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Ptneojohtajar
KiBtiKlmola,Vehkdrie
l7-21C l,
04400Jäwopåå,puh.k. 2919l?1.

HehidginSeudunråpinkiivijiit !y:n (SuomenMa!
kailulinonjäsojiirjestö) jliserlehli.
tuo 80 3/00 1.9.2000
Ilmesta neljäsliwodesa: helniknu! alusa, touja joullkum
kokuunpuolivålhsä,
srfskuu alussa

Vtuåpuhenjohtajå:?orui Heinonm,Hankosken"
katu3 G29.01360Vdtdd,pul'.
k.8748892.
Sihre.i: AnjaPouliainm,Kjilkais€drie6B 4,01800
puit.k. 8784236kånt 0400-4I7 493
Kldukkala,
Raldtonlbitajå: Mdja Lultala,Kuusniehende
?2.
00670Hki. pun.k. ?24?101
Jås€nsihleeri:
SadåKoslm4 Pe.niläntie1 H 56,
00740Hef
sinki,pun.k.
3863416,p\h.
t.4133At 4.

Aineistoseuaavaelehtemvaslevalletoinitlajalle
lssN0788-625X
I6eMåårå L l .2000I 142henkilöiijasuoraj&siå
29,Iehden
lilaaj'a6
Vdtaavaloimittaja:Saua
KosrmÄ
Penuiliinrie
I H 56. 00740Helsinki
puh.k. 1863416 sada.kostama@nd.fi
Lruutoimiluskunta:ReioBlonb€rg,
KiEri Jalovaara PekkaNeinen,SaijåPalo,Mirja Pi.in€n,Hmu
Siil&i
knsikuvaja piirokset:IrjaTikka
Valokuvdåjå:
SakuiPalo
puh.09-8521023
Mainoksel
TJM-systems
l/l siw 2500mk+ al!
l2 siw 1500nk + alv
l/8 siw 450mk + alv
l/16 siw 250mk+ alv
SISÄLTÖ
Pääkirjoirus
Toiminra
Loma
Knj@ppu
Mansikkapaikkani
Lapi.kävijälehti20 v
Tuuldtus
Kalottireilillå
omatoimisesti

Pa*kjyhteyderMqila, Eaikinkatu24,Hli. rilioo
2t4218"t3842
KarjakaivonavaimensaaMålkåiluliitonmaik;roinistost4Atooilie5
C,003?0Hki(6.k6),ma-peklo
9.00-16.00ja CafeSollvau6r4Nuuksionrie
82,
tukista aukiolopuh.86784340
Srcne. Matkailuliitonjdsenpalvelu,SirpåVuontela
p'ul1.62262812.
Painopaikla:RaineSalni Oy,Hehi.ki 2000

s.3
s.4
s.8
s.l2
s.l5
s.l6
s.l9
s.20.

Tieloåivi
Rjnk6 pohjålta

s.23
s.24
s.29

PYI'KIRJOITUS
jossaparhaito viihi)1. Jokuhaluaavaeltaaautiolå
Jokåisellåretke'ltdlld on omatsuGiktimaisenansa,
paljal&aa,toheuesopivatpmmin metsåiset
outamaat.
LappitejoaajokåisellejotaHn- losin.josnseensä
kohdattuonvaikea
Ome sielunmaisema.
meneehuomaa
helpostiliikkuvmapilkålti onasa maisemasa.
pohjoisesla
on lähten,tetsimäån
vaihtaasitätoiseen.Juuritlimårairuomaiseoaonsitäoikee Låppia,jo1å

Itse l i i kunm ieluiloalue i l l å ,j o $ a l u o n to o n v a i h te l e v a a.Mai semaoi kuul uval ,tuntu,j äN et,
pienetlmpseet vesion sedåisema.jota
kaipaan
kulkiesanimaastossa.
Seon luonnon
våiintåädkin
påivånmittadnonellåtåpåa.
Milloinpäillvånsinisenii,
milloinunnan
eldenldjokavaihtaa
muoloaan
uhkaav@å
- iryndrå råi låikk aänå.
Todemäköisesti
seolisi
Joskusol€. niettin),t,mirinuuallåtulevallerctkeilijåUeSuon6sahaluåisinnä)4iää.
jtrui j,i d tai meri. Nehånovat o6inta. mili Suonsla voi Iö'Llä. Jo nuul4nan kilomelrin pååssä
päålåupugin kesk61614 voi muu$aaaivantois€nlaise@
maailnam. SieUäkaupunginhlily haihluu
k ni kalliot jå €malm ulappavaltaavat
maisend.Milenpåljonrelkeilysäoleme
olemåtlomiirja
osmeet hyddrrtiitimenajajdrid?OvathmulkoluodohoneslikuinpienoismaailmLåpidrnrunluomosra.
l€ppoisaa
Yhakaruajaankea onolosubleet
sielläkut€nrunMeilla- duttatoisaallanitenkaunistaja
auringon
heloftaessa
E dellalerrlu.
ReijoBlomb€rg

.it
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TOIMINTA
SYYSKUU
pe - su
15.-17.9
VIIKONLOPPUVAELLUS
BIRGITAN
POLULLA
LEMPÄÄLÄSSÄ
Vuoma 1439sFtyi itsenäircnLempäålän
piiåjå. LmpäÄlånseuakuta p€rustettiinjo ueila klmeoiå
vuosiaaikaisemin ja sesåi omo kiviKrkkosa l400luu puolivåliDjtilk€en.Birsiranpolku Lalke
timpålillt' kåuiissanaismisra mctsisså,joiden
lonEssasillointdlldin
siinuåjåfliå. Patikoimionholppoa.
KosteilleosuuksilleontehrysatojametrejåpiikGpuiras€kåklmm€niåsilloja.Reittionviitoitenuniin, er1å
edellisellånerkiltå näb,y selnåvatle. Matka vdelta on nnl6ti taukopåiklojå,joissa vo' sylrrää
Ldl'ld tilausbusilla Råuråliedto.iD
pe l5.9. klo | 8.00.Paluulinja-autopysäkitle
tilausajop)såkiltå
su I ?.9.
n. klo 21. Retkenhintaosmoliajien
däånsliiriippuenn. 150- 250nk sisåIlåen
bårkd ja saunm.
llmoiuautuninen
13.9.nemessäJomaNmelle, markaFrhelin
040- 5683t79. koli 0l9 - 3t8 243.

27.9.ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Syksyävoi ihaillajokosaudta, lmesra 1aikuistiltakåsin.Ettiijakaa kotiin,voi takdsapåisrella
mål&a@.T4kulmppu voi helpotlaakotihatkia. SaDna
o! Ilimir klo l8 aikoihin.Saunaonyhreissauna
ja maks@
5 Ek. ValulhenkilöAulisB6t!ön puh.mp.0400-100877

LOKAKUU
4.10ke klo 18.00KERHOILTA
. RETKIKOKEMUKSIA
ITÄVALLANALPEILTA
Kaistuienen åla-dte, Puutdhakalu I

Mi*iilaisiarelkimahdollisuuksiaAlpittårjoavatpåiväEthlleraivelluksille?Millåisiaovatalppinajåt?Enii
et€Fnavauluvatmais€mat?
Kuinkahelppoatai vaikeåarelteily Alpeiuaon?
Tliståkaikestakuulme ja näeme keihoilldsa JåflenpddnRetkeiliöidenroioesra,jolka k€sållå2000
tekivörreissmltävalltu
Alpeille.
vastuuhenkilö
RjlvaPu6n6 puh.38?2101.
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7.10.la
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sYYssrvous

Ah laulai! tydråstee.. . Kdjabivollå saasiivotaoyds laulmårh, jc siltii nDtuu.Påädia on, elräon
mukavårjåpunddtatule. Hdjoihin tartutd klo 10aikoihir. Varuuhalkilö Mirja Piri.en puh.mp.O4o560204t.
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7.10.la klo 18.00
. JUHLAKISAT
YOSUUNNISTUS

Lamtaina 7.10.kmåjålleen sånkoiljoukoinetsii,elsiija soisilö'rävårså- vielåpåkartta& nerktyjstå
paikoisiå yö6rja nimisiiin.Liikk€ellelåldelåån,ku ruom&isao
ontodemuhiittåvånsånld pimeyden
ldkeutuen Kdjakaivonnelsi@yUe.
Kispään,}ådb vaijel€$a,jollo'nviimeistsodoreradsaapuvm
MandollisuusuuMistaamyösiltapä'völlÄjokoyksinrai Dorukdsa.
NåiDsaleisenakesånåtnhjd elåkelåhe. puuMtkrho on ehtinlt askårlla eMiilysmaiisen
åNokk@r
palkimot,jolka
Notab os&orlajien
kesk€r.
Pääratanesbi:
Reijoval@der.Kilpailukanslian
puh.01938)2 5 0 .
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8.10.su klo n. 10.30
SUPPILoVAHVERoRETKI

puh.019 381250
UihlöKrjakaivolta.
Yhleyshenkilö
ReijoValand€r,

tl
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oTSALAMPPURETKI

SimpaenEki on luvmur viedåporuko jltarelkellårdpeeksipimeätrpaikkao,jGsa ei lou kunoråeikå
kablMppu loisra.otsdmppu kyuilkin- Kokoonlumispaiklaja kelloraika selviåvätilmoinaurunisen
yhteyde$åsekäse,p&jäålö takulmpulla. VatuuhenkilöErkli Simpanen,
puh.I49 627t .
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25.10.ke

KEsKtvttKKosAUNA

qod€lta). Saunäon låmin klo I 8 aikoihin.Sauna
vielä $nai keskiviikkosaunaja
sittenseonloppu(1å11å
on yhteissaunåja
maksaa5 mk. VaiuuhenkilöKaleviKoski puh.k- 8 I 3 5460.

MARRASKUU
1. 11.k e k l o 1 8 . 0 0
SYYSKOKOUS
Kaisdiemen ala-ate, Plutdhåkåtu I

Kokorkesså kiisitelliiiinsåiiniiijennää.äämårasiatiVålirad .iohtokwd jäsenere.oworoish dlalle,
käsitelläiir woden 2001 toimintasumitelmåja lalolsdio $kå pddtetiiiinwoden 2001jåsemaksun
Kokouk$n piiåledr onluden tukikohd.. hånkinn.si' pdåtttmin€r Esit.|lnånjr kåydiin kelust€tu.
!ud€. tukikohdrnmrhdollheshhånkinn.str,Tulevdkutl.måånpåAtök.er Ybteysh.nkitö
Kirsti
Klcmol..Duh.k2919r7r

pe - su
10.-12.11.
KAAMOSVIIKONLOPPU
EVONKELKUTTEEN
KÄMPÄLLÄ
Kåmpiissä
onpetipaikkojaI 2ja laniåpaikkojåsand!eao. myöslelttailuonnahdollisråpihapiiiisså.
E.sin
ilnoiuaullner saavårvalila.Ajo-ohje:rieltä24 eli vånnafta
nelosti€li t0lcn emenPadåsjokea
tie
vaslmalle T@sjiiryelle,sitä
niinpi&ållektmestule€viittaKelkutre.
Mukaanrctkivmsteet,omateväätjamajoitteq pikloreppupåivö.eikillejasauåvruleet. Hintanoin| 00
mk,sisältäänajoituken, såuntuja opsluksen.Maku onkaikille sma p€lipaikdtariippumåta.Kuljerus
omillaautoilla,
kysykimppakt?riä.
PqjerainaI0.I l Vääk5yrShellittat
lärö klo 19.30.
Itnoiftaulumisel
velåjälle
Pen[Salolle20.10.neue$li, puh.09-291687]. oyösIisdi€roja
voikysellåtästänunerosra.

18. 11l.a
LAUANTAISAUNA
ja suunnistavietrå,rnå,ån
Pakkaareppuuneväätja saunakamppeet
mukavaasaunahetkeå_
Onkohanlåmmellariitettä?Saunaon lämminklo 15 aikoihin.Saunaon yhr€issauna
ja
maksaa5 rnk.Vastuuhenkilö
PekkaNårinenpuh.mp. 050-3399851.

25. 11 . l ak l o 1 8 . 0 0
PIKKUJOULU- ILTAMAT
TUULENTUVALLA
Ylmintie 2 (rfY kdtta, siw 33/8+58)
Lapinkävijårvietuvdtpikkujouluohjelmallisteniltmienme*eissåTåpioRaulavadojå ReinoH€lismaan
yhteislyönsrmyi.!ijoilla Puistold työvåentalolla/IJrheilutalo,
oy$elminTurld Tulalla.
lltMliput maksåvat
n. 150tr<,johonsisåltyvåtpäåsymls!, ruokailu,ohjelmaa.jollupukkijalopuksiI %
pukinpakdli Gnint.
ruokajlodål.ja
tunliåtosia jukopoki. bnditmana.Tuonukansi iltameininki,
20mk)
tai?5Rautalienlori-Numilien pysäkki.Puistolanlien
Perillepääsetblssilla
74Hakaniemi-piibt€pt€iikJri.
pa.ktipaikaltaulkotulienvalais€oapolkutuopenle.
''Lippu"vfiaukel !0.I L mme$å Ki6n Klemolapuh.k.291
9l7l taitu1vaPumenp!h.k.3872l0l

JOULUKUU
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6.12-ke klo 10.45

MARssr
JASAUNA
trsENÄrsyyspÄrvÄN

Kdjakaivolle,josa sauna
Kokoontuminen
Solvallanålåpdkkpaikalla.Kolnen tumin reippailupdät€1äåi
(5nk/hlö). Evätnukae, KdjåkaivoUavoikiiislöåndl*åaa. Vastuunenkilö
lånpiääsaunomishalukkaille
p!h. 8?84236.
AnjaPoutiainen,

Eo I
tH

16. 12l.a
PUURONSYöNTTTALKOOT

nauiilaa hemekeitosla,ihanästa
Työosuude$åjokotehdään€nkoja lai vedelåärpnita,Syöntiosuudessa
.. våshuhetkilö Uljd Pemupuh.mp.
saunombta.
riisipuuosrajaehkånuisbkin helkuislå.Eikåunohdela
040-5921218.

30.'t2.ta
LAUANTAISAUNA
malsaa
käsillä.
onlålmin klo l5 aikoihin.
Sauaonyhteissaunaja
Vuoden
2000viimeiset
löyl),iovat
Sauda
puh.mp.040-592727E.
5 nrt. vastuule.kilöUljas.Pemu

LOMA
22. HffHTOVIKKOYLLÄKSELLÄ31.3. - 7.4.20O'l
LähtöHelsinginrautåti€semallape
30.3.kto 20.24
junallåKoldiin.Palu!smae paikkåd
lähtevällå
su8.4.klo 08.1Iamulla.
Hi.raSML:njäsenille
2400mkja huille25408rk.
H i n ta a n s is ålr y y edes t å k a i s ej ut n å n å tk a t
maklupaikoin,
b6sikrydn,nalonuspååsinlGnden
hengen
huoneissa
sekäåmiainen,retkievåät,
ohjanu
tai vapamuoloinenhiihbretki.saunajapiiirtillinen

Ernakkoon paikaq varanneervarmistakaa
o s a n o ttonne
mi el el l åånj oul ukuunai kana.
Emakkonaksuon 600nk, joka maksetaan
kotiin
löetttaivållå panlJdsiirtolonakkellaeråpåiväiin
neMe$ä.Tiedustelutja
il6oiuauruminen
4.2.200
I
memesäJonaNmipuh 040-568
3l?9rai019.
3 t8 2 4 3 .

PERUUTUSEHDOT
Josvdausperuuletae!palauretaan
ilmoittautu
mismaksu
vän.lrettynä
100
4i!a roimislokuluill4
n& vrauks€Ila,kuirenkinniin. erä jos veåus
dyöhemminkuin:
Peruuletaan
42 - 3 I vrk emeonatkan alkua,pidaitelåån
puolet

0 - 7 wk emennatkan alkuå,peritäainvrauksen
Tilaajaon oikeul€11u
tå)leedtakaisinhahsuun,
våletuettyrå
toimisbkuluilla
100mk,peruut
tå € s s a a nsai råudeotaki a j a esi l täessään

30 - 15 vrk ennenmatkanalkua pidäbriiän Helsirgin SeudmLrpinkåvijöillå d. osano(åjien
emat*omaksukokonåån,
Mikåli1ånänalsu onyli
vaihrydenlai muun€malta daama[omån s,1n
25%vdatmlomaviikonhimdla,pålautelaotähän johdosl,oikeu peNlttaalooarilaisuusl4 qk emd
ilnoiterunlilaisuudenalkamispäiviiå,
olemara
14 - 8 vrk etuen natkan alkua, peritättn50 %
velvolline. korvauksiin.Jåiestiijainperuuraesa
vara*sen kokonaishimasta,
kuitenkinvähindiin ti l a i s u u d e n osånot!omaksupal auteraan

ONNITTELUMME 20- VTJOTIAALLE LAPINKÄVUÄ-LEHDELLE!
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Usåtietoja9800 210 21Oja O9-22A191

HelsinginfÄÄrnLÖfEHDAS oy

Huonekalatehdas Korhonen Ov

HERCOFINN OY AB
puh.09-6136900
PL724,00101Helsinki,

ONNITTELUMME 20- VUOTIAALLE LAPINKÄVIJÄ-LEHDELLE!

SuuntaamatkasiSALLAANSuomen
sydämeenHotelliTAKKA-VALKEAAN
Soltapuh.016-831E0t
20 huonslta, 15 3å0rållbta
Kysy my(b möl(t€jål

Tilhunhn retk.iuhotellitsa ja -ntaiassaon yhteensö100 vaodepaikk@
Majoitusliike kuuluu vallakumalliseenSuomenRetkcilymåjajådestönSRM ry:r hotelliketuun
iaedelleenka,saivåliscen(IYHF) hostelliverkkoon.
SRM:n luokitusjn.jst.lmgssåhotelliotr luokiteltuylempåån(***) trsoluokkran.
Iikft urilan R€tkeilyhotelli
Valkoisenldlteentie52
001300Vmtaa
soiraHorelli09-83628620

Suomoloisen
NETtAttäoilllemtrult
)-{ Tarlolla
merkeislötunnislol
/ suomalarsen Nöistö
suomoloisenviljelijön.
iielcö missöhyvo ruokq
{,) Wöntuloksia. Hön
kosvoo jc miten metsöön

r HELKAMA

saqdqon meininkiq.

ll

MENNEITA
LASTEN KANSSA RETKELLÄ
Ruokaiånko
onr€tkenkohokohta.
Onhmtumeuua,
HSLjäiestikwåisendlaudrainalsienr€tkipåivän
Nuuksioo8.Yhdistyksertoioinnanjårkunn€n etä relkiruokamisluu paljon paremalta kuin
kmalta on 1ä.keååsaadanuorcmpaåHnviik€ä sa@ ruokakoronåpöydlinlialresså.
Siinäk@ si11en
mukåan.Sitä paitsi lapsetoval ulkonarbmia syödäilnjavdhånlevåliiiinniinlaN onuulraendgiaa
ilonluojia meidån pä?iasiassåikååntyvien .eikenjåtkeisen. Låpserlosineivtil malralevätå
vaan pu.kavarenergiaa.sa leikkinältä tai
turut@alla luomonihmeisiin.
Jo1| lapsi yl€nsä imosluu aiastå. on rctkeil)n
aloitt@isessatårkeintåsenhauskuu.Pienillenoin tipset tekevtitjarkuvdli havåimojaliikkuesså&
5-7-wotiaillelapsilbniti,ä
kaikkiin
k6 kolavar.epussa Mlmikau ei aina keksivåstauksia
omal vaattensa. Myöh€min reppum lisåriiain kysymyksiin.Kukå tuossakolossaasuu,mikä
painoasennukao ks jakravatliikaa väsymårå kuklanmiämäo.. miksituonkuus6 ållaon niin
ktutaa.Makulpusijå-al$r4 nlokailuvålinet,tuoa1 paljonkäpyjåjamiksineonlåfrän.iiköisiä, niksi
jne. voi vmlemat kotaa vieläloisraiseki.
ruostapuuslaon kuoEt llilrtorl j a niksi siioti on
niinpaljonkolojå?
Mevar$emmal
seme miedä
ja ihnetelläja myöskinilokleme huomala eni
Lapwt kyllå jakavåt kåvellå. Pda paikka o.
poruke etlpåÄsså,nissil päatseomdsa taldissa itsekionäeme 6iois1åuusinsilhin.
kulkemaaljåmikiitarkeinlå,nåkeeeteenså.
Edess.t
jaiohkeåsriottamaåntapsel
liimpimåsii
eihrvilsekatlellapelkåstiiä,isojerihnisledjalkoja Suosiitelen
ja rinkkoja. Etujoukossa
on myöstune, €lu saa ja l6tenlåpsetrelkillemukad.
johtaaporukkm.Pikku naposteltåvaat8kurn ja
Mdjamulmi (Mdja Luhlala)
pulloonmehua,ettåmielip]sry pineinä.

TAPAIITUI PIENTEN RETKELLA
Nooråneka notskireissu
Koiwt kahisevalluulssa, ja oinai keikun äidin
harteilla,rudessåketotuolissa,hujd ko.kealla.
Aili onpitkii,muttanlt minånå€nåidinpitilnyli, ja
Tuui tippuil Pukais, ja jobd hoks@valldhyillä
taakepåin-Mdja kipais€ noutamaesen.Måljaon
Jo jso tyrrö: yhdeksårwo11å.Minä en ole vielå

Ennen .jyrkkåaialamäkeä on hyvä hengäh1ää.
Måitopullollinen ft uloide, jasitreDåiti ndst@minur
s y liins d ja s u k e l l a m m e y h d e s s å s y n k k å ä n
hå\metliiiio, Aiti suojaaninua niin, ett€ivät oksat
nåmu1a kdvojbi. HupsislNoin sitä mentiinyli
pmn, ja sitteDta6 almåkeen. Tiimähåd ålkåajo
Pysähd,liiiio ison kiven j oureen.Äi1i leviniiii ålteni
vaantonuovia ja hulaurba samåssahötäkåssä

aluståUemehnnsa- otreksi naitoonokseni on
paremsså jemss4 Kb vats&i otrpullollad
låmirriimailoa, äiti kataa midulkivenkupeseen
jå penlele lalkinsa uumeniin.Takki on ruttuja
luoksuuäidil i; rändnontwallista nukalraa,

ja din me åidinkdsa lihnit€tå?a ja tiiristetåån
sitii pötkötikkuatulessa,kw* ruskeamösö on
melkein muslåa kåkkåraa.Liekit tanssivat
ed$iime, ja sevåstaonjaimiu. Kb äidiDsilmä
viilttiiii, minå lipai*n rusk€o pö1könpakkausta.
Hraå5- paljonpdenpaaLainporklmå. . ..
Heråänja tårkkailenpilviti. Punputihataral Sillävålin,kun åikuh€thöapivålporokatvia
ja
purjebtivat tuulessaja vihreå miintrynokså Marja juo dehua, minå tutkid isoa, musraa
huiskaurbalervehdyks@yUiini.
Lålistöltäkuuluu ouovisiikkiå.Noin isoaer ol€ emennänn*ä:tn.
I@oslun.apistelen@ .iatdam kiisj kumolla.
liverysiä,jajänikinliplattM.Munamriisluorårinä?
Mikd w sisållåljn6pis€€?
Panstailmoiliåå,etä olenherlim)1.
Noin,nyrollåejoåidinsylissa.
Sillåvålinkunminå Pia keikuntaask$btuolissa.Metsäonjo luitu,
kalväisin
Höyh€.saarilla.
Ma.ja oppi tekemåän €ikiiminuåpelohenöiilaink@-Kolinarkallat.uld
kiehisiäjaniinolitulel saatnåikan. Aii tbkee åidillekaikenkokemeijanåkmåni,jaaiti
vsrailee
suuhunipottu-japdkkalmuusia
erolaan:Marjaja sediit
lusikkatolkullaja minulle.Tienhaarassa
hrvälrii se maisruukin.Airi sanoo.euä olen vilkuttavåroinulle,jaminädaurb
niin,ets ikenct
ja veisrää
kdvissyojå
jorain paislavat.
NiÖdåån
laasl
ib€lleeotikunnenäån
ruskeaa,
pehneääpö&öii.Minåkintanad rikl<uun,

KIRJAREPPU
L..månnin muistelmrt
Kuuervo Kemppine4Porvoo2000
Låmminmuistelrnalherånivål
heriniele*iintoni.
Palåuluivarhd muisloihin Kullero Kemppisen
lulaisatretkikiialjåkirjoinajo
våkevä,elåviikieli.
Munanitä rc&eilykirjojstaustalla
oli?Taimå
reos
piti lukealYuaitlksekseni,
kir.jdsaei kovinkaan
paljonsiwtalamminmielihedtusr4 Pmsrelua
oli, ettåniistähänolikirjoittanul
tdpeeksi,
Rivien
vä l i stä selv iääk uir c nki nm i e l e n k i i n to i s i a
yksityiskohtianm. niistä henkilöislå,jorka oval
jåkåneetmatkaaKemppisen
Lapinvaellukilla. puutu.Teoson palcu. mutteir6k6ra lueflav@.
SadoinselviääyllåIåvänlajaha@rutoiminrajå
Kirjoitejo lapa kuvataaikaajalapahlumia
onyhtå
yhteiskumallinocållistninen,jokamuistelijålla
elävåkuin hänenluotrnonkuvauksensa.
Siksi
on ollul. Kirjoittajaoellimlinkaa.ijåsuro taustar etkeilijån kåsissiija Krjasrossatäoåkin tms
on
jotedkirjaaonvaikeålakeå
olarnielenkiintoisia,
kåsistäiin.Huumo.ion ollut ainaeräsKehppisen
"ravmeitti
"eikiisitålåh.aiståksånnuisteloisla
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Die s.lönsten Wanderungenim
Riesengebirge,
Mrnchen 1996
Retkeilyop2smyösKirjåkerhostå
Såksåssa
kiisiini sarhi opasknjavaelluFireistii
Suomen
Retkeilyopdken@kuvin,seoinja kanoin
tuesngebi.eenalueella.tuesedgebirgellä
enne
sadoista
retkikohleisla.
Melslhallilnksen.
käynfrr tillii kenaa. muna kolme wotta sinen Suomen
SuonenLadujåSuo.aen
Mardiluliironyheisryösä
kuljimesikålåisilläpoluilla.
Opaskirjalsa
on selostenn
kåiktid@liisitoisrå kokoma op6 €sitteleoretk€ilyalueetja ieiril,
ja nuutluoMonsuojeluålueet
sekä
su o si l e l l a v aa
r eit t iä T s ek i s s aj äi P u o l a s s a . kansallispuistot
niidenvaellBreititjåauliotuvat.
Muk&Eovårvaltion,
Sisällyslueoelossa
on esimerkiksi
v&ikoodeilla
merkitttreittisvaatiwusåsleel.
Reiteistäkolneon kunli€n jå nonied muiden lahojen yuaipitämåt
Op4
punaisiajåseitsemån
sinhtå.Knj 6så onjokåisestå relkipalveluina.hmitrrinjåEtkeilyålueitt€in,
reitislärunsådri vårikuvia,karlta piene.nös, korvaåaikaisennat Lådunja Matkailuliilon
j a Mctsåbal l i tuksen
R € tk e i l y re i tti oppaan
jainforeiristt
ja majoitusmahdouisuuk
edtyisvihje
sista.
Nåinpikasilmliykselliis@ropeasti
mielikuve reLkeilyoppad.Me j&enel saame läfrän viime
v u o n n a i l m esrynoen168-si vui senki rj an
jolloin.eillisuumil1elu
kohteesra,
onhelppo
lehdå.
Malkailuliitosta.Kevåils$Iåbliense on kuulunnt
Kirj6s. on nukma myösripaushisto.iaa,
sillä myös
valikoimiin.
SuumSuomalaisenKirjak.rhon
nykyin..Puolepuol€ine.
Schl*siekuuluielnen
sole Satsålleja Tsekinpuoleise$å
osdsa eli
HmuSiilri
Sldettialueella
dui salcakielistäväestöä.
Osin
alwenretk€ilr€i$rpohjaubvatvaniue
satGalaisen
rcittiverkosloon.Edelleskin alu€on salcalaislen
suosim@
rctkeilyaluerh.
Opdor niel b,fiiivånselval
ja vårikäsja houkuttelee
lulustumaan
alueseen.
ReijoBlomb*s

ONNITTELUMME 20- VUOTIAALLE LAPINTNiVIJÄ.LEHDELLE !

HOTELLI LAANINHOVI
99830Saarijärvi,puh.016-6752600,0400693 862

VilliPohjola
Eräkeskus
Inari
Riutula,99870
Inari
Puh0205647960Fax020564796i
email:erakeskus@villipohjola.com
www.villipohiola.com

villi
PonJoh

Kun kaipaatedullistaja kodikasta,
muttakuitenkinyksilöllisti
hotellitason
majoitusta
pääkaupunkiser.rdulla,
otayht€yttä.
Huoneistohotelli

PRIVATEL
Porarinkatu
3, 02600Espoo
P u h .5 1I 051.fax5l l0 5566

Maa- ja metsätalousministeriö
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MANSIKKAPAIKKANI
Minulla oli Mesikkapaikkdi jo ensimäisellå
rctkelldni Lappiin, Eikka en si1åvielä silloin
sellaiselsi mieltån)t. Se osui silmiiri jo kolona
katsellessdikåntå4tumeolisijcku kjvamemå.
SilloinstutuioleveniintosikaukoaKiilopådlt!
jostasessimåinen vaelluoliålkmasa.SiUoin
sahtime juun jajuu.i suonujoenjdlad! kantaa
katsoessd
tdtui Mssikkapaik*oi oleve €ntisdi
kaufr pean,1,kuolijokjnkdsit]6 rinke kmsl4
mutta åinå km otti kadan esille, se suorriad
podppasisieltäsilrniue.
Kului mudåfranosija edellens€Dtuntuin ovela sattuisellainenva€lluskaveri,
joka jo pienestii
nimijasehmpohjoisp@lellåoli
ajatukissa.
Sitten vihjaukesla oli vålnis kierulnåån våikka koko
däärjånenoksi.
Sadiselån.
Reppuunkaldenviikon
Alusla pitäen oli motrona kierliid kaimpår
jamikiisopisisilloinreittiin
nahdollisimdkaukaa
pNmh knin Mesikkapaikkmi.
OIi kesåku!,lmta oli madsaja ne kiipesimme
Silloin
Vongoivan
loive rimettäkohti buippnå.
dåin ensimmdisen
k.Ian Månsikkåpaikkani,
Vongoive Kuusikuun. Upeita, pitkiå, hoikkia
Muttavdtasel@veawoM4k€väällÄeki4 meillä
oliretk€npååkohtenaKuusikuru,Iyrkkäiinkmun
ldkeutuessa,upeittenhusied lomil*, olin vma
Madsikkåpåikaståni.Viet€rliin pari yötii
Kuusikwssa,selällåännaatenjaihctellesapuita.
Vaikka ole. olltrt Kuusikurusa vain muutamm
kelm, niin se o. jotenkinjäån},terityism hlain
mieleenupeimpaapaikkeå. Jolenkuntdlin t'ssä
nuutamawosi sitts puoliwosisåtaa,niir ei ollut
SeonVongoivan
kovinvaikealö)lååjuhlapaikkaaistu€$a,kuu!€ryop:tillä.
Kuusikud.Siellåyksin
mieli oli h)ryin.auhallin6, kuteneråmadsapiiää
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LAPINKIiVIJÄ _LEHTI 20 V
Seuraavatviisi vuotta 1990-1994

Vuoden 1990 lehdel juhlivar lo-vuoriasra
Låpinkåvijå-julkaistå.
vuod€nensimåisd lehden
piiäknjoit'kesapååtoimitrajaRlijåHenbbrtrkiireli
lehteålenneirii
ihmisidjapohli"Miu@Ma 2000?".
Vieläkö vihtakdrihd läplskå on vårilåiskänä
ja roskiksissa?
lapinkiivijöidenkirjahyllyissai
tuiltaiiikö lalkooharkeäja imosrusta?Riittiiikö
aiheita?Riitiäåkölukijoita?Tiillåhe&elläti€diime
vstauksetnåihinkysynyksiin.

jonlui Mirja pi.inen.
Uudeksipåiitoiniilajaksi
Tehtåvåtuntui vaikealra,sillå Raie rekmä ryö
lehdo hyvdksiotiolld dEntdv@.
Toimikutrhsäityi
Ieilcnkin kltahi.fti! smeaja Raijaånroikaiken
lukensajå lieroda uudellevetåjålle.

Uudiststå tapahtuimyösrehdentairossa.Kåikki
jutut kiioitehiin tietokon@llaja låi€$iin taitoohjelnalla.Amanilliloa ei ollut ja ohjekjiojen (
jos sellaisiåoli) seur@inen tuntui vaikealta.
MuutaMviikon ähelthiseDjålkenpainopaikk@
Muul€rlehlijåtkoi w6io saalossamlovåur@ufia vi€tiir kokonad rietokoneella
taitetb rekti, Kuvar
linjaansaH€hingin SeudunLapirkåvijöiden lisåtiinedellenleikl@liime-systemillå. Enlinen
bnDimd tiedottåjdajayleisemp:intt
rerkeilijöiden, ki.joitukonellåkirjoittdinenja k&i ainoolisi
jaluonloihnisten
ulkoiljjoiden
leht6å.Suurisdja vis}l aikaavåidviikon.
Aik@myödend.rot€knjike
jalkuu, Nhkiotr oioita
"RelkeilyRuolsissa"
kåtttö alkoi sujua ja koneidenyleislyrryå
käsiteusiineri näkökulmishuseissålehdisså, puhlaaksiknjoittmisen
pystyi tekemådnlähes
lulutulårn Kiisivden geologiaan,
valokuvaukren jokainenkirjoittaja itse. Aikaa sih alkoi siiiisr'å
re1kellå,retkeilijånEvintoonja vaitka oihin
mielenHintois€€n
6i@. . .
Lf,htislpistnipiuosinjohlokun@piiiitrdmään24
tf,hde$ii julkistetad kirjoituskilpailurelkeilryn, siru kokmtr.Jutlujenmonipuolisuukärsiselviisli.
jå sadoslå Lehdenpååldkoituha oli edellee. pååsidsa
Lappiinja luont@nliitBaistaaiheista
naulitaånpirkiiain,Julkaisutoibikunrakinon tedon@yhdistyksoloimimdta. Valokuvien
kåJ4tö
joukko kuviuajineen
iskukykyinen
ja jutlujen våheni,paperinlaatuahdkmeirib ja postirus
tapahtuijåUeoblkoilldkulujenpienen
iniseksi.
Kaikki tlntuisi ol.vm muutenhyvin.nnrta lehden
budjeltisiti aino moksen lapinlåvijöidenluloista
ja Ghalleolisi ollul muutakinkätrlöå,Iohlokunta
yhdislyksenvastuullisenårahdrkä)(ijdf å pohti
ja mrutmiå kokeiluja*in.
e.jlaisiaratkaisujä
dåinostenhankime lehostmiseksiloteubriin.
Niislil ei kuiteikå€nseru haluttujaruloksiaja
.jobrokula piiali Ejoittaa lehdensiwjen näåtrnPääroimillaja
laas halusipi1äiiloimilullellis€n
ja oäinajauduuiin
lapåuden
selkeiiain
ristiriitatild
teeseo.JohtohDradellilehdellesellahel6mil,
joita Raija Hentnan ei kokenul ptstyvänsä
ooudalhad. Tilme johti Rate erconl99l .

YuodenI 993lehdetsaivarerikoisråioiruksen,
sillä
oliyhdistykenjula@si(20v.)jalehdissäkå'riin
Iäpi lapi.kiivijdidenhisloriaa.Smana vuonna
painopaikkamuunuuNlkt?ainoksi Painonikktuei
denkadottuayhtåkkiäpainobuineksestä.
Lehdenhenki säilyi kaikesrahuolinåna eriräin
sa'@laisha,Edell€ensmatvakiopalstallö)rlivå1
siwilta. Ensiåpuoli pudomulpois kirjoi$ajm
puultuessa.Tietot€ksreisså
oli päiipainolälioå
ja-reittio esinelyissä.
Suom$erirelkeilyalueid€n
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TUULASTUS
Tuulasiuksellatarkoitelaansyksyis!å,yöllä
jossakalatp]?deriir,!
harjonenåvMkålas16muo1oa,
ålråinellakeinovaloaapua kå,atåm.
Tuulatsaika alk& maalsarhne€lokuu diden
ja jatkuu loka-mdraskuulle.
pimetesså
Paras
kuukåui on syyskuu,eden k€ltaisenlehde!
ldkeutmistå ved€npimaue, sillil lehti pelouaa
kalm pois. Vs'lle ei kMata ne.nå myöskaiiin
jouoin kalatovatnih *koja, ettei
kuutamoUa,
luulaalleole asiåa.AILIyö on pddla tuul4aikaa,
amuyöstttkålårmuuttuvateemiksi. Valitsesiis
1ry!i, pilvin€. poutasäat.

jåsopiviksikdkaistutpiikjl.Tuuldvaloonmal'!6ia.
Päre1ai valopetrolillaloimila Petomd. Monet
kd',ruvätnyös alknvåloÄjokaonkyll&in kårevå.
Alkt win autosbinijajohdollinenpohtino Iaudan
@ iainniin valoon vålnis.Veneeseen
lNitasn
vielåkala-åsliånahdollistasaalisla ! rnen.

jotrtuessaan
ja
Tuulasvaloon
kalat sokåisruvat
käyttä),tyviiteri
laulla. Helpin saalisonhauki,joka
jiiai ylee$li pötköttåmäånp.ikalleen. Jos hauki
kuitenkinottaa spurtin,siiheDei ehdi osua
tairavink@ahaimis. Laha onehkähaGtellisin
tuuldtettavå.Seonlähs ainaliikkee$åjå lyöntion
kale kylkeo, ei suolu kale
Helpostivoisikuvirlll4ettdtuulastusliinyisijollåin saatavåosud
lavaua hruleen,koskakovin sddalaisilla nåmd selkårir.Hidasahvo on me*illin€n pisrettävä.
ssat tstlval, mutå tarkdstiajaGllenbulastus Todellisuld6saanve.€i ole hidas,sillä se on
pistetuiväainakalm pituusuulab ja naiinahved
vaadit}1nensåån.
Tuulellaeipimd
läpinäenitäiiq
o. poikirbinatnimenpiikeissä.
vaikkaolisi
aillaistvalotkåttössä.
L i i k u v e s il l ä rauhal l i sesl i ,i i i neti .V al i tse
TDuldtusonvaha baltlilainenlaid6d4 ikivadaa
pena. rdvie kieler sea dulåjslrkoinaa palavaa ke!'r,lhlkuine veneja siihenduhauinensouråja.
pliEttti. jonka valosa kaldtetad tai .arutelaan, Pidli råkemåsikala koko åjd valokiildsa. Pidä
alråin vedessä,lyö nykåisema11ä,
haukea
suomeksisiisruulalletaan,suoh€ssatuulsn[taon
kutsutru myös nimellå luohustus,joka kenoo poil&isuundsa alwnta pitkit&tin,hnn@kylkeen.
selv€min,mistdonkysyn,s,ttlesbjavalosta.
Allep€råistä tuulstukessa kdtlettyä vålaisinta
kuts riin nimellånrulaskow.Seolivd@n keulan
kiinnilettt rautaieline, johon paireet 1ai
jåmer&märkin pnurstlyreläiinvaloatuottaoaan.
Tuu16tusjosnikiisopii€*isuomalaiseue.
Tuulaalla
kåydiiiinyhäkskellaipimeåå,
kskematonlåluontoa,
Tarvitamvainyksinkertahet!älineel.
Voitaisiinyhii
killtlåå 500 vuotla vanhåakalustoa:ruuhta,
prireird,atrainla.v4takkain ovarsihi
luulaskouråå.
taitavatmiebetjataitdvåka'a.Nopempi voiltaa.
Tuulåslukseentarvitaan vene, mieluimmin
rmiamatalikossåkevysli liilateltava sou1uv6e.
TuulasrusonnisluupäåsiuDlöisesti
alle herrin
sy!ryde$ä.Poikkeukenaolderiuiiin
ki!kl@1jåft I
kutenSuvasvesija
hdi, joissanlikösla)4lä riittää
ueila me1rejä.
veneenlhiiksi va4steitaolara1råin,
tuulavalojåpeldsttisliMtjokaisellavoesåolijallå.
Arain€ksionpard musla,jo$å
onriittäviipaksut
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KALOTTIRBITILLA
OMATOIMISESTI
Olime vainoni kdssa jo usempadavuomå
ja
tahtoneel
rehdäbiukd pidemän våelluls€n.
toisaalta
KaisivmnLappioli käymiinä.
Kevålilb
paåtinmeyhdisldån,lnå kaki asiaaja kåveuä
Kalollireilin osuudenRaisjåflellar Kilpisjänelle.
l4atkastaimosluivat myösva'non siskojå hånen
miesyslävänsä.
Tåmänkeskilertokokemoksella
joukon kokenulGista
vatusletun,nutta energisen
Aamullåpo.o oli kadomut,ja ne ja*oimme
kohti Reisanlaaksoa.Maaslooli
MarkåalkoilemollaEnontekiöön
2. heinäkuulå, matkaamme
ja edelleen helppokulkuislå,
tutta nä.kää.Tåpåsime kaksi
loslajatkoime autollaKautokeinoon
mi estä.j oi den mukaanrei ui
B i d j o l a gget r iinm enov ii äti e tå r€ i tti mm€ h o l l a n ri l a ista
Nederfosshyualle
oli 'highway. Illansuussa
alklpisresem,Raisjårvenkupeesen.Emimåinm
saawime laaksmn.Puolillapäivin alkmut sade
vaEinaiden
etåppioliNjesajåkka.
Olime lukenei,ettäjuui tämåjoK on pahin oli tehn)1n6tos1åliut6tajåreoneutldvelijöido
ylire$iivii,ja koskåvesi oli vielä korkealla,niid ilohb nielq mu(r Inofossedolinähtiivii.
Kokems
ajattelilme,ettäolhi hyväseda selvilleonkojokea oli huikaiseva;v*inNojed pauhuja luotisuoral
ylipäälaiain
maldollistaylittaä.Markasujuialun pudotuksetkarkonivathetkeksiväsymyksen.
ja kauniinsiiånjohdosta
imosluksen
kuinsiivillä. Pulouks€llaliihdimm€alapolkuapitkin ereenpåin.
ajoitlainnelkoisra
Ciegnaljåklomolemin puolinolevatsuoalueet Laskeuluminenjenpattaalleoli
eivä1juurikåånhanmeet tothukastadenoalMe. ul <apeliä,liukastelukiviä pilkin ei kuirenkae
kalmissutkenenld,iin
koipiajal6r,si@e Ieiripaike.
Tosin taissiivaih€essakåvi eosiDniiis€nkotra
Seu@vanaaamuna
sade
mielesså,e11liolisikohe siftonki. råryn}'r ottaa Ruokajålepomaisruivat.
aa6iaisenja
tlikisioåja iloisina oli lalmul. Hetkeki.Sdmmesyötyå
saappaal,
eikälaelluskenkiai.
leiriydyime illansuusaNjarsajåkkemnalle, kasälluå lavaramm€, Matka jatkui kohti
pysttlime 1elra1ja rupesimmevalmistelem@ Nederfo$htllaajaystaiv:ime sadeliillyi seuraan
ruokailua.
Tå$å vaiheesalapa}tuiensimiiinen puolenlumin kåvelynji{keen. Tlissävaiheessa
alkoisel!itiin€ille.
konmeuus.Jo€nyli tul* porc, urcsnerkhned. jokilåalGossaolevdvedennäåiä
Kumslelime hiukanporcnsosiaalisuutlå,
koska KenHennismins, lukuislenpienlervalmapmj€n
aika i se npik ok em usoli o s o i tta n u tä
l y s i n javGi@is1€npuojfl yliniinin€nbidEtivalnalkaa.
päinvastaista,
porc yleensaikarttaaihmislä,mutta Ajoitiainrei11isukehijokeen.mutrakiipeil)n,
ja låakson
jylhryd€naella
.auhoittavm
ilneisstibsessoli lajiN toisinajatielija.
Eläinellä vaijerien
oli lierenkinnålkåjå se odistuikinnappaanab saawilme lounatdad Neddfoshytlalle, jo$a
jotka lap6imo lois€tkaksivaellajaa
allekirjoitlo€.nruisleivitja meet@61i1,
- engldtilaisenja
mi€hen.jotka lählivät siuen
kuitenkinsaaliinlakaisiin.Loppuiltasujuisitten yhdysvaltalaisen
t o@aejålkeen
po.on loitolla pitådisesså,edesvastdannalle 1!n1l]ie.yli suonanSomashlttalle.
ystiiviiiim€l
il'n$tyntl nad6 ei lumoMuruu11a
Vuodådathyttankohdallalöysime e.sinmåisen
vaansepäättiitsepintais{li
taloitellaruokime.
jäi semeeme
Noi@ puolds dionrv@, Kaunis,twekattoino
Ainoaikåvlinpimuistoporosta
jaisen€lle,
jotapo.olruopaisi. mökki oli s€nvenm houklttel€va,e11å
päätime
loiselleraispuolisell€
seumuksena
isomulelna.

2l
jatk@ matkaavdta seur@voå påivilt'å. tllalla
möKllå poikkesivenekuki,jolta kyllå kysyime,
mitåhåntekeelalvisin(hylkenpDtåjå),
munåeme,
mikåonvesililMe edenpänä
laaksossa.
Muutdia
kaldiaj ialiikhijoella. Amulla sadeoli tauomutja
ja&oime matkaa.
?åivånensimäins ylilysoli
Holeajohka.
.lasiihensenalka siten lysåsikin.
Sateenjamtöhiisttrem kesänlätiä vesioli nou$ui
jokilaaksoapi&in oli aivanturhå
senvdb. e11å
(itsosissa myöhomin saime
tritråii €toenpåin
tietå.ieftålsi eioleollutniinkorkeallamisnuistiin).

!alois@, kyslmyson siitå, efiålåivd onkuin tulessa.
Se@av@å a@ua ylitime Node ja Suomen
ojon - havailsimne oudon ilmiö..jota voisi kuisua
våikka rajanylityspsykologiaksi eli heli kun
saawi'me suonee..oli selvää,€llii n],1eienååole
m it ään pelä t l ä v å å - j a s a a v u i n m e u u d e l l e
Kobnajohkm tuvalle, josra alkoi nousu raklaan.
Ylhältllä leilme päivlin hyvaD 1yön. pelNlime
kalapoikaisen,joka rtipiköi kivien saandana.
lll&suusa saawime Pibr$sjänen tuvaue, joka
oli hrain kdson€ttu (n.20 ihnistii). Viikononissa
oloissaolleinå koime, lieienkin, lievii. shokin.
Illallapyså,timevenemjatajuime$in
åoikeita Håltinvalloitusoli seuaave päiviinohjelma.Ilmå
kysynyksiå.MillainenvesitilMe on edenpiinå oli rihlainenja smuine., mutla liihdime natkMn.
laaksoså?Onkonitiiiin naldollisuukiaederä?Jos NailwlAshuipuntuntumasa€iollulkehunava(n.
l5
Toinenmiehistå
€i. niin nikä on vaihloehto?
oli net.iä), nutta nuiden jälkiå pnkin kånlasinne
ja liiklunulpaljonpaitsiReisan lunesa huipulle. Nidet kirjaan, valoklvien
kokmutvaellaja
laåiGossa,
niin K5livden Lapissa.
Hänehdo[i,että ollminenjå soitiokoliin.Paldimnc tuvalle.N,latkd
voisilme oikaiståfuluienylisuohd Son6hltralle jat k ui m är k i e n t u n l u r i e n y l i , l u m e n j a
1aisilten nouslalaaksostaylös (Vuomadath)itan auringonpåisleensiivittådånä kohti M e.konj åNeä.
polku)ja käveUä
kohdaltamenee
hdjmetta pitkin Ohitilme Saivåm jå keskut€linme, yllättalen,
Såraelviin.
Päätime kuitenkinodotlååven€lq/tliä. Kekkosesta.Me€konjiineo ja Kuonjarjohka välissä
Seuaavana
ilrapåivånäuttu ven€klskisaapui.oli
oleva laakso 1oi €nsinnäiser haikeat ajatukset
ja lup6i
viemåssåvåetlEporakl@Nederfossh)ltalle
mieleo. kohlå tiinä onohi. Lailoinm€ teltatpystyyr,
påluuhåtkallanoukkiadeidät. Helpotruneina rupatt linme hetkenuutta vdaulupaa rakentavien
ja ibailime jokilaaksoa. mi€stenktu$a, ruokailime, ja siren päätimme,
hFpiisime ven4seen
Olime naihreet€aåltiMåll€fossenin
noslalr.mat et t ä ny t on r i l å v a . R o d n i l u j u n v o i m a l l a
vesipilve!
buuaemetajumeetkuinkaisoseon.
Se syöksähdimmoKuonjarjohkaan.jota låmdnLi
pdinkymenen metrin päässäolela lumi Eliimäni

Sdaelvisråjå&oimerietäpilkin,kudes
löysime
viite Somah,,lta.Norjalåiseto!åthy!in koruttonia
pailsikaftojenleosa,niinviitoissa.
Välimatkoj€n
ndkilseninenviitroihi4jrrkänteiddft
'titsemi@
kanroihin,pilkospuidentekeninosoid€nyli,
kaikki
ndmäovaltuhåa.Seu6ava
leirime olikidsitten
hiukd ko.kemall4 hiuke Meålccejohkasta
eteenpäin.Tunturissa oli kylmiiä, mu!ta
n a j e sre e t illis r a. Lunih u i p u t j a rk u i v a l
ja
silnailkoranalloniin.Aamullailmaoli selkeå
jatkoinme malk@.Merkity rei11imeneestuora
ja laskeutuusiilå
Gulpo-oaivi! Iainsipuolra
Coalbmevåsein
majeste€lilliseen
laatsoon(iohon
aUeki.joitlanutunohli sadesuojansa).
lllålla
saawime Som6hr4tall€.jossa ei edell€enkåain
nåkynyt ihmisiä. Uni ei rullul silmåån.ja
kaupuotilaispoikaknoppi
viimein,mikåsekeski!ön
auinko on.Kysynyseiolesiilå,elt?työllåor nelko

Viimeisoäpatikoinlipäivänäeråånna&alaisen lalsa
ålkoi vetia sivistysrii,jotenkiivelinm. Kilpisjänelle,
najoituinm€ ja naulimme saurdta. Seuråalar
päivänäkåvime Samållåja lepäilim€. Relkioli
lietenkin etoisa, nurra nyös opettava. Ainåirin
s€uraavåtdial jiiivät mieleen:suunnittelema&a
hyvin.jos mahdollistaota sel!åä emenja ma&u
aikana tarkkaan maastostå,hlomioi ilmaston
vaikulus, pilemhillä reissuilla pidå lepopäiviå,
vaeUuksellå
ryhmyyseitiivistyjoulGsa. .. ja ruokaa

pun.09-?520406
s-posti:.juhanå.lem€tti@elsinki.fi
toivottavasti
tulevialusiajtu€niäm€
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EVOLLA EKSYKSISSA
Eråsei niinkåånsatwainen kulkija oli valiMut
patikkåkohteekseenEvon retkeilyatueen,
Ilv€slaellseilinTokitkinut6iretjanettisisrjd
hatrkkinutkartan.Kovin vaikutti simppelillä
kohleella,s6kuinwsnselEi ilveksnla$mjålkjii.

eivåtolleerjiiryereivårkåj@rniillä kohdin,missd
niidedolhi huluut olla.

jå kanradsa
AikaNa tilannettaihmelellyåän
kabneltyåånkaivoisiin kompassiN,ninlå liihs
hymåhdellen
oli nukae pak@ut - mihinsi i.tl
Låhri ihasella liikkeelle, jät1i råutaheposen kompdsiatditsisi,sen ku rassujålkiåvainpuista
Srj iiraluo pakkipåikålle.våiii. lqllit sydänalaa liiråilisi. Melkeinhänsitå nåppituntmålla naii$d
kouraisi.joskoissikkavdketsatuisivåipaikålleja
hepsff veisivåt.
Läh1ipäkuitenkin.
Jo löysi irseNå kartalr4 likeltå lähtöpisteltåän.
Komed kieruksenoli kulkija tehn't Omeksiei
rnysi kulkjjamulaise lmp@qMajajärven, jonka ollut lelaan tuttu nåkenä$ä,tållaino erheku
råmallaviettiensimåisenyösii. Naunikinkolin,
piiäsi rapaitmad! Jo korjdi kulkija vilkkadli
olihm hitahq mitii Dytjoku "puain€n parcni" strmlårsaja paldi jdlleentulosuunlrdsa.
potkurikoneellayli pdDlleli. Tålviturkinkinolisi
heitlänyt,oli vain kovin muslåpohjain$tmpae,
Irppuajak kijajoEitilliiiinprsi, woroinllv€kso
eikti kulkija lohridulsuonsilm:i?in
hypåtå.
rassunjåljissä
astellen.vuoroin kompassisla
suDramåtukåslaen.Kovintraltti, Hämeen
retsiå
Ämulla starttdi kulldja liikkelle, levåmend ja
kulk'ssdd, j:inien rmassa leiriå pilåessåän.
hyvillånielin-Tavoineebieni ohl@sti T.ruk@
Kuikan huutoajå hiljaisralåinee! loiskinraå
jitrwnaiv&ahapohjoiroaUa. Ihneåalihidm,
kuwell€ssaemielikjn lepdsi.Oli nuhleponenkin
leneieiltikantaaoikeiDv6t
mut.Uskoihit€nkin paikållansapein päivår pä?rå pslatesaan,ei
vanhaa
mdjan viisautta- jos kåflajab.asro eivår nontatm toista rc*eläistd Eilillåfså kulkijå
kesk@ärsåtiismåå,niin kafiå onvoio6sa. Jå1koi
laivalb, rutki kaniaa,katsoi
påårånsä
puisti. ,a&oi kuilenkin. ukoneli
itselleenkarLn oppi\alkija kuilokinse4enaine*i$yilinreiraihin
'mpiirillef,,
reirlien mrutllneen, olihan mukaantlllur vaiD ole sokeari luoltaminen.P.renpi on houaa
kirjaston€palei. lairakdfia wosiåjo n€rsåå, vaisrooNÄauingd suhlåd jå kompasiinsr.
kaipavienkaupu*ilaist€nkljsissa
kdbutkappåle.
OIi EvokritenhiDkiDmin Noinen!
rapullaoli kulKjd}jn prsåndluiväjamyömnåvä
kulkeneecapoiskånalta-laiainakinsumitellulta
.eitillå. Ei niik_Ft tassujålkiå puusa ei madsa,
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TIETOAI
HÄNNUSMETSAN LUONTOPOLKU
on m jä:ikaudenaikaGlapirunpcltoa.Polku on
HMusjäryi on Erelä-Espoonmmtereenåinoaj iirui
sopivailtne&ikohde,senpiluuson n 3.5 kn,jotcn
sesjjåirseelivisniemenlaiheislade$äJoNåkenden
dopeimin kje@ksen lekeevajadsa tumissa Tosin
etelä puolellå.läpen jå nootodrien välissäon
näinnopeastisilåeikmatakieaäå.vadpolultaon
suojaavanebävyöhyk€,Honsmetsä. Maastoon
oukavapoiketaihailddesin. lii6iosank.llioiden
v a .sin monimuo toista. Avok alliot a, s uot a, måisemia,
jotka ovallenatenjrlhiä.
lehtometsääja
ne6ittryträ pelloå.Honujåni on
vähäisenmetsäah€.n silniinilo, Onpa jänessä
hahdollisuuslidakin sn länsipååsså,
sillä nuut
fmnat ovat tiukdli asutuksenpuristulse$a. Järv'
o!
! jjne vu ösina re he v öily ny l r uns aan RINKI(ÄAN SOPIVA
kasvullisuudenvuoksi.
NiiDpäjiirvensuojelenisek
i
LÄASTARIPAK(AUS
yhdislys.Seodmsuo.iutuut järuen
on peruste11u
Suomen3M on tuorutrdkkinoillerinklaan hyrin
hapetuskokeilbviime talvena.tlap€tuskokeilu
on
s oDiv an pik k u h a a v o . j e nb o n o o n r a r k o i r e r u n
johttuuijo ensinmåisen
lalvenjålkeenjänen tild
matkap.kkauksen.Vedenpilävä miiigrip,pussi
p å ranemis ee n.Tåh ån o n v aik lt t anur ny ös
vesikasvieDriitlo ralkoovoinin kesåIlä 1999.
22kplldastdeila
vesikasvienniittoa on ldkoitu jatkaa eteijåNi
3 kpl haavmsulkuleipncjå
IrullaMicroporeleippis
2 kpl sidehdoknoksia
AlueenIuomon doisla kdtonassa onbutokuussa
2 kpl anliseptisiiiptlhkeita
2000avattuIuoniopolku.Luonropolun
låitöpisteitä P)ryhkeillåvoidaan puhdistaahaala. jos muira
lött}] alueeneri
kuloiltakåikkiatuviisipolupääti.
puhdistusvailineiiäeioleseravilla.sidehdotairokia
Kätevimminpolun lö,tää IivisriemensuNnalta
kåytetå.in ve.enwodon tyrehdyllämiseen. Tanos
päästä.
Hannusrant. ninisen lien
Polulla on
kiinniletäiinMicrcporeteipilläHaavänsulkurcippiä
kaiktidkåndeLseopdtaulu,Alu@n.vokaUioll.
kä,tetaanavohaav.nsiloniseen. Laastareltaon
oikokoisia. joista oe vedenpnäviäTuolettaon

.,-,i:#
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jolamin€levåo. I :400000.Erelåsen
kantalehted
SuommFilldi GT I kattaaEwj@q Valkeakosks,
suonemiemenja Inatre ereldpuoleisen
alu€enj a
Hsl:nviikonloppM.Uut$n
Ka.ttåkeskusOy on julkaissur ensimmäiser sntäkåys€lviUenon@
rcitti kdkeauat6ollå. Lapinka11åva
Fill&i cT 6 karttalehdet
kokoSuonenkaftavdtapyöråillanja
Muul osåt oval
retkeilyyr rarkoit€tustakartrasarjasta.
Niissä karlla ilnestyy syyskuussa,
kuvatad kaikki valtakumallisersekåiäkeimår
paikalliserpyörriilrreitil.Lisiiki karloissaesireråän
merkittävimär vaellu- ja melonlmitit- Kånår
lulkaistådseuraavillaalu€illa:
Etelä-Suoni
JOUTSENON12 KM:N
Pirkmaa, Satatmtaja Erelii-Pohjmåa
Keski-Suonijå
Savo
VAELLUSREITISTO VALMIS
Jouiseno.Liotrs Clubin talkmtyöllä valmislunui
oulunjaKainuun
seutu
laaw onavattuKiukkadldmen ma$losså.
R€irir oval yleisön kå'tettåvissä,vaikkakinviels
Karitalehder
ovatkaksipuolisiå.
Filldi OT-kadta ositrainviiloitmatta.Avajåisetpid€tå?tnspskesällii.
on tarkoitettupyöriiretkeiltfn,muuhunrctkeiltn,
Palli Jokinies oo toinittdur kanbja ja nuura
ndontaanja luontomalkailunreillisn@irteluu.
materiaaliavaellusreitistönliinoiltaKdjakaivolle.
Erilaierpyöräilijänlårilsenatpalvelutiedoronnyös Siispå sumitl€lemaan patikkare&eäKåal*oiskoortu kanlas. Lisåksi kadraanod oheisrierona .suontrnvielånäillä
lmilla.
keft u m&ailutieloaka.tantä]4tåjålle.
Kåft alehtien
nitlakaavaon l:200 000 lukuuno11ånatta
Lapin
FILLARIKARTÄSSÄ MYÖS
VAELLUSREITTEJA

VAELTAJAN IHMEMAA
SaksinSveirsistiis@ pikdilmåykse. Basreiniss4
jossanasslojasenmuodotkå'aåtnärravaistisiin.
Saksalaisel vaelluspolut rerkikohteena - vaiklttåa
suomalahesla
Btkeilijilslå erikoiseltahtkaisulta. Elben rantatörmånhiekkakivivuor€ranravar
Sainme kuilenkin kutsun ystävåperhclti, joten
esimakuakoko kaNallispuisrosra.
Basreinon
ptantööntulisuosbttua.
Pdin!iikonaikanasaime
tu n n e tu i nturi sl i kohdekansal l i spui sl osså.
kidtåämonenbisissaoaismissa,j016kohtuullinenKansauispuislon
suuruuson kaikkiaann 350
tåpileik*ausvaellusmdroislaluli
nåhryåjak@n@. neliökilomehiä.
Seon knnenkinlaajenpi,koska
Ysläviiperheme asuu Puolånja Tsekin raje
rajd bheuå puolellaTsekissäpuistojalkuu
luntuDassa. Saksd kaatkoinen kolkka ei ole niin
liuhaan asuttua kuin Saksdnliinlinen osa. ?ååosin
liikuime Sakin osavaltionel€l&aje ruitllmsa,
Mito lö),tååparllaitentie.så SaksinSveilsiin?Se
mutta poiklesime
myös Tb ringenisså. satsin
selviiiiipdhaitenetsiniillåensinkartallaDresdenin,
jorla itdpuolellakesallispuislo
alueellaolime jo åikais€mninvitrailllt påi!än
lö}trraivtu Elhen
kåynnilläSaksinSveilsisså.
N)l oli nahdollisuus tuntmåslå,
HWårvaellsreirir
alkavåtesimelkiksi
useame päivänlaajedptu rututumis4n.
Bad Schandaun
pikkukånpunginlunlumasra.
Kaupungislaon råiliovaunuyht.ysn. kahdeksan

25

kilomelrin ptåhånLichennåintrvesipuloutsille. Tio
va(ellå on veråren runsåasli najarålo.jå ja
pemionaaueja,
joten taitra.ssa majapaikoissa
on
valinnd vdaa. ItseydAimme Neumdin nyllyllä.
j o ssa on mah do llisu us c dullis een m m
yhtcismajoitukeen.
Kmsallispuiston
alueellaeiole
kurlenkaan
måndollisuusyöpyå
naastossal
Elbenhi€kkakiviworetovat vaelrajo salumaata
M@ston korkeuder eivär häikäise, mutta vuonen
vuosien saatossa saanal hahnor, pilaril ja
vuoriseinaimalovat
laiklttaviå. Yksinäirenpylväs
kohoaa korkeuksiin toisen vieresai ajd hmpaan
kulutlaman. ja åivan saåvullanaltonanå ellei
etkeilijöilävånenolisitehlypolkuja,kiipeil'ft
i11cjä,
ponåila.rikråilajakaileita.
Aivmhwinaluettavoisi
kuvitellaSv€ilsinalpeiksipienoiskoossa.
Korkein
huippu CrosseWintetuergkohoaa"vain" 552nelrin
korkeuleen Hämästf1åvin1ä ei kuite.ham olc
vuoren korkeudet. vaan jyrkär kiipoilypolut,
lohimuodoslelmalja jrlhär pahrdeiniinäl.Ilme
rappusiaja kaiteita datkmteko olisi kiusallisen

hidasta
elleimahdotonla.
Voi tieLtsri
kysyäsopiiko
kansallispuistoon
ihoislenlekemätrakent€er.
On
kunenkinmyömettå!å,
erå ilmm niit,l naasron
kulumined
olisi.dkasra.Onvaikeaå
seoin kulala
ja senouotoja.vuorlennoninaston ram€urta
i l m e i s y l so n hämmästy1t,i v,i
Så.
i l mi ssäj a
mielikuvituksessa
voi maiseDasla
luodalinnoja,
eEinnahfroja
raimirämielikuvituvoinielfrn luoda.
Kesiikumalkupuölitutuiräällähyvältäåjmkohdalta
retkeilyyr.
Ei olllrliia kuumaa.
eikäkylnäk,iån.
Tosinpolurkulkival6ldinteillånelkoisenpuuvrhon
$öjadoa, johon polttavrau.inkoei suordan
paistanul.
.la millaisiapuita sielläkasvoikaan!
Puulajien
vaibtelu
olirunsd.pyökkejä,
lanmiaI a
kuusiaerilaisissa
muodoissa.
Moninpaikoinpuusto
juurikam
oli niinMsasia.etreialuskdnllisuuua
oikeinnenesttrlr Kuusikoisavdintinhuomasi
eronsuonalaiseen
metsiiiin.
Mustikha
aluskasvina
oli selvdstivåhdis€mpiiii,
sensijae karhunvaluklaa
olirunsadlaisesti.
Myössilåisialiduja.perhosiaja
nisiikkäitai
liikkuipuislosså.
Kåenkukuntaaenollut
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kuuunrvielå Espoossa,
mutå tiiällii kåkiå rutui
liikkminen oli koko peåeenyhteinenhd61us kulkuvm jokå kulnalla. Sdoin haukkojåloijui
losin rerkenhuolcllisraenrakkosulnnittelua
panbjenreunmilla. Poluillåliik}ui våkeal
veEaten korcsietliinsmoin kuin vrureido nerkitrs i.
runsdti. Ei kuile.kdånniin påljonkuin olitr
kuvitelhr Pääosinvaeltajarolivat keski-iiin
lanhemalla puolella mutlå toismlta koulujen
kevåtlukukausi
eiouuavieläpädttyn'tSak!6så.
Sen
s,jaa kiipeilykalliollajoukko oli nuoek6tå. Eräs
kiimostaa olisi
ryhmå,joiia tåmå alue s@11åisi
kalliokiipeilijåt.
KiipeilyaloeetondilGenoerkitty,
jolendvmvapaalakiipeilyei
ole.Reinejå
onkuitenkin
jåeritrsoisi4jolenlånärei pilähivaikuftaa
lukuisasti
handtukso monipuolisuutten.
Retk€ilijöiltivartenon alueelleviiroitetlu lukuisa
pi&iä
näärådilåi.iavaihro€hloja,ymp)råleild€jiilai
yhlenäisiåpolkuverkkoja.
Näistäosajatkuu
Tsekin
puolelle.
Nåinkukinvoi Iöytliliitselleen
sopivan
tavantulusluaSaksinSveitsiin.Poluron nerkitty
vaikeEastenmlkmvihrållåsinisellåtaipunrisella
eli helppo,keskivaikeåtai vaikea. Naiinvoi jo
emakkoonpiiiitell?ija @ioirlå maik@ kuuluve
ajanja k$1onomm kuronsa muka .
jåi vaikutlavimpana
SaksinSveitsi
mielen.Tosin
pi i p a h d im m em ) ös E r zg e b i rg e na l u e e l l a
joka tunnelaanparemmin
ObeNiesenthalissa,
lalviurheilukslaksena.
Taiälliikinrctkeilyeiltejåoli
runsaastikutenyleensäSaksinjå Thiidne€nin
etelairajalla.
Ka.tassa
taillais€r
ålueeton ylensä
mainillu sealla Kuron. MaisemarTtiiringenissä
muisbltivat hienan suomalaistavadmaisenaa
huodollaan..
Puuajåkohoaåkuitenkin
I 200m€Fiin,
joten"puu11omia"
lakiaonvähilnlaisestivaeltadinenja .e&eily od Såksåssa
va.låå perua.
ja
Görlilzinkaupu.eissa
lulustuimme
Sl€esian
v aellus to i mi n n a n1 2 0 Su d e e t t ialueen
wotismuistonä,ttellan.
Nlitttelykoostuivehoisla
valokuvisla,kadoistaja vaellusohjeisrarelkeilystå
ja Isergebirgellå.vanhat
Riesengebirgellä
retkeilykuvatslu€moksinaolivåhielenHintoisia
Niisläpystyimåinioslitumiståmdånrcitlejii,
vaikta
omåsrakiiymisriini tuesdgebngelläon kuluut jo
kolme vuo11a.Valirerbvasti natftlysiå ei ollut
saåtåvissa
esilettäjå d!istiinpanotki. jäivåt
te ke mä 1t ä.
K uit enk injo tu o l l o i nl u o n n o s s a

F.

ONNITTELUMME 20- !'UOTIAALLE

LAPINKÅVUÅ-LEHDELLE!

Tuletutustumaan
MAARIANHAMINAAN

Joulumarkkinatkaupunginkeskustassa
5-6.12.2000
Mariehamsstad
Puh .0 1 8 - 5 3 1F0a x .0 1 8 - 5 3 1 2 0 6
e-mail:info@mariehamn.aland.fi

DIETTASNACK
- kunnon välipala
Käte!å F hyvånnakuin€n
välipalapatukkå,ionkä sisåltåmä
gua€umi hidastaåhnlihydraattien
imeytymiståja ehkåise silen
vererooke.ihuipplFn synlymhtå.
Hedelmistäja riisirtå vålmislenu
suklåakuoEuterh Dielta Snackon
Elui€ennonjä lakrmsiron.
MF*

åPrRki n baihnb'{4iuPi

ONMTTELUMME 20' VTJOTIAALLE LÄPINKÄVIJÄ.LEHDELLE!

HoLellitaeon oiLuela

MUOTKAN MAIA
9aa.ieelkä
p.a2O4529730,faxa2O1523131
TL)le
viihtynään
KOILUSKAIRAN LUONTOKESKUS. IKKUIIA LAPIN LUONIOON
Luontokeskuksessa
lutustutUrhoKekkosenkansallispuistoon,
maammetunja retkeilykohteeseen.
netuimpaan
luonnonsuojelualueeseen
Näyttety
esittelee
ja puistonsuojelun
alueenhistoaa, retkeilyä
vaiheita.
Diaohjelmat
vievåtsinut
syvälleerämaahan.
Luontokeskuksen
oppailtåvoitkysyäkaakkea
Lapinluontoon,
kansatlispujstoon
ja retkeilyyn
lijttyvää.
Sieltåvaraatmyöskansallispuiston
varaustuvat.
Koilljskeiranluontokeskus
on kiinnostava
kåyntiköhde
kaikilleluonnosta
kiinnosluneille.
Aukioloajal:
1.6.- 30.9 klo9.00- 18 00jokapåivå
1.10.- 31.5.klo9.00- 16.00arkipåivisin
viikonloppuina
avoinnasopimuksenmukaan.

Koilliskairanluontok€skus
99695Tankavaara
puh 0205647251,fax0203U 7250
ukpr.iislo@metsä.fi
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RINKANPOHJALTA
SYYSKOKOUS
01.11.2000

YLLÄKSELLÄ
H€lsitrghSeudukpinlSvijå1ry:nsåånbmödråin€n YLLÄTETTYNÄ
Ku! paluumålkå
ålkoiDiintulivatoikeinponkålla,
€ivåtehkåyksin lskallael, kedomåånettä ol€tr
tullul jo miehetrikä1in.Ilsehän en mi1åänol€
huommut, kun ruo nulikkmaiset ajatuksetja
Kokouksessåkåsitellåånsåd öjen kokouksell€ tavatl.intoisinaanpiinaavat.Sihipä rririinkin Uistå
eteenpäinkä)llä,tyä ilh tuomallaårvokkuudella
Ios tå6sdp"kimykesiini ja aidoslayriryksesi
- johtokMejiisener ercworeislennble
huolimattatapaftuujmkirlaisralipsumista,roivon
suumitelmajatalousaNio
-toimint
ynmånf ståja pitkåmielisD4tdasie suireen,sekå
-jå€eMal6ujm suuns
hellää oh.jauta suunan lör'liimiseksi.Hidosla
pnöaös
l
e
h
döör
uu
d
.n
tu
l
i
k
o
h
d
.n
-se kÄ
puh6t4 mir€luisr4 låhjoisrajahalauksisiakaikilte
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LAHJOITUSIISL:LLE
Yslåvåme Rudi Möhn Wiesbaddhta Saksasta
on lahjoittalul itselleeDtarpeettomakikiiyneen
våellustelltansåHelsingi!
Seudu LapinkdvijöiUe.
j&enille wokattavalci. T€lttaonFjlikävcnEvdsl
uI, kaksinkcdain€D
hdjaleltta2-(3)hmgelle.Paino
n.3.2kg.S'sälweys| 60cn, 2 absrdt.,sisäällciynti
molemnilb puolilta.Telna nuistuuaamonen
tultemia KEB- teltto.iåpaitsi siinå, ettå sisä' ja
ulkoteltta eivåt ole kiimi loiris$d- Telda o!
KiitiimmeRudi,hhjoitukseslr!
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KAIUAKATVONLINJA.AI]TOATKATAULU
Espoonkeskuksessalinjaltå85ja 85A
juniin
onvaihtoyhteFHelsinginsuunnan
Yhteysjuna
Espoontorilta Äluuksionpåästå Yhteysjuna
H€|3ingiståi arkipäivinå
arklpåivinä
Helsinkiin
6.50E
7.50E
a.42L
11.38L
13.22S
14.225
15.22S
15.38L
18.22S
19.38L

7.30
8.30
9.30
12.30
13.50
t4.55
16.00
17.30
18.50
20.20

ja sunnuntaisin
lauantaisin
6.38L
8.10L
9.38L
't1.225
12.38L
14.225
15.38L
17.10E
18.38L

7.2Ole
8.45
10.15
11.45
13.15
14,45
16.,15
17.45
'tg.ts

6.45
8.00

7.20E
8.39S

10.20
12.55
14.25
15.25
16.40
18.15

10.57E

50.50
7.50ta
9.25
10.50
12.25
14.15
15.25
17.15
18.25
19.50

ln.ut t15.57L
17.13E
'l8-55S
20.13L
21.25L
8.25L
9.57laE
11.25L
12.57E
14.50s
1s.57E
17.50S
18.57E
20.25L
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TOIMIKUNTIEN VETÄJÄT
Ohjelmatoimikuma
!etåjä:tutvaPuroen,puh.k. 3872l0l .
Talkoopåållikld:UljasPemu,puh.k. 488821,kånnlkkä040-592727E.
Ulkoiluloimikumm
vetåjå:
JomåNmi. puh.k.0i9-318243,kdmykkå040-568
3l?9.
Kejakaivonisåntä:
KåleviKoskipuh.k. 8135460.
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KODAN VARAUS

\-IJOKRÄTTAVÄT VÄLINEET

KitlillinKul6jliFelldsijaitsev&G@doskorame
vdaiaanPipsåMoringiltapuh. k. 5E77004,
kesäduntopuh.59739?tai MåijåSlykiltiipuh k.
8?64391.Vdac onperuttava
kaksiviikkoaflo
varattuaaikaa rai siirä perilåån nornaåli
kär1töoaksu.Klyttö rks! on Hsl:njäsenetui
15 ntl<,ftIö/yöja nuilta 30 nlnftlö/yö. AUe 12woliaidenkiir11ömaksuon
puoleledellisisui.
Koko
kodan voi larata käyttöönsä60 @k/yö.
Malkåiluliiro! såuntunak u od I0 s*/,kerra./hlö.

joiia voihokmta 50nk/
Kolne Tenr Maste.3-teltraa.
viikkotai30trrviikonloppu.Telratovårkupolimaisiå,
kalsikercstelttojå,pdi.o4kg.
Fjtl.nven-Akk!, kolnetrhengentellta,painollaan4,5
k& 150tr*/viikkoja 80mk/viikonloppu.
HillebergNåmmrljcT2, kahdshengen
lumeliGlra
3.4ke, 150mk/viikkoja80nk viikonloppu.
Tiedustelul
puh.k.8135460raiSakri
AnjaSinlonen
Palopuh.k.8?45880.
KaksiTnngiM, joita wokatad 50nt/viikko tai 20
nrldviiko oppu.vdauksetAnja sinronerpuh.k. 8l3
5460.
Vuokmravoi myösilselehtyjårhkioira 150nk/viikko
Sårolrr 906jr S.volin 1200rinkk.åI00 r*viikko

MYYTÄvÄNÄ
HIHAMERKKEJÅ
Lapinkävijöiden hihamerkkejaivoi oslaa
kerhoiuoissa
l0 inl hiolao.
T-PAIDAT JA COLLI]GI]T
Hanldilsellesiostållauudellalogollmevmre$u
Vairit hmå4 vitueä,sininen.
Ltinta:
T-pa'ta50mkjacoll€ee
100mk.
Tilaukset:
KiEi Kl€notåpuh.
k. 2919t7t.

Kolmepariasuomalaisia
lumik€nkiånrllia Alpos.r
75mt/viikkotai 30n*/viikonloppu.
Ankioila,rinlkojåjå lmikeokiäwokro PekkaNdinen
p u h k. .8 1 0| t0 .
VÄLINEIÄ WoKRATAAN yAIN YTiDISTKSEN
JÄSENILLE,

TilaanLapinkåvtå-lehd€n
50 mk. Olo suori(rnlt maksu
ilnodillhuilskuHSL:itililleMe.itaE€riKnk.24,2t42l8t3E42.
Klulu

enn$ilåtr Suoneo M

hiluliittoon

(SML:i

kau(åjahaluolisåksiliirtyåHsL:ääl,Malsa bodo 2000
sN.ajais€maksun50nk ilno oduistålökua HSL:' tilille
MeritaEe.iki.k.24,
214218-13842Haluolii$yåHelsinginS€uduLapinlåvijöihinjasiiåkaura
f--'l
Suomen
Matkailuliinoon.
Makm SML:njåsemakun lao |
| Helsi.ginS.udutrLapinkåvijnl
nkminullelåheteliävällälooal*eella.
Ilmoitd osoitteen
muutokesrå
Nini

00670Hehinki

