiivnti n. r0 *iloretrti. clei siflenta@råiE hålrtalärdåkylillådidendiqrissiinE$!l!!€6sroja
josrotul@ntuurmaliloneri lisåå.PcMlanai312308,3 123l0 ja 3 123t I
LähtötihabNilla Raularisionn tdilripystikildi pdjdlaim t9 5 Ho l8.OOiå paluusan@ paikktrn
sm lnnu 21.j noinlJo 21 30 Mcnorotkaajelad tddenra psluutnartaKowolån kaufla.
Re&d hima osdotlajien n*i?kåstinippuo 200 - 250 nk sisiilrå€n@rt@nja sal)m. Huomt Ota
la@iaiaMu kcittmisiii lano vamNd€n wotsi vksi tira !€wi m!}@.
IInloinlutuiren 17.5.nimessäretk€nver4åtleHainu SiiråIiltcputEtinitse09- 7368l I tai riihkopostitse
osoinesd hanrusiitaril4l€pedini.fi
(l'uotnlKirjoitusripinliivi.iä n:o78/00,ReppmrLeiltrtillereinejå )

27.5.la ia 28.5.su
PIENTEN
RETKI
Ull(oilutoinikmd jåsenerloidivar oppainaniitle pdhen pi€nimille, jod€€ivål otcvioläsenet isaiitsi
åitiä kanssantdusrrl|l@ NuulsionkamaUispuisrootr.
Rciki sisälriii kiirelrå pimcnrcrleiltiln ehdoitla.
joila aik@ voidaanpil?iärauloavåikla nuotiotriiiirellä e\iiiti Mutrien.Turu!fimislohtes voi vatira
lapaasti.Elleisellaist ole.ver.rjåhuotchriimyössiiri. Pienenretteilijiin isåraiöirivoivatnyösrutlamu*åan
reppuatdtanaan tlil öailoklo I I sim. Solyallasbili Salnista.llmoitrautMinmJomNlmele. Dui.
0 4 0 -5 683 t 79-k oii019- 31 82 4 3 .

T1JLEVAA
I0.6.RANKASÄVO:ITA
3I.5. KESKMIKKOSAI]NA
6,6,NAISTENSAUNA

4.{.8. KirkkovelF j! k0roonir€tkiPuuhyedelle
H0muS ari,prh.09- 7368ll.
Vasiuuneikilö
EråiåitojenSMLtuål?.- lo.e.2uxl.
Oleme hdoutuneer
awki jfi esrelr"uolelle.

\r

t 5 -t7 9
polulh l*npnfl å$sä.
Yiikorloppwlelu BirAiaaD
V.stuuheikild JodnnNUmi. prtr. 040 - 5683 179,koti 019- 318243.

PERUUTUSEHDOT
Ios vrmuspenutetaa4pålaulete ilnoinåutuftis
mksu !åIm€ftyaå ab4 toinisrokuluilla,I00 nk
!"nu}!et4 hiterlinniin, ettjijosvanuspcrunebd
.12- 3l uk ms

mat&d allu, pi&itetiiiitrpuolet

30 - | 5 lrk emen@d@ aLra pid,it€riiihemat
lornalcukokon@. Mildli tiimiimaksuonyli 25%
vMtu loMviihotr himst'. palad€rae i:iojjn

0 - 7 uk emennatka allo4 pmliiiir r'@!I(scn
Tilssja on oikenEhr lått€en taliaisidal$uu!,
liincmettFii toinistoh uillå 100nt, peDut
taes@ saiEudenllkia ja csiniiessiiån
lå?&ii.in

HelsinginS@du råpi.ldtvijöiuå on osanottajicn
våhrydcntai muu malia aftåronomd syln
jcrtdcta oitas pedutlalmalilai$us I I rtmen
ilmoi&tu til.isuudcn alkånispåiviiå. olematta
14 - 8 r'k em€n nå*an allt!å. p6,låån 50 %
velvollinenkonauksiin. Jiirjestijän perultlessa
lamulGe! kotonaishiMla, hitenLin viihintitdn tilaisuudcnosanofioaal(supalauletiåntokomi

l0

E
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KOILLIS-POHJANSAHKO O}'
PääkonttoriPudasjärvi,Sähkötie2
puh.08-820I I vaihde,fax 08-822282
Kuusamonpålvcluyksikkö,Råjamiehenkatu4
puh.08-8522066,fax08-8521068
Taivålkoskenpalveluyksikkö,Karhuntic 3
Duh 08-842551.fax08-841755
Ranuanpalvcluyksikkö,Kiertotie I
puh.016-3551221,fax016-355
2380
Posionpdveluyksikkö,Kuusamontic2
puh.016-3721121,fax 016-3721453
Ylikiimingin palveluyksikkö,Rinnetie
7071.fax08-8177834
Duh.08-817

/e@>-1 -

,'suomonsen
ruuontekijg

ilennssnotliltnnuä
Nöislömerkeistötunnislot
viljelijön,
suomoloisen
Hönlietoö missöhyvö ruokq
kqsvoojo milen metsöön
soodoonmeininkiö.

Seainoaoikea.

u

Hotellitaeon
majoitueta

MUOTKANMAIA
Saariselkä

p.02445 29730,fax O2a4529731
fule viihlymään

Luontokeskuksessa
tutustutUrhoKekkosen
kansalllspuistoon.
maammetun_
netuimpaan
luonnonsuojeluatueeseen
ja retkeitykohteeseen.
Nåyttelyesittelee
ja p!islonsuojelun
alueenhFtoriaa,retkeilyå
vaiheita.
Diaohjetmat
vievåtsinut
syvälleeråmaahan.
Luontokeskuksen
oppailtavoitkysyäkaikkeaLapintuontoon.
kansallisDuistoon
ja relkeyynlirttyvåå.
Sieltävaraatmydskansaispurston
varaustuvat
liot |skai.
ranluontokeskus
on kiinnostava
käyntikohde
kaikilletuonnosta
kiinnostunei
e
Ar.ikloloajat:
1.6.- 30.9.klo9.00- 18 00jokapäivä
1.10.- 31.5.klo9.00- 16.00arkipäivisin
vjikonloppuina
avoinnasopimuksenmukaan.

Koilliskairanluontokeskus
99695
Tankavaara
puh.0205647251lax0205M 7250
ukpuisto@metsä.fi

{+ffi65G

LOMA
HSL JARJESTAA
2I. HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ1.4.- 8.4.
ldo20.24.
UihaijHclsinginnutatre$mltape3l.3
PalNjdaKoleisla l{clsi*jins€atuu9.4.klo08.I L
tlinta 2,100nk SMl:njiilenilleja muiue2540nt.
Hitrta sisältiiä cdesr.kaisct .iunamattat
moLrupaikoin.bussiktXdit,@join*se. I'dden
hmg@huoncils!,aafriåiso, lelkieliiåt,diiväUisen
ja ohjarn hjrhtoetk@prtutdin sekåpävittåi.en

Enrakkonakiu 600 mk daksetaar totiin
liiheretuiv:illåpanlHsiinolmakketla eråpäi!?iiin
Våpaitapaikkojawi lqselldJoma Nlmellq puh
040- 5643179

TIUKKAKESÄVAELLUS
3.- 10.6,
T:imål25lon pifuin@vadlus.lt aÄtrAdomlolcta
jajattu! pohjoisq Hetkana!ir. Kosta påivittåin
kuljenavatmatkat ovat nomsalia pidempiä,
ku{oa jatolGnu$a
osanonjila edel\,telåånhlaiiii
rinlon l€ntamisesta.Matkmopeu on nomaålia
laellusvauhlia. Mukaan lavanonaiset
ooat t€llar ja onåt evååt.
vaellusvarusteel.

su
Emr&opalavsissa jokåpidetå,ilnKrdal(åihna
145 tlo I t.30, tutustutas eiftiin tarkemin.ta
pe.ustetsm 2-3 heng€n ruokaryhhåt. Lähtö
klo 19.24liihrcrållåjulala.Palu!
Hclsingisrarpe2.6.
su ll.6 *lo 8.40.Hina r 1450mL sis.mtkrl.
ja
loppMud ja yöpymisfl Helas. Tiedusleltrja
ilmoifilutumsiå ol14 ldlåd Joru Nuni. puh.
040-56E3 I79,lioö019-318243.DtbittauturDisika
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KÄMPÄNPYSTYTYSTALKooT
POMOKARASSA
30.6.- 16.7.
RakememteUKK-pui{onrdenlcilsayhtsistyah!*i
nelsiiDhoilaja Raulavaa ailoi@
B. piilopinitsi
rakentaman lGnpån uuteen rarhallisenpaan
palklm. T€eme nryöskjn puulii&rin ja kiiymåliir

Ilnoitbutunisi. otta. vdtad ja ksi@ lis:iå
Uljos Pemr purr.k. 09 - 488 821.rtp 040 '592 7274

KrleviKosk pdr.k.09 - 8135460,mp040- 508
1626
Talk@rcisuUao! nyös viikon pituinentalk@c!us. L:ihldonkuiloldn molmniueosuuksillepe
30.6.
(huom! kirjoiNs Lapi*ålijiisså tr:o 7&/00 :

RUSKAVAELLUS
MUOTKATUNTUREILLE
2.-9.9.
l-åh1öjun.U. Helsingistäpe 1.9. klo 19.24 ioppusauMrujoit'*sin. VakuurukstjaEtkiNur
Roaanienelleja siekä linjå-a olla eteeqåin lol€inen h.nlkji itse mieltFystfrsä mukan
Kdigasnimm suutaan.PaluuHelsinldinsu 10.9. Euakkopalavqi fwjalaivola su20.8.Ilo I L30.
ldo 8.40,Hinta n. 1450nk sis. natkan seld Ilnoina!tuninm 6.8. mmesså Joma Nmelle,
puh.040- 5683179.koti019' 3 l8 243.

SML JARJESTAA
(VilKKO24)
TALKOOVIKKOKTLPTSJARVELLA
Låhde Inlkåån reippååseenjoukkoomne
kunostanaan KilpisjåryenRetkeilyteskNta
pårantaaksemm€
omaatin viihty'syyttånde
malmE åinu{aatuis4s tunmkestal€osa!
T€kmisti lörtrf a.l16n kÅiblle raivauLsestå
pienempiiihja
ilotrpaånrgnoffi in. Työnoreudaan
pienryhmissä(2-4 hlö) kolteetr \€atiwudesta
riippDm T)ökohteetsel åvälnyöhelmin.
Malkd teeme tilausbussiUa
våliUii Helsinh Kilpisjåii - Helsinki(E 75jå E E).iarr"liii pai?i$

sopinuken n*ran myösEilin yarelia. Bussion
hnjetujin€enld}1össi,llreKilpisjiinellå.
Malkrsta koituu kustannuksiaainoasraan
bussimatkånosalta.jotrka hinta muodosiuu
btui.iöidenn'åäib muloe.
llmitrautmiser Suonen Matkaituliifto/ tuja
tlalise!.. Aromirie5 c 00370Helsin}j. puh.09,
622624t4
Lisaiebja: Juani SiiL Kiliojåntie9 - I I B 2 021430
Jåntnpåi! puh.050- 5263336

KALOTTIVAELLUS
RITSEM. KVIKKJOKK
15.07.- 30.07.
Eci kesii!å vadlåmc neljiinnen6urds 800
hr:n uEl€stame. Matkaåv&lluksellekenry 168

Hintaflelsitrgisrä1600nkja Jw*Mäs6 l600mk.
Sisåltitåbu$i\aljelulcel. laivalldin ja op!@

Lihlö tapahtN 15.07. tilaubssiua HelsinBbtji
Laldqtieti pohjoi$aja kDtiinp?i:ise€
sopinu]G€n
mul@ reitin wrelta. Vaellnsdkåa Rits@istå
venetwdilld Vaisaluokt.an, iosla patikoimtne
Kvil*jol&iin. PaluuHelsinkih30.07.
VaellulsellenuodGlrlme 24in j.taparh teltt!ja ruokaldtr'a! jotla hankJdvat
muo@M mih
mi€ltymystdå muld itse.

RMdtakyslnåslii johtuenmuodoslamnelois.n
velluryho:in, joten kaikli haluLkaatpåiseviir
Ilrmittallnnisetja li!åti€doi:Sumd Mrt&åftniitto/
Ani.H.ari!€vaAronitie5C 00370Eelsinki.puh.09
- 62262El4taiJunni Siik Kivioja ie9- 11B 2
04430J:ir6piE, pdt. 050- 5063336

YHTEISTOIMINNASSA
JARJESTETAAN
12.-20.8.
VAELLUS.JA MARJARETKIPOHJOIS-KARJALAAN
HSL jiidstiii rhdssa liin€$tiiin Retkeilijöidm
kassa )hdisletrn våellus-ja n jaretl€n PohjoisKujal@. EnsinvaellusliUiuä Möhlö-Nadå 45 uk. Loppuilå vanlnse savon.Iönpi,lsii-josb
ldrsinfahdollisus nalastu&wt. Td](!a onjelm.
Laljctu. jå hint! kmtun seu@vasa lehds*i.
Lisiitierojaete PertliSalq puh.09 - 291 6873.

LAPINKAVIJA-LEHTI 20 v.
Ensimmäisetviisi vuotta
Ensimåim Lapinkiilijå-lehti nfi pinviinvalon
kaiiållå 1980.Vdsinåist ilnesqnispinviioåårdÄ
lehdesdei löydy, tnufla 6i måirm tlpahtuva
toimiftaonhuhtihm 16jold lehtilierE ilrnesBnrl
huhtiluu alusa Tällöitrjåsiå on ollut n. 700.
Aitaisenmin riedottaminen oli hoidettu
Mat*åihlehdensetii Leirinlä j. rctkeily lehden
lålnl8. Eruimärdriphkåvijåldden tekmisdrii
pååwsnrudkdtarut silloiM puh@jobtajaAao
Älanlo. Letri on alusb å[(am oll( kokoaAJ ja
lehden ydritys on ollut alustå sekka vikeä
(esimiiistm I'iidenwod€nåikaMmyössisiisiwl
ovat oileet vinreåt. Ensimnåisissålchdisä
paimpoiLå]Gioli nskiny Multipdm.
EnsimäiM lehds iisåltö on laihiniå tuleun
loinillm esitElr (Sehiin@ l€ndenpaiaiasiauins
t.hlivå edelleenknr)Ti€dos nrolloi! on ollrt
kdhoill8.aaiheiE Himlåja, sumistus, UtsjotiKilpisjärvi raellus. &anootinrakentani$ja
netontala$si- viitodoppulaclhs ryhiiliiltiin
kevåtkauderavajaisetKa.jataivolla, ilta
Lilllråmiiellå, pyd.åretliåja iltarEtkiå... Heinäelokuuserellu Plistutwillc. Murts lehdesä
olijå!@isiiir pålauctra,
lapilkivijäT"påidartuainor
osto- ja mymipalstå setö Panioaitann.ircs.
Eisimiiinar ldri oli reltykirjoiruk@llajakåsin
Råiia Hentmanosållistuiensimåisrä kenaa
tolrnoslehdd te&6n ja dlåvaltuu lehdcnt@sta
siinyikinsitterhit€lle. N€los)elic.nolijo hdldnu
&irjoi$stonc, joka teki riuhenDaateksriå kuin
Lsv8[i@ km€.Ldd€n ulk@$ oli siisti.sinroliEl
yrsipalstaiset.Toimiasi olijåoteltusmoinkun
nltkh kiisintehdrillä sulremilla ftuulauiua.
Vuodm 82-84lehtcmnesinilta löilyivät nyös
uudenmoloDtaseM. Eiiineloji€r, toimintasint.
tåpin}ävijå-lehd€r'rytyinen loso on åinakir jo
leld€så 1043. tiihiNä lchdensisåltönåolivar
roinirird lisätsi ElHlenonutset, horolkooDil
shrLtjtehiliåt,Tiesitkdenii -palslå(elrtå.'f]im

Tie&ivi) Myöhmin lulilli E.siåpu,Nicrasiikli.
Rinl€n pohjalta.Vuonna-44 khtem iddi Heli
låalso vieliikinkiiyGssåolevd toimin&fi liittlvåt
kuviot nuomustavslkoisctpimelkwatsim.
nötrkilaitr, saappaat..Samallä jtrttujen otsikol
Nyt näitr lehdensilulla kuuluttaisinenlisten
Lapinlävijälehden rekijöiden tårkennuksiatai
korjauhsiå€lån jutlum r.i peråiioniå nuisleloita.
nnlaista oli tehdåtuotauuttatai uudehloaleåte?i
MirjåPiritrs

sq
rq
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MENNEITA
*JA JOULU, JOULU OL'MEILLÄ
!"
Räntädvdkkäoli tuclkoinen.ftutr låhdimme
avokl@ni ktulsa lawtaina 4.12. Mikonlodu
turislipysåkiUe
kohteenamfr
c lapinlävijöjden
pil&DjoulutSensdliseokdsallispuistosa EletåPohj'm3alla.Siiåolikuja. nura pidjme rie&nkin
nöll nalEs!å. sillä mehjrr lrchdamftr ltlitlaa
nåille kailen säån kånistanille lapinpeikoiUe
arakad huoloailmaa...

p€lrmt€anqiinhuorirnaan
60hengdperuar! Eil{å
rea ena ihan yleisöå,eikä varsinkae ilrbår
kiifitoita trlipisret olivartiutasssja newojåntli

Nåin ensi@äins iltå kului pairsi peMoirå
kuonessaryössyödessä.
såussjs rcntoulEssa
illlnuotim ii?irellä.
Sauiåwmtoli jaefl! misrenja
tåistenkestenja pulaluoneenvirkaasamonisten
Busissahcitiiodotti Kirsti-joulmuo.i.jokatoiloft
aikdatonni$im Kal*iKoskcnMjoifiaMpieni
meidät
rerverulleeksi
tapinkävijäi. tåHehuone.Elåvtistijåi mi€l@n.lu K. Koski oli
pikkrjouluna&alle Pujahdime dsimmäisen
jälleen erakossanajoittuniltilasiaannaisren
!ap@s@ !älitköön istunaanja tarklåiteh@
saum\atron raljå. ja hiil sihä tnierisketelsiiån
busiin tulljoi.a.Alkmdostal-y]liinh i sekatairen asiainrilaasunmasipisratnånömåiin
qftiinså
låjilalhalapinLäviöitii@ku januula Ek\isii|la..
rildree. enmr Siellä (rdktanuoneessa)
on Nr
Joulmuori oli ottanur nukaan tappilenliistii
msiitliå sekätttenkinjoulumBii}|iå Mal\å sujui
joutuisasrila rnatlojämnyskin alkoi heltifl;iai...
Måtkaolioll pi&a,jotcns3lmuinne lain modo
Matkånaitåna pjdime rierenlh lsrlojå. joista *inuisaleelsabnikesku*sen luokk huoneesce4
pa.haitenjåimielq sc.ku pysiihdynmclatvisd
Johonoli hajoitettunoinpdih,rlwnE iapinkiviiä.
betsilön laitad halealseme joulurekvisinta
Påvih ailm oli sydtym. hmerokl.aa.jåjuoru
pi*ujouluihiMc. Tåisisiinr tucrsiKö pnhdistu
nuutakjntuin vettå,jot€nyöllä raisihaislamuulin
mtrutamaslasuunnisrusnauhasialiir,
multa
saimepa kwon kdistal.
va6imiselsi p'klojoDlupåili&si saimmenpsn
?edllaneini odonileidteslu. jonkasisaliinrpötila tallis:jån:pakkdraoli msaåt l0 astetajå
auinlo
laisiollajuuijajudi.ouanyläpuot€tla. Lihdime
raisbi lusille hegille L.iihdimeKalevBjohdollå
het'alulsi KoskenKatevinjohrånaile
körelylmkiUe jåll@npittÄlle lentilte.jola lauoninuotiottasya'drr
lmpiiröiviiiinMultihoiu aamiomebäiin.
Me{säoli
eråålja Ki6rin tarjoåMt kekir. Pitkiinpåtikoimin
seurjuui ensmnåisenImipeitleqsä ja ilna oli
j?ilkcedmeirä odotti leirikeslutse! pihassa
Lain talviner lch'nrinhenlåys.tiiysin ruutcronja
tunnelballisetglögit nuoiion åiirellå. ln[nååksi
saime huikedlsi muhinun .iisipuuioa_minlä
j?iltcenolijoullsslfu u@. Jaras oli tl stii\-vU6.
Jo ensinnäiseträpäivåniihuom.sinme.clrå tåliåXertaa
joduatqian nnnilkellii.
lapinlårijöidn juhliss syödäiinpaljo! ja brain.
Osallktujia oli noin 4i. nufla ruolia oli Erattu
PianjoulNäcnk6loud6så arkoikie.uti hulu, enii
60 lle!Asiauaolikuicnhnkitinröpuolensakh.k
6
tnyösjoulupukti olisi el{syr}t näilletierimiUe.Yti
.voRadri kanssasaimmepid Lok@:.joudnime
I 5-rutiaidenjouJiosrakiltt€.jåei
raituutotlakut ån.
hcli ensidmliiscnä ilran, I'olmen heogen
una påätnmrc tuiienkin yri(aä laula! putin
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luoksme. Laulaatuilaudmekin muuGlM
ailta€m lopivalsi t bonunme lauld, v@ ei
lkkoa n ikrrF Piiätime laule lqtq,p@ sdar
viisstl. vm ei ovi tiiyni Loputsi suonsr@
ka'taisinnre IOULUPUKKI.JOULUPUKKI.
VAIKOPARTAÄAA.. . ja sielir$i$scpuolilovro
k?i?ilki,liften tuli. Ja yielii selki liitntui ra\l@ |
?ukki katsoi asiaksoennälviä lovin meitä
laltjdtråltäisiå sekåyhddså etl' odksq, !åa,
anioikutcnkhlåikille tuitj b.pellisiål€pish*sia.
ralm Kalevilletadokojen.Jajodu. jouluol neillå

SeuraalanåaamuM sirlen I'qäsime prcnesså
knpulassa suuen lunimlrålkän Edesä oli
påld€ls.sinoussclåhaike tihtökoliin. Huontasin
qatlelevani.ett?jvoikmolisi violåvoinulollayhden
Jön .. . Ma*a o'i ollut hauka, renbunaraJ. juui
sopir4ri liian lvnrr,jofi . jäi hie@ haikeaotokoriin
vietiv:iki Iaildmön jdjcstelyl toimivarditläin
bwmja nulrlaa olj e. eniiaitatåulutolisuutuiletru
slten.etti kiirc ei oll niqckiiiin. Kåil*i saivar
nauftErenlolravaståviikonlopusla,joknkartais'
mukavasliarkisci kiteer Niinpä kutknra kuksallinen
pikkujoulujen
kiitoksia
Jiilestjjäporulauq Ki.srille_ Rirvalle. Mdjalle.
Kalerilejataikillemuille,jotlarckirtil liit@lopula

KALAA.TÄÄx ALTA
Ku lalv€lavederj:iå{vär_
eil@tstusr.sitti ta4irse
lopetha.Xnlaas.adåejä?dalrave*o!ta.*aristalta
ja isknloukulla. Koutkukalåstuson helpoinja

loisessapiiåssAon paino esin iso nru$$i.
Mirlalangallåmiistad syllys jåiin päähåpohjon.
Mit|,lad@iryileritjnj,tånpaiUejasoaidlamilarad
houlonlangd piruussilen.elti kouthujiiäpohjana
n 20-30 cn Kouktutalasnrksc$akåyleråiin
Koukkuta!astus!avoi harjoi aa taiktina
iskulonkkua,joka jännircriånjouse. av! a
ral!it!ukausina, hu|la tammi-helmitiuussa
Samållaistuloukrn ataosaan
koullau voi hauenolEtla tan|nå myös made. 'sku.sentoon.
tiidiicliiiinsilakl. syötiksi.Koukmalaos paIr@n
Koutut asetetaan
m@n. jän@ laijokq lähclle
silald larsmptrstdsdi päinDönracn.
lskukoutun
kaislikto@laa. paitlaan, nissä kaislilto tekee
lanl€ on tåäntty 20 m pi&in pulika
mutk n TäIaisessapåiklssa
hr*ivaanii saålistaa
Viritcttt isklloul(tu pudoietd htaitr'mpfitle
va.ovasli
Yhlen kaislikon murtm tÅfuEttaaaseriaa4-5
oiäsliij?i?inallcnitlaleCalla nnaituu sy\jtr€n ja
koukhua nuutanan nebin piiåhän ioisistaan.
ldgd toiscs pii?issä
olevallcpulikallekowiaan
Påik lla tul€e oll. vetki vähinuiån2-3 netriå. j?iån
Eiånrmpaitilleesid Futalapiollalovd.joihin
Koulftkalast*sessajiiå ci saisiouakovinpaksM. pulikla
sovitelad Sino aseietlanreiiinpiiälte!0
sill i Kimi jäiinrt hauki ridto koulu lege
dpitui.e laurLnp&kiimsti}li. rnpulsipotkn e
bolposripoitli. Sopivåj?i?inp0tsuus
or 20-30nnja
isokaa luna lau.larpriällejalunikas@npistetii.iin
lttriijälin allå h e olla vieläMs@sri
vielå karkaisturisu nc.l,iki klokouktu on näin
asmettu pt'lltikNton.
Ku o valittu sopiE pailta koukulle.porliråa
lmi jiiå! piiålri pois. Sitts poEtaatrjilåloiElla
reikåjii?ihän.S€l@ulsi oreiad mitiatad€.jont(a

VtprT€at
v
Iskukoukurpiråisi Lo*6 huura[ån påviin lai
liimeisdi?itrviikon l{uluh@.Kok€mitr@lapantuu
sit6. eni, lmikad .jå dsu a\nlla lötdeliiin
jonka alla on isl(ulookt! lånkoin*n
laudnnpaitkå.
jliriliin jaiåtln@oåtaudqpätkån li.rccnpotålådr
jii:ikaiEuauusireikiisilm,ct{cislNla nlola laol@a.
Ko*ij.lb tul€eollanutda toisianeriä pitkäjä!*ä
Eulalan!$.jontåtoinenpö ontandettu koululci
Rautalek qömctiiiin aldt@n ja sili pyöriictiiinr
edestkisin kms löydeui.iiniskukouku laka.
Sclcdctii,iinvsovdti jiiiille Josl.nka on paindva
siellii on kala.jos scon kcqa s'cllåoD\i.iletay lar
läumlt ishukoulku.Slöti uusitaa taflitt essa.
Kod&utalsiaja roi kåltr.ti csifr lasld alkiotajä:itaia.
.lollahiinkuljeltaatdjuaralviuin@tJtiäuai:
nulalapio. isiatouht pulikloin*n. syödsilatat.
laudmpåtkåt.kilipainot (lunettonann aikam).
mktirisd lMiait@.
Kou}loleldtaja s.slraakohdlta nyös yllå1ykiå
Voi ollå.euliistuloul(jruakcnaesaei Futalsgaua
löldelii islukoulN lanl@ SillointuleepoElauusi
eil6 l.uddpåtldn robellepuolelleja yrinååsielii
löiiiiibnlo Joslanl(aåei lördy,onse\oinurnmå
poikki ja in py,vdys
on pilalla. Kun luenond'.
äikm pwdetilil iskuloululla ktftk@ j!i:h alt6.
tuleelauddpärld,npa,ålleaetaa 616 kivi, jotra
tuulieilio laura!jajorlapailaUiselråitsereivåtUty

.;;-r.\>-N__,.__
PöUJA

Joshalu@vmistaa,etteisiimåniinhqkiisli lia&ea
t na rajiiiinallelould lelmkimitii:i
luokk.
johonkqitiiiirsiil@ noin3-5helriii. Luo&inioiseen
liid
saldåehalk ista{lovi siimanluldtsemise.ksi
he*rilt tpdloutunisella. Kåld iskiesåtiitrykål@n
siimoa pu.kautuu luokilta antaen ldlslle
liikkudistilaa. Nåin irso koul*ulanl(å s,iåsbr
avmon tu@n b4lautumislta.
LR

Katso myös tähänaiheeseenliittyvä
kannenkuva!
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Kalistusluvisttr yl€enså
Jolaisen18- 64 -wotiårn heil(il6n,jole h8joitha
nu ål{ålasrultålainofilimisiataipiuddnisiiitule
nukaa kddtulsq toitorElsu. jonka sumus on
90 mekl@ kalenteriaodeltatåi 25 nar*kåa 7
vuoElauden kalrstusjaksolta.Malcu ei koskc
Ahaanmaata. Siellåonomakalasruslali.

jokaipla
Yleise!.ivesElueellajiiNes!.iionhite.tin
jårveen ulottuvassakunnalså muutoin kuin
iilapåiscsti asuvalla oikcus ha.joiltaå
k@ltolalGtusta (KL 7 S).Tällöinrdilsesnoritr.a
v.in kalölllcenhoiton.ku. Yleisvetd on win
seurBflillajairvillå:HöIiiiinc!, KoilN. Pmv6i,
Pyhliseudi.
Påijäme.LappajåNi.Orivesi.Oulqjår\i

Kalasn*FtrhoitoMl$ on \rrclumleinn naksu,
jold €i yklin oitcuta kaliltahad. Sen lisaksi
lårvitaln kÅlaBien omistaje (kalastusoikeDdm Ky}issäouuloi. kuintilapåisesti6uva henlilö sa.
lisiilsi hajoirha me€sii lleism v6ialuee€€n
kuulnMilomlla. lalä$å olevallav€siall€€ll4joka
srjaiGeeuuossanstossa
lai 8$ra selkiiiivasbssa
Hrocn koukkukrlrstus
koulhkalastusb (KL 8 S 2 hoa) Tällöinkin
Kun otr kysynys ltauen loul&ukålastulsesla. .iittiiii. km måls@kalastuksenhoilomatsun.
loidaan
rodeta
edellyrtå!än
kalastuksenltoilonaksu
sroritiamisr,(18-64- K.laralousJlirrrkåslaja Penni Mume, Maa- ja
wotiaat)ja lolayesienonisqjan lupaa.

REVONTULIEN MAAGISESSA
LOIMUSSA UUDELLE
VUOSITUHANNELLE
Oliltrc Jo kaud haaveiller avor:kaånikassa
wositutmer vaihte@vi€nilnisslii lapissa.ku
tråime SuomenLatun mainoksenSaoriselän
Kiilopåån nilleniun-jutrlista. Luvassa oli
uohrMabn yö ruiirun suuitr:l@s lewsa
(2000 nr ), jot. låmittåisi måailnan pisi',
nkovalkea(1000n) | MilldiuGpalettiin kuuluisi
ohj€lnåUisen illan lisåksi Lappi-menu
sanpanJoireen,lohinq ja pdonlihoin@ skä
@nDllåswssa jadktimblprlä. ?akettiMnri
sopivd meillekuin nenåpåiinå4joter varuinne
pail(tnlnesilrii istMalta,siisjohebriklue Hinraa
tertyi 200 euoa eli vajei 1200mvhlö, Suomen
bdm jåse lte se olisi otlut rurl!@t 100 nk

Hånnastiodottantam€ l,ihtitpöivåkoitti toElai'E
30 i 2. Matkasimc yöjualla Rovuimelle. josta
ja*oimnE mad6a b$silla Kiilopäålle Lapin
bussikuslstor"t kyllå naine.nså veoisia. sillä
kuskime viil'd)'tli meitå mtke åikdå paiilla
vitsillå ja oli mDu&nkinleptoisaja rodclla
patvcluhctrkitrctr.Maiscnal nuuttuivål ihaMn
lmisilGi.japatl@enoli20asts |tujakoilla.Paital
piiållepii:isty?imeoli jo pilkkopimdiå,vail*, oli
\€sla rtrhainen iltapäi!ä. Huomslmre hdi, ettii
paikl€ oli lihes Ohjå. Rånskalaisia
D:i)d ol*e
krmtenlmt4 sakslaisiamuulam ja suomlaisia
jokunetr. yhleetuä runsdal 40 hc.kilöai.
Pctymytsetscmme
n.ailmarcnnåtyslaauoli
kutistuur liideksi-kuudeksiloue&si. joihin
kulunkin sopikolnE-neljalöpy.j:iäRalovalkq oli
ttpisrintt 35 meEiin.EIme @t net asienhairata.
vaan pliåtimc aloinaa milimimh victonn€

lihtmällä hiihlored{elle
Såa.iseliin
kuuluisill€
laduille.Sulciwolaa ei p:iåtiihuimmut (60 mV
!r*) ja ladutolivar eritiiiin baäss?ikMossa. Oli
lodella nelle*iä hii]ttti eisimåislå terraa tiinå
lalvoå! Rdsårn kimmenenkilomcFinhiihdonja
sadohisenjål]{@ olooli raivaallinetr.
..
Noin trlo 21.00 itsc m,lloniun-jul a alkoi.
R f,ordk@ljajaitkihlqntiXils\Mettiia joil$nilali
ja puheilapideniin.Ruol€iluoli jiirj€sttty srånså
tutulelnållis.erulkokammiin.jota kuitenkin
osoisautui
aimlii&piwksiruokailijoilc Joloind
dokåilta sai i$n dstd setii palm dal@ lohta
sekii po.onpaislia Pålån painil*€etsi saimDo
jolåincn kokona&n Laohlviiripullon. joka oli
lc.hoillu nåyuävåån
låppilakliin Ruokailnn
pqiatemoli eniijol,åitunkFscnliiiiirscNokma
puunkunnoka$akllmh tllisi.Jasa TiLnäsi[jdi
kånnelelrara.
nonellc
ctsooltinen
.uuanvalmisl!stapa osoittaului tuiretrkin
pienehköksifi
askoksiTulisijdrrnpfi llc kchkcytyi
helk*sa helkoinen ttyår?ååsota. kun kaildi
nitkinsetpaistajattrittivål kikkiii tikl$sa pien@
nnotioo. Mo.cr ulkomaalaiselruikkasival
libalimpalccnsålild vmssa suord suuimpa.an
Ilekkiinsillåselrautsella.
e&irikknpaloijaka&€,
pudot€n!'toined luhllaao.Tippa silmässä
kalsclinEe. loinka ruhl@ sek@ rippui nonia
kallisiåporcnpåisti-jalohilitupaletb
..
Muuten\inpaistamiFssa
vallitsinetoinen a@lia
siUäaitakunsöimeavotlmitmesil@lla
jo paislamianbeporonpaisteja,
lohipalåmmc
katosivalndb!ui. Sainhide polk€jalkd n.åhd
Javatia, emo kuinsaimn€urdellohipalatLihaja
iohi olwat llrtcnhn eriniiin mauH(ailaia meid,iin
mieles*inmeoli ihd nulalm paislellaniiui irse.
Päinlasiaisiaki.miclipitcirå*!ului. m. yksi
3uomlainq pariskuntaihmettelisulmn ääneed,
cmi kun TÄILÄ HINNAILA pitåå tlpseDriii
ruokdåldn irse RuokåilupååWi minullcki.
eks@rdsenjuuslo-kånvin'/Gchcn.lokaincnsai
Mliman mulao kahviatairerii tulsasa.johon oli
npauienunuutamapalden låpinjrlsl@. sainme
onåksemmeknksan seliå liuohuviinipulloa
ldhoillEn lappi-laliin.
Ruokailumibusprcleksi
enMllaollamainils@nå.eltinainotsissa
lur€rtu
sanpanjaoli siis vaihtunuttuohuliiniin.mikä

mielestd oli aika 1ö.ppöå.Pail€lla oli suui
jolo r"m,sii ihnerbli wpejd
bnskalåisrylmä.
ja kuohutinin soloittumistakeskqiiiin. Itse olin
\@utuut palimpd ja Gtanut jo lesalla aitoa
smpmja hosituItmen våihtees@
Kaikkein pehaillmt ja ilinuisroisinmat hetket
koinmehGituhmd eiluessa UihömEkolo
poruldåpatitoinaårnoinkilon€Ei! piiäsåol€valle
AholitrinpliällekatsomeilotDlitutajanahdotlisia
rehntulia. Oli mrsdsd pineä. lu wlsime
tunturilla aalkcassahangcssatlskulampprjen
lalossa Jajuui ennenwosituhMen vdtnnista
rcvontuler
rcihaltivatpå,:imeFiälläja ilmarulvahri
,,ren sirl ku dtu lapin iåike! H€tki oli miui
unohnrmattomin.sillå cnmo ollcet kmppdini
kaNsaniihnel losl@n ominsilnin revontulia.Ne
lareilild jå leinulilttna.sgis€stl vihebä muslalla
laivaaliå ja olimne onnestarnmyrksisinå.
IlotulitBton råiskeessåsitlcn tiittime lulsal
jii?iblnällåsmpajålla. .
Kun palasimno Kiilopiiäll€, luo,Eimq
eltij
nullanå tunti åikai$min sttt€l1 frtolalteåt
oliva! lo l;ilEs sammer. Ne sansivat suo@
loreisiln.joissaeiplsltnrl olenåd viittå ninuuttia
kaEmp@ sarle sawn lakia. Alkoi ubl@våsti
nä]lriiii silli, yöptninen raivsaua ei snted<iiiin
oMistuisi ?aRanenpaul&uiyli k?Ådenhmenen
ja haflalla oli nulaluan lim hraiiåluluupussia,
ctti ilod tulia olisi siUä sclvimfl. KiibpAiitr
tunruilnrelli oli lähestyhjå,jotenjokaisellelö$i
Lyliitilsasistriloistldn Me l6ysi.me20hsgen.
jaMjoituime kaMeslaan
Iiinpnnaintilauskiimpan
pokkanasime. toppuillan vietiftnc humaltum
hulvattomti jatansien@nu koitt6n .
Ylt@nvctonavoidaa sama.cttii reissuoli htaä.
påisloilåpi
v@ eiihe hntlde vliiini.Jrirjestelyisili
se,eIIt canottaJienvåhtadd wotsi kaiksta oli
pitiinlt tinkia. Niil€nåme nainolqm nuken
låppi-nenuu tlu1ui po.o4 lohtå,uuipcM@ ja
smp@j@. .. tiinå oli tott!. nutta siihenei sinm
kluluutkejluri nilii:ir muuiaja lisiitsi såmldja
oli nuuttruttaohuviinilsi. Paikallaole\asta
suuin
osa oli raNkalaisia.joisra huolehdittiinkuin
pikkulapsisla Tunsimne itsen4e nelto
ulkopuolisilGi.sillil såimc nyhåå lqilEn tiedd
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silcm r€sprs1a.ku laas ulkoMalaisia lietiin
Darkåsiarose€no teu kådesdpiliien Meille ci
;yoskaånkukaonNllut ldjoun s sNabloista
nul([1mDritl@, vail*akaikileoliknrut*laåksi.
enltulkom ei voi yöptå Emie nvöskltin mi$iiån
tieli|å.missiiselDvaltusalusauå
laiheessasaåne€l

arkisinckylpylöildsrjoBi. Eipåsih, eltiolisil're
våtttämånä olleet hcri aadtrluimaan
Näirjålkeenpäinajarellorreissroli 61ki rimuloq
jiiiestelyiståhelimtla.
Man KencajaJni ,äPpins

REPPURETKEILIJöILLE
REITTEJÅ MÄNTYIIARJULLE
Mihtvhtns kumm alueellaon tli 300 jliftå js
dtaviive 1520kn. Kltulrr pirta{lå on 1210
tn2. josta v6istöä 226 ln2. Eipåsiis ihnE etlii
Mani&djuon Sum€ntsiinökl(niklainpial\u[a
Viine wcba hsla on DdGlanur vaellusrernrm
mnttntMt
dldlamten. Retlieiliiöid€nki!tösså
polkDFittejä
40ulomcFiaimqkittyjåja varuslettujå
ia tisiiä os sumitteitla. Uusin oo viine kestuå
\äy$öön oterlu Pyhåkoskenulkoilureitti
Mii yhaju Lirkonll lihja Vihantåulmd vålillå.
Mråstotöi$ä ja opasnrlisenmkenbmiseståon
va6låmutpa€llinonetszi oiiovhdisrys.
Jo aikaisemminon laldistunut polkurentr
ManqbadrtaåjaJGta M@hunlvlaiirSaundån
vaFelle. Kest(uslaajama!.,4 knkonktlån
lålimaa$osa ?appilNienesså on n)<tsnertlnv
polkurdkosto.Kail&i irinåtcitityhdisllrål toisiine
ja MoulNnuRoilureitilti onyhletsmvösVålkeal r
Rcoovedenalueelt€,jonn€ HSL on t€htrvt
riiidioppuvae'lutsm aiineksi svlsvllå 1992RcpovcdctiiVak@lånulkoilueitti j6tkuu eteliiiin
aina Koulolan KäFålamnclle asti Tvkkjmåcn
huripuisbn tunnrl1r@ ToisaallaMlintvhatlussa
suusritellåan reihn jatkarnisb Vihantasalnelta
pohjoislnltiinKuoniin ja snfl Pernlllll]@lt rtlrd
yhtelr€m.Vålimtt4 jolta ne*ilt] rcilii puutruu.
KjrloDl$lå - Vihdlasalni -låliilä vaoltaja vo,
ld':ihtiii$sil6iRustohietånndalnmislatotsellå
Eirsikarotsessa on l!kk4 hella ja ruökailupöfä
Listiki ålu.elto on hrlai uimatlnlr

Seurula ir1!i pail(ta onPthiikosko.l0ota A$0n
l6avulta
voi !åikla
kosko pan@lkåkennetulla
yop!ä ja pailalle on taketuetl!åermrurarsel
nuoropailrr.LaiM lahe,låm ryhalckn kdar a
vo! seurål a!enerl rJoroen
ro s !i re rk el ai ncn
na*rnte*@ itsepalrctmtoimiiåttaroeiltsululb
Seondlmettu vdeil,jöido pahetenisksi l€*si
tu6ll! eli
{ona sind EUr åtuekehiivsidhaston
smanlaisellaEhoitul6ellahil rctkeibteititkin
Vihanta$lmen niatkåiluteskuken on koskeltå
mail@våinpdi Ililotrtiä. SieltlirctlciltJå!oijolo
liilrtiessäånlai s@puess@neada vopvmE- la
Mouhmrcitti onI@stole vaativdp\ mutt s{
larrelta löI1yy k.ksi hvvåå taukopsikkåa:
Satlmlisn koiaja uotiopaiklå sc!ä Pitkiijiinen
laaw. MouhunLdtlqinyttytlå re*eitijå ioi seda
ruot€a,saunanjavailld Ydsijadin
MrilqhdjunuloiluFiteistäontoistaisLsisaata!@
valokopiokartloja.
ainoaståan
ioita vor lilala
puh.ot5 - 770 lll Niilläkin
t(lll1@vi6sts1a,
piiåsealkuu. t pptrsehiååMaamitiauslaitotsen
Msbkanoista312308.3123lojall23 | l.
HSL järjes6å k€våiilläviikonloppuYaeuul$cn
Miintyharjlltc. Lisåtieiojalö]t1 io tiimi,n lehdo

Llihde:KouvolrnSdonal
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Eräkeskus Inari
Mukava loma. ja kurssipaikka
Inarissa Muddusjärven rannalla.
. Rantamökit
talvikausi360mUmökki/vrk(10hengette)
kesäkausi450 mk/mökki/vrk
a Vempainvuokraamosta
suksetja muut varusteet.

pontoh

Varaukset:puh. 0205642960

HERCOFINN
OYAB
P17 240 01 01Hels ink i, puh. 09- 6i36900

HELSINGIN YLIOPISTO
Tiedotus
puh.09- 1911

ROVANIEMEN
IAPTEEKKI
Rovakaira
27 96200Rovaniemi
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HyväLapinmarkailijal
Srnä.jokaoletlukenrttai kuulhrtkichrovia
tarinoitaLapistaja halurLirsepäästäkokema:rn
erAmaan
tunrelmaaailoonympairistöön
taj Sinä.jokaoletkohnnurLapinturislipaikat
jo kyllästymiseen
as1i,Sinuavarrenon |ehty
omaleimånren
Retkeilykeskus
Lapinlcuku
puh.0l6-666208.fax 016,666214

DIETTASNACK

I

- kunnon välipala
Käteväja hyvänmakuin€n
vålipålapatlkka, jonka sisältähä
guarSumihidastaahiilihydraatti4
im€ytymisiä ja €hläiseesiten
vdensokerihuippujensYntymEtä
Hedelmiståja rjisistä vålmistetlu
suklaakuorrut€thrDietta snack on
gluieniton ja lakt@siton.
Loihhtu'itbuFr

Myynd: aPrcki
'i

z*^€{Acr--.. _..._..:,-

-

:
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Reikeilijiille,jotka hduEt ldk€ om. poltajåån
owthyödyuisiäm tiedolsellåisista
onturiålwisla,
joilla ei oletnpiajanerlittyji! reinejå.Esim*kli.ii
d Sljsliillel ereliiån
Helågsrunlrtistaaild Norjd
mjalla Soon \iinro'sa kohdeniille. .io*a håluval
nauttialuo.nonEuiståjå mhIavisramisenisra
AI@n ko*einnntui onstft!ållel t 596n nutta
alu€la on nyös llll156ti jotia ja tuntuijiiNrå.
Valniilare&eilrf itejä jatlnnrinrpi4on pelsrarn
SylennjaVäådal@jnalueilla.
NeovatHn$osi$uja
tunttdretkeilykohleit ja sopivat vaikka pienille

KIRJAREPPU

Luotuonerikoisuulsistaja kulltuuihisloriasa on
luleissti esimakl€jä Otttlhtutviiii. &uinlapaljon
pienikirjaM loi ladolanoniå dtoisia l\auulsia
Fjållen i Jåmthnds lån, luonto kulttuu j&
liimost?vCla rettitohteista.joira onvaik€ löttjå
tavanonaisillårctkeilJoppaista
tai pelldsliiån
Östersund1996
kdroilla EsimerkitsikcflolaåtrhaNinåisist.
Oletlo kiimostdut luonnostakulttulrisIsJa geolognista
huodostmista.joitakartoistad Eite
porcnlDidGla?silloin Jiimrlmo l?jirninllållintllq
hhnotlaa tåildylli:i.OviksiålletintuntNilla. jotk
julkaisemaesite Jåftrlanninjå Hådedalenin sijanseratOsssmdista l inleen.on mn. lulaisia
tuntuialueislaon minio detopakettipioe$ä
mielerkiintoisi. jååkauden aiheuttamia
muodoss.Esiteon vainneljiilrmcntalolme
mamuodctmia kutenslaiå u laaksja ja k@j3
siwitren. mutta sisältää \':i.ikuvia- I(antoja ja
kuftijar inneEleivrlsi. Sanoinlirqr detojåluoliltå
pcrustieroarunhdrelkeilJslålaiåninaheella. ja kolkeislavesiputoul$ish Silentnja on sopiva
Vdinailistarctft eilyritcislii.i oleyksityiskohtaisia kaikiue lnomonihailijollleja oni€n polkujen
t doja. raikla neonmdkitty lGnloihh. Sensitaan kulkijoile.
esitleests@pffiieba omienrei[io suuuiltelua ReUoBlonbers
va.len.Litinitr alueeltaor kuvartuseilsenän
tuntuialuccnFrostavikslållitr,Hotagstiillin,
Sjösjötiiub. S*iick€rlijlin Sylaninjavålådal@in. Xåri Suometa: Vrlkoircn ho.isontti
Amriksenja Harjedalstållninosaltaluonloa, (Poppicok1999)
ja mtrl"n
Kd SuomL l(lllaileemielentiinloisGn
kdrhluiajapoonloil@. joitataidokl@lku!?sinr
yksilyiskohtaisesti
Laskuvarjojååkå.ikillan
tly.lenlii!åi.tintint$?piMrutuiolueidcn esiiiely
beiittnit ut€liaisuuttaja kiinnGtuslaja sitoo sen jsiiei:tnlin, 8 mehenvrlmiståutunisenja hiihdon
ftnlani. poiLki.Kidssotr patjmbiiajaoftena
vanl@ perintM ja el?im?imuo1oon.
oellistujicn piiiviilirjoisl!. Tarksli luvata.n låpi
Jokaiscsta
ndlrialu61aotr kalsi vårillisrå*artraa. valrnistautminenja v.1itu1v.fur€€r. Vrureihin
kiimiietiljl pal.jonhuoniohja niisiii it3elotin se
Joislnsim:iissåonkisiteltyluontd jal,atnuia
jatois6sporcnlDiioa V.rsinmielenkiintoisia
ovat ai dreisiavinklejå.Rdlihntaolischtisti v@lrnur
m. kanioihinpiftSt poroJen
nuuttoEitit kuten huonDnåvastianlorupiin olGullleisiin kuin he
ilsivaliruist, \"nseisra
nyÖsiedot våsonis-jatnc.kintillueista.Tiinä on kohras'Etmikåtul@myös
sopila ti€topakeniniille. jo|la bålua\at tutustua ja niiden lesiguksestaetukåteenSuomessa.
po.onhoitoon. PerinteinovaelluskirjaValkoinfl horisonilieiol€nykyaikaiseen
tai !'erinteiseen
Poronnoibonloi tutusåulåhmin m. N.jdkan mutlaseal@ paljd kaikille !äell*sia sumit
saamelaiskyliiss?i
Åq hoteisp&lella.
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MILLENIUM HULINAA
KASIVARRESSA
Halusime vieniiiiwositunM våihtes jossåin
nulåvassa.eåk jopa neille .iirkeiissiipåilossaja
pååÖime SuomenKiisilalm eriim@-alueeses
ja mi*!i ei vaitks Haltille.Told)nmiiBime, efti
säärva'kuttavatpaljonlänitnaikad tuouaalle€lla
liitklmisen. dmctii missiiän nim*så ollcet
lekemiisii"Haltille.nak$i,mitiinakei
r€issu,
vaan halusinne vie ää ikifruisrottavån
wGillh,nnm lopu ja uudenald suurtutEidd
alucolla,Muttienlannoks€staja sm omp€disesri

K:impålaolkui!@ puutajapai*låliihp.nj nopesri.
Oli rnlkåua vietuili ilta syiJdenja renrourEn
Edelljsenkeru kåmpiissii
oli olluta$*kejalolåtaun

30.12. Koko edellin@päivä oli pell*iiä @uE
nulra ntt srilar nousulaFal aloinaa aomus
al&ioss- sillå tihdimme sujuiielanau pietrsså
p.ktåskelissäUrtasjcnphjaa. Oli rnutavasemta.
mi1€nhiin;nii vaittoi hiljallen valmn, joskåanei
kovin kirttaasos. siuätaivasoli jälle€npilwss?i.
lhailime Misdnaa, jokå oli jylhiiä, ain uusine
28.12. tulimne linta-åutollaKitpisjiinellej!
paljastuyinecn
pahoinen. Pidemtin raronpaikan
liriltelimtue ailiot .ia su*set k upd piiasa.
tueillcradosihorelliUnos tuoqnpa.uinen pieni
Jarkoinno vielå taksilla Norjatr puolelle mökti Riirslaj.rvm pol'JoisMllå. Sittenllas
Did'.ujåklm.iå ti€nri$el,stohtaar.Otslamppujen kamrsuld@ pohj@janNumkohd PnsjaiNeå.
wl6sa hiiltelimesefl wral\ cniideli:ieihulunur
KailddrllåoliBuhatlisrajahiljaista.
Muu|'nia linruja
neiuå, eikå deidih teha ntibisi rielle. Lull
olinrne ftihei jå joiLin €l iner jålliä. Muuren
nuomasdmeoleld vlihiinra seviihilki. l@ntoijo tufui. enii olime lod€llaleskeniilrre er:inrassa.
,llLl koivikkoaluellå.Oli helppohiihtiii.
Nolsinme Pilsosjlmin i6låita0 jå alempanå
ndesåoli ri$rjom.*hilstiEioinqhntinå. Eme
S€reavadmu s.6ri pilvisenajal inpimiin;i vain simeluilenlaankinchtine! sdlåmeidånolihclppo
5 asetla. Keli oli nitå parhau hiiht@n, sittå hiihljl, Idla\€lh hdgella emeki voi@l olla
tuulikinoliaivanheit\@ ?i}}!hilja pugdsimo
edes\'ånnoja oliko risutu*sell. kukå@tll&enut.
ylöspiiinja niik'lnålii.teq auk6i viihitelldesiniio
Kohlåaakaumekuitdlir pitrhiilsinootrorikelkl,
rEhlav€åtururimisel@. Kiviå ritnoni @emnätr meitii bhn. Ai.j.lla on poliisin@bi pääll?iåx
Nimismls lenoi. €nii påljon poruk]@ odoieltiin
.ia våhemDdnympårisrösså,tuuna aiM lelpo
IiintoEitti löt) i. Kdnm silaanailoijo hilrdr0i.
Håtillc uud€ksilbd€tsl ia srksi.ihanl,lkijoiden
munabis@lia seltni sen!m4 ellii lii}liminen
twauisuudeki nersiilallitus oli risunanurl{oko
oli n Mollistå Urta$,@ palia oli niikldyt jo
leitinKilpisjiideltit{altinluipulle.KoI(omnbdmin
joikin aikaaja ajattelime erri NorJa! puolen ajatr paikalla päiqslivål sckå hän- ettii
trassullrallenyainahnhiihrelerw Neljrh.ikm
njaYdrioiaiiotselsnieliåjolka oharHalrinonElh
ja jo nelto hänå.åssii sitton saavuimne kiimpitlijin. Neuvomvielii kuulimq elrii Halli'la
tiAuhrale. Kimppöolij:iiin)ledellisilritiiyijöitlä
kuuluuGSM.jos laae puhelifrenkltnöd nde.
sii\'oa'na$ajapohoputrdlm€ ei olut kovinhyvä, Kun silten saaluihne Picusjårven jaaillc.
m@ndikeltlaa ajeli edestakåisin.
Jotfl piiiitimevielåjait,suoillahiellåSuond
Kiihpåflii oti
puolelle.Mååstostacrctrui €Mä hDtuin tuuodot porukroa. skä vmN- etrå åtrtiorur"! pNlella.
laivasiavastenja
Urtasi,aåfupaltajossainkalliaM. Olime @pmeet iiiysined l@il!l]@ kuin dliin
Jitwlle p,iiästyiimenled€nMrtliis näl':yiiosin asti. Illa *ului syödcn,ylälaverila niot@ ja
jå|@toi*nahidålla jol6sine olihelppohiiMeli|
paniohstenju$uja launellen. Vielä pi@ållä
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kj,frpp,iiiintuli lisiiApornl(la tapulra meiti oli l0
hiihlåjliäåutiotuvdpuolellaLisiilsi kuulime. enä
Hallin ki,npiillå oli Iisiiå tontld€a Kaikiua oli
nui[irpiilbä Halti ja joleikin alkoi 6kkiå åjatus
ruunkais€sta
Halti. kåmpästiija ilse runluri.
huipusrå.Niinpii tarsclinme krnia ja paiiinmc
lahten vuoden ja luosisad.. vaihiecksi

nuuoailMoliwGiluhar eenvaihtGhsehimtr.
Hiihdime la&risinMeekolleja tuuti alkoi ityå
NouulaFoilla$lvisimenou$stahelposti, muta
ni,balys alloi }eileti seladsti.
Amjslonjh pahtaja
Saivaaranpiil{ki hahftottuivatenääheikosri
lakanåm$e Tuuii pöllvfii lutru korkeålle.
Mea:jnalidnce!kare.iluli ke[@[aohijatol*imq
cttlituuli ei vieläoll p.lta,nutlascnyl\mistici
ded;i.Olime bntene.tM€kolta vastaklo yksija
Vuodtr viitu*@ påiliin aanu ali Mhrala. Ku
hiinr&åalkoiselvåstihiipiåseura.aiunc.
Väsymystå
yrilime tdjc syöhiillii sunata. Aitakemin
scilsem?ir
dk@ heråilime oli llkona palkata I 6. IiihlikirtölåivasjatlI . Hi€lmlajaapuolilau
olim€ .Älhc.t ooin3-j risu p?i?ihä4
nuria hlaå.
rålaisirutuifinlcitii luo&nniihinsinis oi riirgå.
cnii oiaiäniit'yi taki .is@ ed6sä Tuuli piisk*i
Oli åivd nultlva fiilis lähreähiihrleruiå! kohti luta silnii4 niii- et i !ålillå oli åincft€vasilmille
M@k@Kylläluntuihraålri,jäninhlaiisritHaltille. m@ ja hiildeftåvä silnåt &iimi. Pojkid la3ir
lota träkli k diina amuvaloe ja suunml. kohti huunuivarjanDlui,enAhecivåtc.iiän?il$ermitiih.
Meekoa Krvimnc kalsonassaPilsuskönkilån Tuu[ n€pottelijo iha kmoua ja nii.pti hattuni
piiåttiliihl.i tlulenmulm tltJsinbisi'n maisnjid
talriasussd cmen laskeunmin. Vuomal€s
jlituello.Ptsiihtcltme Nin ihateletuanmaisen@ Olime io vi!.n .itaå eictrjnet, mien pi*iuli
ja naultiljlfu mdrlav€lia olos6. Vs&ame tuii
Kuoma.johka! kånpålle olisi matk.a, kun
lieläl€ki nai$a,joidenpii:imiiaiiinåoli
nyösHalri
vi@Ueme pysiihonylnonorikeltlailija nä)r.i
Meekon@ raha kohosi _vlvååiäj;ifl6tt ja
omasia GPS:laån. etr, tiinppå oli ehka
M6kon nökkitalå erortui jo tånl@ Pidimc
santett vissavielå liiniiiin. ?idime ryhntåme
telauon k npälle pii?j.t i;mcja nictinme, milm
tiivii.;i, sillainiiklu$ oli trittiiin leil&o t6kin
jaltåa tjstii cl@päi!. Ajaftelime jäda räl'jri
pryh*ihii:in
s@v& ris@ilikyi. VåliIåpvs?ihdyin
klinpälleja tehdälielä hiiltdonilftrn al'kioita.tun
luonille keräiin$ntttijaiåriipois.eM dilisid edes
tup€ån jolain Sitrensimimiin låntui sallln haju. ENE
Fiiliidlaloonittliå.SiinäpohliMesdptri
kaksi påivåhiiht4åä Jogasjäno varaustwalla. voider eni!,a
ollaka*.nn. Tutui lairenkir monelra
ToimGoirlantui narsiilEllitui$n kaverilsijålvn
nsu liUilli e@cntuin nökli tuli niilqriime.
borkutieli mcirii vaihtaMan luot1.1JoBåsjrnen KeUooli 16.30.Kyllii oli ihm siir9ii sisåtloihin
autiotuvssa $ ku on picnija melftallin$ ja
poistuulesiaja ruisk61a.EBin kuunEåjuoLve ja
!u\as tipinalotal*r. ?åärime snssiirtyåsime. lepoa.sittm ruokra Adrenaliinitasooli vmsri
Iltapåiviinyalo loi tDfireillo laasomt liirins?ija
korkrlb,sillåtufu i, duijutreli@ekolajr olime
tåMs hchku'pohjoisenlilstaercliin ordssiin
todellaimoissme, en:ipiiåsime ldinpallc.
rcihppä oli todellakild koloim deille tolmcllc
ja alotlli toi tie$ni or'nn tudell@sa Meid.iin M€kolle oli s@punutlåhliqsiime k6ki poikdja
aaltonne kuului poronkairisws.
letut €l€ssa heillåoliollul iarkoitustullamlds Kuomarlohl@n
paisteftua. ts ja fomni. moneiden duistelq
Odottelime poikia hlold selGisirtutrr€in,sillä
rcvontulet.iailotulitus.Niin, ilonJitukesn vasrasi toins lovereiståoli dsi kenaaialvilaelluksella.
jiirvm toiscllapuolellaolelan nökin asulit. Tiet-vsricmnc voinoet iietåå, oli!ålko he
TdsimelritaAisin?i
i&uruåntiiydes:inne,
bntddkiiiin M@kolta.
Ei olilatkohenaldclisati
etlii kvrnilä, taldo seld mökti olivat selliyttnei
paldeettakaisirvai miti ..
hlain Y2K kokes{a KaiHd roimilielä
Tasmpuolelhöin pojatsitlm saapuivar
kiinpälle.
Vuodd ensim.iiisenåpöiliina totsime nyös,
HcoliEt siiniivaih€ssa,Lu neolime juui odleer
ettiikeitir suller, sawatjarl'kiokin toimikl.joten
kimpiill€.todmetkelinliie wtivalsi.iaviilelleet
lähdime kohti tieti, se.låkseme selville,miten suksisraja Ienastaiisellen hätiinajoitt@ ja
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odotelleetsiellå
tuutenqtn$disd ja ftihteneetsitten reIkensåjo Dmskuu alusa. He olilat rehre€t
lmpuin liikkele kln rluli oli hieftan nutunur natkaaPoh.jois-tipiseval{aku.n n njojapi&i. ja
taåntDve.Kola seloirskin vieh oti.
nalla oli lopuillaan. Pååmååränä
oli enää
KuohkiMj:iri ja kolme våttakMaa Fjaplltli
2.| .2000Ukona tuuli vieläjonkin velm, oull! oti
Oli mulavatömåni heihir sillå olime seur@eet
laloisaa jå rismdt(tejå nåkyi jopa viisi. Ku
Iteidiinre&€äiini eftrisrå. (Ios tiiisrosna osoite
Iaiioimne sulsir jslkame, kimpän oli viile(i
on:w.magåtaud.fi ,/-jevpplpp.htn)
noottorilelklaboisGapedi:injarekiåoliliihesiolo T:illi reis$lla nåillm poljon qitaista podtkaa.
kello p€riisr'iijoise oli ihnisiå. N.eivår suint@
muttåselv:istiniiityi se,enåsu*sh liikkwal olivai
oll€tainoiiakel}.kojapåiaår
aitua Kyltäsiimassa mon& Meidi,nryh åmnc i|lä oli kolt:],1jåriMl ja
oli ollut poruklas millsiunin vietose p.ljon.
olinme efidottomasii ikånesroreira tåssä
Amupåirdn pukime vielå \rst tuuls. nuna
velBponrkoiderjoulossaSyirijonmieleitiinroisra
kun lasku Saaniiiry.lle alkoi. r],rnryi aivan
kedaheitolla.Nii\d)t{iitin
rlli lisaå. J:iime
S.arijåM[e viineise*siyö]si.,rseui.lamre oliv.t
ra*si Misi!,jodo olivarmyösKuorndiuaolleetja
illalla slspui e*ih$la Hii-pa! joka oti aloinånur

fu-_ =*
c
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TIETOAI
REPOITDEN KANSALLISPUTSTOSTA
LAKIALOITE
Repovcden kaNallilpuistohånlc Valk€lassa ja
M?intyhårJussåetcne kamd€dun.jien tetmiin
latialoin@n pohjålla rinän uodentalousdi@trja
siclliiedell€ntmpfi stöniniste.iön klisinelt)i s€kå
Anion Dukaan Repovedellii voisi pltitoida
kansallispnistossåsuunnilleen vnonna 2002.
Odotusaild ei ole @iiätirkå km olera.n huoni@n.
erii hardi€ on t?ihiin nmess:i ollut vireillä jo 23

Repoved$puisld@kerrlk,ihti pitkinlsuotrjåtl(s
liitkelle viin€ wods ke'li[å, kun lqmole*
sohiser k@oedustajar liihtivår qtå@a. asid

Kyne aaksonLromonsuojelupiinn aloitte$a.
Lakialoitteen alleknjoitti kailkiå.n 102
l€lrgedutaj@. Aloittenmul@puiston @e?i?id
syntyå valtion omistuksessaoleville tu}lamen
Repovesion Klalkois-Suomensuurinqåmains.
Ekfr laniselir så:istrDljawi-jametsiialue.
Älwllå
on noin 60jiiNeä lai lmpa, joidennnnåIe ei ole
ntmen! notlejå. ri$nmuodoslul*lrran se
onhrairuihlelmjakorkderel otal suuia.Alum
geologiaapidelåånainutlaatuisena.Repoveden
]mp,iiristöså 6iintry h.ninaisia ja uhsalaisia
eliiimiåVajkalanlutadjoaimirrehrl
alueltc
rckei\rcirbjå usita lqlmeniå kilomeFEjå.

RESER V I LÄ I S J Ä RJE ST ÖJ EN
SALPAYAELLUS30.6..2.7.
Kaaloih bål G€Nilåisjrirjesriien yhtcistyössii
jiirjcatimä lahatMallin€n SalpaEellusstaftaa
ma*aån ensi tes,.ä jo seitsemämen
kerån.
Vadluls@ nittavai j?iieee\r ovarviine ilodesta
pyslnel suuin piinei. emall@nja niiståvoidm
l @tarte'hninLapinl,iivijli-lehdesti,2/1999.
Rcirit
viihtelevat jonkin ve(an vuosittain,joten
Miehi*l?Ulissåriiltiii
tåtsotra@uealGikinkqhlsi
Uutlaon se.enäSalpa-etuån Flqiamkp.iiåtitt
ssii tule knluneelsi60 wotta T:imånt]mi.lci
j?irtesGdån
MiehittälässåSalpa-as€m60wotra
mltar'ltMl[Mpii:ijul a.jonrr suojelrjoimtoinivar
Puolutusvoir'rl ja Mus€ovjnsto. Ralmls.i.ve
tc@ir mkusuttujuttlantuuiavimiksi. Vaelrajal
oud rcittienthteiso$i piiälepisreessa
ustdtr
Puolustusvoimain
konenlajåkcnraalicuståv

Hägglud.
MyosvacltajillaonnE}dollisuusosallistuajuhl@n
yndesså råkentajavete.aanien kanssa
llnoitiauMisaireiston sååiilaamauaMiehitlålån
pui. 05-74901,fd 05-7490219
kunnanviEstosia.
tai osoittella S.lpavaellus,Kesk$tie 6, 49700
Miehikliilä. lnoittåutmisaita päärl}] pdjrnbina
9.6.

"VAPPUNA VASA HANGELLA"

Koskåbonroäiti on tåmiinäiti&lapsi - syslesm
kctsinyl- nyits poroäidillii on voimakasva!.sa
suojelurtetti.Vaadinpudottaåsddsa vsta lu
vae on svnolrtja pyslljuotsctualn kettdåsli.
Porc l(anraar€s@sa toin k ldeksu kuulauttå.
StntyNiiån vasapai@ viidesiåseiismiilin ldloo.
Kfla on vfiltaåt plllrokeå ja din:jh pchneå.
Våsa d nippumlnf, åidiMaidostå ja naidon
saamintakiaotrtår'keiiÄefti måja vaMsalal olla

kstiii noin ku!*auden påiväi. jom ErkanaEsa
kehittyynop€sli ja luplaå painonsa.Vasan
selvitttris@ {ikma mtöskln!€dMtkolcltdcn
puihintlrp€.ksi ajoissajaorko kårnuilla,ahnoilla
ja kottjlls muulasyötlivå.i.Porclo\at kåsvissyöjd,
jotenniiden&*:ilEklu MI m. lehtipuidenvesar
jiinikonc, kultapnsku.hoEna ja dilakel lEirät.
Porovalitse nvinnotsee kaswldne€ssaoleld
kaswsto[ sillä setieui:i erir siinåFunt')@ol o\at
korkeimillaan- Kdikavirto on myijs helposti
sulåv@ja siiniionmsdsti vaU'uisia.vittmiineja
sel(iitivmäis-jahivtuineita Por@sutrrlålErkIE
o!ålnyös si@e!joltasis:iltivåtMs@ti valkuåist&
skeda, ms€' ja vitantneja.

ja vas tiivisti ja 6uhalli$yhdessii olo
Vaatimen

Liilde: Sadisctin sanontal

Uusi RETKT-lehti
Toulokuuts 99 on ilnesly.lt uusi etkeillTr
påinottuu lehti: Rclki. Laldess tehtiaänlehden
stulia voi hL€ eripuolille meilne lehdtlnå
laeUuksistaja retkistå,tuoreuuhlksistaja
varureidtaulsisra. Töii6tist@ neljån lehden
perusleella voi strositella tulusltrmrsla.
Illolehtinm@ nalsd 35 nk. Vuodssailnesb1
otr I 65 rk.
5 nuneroajawodm n?iitåaikaistilaus

IJNTUVATOSSUT
SuonenHörhen on tuonDrmrklinoitte åins}jn
meitå kylmiijalkaisiailahdunalan uuluuden:
utuEt6sut T.lviletltailusvoi sisiilläoleilladiillå
röppösillå,ja kenSäljånliå apsidiin. Myös
nåtuupussissa
tossuttuo!41mulavanlisålåmon.
.lollnåilom nlfuisså oli vah kok@ 42 ja 'r4,
loivottavastilokode@li kasva. Tossutpåinavat
lair 130g Jåmlca$l 295 mk

on sanonla pohjoisessa.Vapun aikoihnl
ja jiimiteiii?inuusicn
porcmispdhciseåodoletaån
''petEejlis@ton" syntFisl.ii Suuin os. veNta
syntt) E tin påiviintienoilla.

YHDISTYSTIEDOTE
Helsireir S€ldm Lapinkävijåt ry. on Sumen
Krjalaivolla onyltunajajaalamj4jontayheydssä
jor!perusreuiinnom
Ma*riluliilo. jaisenj?trjesd.
onsåua. sekäyleiss?i kit]tössåoler,.kcittokrtos.
1973 Yhdistykscntar*oii*scm or cdisti:i Lapin laitulija kaivo Varusrcisiinlaululastioita,
pulraita
matkailuajarc1k€ilyå.
eritvisesl*rdsinginseudulla hrcpiajakeitiajohonSinolontuotavåibe.
r,ramaje
keittiösä onyksiliekkindl@suleitin. AlmajdM
JÄSENYYSMUoDoT
oniatla ja kaNinu,yltuajassaon kaki tahihaå.
vorsiaatt eIJ11
sehet liir\neer SML @hjå siti kaurLl Majoiss eiolesiilloå. Jokairs nökinkirttijå ruo
fl SL:åiin.vusinajsiaj:iseniiiniinvuGi-_pch€-kuin onal \annilär valaisuun.
nuonsojåsenel.,trd.aJzr.rer liuutuvat SML a
johonrin muul'M jå.jcsloön.mtna ovarlii{lyned
Vihlcåän kompostoinailaåtikl@nlaitetaånvåin
HSL:äiinnalsamallasuoajåsennutsun
rilills.fr c
maatulajäle. nuut roskai tulee viedä pois
Muurkuin SML:n roisrenyhdis,r-srdjäseneteiväl
wi l"trYii suonjäs@iksi.Yrirl-lsetja muulyht€isöt
loivat lii9ii,'rr.,lrlitr.ritst
Jåsensaa tuodamui.aiåaniryijs tapinkåviöilin
kNl@ttomiåhertilöiui. Yli viidenulkopuoliscn
JÄSENf,DTn
rylmjisiii on pwdcrtäaälup. pule@johr.jalta.
rdåpule.njohtajaltalai Kdj.laivon i*imälrii
Lassin Retkiaitta retkeilyasurja -rålincct.
poltapyöråt,Ioslcttelu.]n.
Kdjataivoacivoivmta pelldsti,iino|]:mtardijd.
FoM, Kulontori,pul 6121600
v.rn seon aim *rikhmjå!€ntetr kii)1össå.
Panicnra: rctkeilyasutja -viili.ect. pollepFnii
Kaljataiv@eiyoitårtiiii *lupallbiin tarkoitulciin.
Yrjö*atu 34. pun.6943899
Jås€nl€hdet
OrM lchtqme on LA?INKÄ\,UÄ. joka ilnsrrf
rc$bn uodssj. @ÅailuliilmMATKAILU. jolo
ilmestlyliidesri. LAPINKÄVUÄ- lchdenlbi n!6s
I'bla.elleiolevdsiminenaai
suorajäsd

Kajakdn'oh
saatjåsenkorrlia vastae
^'aihet Atomitie5 C, 003?0Hki
Suotu@Markailuliirosb.
(6 \6). Autioloåita on 9.00-1600ja Caf.
Solvalasb,Nuuksio
ie82(tdkslaåukiol@jatpuh
860 8,r5) Matkaildiitosrååvaioens@ilnais€ksi.
CdfeSolsuasiahrtu malce l0 mlkena.Majoissa
on rorninnobjeet.joita tule noudana.

Karjakåivonmajrt
TelttailuonKujdtailolla s.llittu rnpinlävijöille ja
Karjakailo o. qo*mrtu kä}1rilönmeHelsingrn hei&jnvieaiUen.Ulkoiloålueenlanijat
voiral Fdå
kaupdgilta.ScsijanseSspossa.n.9 ta vefialla
ieltbilijoilta lltoilu,.lå uheiluvinsron siiiitituin
TMrelii peikiloneEh Sohall4 urlEiluop'stotl!.
Kåqåkaivollepiiäsd
Konrbn busillå.roEj. jola
Uh@ Espsn liest:.lista.
Ka4 ak4i w katli ö-Aab M ak\u| :
Kariataivolleor ensirDdiselläkcdalla hyvärulla
lartd l@$a. Oliclnadr mrkiriy r"stuulokilij
swslaåmyöspcnllc piiäsvssÄ.

ll

Ta&@iikodoppqinao! olstelurotlutotualoko
viikonlAm(€i kctetelttanElcu). Mrutdletlr@
me*iir tilaisuudel,joi$a yö!.rLiin Kujataivolå,
ovar ohjelnaankuuruviltaosiltaanilmaisiå.
Keskiviitkosaunån
sauamaksuon 5 nV htö.

CGös lämpiiiåkmiimlla Muua vmstuksm
vestsjaJäteiimpfi
, riskiwti siivou!ålinetja låpio.
Nuft uins tapahtuulanialla l'lieisobistulscsa

Måtkdluliitor srun! is mri,
Lipinlävijöillä on kät'fiöoikenssmalla aluella
ole!åånSmma Ma*ailuliitonotultamadllnajm
ja $unaanKuk6jliNellå. Majd tätltönålsu 25
MaikailuliitostahaettuaEin o! palauteirvs hoti nk/vlc4 ö, Ll0-31.5.mjalla on tålvi hiMt: I
kär1önitilkeeiMatlåilutiittoo..Senvoijän]i.iimiös hlö:50mVuK 2 hlö:60nVEl, 3 l ö:80 r /u[.
Mar[ailuliiton posliluuktuutrknjetuoressa 4hlö:100n dvl, 5 l ö - :25 n&ölö/wk, aue 15
pdlautrdapullav@stetuE.CafeSollEl.srahne[u wotir.t ailaistq et6s ilmaisksi.TalveU.maj&
avain on palautettavaheti kilrön jttlkecn Cale piii*ikii'tostipqiliili! I 0n*flnö,k6ii[åpar&iryttij
Solvalaan.
on ilrnaisla Majan yhtey.lesså
on såuna.jonl.
kiilttönDlsu I or*/hlö/kena, piiiili qitellå lasl$ur.
Kotå Kittiltu Kullåsrårrctlå
Majanja saunu r"raulcer hoirå! SMLsså Sirpa
Kukasjdryensboskmni toimii varcuslupana. Vuontela
puh.62262812.
Yardtksidhoitddt PipsaMotig pun.k.5E?7004
ja Maija Srykkipul*. 876439| .
Muut iÄsenedot
MuutIniin Hsl:njilsenet saåvatkiijltiiå kotaavain Kaikkj mlut Måttailuljilon jaisn€dut.
HSL:njiisnen seurassr.
JÄSENASIOIDENHOITO
Kodn kaynömdk!ut onHsL:^jåsercltiiI 5nk/hlö/
yö Jå nuilta 30 ml/hlö/tö. Alle l2'woliai.len
Vuontelapu} 6226 2812 Vaiuislm j?Lsmren
kåytttjtrElsuronpuoletedelläolevisråKokokodln osoitemuuiokselhonaaSML.
fti aolråra kåyttiiötrsii60 n ,tij. SauarEksu låserliheeri SaalaKosrrn4 Pdrilitnlc I H 56.
Måtkailuliitotrsa@staon l0 mk/hlö/ksta.Vdaus 00740Helsi.ki,puh.t. 3863416pnl.t. 4733,1214
o! p€ruttau kaksiviikl@ eIlM vetnE ait a tai
Suonjäsmtenja lehdlilajien Goitlemuulokscl
siilii pqilliiin n()lruli tiwöna*lu.
hoiuaElrsloihoilaj. MaqaLuht la. llkutic I I C
24,00400Hclsin(ipun k. 5E7l9E5.
Maksut suoritelae HSL:n panRitilille Mqita
Eerikinkatu24.Hti. tilinmerc 21428-13A42

TOIMINTA
Kerhoillår
I'aukaudo ensim'näiseM
dmonelad Lålinkåvijä-

HSLIIå on lolrne TenaMast€r3-teluaa-Joila voi
iikonlopprTelrål
wokara100nk/viikkolai50tr*
olat kupoliMisin, kålsiketrosehoja Yhdisrys
woft@ nyösFjiilniven-Allå €ltr3A200nrlJviild{o

ja 100nrhiikonloppu. TieduslelutAnjå Sinro.en
puh.t. E135460lai Saldi Pålopuh.k.874 5880.
HSLIIä onkdGi Tmgiaajoitå woknlgan 50 mk/
viitlo rai 20 r*/viitonloppu. Vaiaulser tuja
Sintortrpuh.t, al3 5460.
Vuoknr. voi
itselehryjärchtyjåal*joir.s 150
'ryös
ja Savolanl2o0rinldoa
nl/viil*o skåSavotan906
100n* viikko ja 50 nk viikonloppu.Tiedurelur
PekLa
Nditrq puh.k.8l0 l l0.
Kolrnepariasuomlaisialunike.IiåmalliaAlposet
75n*/viiko tåi 30 mKiikonloppu. LMikenkiå
woloa nyös Pekk Ntuind pun.k 810 I10.
VALINEITA
VUOKRATAAN
VAIN
YHDISTYKSENJASEMLLE.
TOTMI HEIIKILÖT VUOI{NA 2OOO
Kit$ix]nola puheenjohtaja.
Vehlatiel7-21C l.
0,1400JitF€npäii,pull lt. 2919l 7l
?ertti
Heinonen. wnpuheehjohtaJd,
Hawloskolilu.r G 29,01360Velaa, p$. k. E74
8892
AllrnApuK, rtlr€eri, Aniånpelontie4BI 5,00700
rusinH. plll k. 347 3831
Mutt johtokunM jttehet: Raja risth.n, Sadra
Kostana.?etta Narinen.Anjå Poqtiainen,Hmu
Råhrstorhoilria M4a Luhråla,Itkmli€ I I
C 24, 00400Itelsinkjpuh.k. 5E7l 985.

Sa@ Kostama,varrd@ romlr.J4 P€n$il&rie1
H 56-00740Hehinli.pul. t 1863416

Reijo Bloeberg, Kinti Jalo@, Jaai Jäppiner\
Mei KennaPetla NeiR\ SaiiaPalo.MirJaPirirdr
HaMuSiitri. ralol@Jå SatariPalo.r<drs,å.rya
Ohjelnltoinikunta
Rirvå?ltlnm, udlii. Pthiinntuintie I C 61.009?0
Helsinli. pIö.l. 3226,!4
Ki6ti Klemla KrleKekol4 Amr Ko,!tim!. Marja
Lulrl'la. Airc Matil<åbe4M6ui Pnppo. Mida
SåvolaiE4 Siiktå Sudsrrijnja SeijaTurppo.
tJlja PeN - raIkaop,it
dIIi kkö. Lw\dimeniie l0 F
84.00350Helsinti,pDh.t.488 821 lai 040592
7274.
AllanApuel\ AulisBoshirn,JomH]rkås, pckla
Ndind! Srlari ?ålo.MiriaPniM.jaKein SilhIdcr.
UlkoilDtoimikuntr
Io@ N'mi. rerdlä.Ljmisicntatu I I ca6,06100
tDhj4 pdr.k 019-318
243,mp040-568
3179
AulisBos$6m.HlnnaKuusela,Mrja Pirin€n,Anja
Poutiairen.Kad Pupuni,Pdtti Sålo,Hmu Siii.ri.
E kkj Simpden.l^eifshöm,RejjoValandet
Krrjikaive
isåDt{
Kalovi Koski, Pelavalasti 8 H t5. 02340Esp@.
pdr.1.8135460.np040-50E
1626,pllll.t.856441
YhdbtJken enÅntÄ
MdjaLuhtala- kantieII C 24.00400
Helsinkipuh.k. 5871985
Si*ka Sudsöm. Kmeltie 2 C46.00420Hehinki,
pun.k.5632092
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POMOKAIRA
tdppia hallirsevåt suuftt pååjoerTomionjoki.
owsjoki. Kitin€a txircjoki ja Kmijoki Näidd
suuinpi@ jokien välisiä vdn heaar aluttuja
mdklistoja on lu$u$u vanl€sre kairoiksi..
Tmeruinpja lcircja out id.iistiilukm Vintilån
k tra Lriio. ja Kenijoei' viilissii KoitelåiskaiB
Lui.on jt Kitisn viilissåja PomokaiFKiiisen ja
Ou'.asj@nvålissii Pomokainsiapohjoisd on
puolestadlaja RAokaiB ulottumNoian.åjalle
Etelä-Lappl j. siten Pomokairåkin on
luoMonmuodostukseltan
vllärUiväniasaisfa
Liihiuä Llosto ' ryhänrhnin niaisentartelar
todellisetrTuntui Lapin. Yksiniiisiai
'nieleen
nnnrcita tosin nouseehalliBenl@ &peiden
lal$lt!@iakeuIi4 jdstaoilGldjomimltiise.ii
lssyö1e Oulu liiåninp@lellarnlaå@visrulcetr
tunnfiMis€Mta Etelä-kpistaylipeletdsoiden
letisiö rinpiå
9eittiiniiii tas4koa- nekinetupiiäBsä
ja lenoja.Vrlrapuumnsiseturss.onku6ia. Alu*tr
poljoisemassa osassakuuscl hanenevårJa
jåkåliklömetsikitl nåntykankaineenrulevar

Iekojii^,eå.Suuimat luomolliscrj,irvetoBtaia
ah€ei erelå-osuKelonrekliniijiiNi.iaVaalåjiirvi.
S€nsijd MirI@ja måsto€hallilseråtKitisq
viiaalaijetjåpuro! jod{asljwaNa}@slimrella
nutlållå aapasillå ja nmillå k ak]oa lohd@.
Kckeisilui ciltad?mddi6
@ liilKsslmtof,tå.
T:ih;in vailruGvåt piiåosin l@ja! @påsmt m
P6lo@på,Tmiö@pa, IsoPcl@pa ja Pdbåapa
EteliiisinLrlii on Rajalaja pohjoisin?okla jos sen

Vanhin knlkureilri kohden pohjoista kulki
RomnienelriiKittilih kaurh Köneiiksenja sieli.ii
Indiin. Tåuireitrilåytti m runneltulnpin tulkjja
jå tulkijå T I ltlolcn koulwtkoiUen OulNn
M@lien valrnistunu Rovdienelti Sodanllttiiin,
ryhdlttii lqrrkonåeKits larthkohd€npohjoista.
Nylq?iiiviträPomokaiEei olediE !åilla leilä sillii
melsänha&kuid€nmyörä sinne on rehty
nersaiåltotciti samoin piaet Lflåtiet ryöntivär
'Somensa kairo kohds.
l-aajojenalpojen myölii Pomok8n!on kuiiokin
såilyniinlt otm salape*iism lloniensa, jonl6
yditrosiinon nylq?äiv?itikin!äikd nDkeutu. Sc
Ponokainonl^.pinkskeisinkairaensiru myören onliirlcåal*låpin snoluotuonsåilvmis@
kalnalta,
onsu@altukohlipohjoislå
-nd.doslibrnOdåsjoki jossa lim$Io jå k svisro roivåt siti\iiiii omd
pilkiiin kulovåytin l@iin vescn åutiol@ikaa.
pohjoisc. crityispi eL*| T?iäUå?crå-Pohjold
Talviåilaan soiden jaiadyttyå syntyiyåt omat aapasuol
vårntuvst
kukutierlii. N€ otsivåtsellaisiavåylitl joita pitLin aåpåsuowöhykLeeksi.
Muutos nåky! sckå
såatettiitrmatkåtasuorenpia reilrejäj nika
kavullisuudessaenii limultosså. Kuva{ ruievat
kesiiailåd eiolluhanöhtå Tosinharvalulainen nolor pohjoisetlajil, joiia eitavataereliimpiinå
.sulussijaitsi piiavåyli@leellq jotenlalwllakn
Vail€ålaltuis€n rDaatonsawoki PonblaiE ei
kuljetiin p,iiiiGinjolo O@doen rai Kitisenyåsia
oleollui juuitaan retkeilijöide suosice Alu@n
pitkin pohjois(akohden
pohjoisoessaon kuite.tb olut aikaltrånn€*itty
Ponokanankorkcinpara ldlena häåmöllåå Eitti Nurun€n - Lisnra- Pottå -Kiisrala.Reirin
salapqiiin€nKMputrutui loumiem vanijm.
veclla or ollul krhdelsm autiotupekin. Reitin
kohottld kårlioN låhd luulmataan neEiin, uåhtiivyy(enäon mn Taatsin seita Pokån
eteläå suoja.vat Nilipiiå ja Kaarestuturi sckå pohjoispuolella.Reitin korkeitfunatnqtu.it ovat
Satt!l\1@. Vaink6keiseuåpåil€llad puoleste
(op-ja Kiilkiitui!.it, eild Levillekiiiinollurpitkå
lono!@e Isolaki, jonlå huippu &oho€a424 mailq joid åivar tåsåis€ss.na.ltoss3 rEittiåei
?omokaim jåivet ovat kooltaanvemrs viihåisiä
I(mltaqn.lukumofiamtå pohjoiM Pdttipahilan

PIILOPIRTISTÄ
Lapinkårij6r pysrlrtå!ä1 siis ensi kesänå häoå.åssii Niin on aika ja säiden
vaihrelu
Pomotanasssijoirseld Piitopinin uutcs hieft,n
|Im preftr asMutsert.etiii seontuitr
piiloiwpaan pail*åan. veikko Haal€m tuvaile
'lllmon€er
N
rnetsiiä.suui mumiaispesä. to nälis tai
alumajatsc piilopintiäliirjassaån,Oia .ås}1llrjå
liehisef. Jorrå\'rjailije ravoiriarnaitmaisDja
.Ä'metsåihonaja
lulnelna eivåtvåri$! kAt1ånsuonataiiautsia.
Raurave -nlt jo parsmillå
rirebåsiMaila ciik&ngpdoliaitoin@rodelind
'Kyllä ltrslk8n- qllläsl}riiåx asribs.llär, missii piilopinti Sesijaihi Pal$avaamLaakkoisnu*assa
@ilrnan kolka$a ovatkail&inuo kumulrisetta
sillå kohha. nisså Tenniöhaarsyhiyy ytåloulctavar oudoillaniniltå vdujtetutpaitå! joissa Ponojokeer Siinå se to6in otr vielåkjn,
mutb
metssirnietuhlu liiktuen. Ei sellaisistutuisi
nainqsa piilopirttinå se nfretti siuoin, kun
olevan olemssal{aan.On P@vatin parsd.a ja
Peuasuvanb-Kiisrala tie mlennofliin poikki
Kåikki!ålliaå! lelroa.Neiti-Kdalaå ja Kusipiiiidi. Pomokairån.Måinitu rie ytinöä ylä-postoj@
Mutra kåitcri ne olflasa olar koskagatoinm
mel(€inpå hipoed kåmpännu&kiå jå soE den
metsiiDicsja tolukin s,Ioo siellä kå]n€så.
mto misem on oreflu ldnpän pihsiå joen
k€nm.,op.yksityiskohtiå
nasrdhuodosra, jåFen
lahdelnasla..j@polvBra
..'
Ntt kånppaiåsiis siirediår kolrnekitomeria.Ehlä
''?äiv:itua*e piiåssai
setiimppå on. piitotärnppii. snlävoirda tulh Haak@r ku€item piilopidti. ..
Ei sitl muutlö!,& lljn lcin vaningossa.
särtiin,
pkå so sijaimir nD&e, o våällä kiivellå oti
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RINKANPOHJALTA
TOIMTKUNTIENVET;JÅT
KEVÄTKOKOUS r3. ke kto rs.00
Kåissimen sla-rsrc.Puutuha*!tu I

OhjelMroiniLMn vedjå:tuila pude! puh.k.
325 2644.
Ke!å*okoulcesa kisirelliiånlhöstykso saiåmön Taltop?iålit*ö: Uljas P€mu puh. k. 488 821,
9s:tr kevlitlokoulsellem?iiirtisimiit
tjitn! 040-592727A.
diar €deflisn
vuodentoiminLlertoms, t.se jå tilinp€iårössetå Ultoiluioituikumd vetåjä:JormaNumi, puL t
0t9-318243.klbny 040-568
3179.
Kadalailon is:ins: Krlevi Koskipu!. k. Bl3 5460.
kånny040-50E
1626.

KODANVARAUS
Kttrliin Kul@jiiNenäsijaitslaaC@doskolaame
vamtad PipsaMo.ingil(apuh. k. 5877 004.
lcsiiasuntopuh J97 397lai Maija Srykitriiplh t.
8764391. VMu onDmttåra kalsi \iikl@ tua
lålattuai&r, aqisiiti psiraihnomudi ldiltldnåIsu.
Knyaöm*lu on nSL:njiisellä 15n*/hlö4.6ja
ruilbS0nvltliyyö. AIct2-mriaidenkår,tröfrat$
on puoler€dellisisiå.Kokokodn roi v@ta kjirrijö6ä 60 trtvyö. Matkailnliion Muur nakq or

VUOKRÄTTAVAT
VÄLINEET
Kolfte Ten{M$icr3 rehr.ajoiraloiwokiala I00
ril/viikko rai 50 muviitotrloppu. Teltåt ovat
kupolimlisiak ]silcrcst€l[oja. FiåttrlvcnAkk
lelta noka on 200 eldviitlo lai 100nk iikonloppu TiedueelutArja Simonenpd k. Eljj46o
lai Salali Palopun.k. 874 5880
Yksi S&vo.ta906ja yksi 1200rinlla Vuoka on
100 m}/viitlo ai 50 a*/viikoiroppu. VaEuksel
PeklaNaritrs pul. k. 8558232
Kaksiicetehlyåahkiota,joia voi mkrala 150njd
viild{o|ai 50 tovviitonloppu. A}*ioira voir lrysefiå
Pckl€Ndiseltaptrll k.8l01lo.

Kolmepdiå suomabisialumikenkintualia
Atpoet
75 nV viiklo rai 30 n&/viikoloppu.Lmikenkiä
noloa Pckl<a
Ndinenpuh.l. 810110.
(,tsi Trmgiåå, joira wolaa&d 50ml/viitd(ol,i
20 nldyiikonloppu.v@*sa Anjs Sinronn ptrh.
1 .8 1 35 4 60
VÄIINEITÄ WOKiÄTAAN VATNYHDISTYKSENJASENILLE

MT'YTÄVÄNÄ
HTHAMERKKf,JÄ
tåphkivijöidfr hibdil-*IEåvoi 6taak€iioiloissa

T-P{DAT JA COLLEGET
Haltj nsellesidnårhuudellaloeottamrB
vrut€nu
Viiritr t6il@, vihreå.sinirq .
Hinia:T-paia 50h&jå @llege100ml.
Tilaukel:Ki6ti Klmolapul| k.29t 9l7t

BUSSIEs

KÄRJAKÄIVONLINJA.AUTONAIKATAULU

Espon t*loksessa lfjalE Et on vaihtoyhre'(Helsmginsum@Juiin
Yhteytjunå
Eetiogtudl
6. 5 4 E
7. 5 0 8
8. 4 2 E
l1. 42L
t 3. l0E
t4.225
15.26E
t6.42L
t8. 10 E
t9.42L

Elpoontodltå
årlipåivirå

7.30
8.30
9.30
1,2.30
13.50
14.55
16.00
17.25
18.45
2025

NuuklionDåiis6
å*ipåiaind
6 .5 0
8.00
8 .5 5
1 0 .t5
12.55
t4.20
15.25
1635
18.05
19.20
20.55

låuanaåisinjå sunnDtåisiD

Yhteyljunr
6.42L
E .I0 L
9 .4 2 L
1 1 .1 0 E
1242L
l 4 .l 0 E
r5_42L
t7.I0E
tE .4 2 L

EsDoonto.ilta
7.201a
8 .4 5
1 0 . 15
1 1 . 45
1 3 . 15
1 4 . 45
16.15
17.45
1 9 . 15

Nuuk$ionpultå
7.501a
9.20
10.50
tz_20
14.10
15.20
17.10
t8.20
t9.50

la = r"in låuåltaisin

tAPtr{

TilåånLrphklivijä-leMen 50 nk. Olenswrittanut rEl(su
il|mciltisd't!ku
HSL:ntilileMsilaEdiLirl.2d 2 l42i E13842.

T

KuulD enn$tårln Suo|nen Matkailuliittoon (SML:n

kart.jabåtuanlisiiksi liittråHSL:ii;in.Makm woden2000
suorajåsetmaku 50 nk ilrnd dUistii lasleå HSL:ntilille
MeritaE€rildk.24.2l42l8-13842.
HaluanlxrqaHehDsnS.{duLaiilkvijo'hinjasriiku$å l--l
Suoms Matloijuliinoon Mål54 SML.ntiisem.Isd t40 Ll
n* minulleläetedirilå lou}}eua
Ilmoitanosoitreen
nuutolsla

Eddngin S€uduDLåpitrkldjåt
Ilketie 1l C 24
00400Helshki

054l)24
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