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HSLN:o 109 412007

tAPtt'ilfivtJÄ

PUHEENJOHTAJA:
Kri R.ulio.Riistalie3 K. 02940Espoo.
puh.599
058.040044rl50?

TIELSTNGINSEI'DIIN LÄITNKÄVUÄT RY:N
JÄSf,.NLEHII.
ro 109 4/07 L12.2007
ILMESTYY NELJÄSTIVUODESSA:
helnikuu alussa,
loukolounpelivälisä, slyskuu
ja joulukuu.alu$å.
alussa
ÄINEISTO seuraavaanlehtecnvaslaavaue
toininajålle29.12.200?
memesså.
rssN 0788-625X
JÅSENMÅÅRÄ l2.l l.2OO7 858 he.lilöä ia
VASTAAVÄ TOIMITTAJA: SaaraKostua.
Pdttilåntie I H 56, 00740Flehi.li
pub.0408400946, smd.kosiana@kolumbus.fi
MUU TOIMIKUNTA:
ReijoBlomberg,HaNu siildi
Kansikuvaja piinokset kjå Ti}}i
vslaava: Sakdi Palo
Valokuvåi.raiftoja w
MAINOKSET TJM{ysrems
Råijawaltakai p. 8492770,fax (09)852 1377
l/1 siw 420euoa+ alv
l/2 siw 250 euoa + alv
l/4 siw 135euroa+ alv
l/16 siw 45 euroå+ alv
Vä lisä125euoå+alv

VARAPUIIEENJOHTAJA: SaaraKostama,
Pentliläntie I H 56, 00740 Helsinki, puh.
040 840 0946, saan.koståna@kolmbus.fi
SIETEERI:Harry
Smeds,
Nunmiiiel8A
02730Espoo,pun.0503900336
bårry-sneds@elisdot.fi
T AL OU D E N H OITA JÄ : Marj a Luhral a,
Kuusmiehentie
72.00670Hki, puh.0456794i19
JÅSENSTHTEEIU:Säm Kostanå,?enftilånriel
H 5 6 ,0 0 ? 40 H el si rki . puh.040 8400946
s!@.k6tana@kolunbus.fi
Jäsensihteerille
myös osoinccmuuloksei.
PÄNKKLTEYDET:Nordm,Hki,tiliro2l42 I 813842viitenunero!: Kadakaivonkiiyttönaksut
I 999.välin€wokrt 123,Kukasmajan
käyttömaksut
kåyttönaksut
1038.
1025,Goadoskodm

MUUTOS AVAIMEN HAUSSA
avÄIMEN sa1 jåsenkortt8
KÄRJAI(aMN
vasiad: HDLSINKI EXPERTINloinislosta
(nodtu loppuun)Lönnrcti . ? B, 00120Hki.
pulr.22881200na pe 9.00-16.30
Sekii puheenjohtrjålt! j! jäsersihte€riltå.
Avain on paldutettavaheti kälrön jålkcen.
AVÄIN LUOVUTETÄAN VAIN HSL:N
JÄSENELLE JÄSENKORTTTANÄYITÄMÅI,LÄ.

PÄINoPÄIKKA: OflserLindst öm oy
Helsinki2007Puh.503 1082
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PY{KIRJOITUS
14 r^irni1r,,\Lroden\iirne\rikoro\ari.nrrl,,in
LapinkäLtöidc1
frl\ni lroniä|ener\
JJ\me.koinen
ro.nrnraa.
määrä
kJrci\ar\l nJedelritInä\ uo\rndkrn.
Or hä1'ni. ]1irii,
nrillaisiinvoimainponnistuksiin
yhdessä
päåståånkäån.
Keitäse toimintaon tavoittanutlAinakiniuon kvmmcDkunta
Drosenttia
iäsenistöslä.
jo.kd ovarolleer.,lrir\i,iä\uode.r0roi,een.rurJ{,.1cc,or.iir.;. inri y.iiq,ryneer.
Hienointaonkin,kunlöytääsamanheDkisiii
ihmisiä,joiden
seuråssa
viihtyy.Syntyypaljon
yhteisiämuisloja,tehdään
po.ukasta
asioitayhdcsså.
tuleeosaomaaelämää.
Siinäpiilcckaiken
hyvänseassamyös
vaaransa,
sillånekahdeksan
saraaDluula
såa[åvat
jändätakaalalle.Tapahtumissa
oletetaån.
cttåomanimi ja naamaovat kaikiiletuttuia
esitlelyniillcpirille uudelleunohtuu.Itsekä?in
ei kchtaäkysyäkukasinänyl olitkaan,kun
naamao
onniihnylpårikerlaåriemmin.eikäsilioinkaan
olelulhrlmcnneeksijuttusille.
Taion
unohianut,
vaikkaon kysynytkin.Huhhuh.vielänolompaa.
Monetyhdisrykset
taistelevat
sananongclmanDarissar
Iniståsaadauusiaåktiileia
toimikuntii;ja hajlituksccn.
uusiaideoijiaj;tekrjöiiå. Työelåmänneemehuttarkkaa;.
sitoutuminen
uuteenvapaåehtoiscen
hommaan
ei oikeininnosla.Muttåor*ohanseparin
jätestäninenongclmanydin, vai se,euei tiedåkutukxpitkäksiaikaarulee
tapahtuman
Vakiintuneiden
loimintamallien
muuttåninenon ainatuskaista.
sillämuutosvastustus
kuuluuihmisenperusluonleeseen.
JoBpå
silti kannattaisi
muuttaatoimikuntienjåscnyydet
Mukaanlupautuva
tietäisi,cttåciole pakkohääråtä
tåstå
Javetäjienroolilmäåråaikaisiksi?
hetkestäepämääräiseen
tulevaisuuteen.
JeDgiinilmestyisiuuttaporukkaaideoineenja
lepollrodenjilkeen
jäseoe1
enri'etkrtr
\ orsivar
lal, Jsrua
remm.rn.
Snomalaisethan
eiväl suoraantarjouduhonmiin tyyliin "haluaisinmukaantåhän
toimikuntåan".
Sehånon melkeinkuin itsensä
kehumista.
nitii ei mvöskäan
Darane
tehdä.
Viren mahrdr.r
lä)då.jos rlbn pokkJnrlq5\r,r Lr.dcraj;,. ncliJ\riiIu\rJnd lähre;
roimi\uflianraihall:tuk\ccr,:l
nanenäen,rn
turl ndn{Jfrikne\dnk..neidän
ienqrn rr
roimirkohän
nr.nkurnrdpandon
"I L\Jsrvorsiol.dorlea.rrLru,rarJulra.
Löyryisikömyösparempiakeinojavc1äämukaansitäuinuvaajäsenistöä?
Lehti on
erinomainen
våline,mtrtlasitåei ole mahdollistaJulkaista
niin nscin.ettätiedontulvassa
räpiköivätjåsenersaisivalriittåvän
useintietoarulevista
tåpahrunrista.
Aktiivirkylläkirjaavåt
kalentereihinsa
hetilehdenilnestyttyäitseåkjinnostavat
menot.Muttaolisihanmukavaa
jolle
tavoiltaaparemminnemuutkin.Joissåin
yhdistyksissä
on perusteltu
sähköpostilista,
ilmoitlautuneet
saavaimuisiuiuksiatulevistaohielmista.muna mvös muu tieto. kuten
muutokset
ohjelmissa,
kulk€ejuohevästi.
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Saib-köposti
on muuleokjD
maiDioriedoDvälittäjä.Myösjäsenistön
toiveetvoisiläheträ.ii
josiane väli'nyisivättahoilleeD.Ni in kauan
ybdisryk;etr
yleiseensåhköposliosoineeseen.
kuin tållaista osoitetta ei ole, ottakaa yhte)ttä puleenjohtajaåmmeKari Rautioon.
Såhköpostitsehånet tavoittaa osoitteeståkari@mutio.org. Puhelinnunerokin 1q4ty
Inpinklivijån siwlta 2.
Jo se,ettii kerrot omistaajatuksistasi,on osallistuvaåtoimintåa.
H]'vääloppu\uotiaja mainiotar€tkeibryuotta2008.
RåijåHenhatr
koulutustoimikunnanvetåjä
raija.hentuan@nic.fi

TOIMINTA
JOULUKUU
6.12.klo 11.00
ITSENIiIST.YSPÅTVÅNKÄVELY
Itsenäislfspåivtu kåvelretki alkaa Solvallan alaparkkipaikaltaklo 11.00 ja päätBy
Karjakaivolle,tarvittaessajärjestämme
opastuksentakaisin.Ki€rrzimmenoin kolmetuntia
rauhalliseentahtiinjärvMiingölläja lainnnitämme
saunanrctk€njälkeen.Mukaanrctkieväät,
j amyöhäistäpaluutavad€ntåskulamppu.Bussi85 l:ihteeEspoonasemalta
saunakamppeet
10.20(tarkista
aikataulu).
Vastuuhenkilö
Hårry Sneds,puh.0503900336

15.12.laklo 10.00
PUUTALKOOT JA JOULUPUURO
Vuodenviimeisettalkootvietetä?insäästäriippuenjoko rankasavotassa
tai abldoitavetien.
hemesoppaatadolla enn€nsaunåå.
Joulukuusikinon kann€ttutupaan,sillå illån pimetessåkaikkientämän.luodentalkoolaisten
uurastuspalkitaanyhteisellÄj oulupuurolla. Tarkempiatietoja talkoidenpitopaikastasååt
vijkon loppupuolellavastuuhenkilöltä, Kirsti Kl€nola, puh. 050 382 0375.

29.12.Iaklo 15
VIJODEN VIIMEINEN SAUNA KARJAKAIVOLLA
Ulkoilutoimikunta lärnmittää!'uodenviimeisensåunanja tarjoaaglögiå lisålåmmikkeeksi.
Saunaon yhteissaunaja maksaayhdeneuron.
Våstuuhenkilö
HånnuSiitari.Duh.097368l l.

TAMMIKUU
9.1 ke klo 18.00
KERHOILTA MENNEEN VUODEN KIIVAT
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu
8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta
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Taasodotåmme
innollanenneenvuodenkuvasatoa.
tapahtumaa
Monenlaista
meilläehti
viirne\uonnaollakin.OlimmetalkoissaNuukiossaja Kokasjulr.uellä,
retkeilimmemeloenja
patikoid€n,käväisimmeHiidenmaalia,ihailinme ruskaaLapissasekåosallistuinoe
tietoiskuihinja
koulutuksiin.
Joshaluaiilahduttaa
meitänäillåkuvilla,dia-tai digikuvilla,
ilmoitaniistäAino MåtikaiselleDuh.0400927225.

12.01.2008
klo 10.00
PUUNVETOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Saunanjatupienlåmmittårniseentarvitaantietysti puita.Jotlapuutriitrivåt, vedetäiinniilä
ja mukavassa
taasahkioillayhteisvoimin
lumitilanteen
mukaan.
seurassa
alamajalle
puh.0405720696.
VåstuuhenkilöJukka S€verinkangas,

26.1.Iaklo 12.00alkaen
LAUANTAIN TIETOISKU
Jäistäpelastautuminen.
HarjoitusNuuksionKa{akaivolla.
Virtuaalistatalviretkeilyä kuvaruudullaharrastavaPc-nönti Jesse-Jani-Marko-Petteri
on
huoletonsamoilija.Mikälijäåpettåäalla,ylösJesse
pääsee
F6 nåppåimellåjå
Fgllä J€sse
saamårätvaatteethetk€sså
kuiviksi-Sensijaantalviretkeilyäoikeastihanaståvat
eivät
jäistä noin vain ylös nouse.Etenkinjos j.iä pettiiäalrakun suksetonjalassa,painavarinkka
pääsisi
selässäjalantioryökiinni. Tuolloinvitsit ovåttodellavähissä.
Jotteiviikatemies
noutamaan
alasmanalan
majoille,ylösnousua
on slytä håioit€llaetukäteen.
joki- j ajäwijåidenvaaranpaikoista.
Lauantain
kenotaan
tietoiskussa
Opitåånmyöskuinka
jälkeenhadoitellaan
toimiajoskiertotietäei ole,ja ylitys on påkkosuorittaa.
Teoriaosan
oikeastijäihintippumistajasieltäeri k€inoinylösnousemista.
Avåntouintia
hanastaville
harjoitustulee olemaansilkkaa naaaatiskelua.
Vaan eipå muutkaankylmåsti suuremmin
kärsimäånjoudu,
silläharjoituspaikan
vieressä
slaitseetasavallan
toiseksiparasedsauna
takkatupineen.
plutaajatsulatetaan
välillå.Jasittentaas
Senlöylyissåkohmeiset
jäåhileidensekåanja toisellatekniikållåavannosrå
ylös. Läträyks€en
on
'.ritysten osallistuvien
jå kengåtsekåplyhe.
tuotavanukanaankuivalvaihtovaatteet
Entäonkokäikkienpakkouittaaiisensa?Ei loki, pelkopois.Ketäänei henldsestipainosteta
tai miesvoiminvaikisinavantoonraahata.Hadoituks€envoi osallistuamyösawstajanåtai
vahingoniloisena
silustaseuraajana.
llmoitatulostasivastuuhenkilölle.
Samoinotayhteys
jos ensjkertalaisena
tarvitsetopastusta
Karjakaivolle
tuloon.
Våstuuhenkilöt:Erkki Holopain€npuh. 0400502950ja Risto Heinånenpuh. 050
3263994

,7
26.1.laklo 14.00alkaen
LAUAIITAIN ERÄSATINAILTA KAR,'AKAIVOLLA
Kun jåinen pelastautunishadoituson ohi, ei kinkerit siihen lopu, vaån meno Nuuksion
jadou varsinaisen
korvessa
eräsaunåillan
merkeissä."Viivien" ruoro on klo 14.00ja
"Wagnerien"
klo 15.00.Senjälkeen
seka\'uorot
autiotupahengesså
kunkinomaantahtiin.
Våstuuhenkilö:RåijåHentmanpuh.{X00-380606

HELMIKUU
3.2.su klo 10.45
SUNNI]NTAIN HIIIITORETKI NUUKSIOSSA
Kokoontuminen
Solvållan
alaparkkipaikalla
klo 10.45.Bussi85låhteeEspoonasemalta
klo
10.20.Leppoisåhiihtolenkkisuuntautuu
Nuuksionalueelle,kesto noin neljå tuntia.
Eväät ja istuinalustamukaan.Våstuuhenkilö Hartru Siitari, puh. 7368tt tai
hannu.siitari@capsemini.com

6.2.klo 18,00
KERHOILTA _ LA?INKÄ!'IJÄT ROMANIASSA
Pasilanpääkirjasto,Raut.tieläisenkatu
8, sisäänkäynti
Kellosilta9:n puolelta
PAN-puistotovatEuroopankansallispuistojen
€liittiåja RetezatRomanianEtelä-Karpaåteilla
on yksi niist?i.Lapinkävijätviettivät viime kesilkuussa
toistaviikkoa matkaterBukarestistå
pikkulGupunkienjalrylien kauttaRetezatinkansallispuistoon
ja tal€isin. Melkoisiamiikiä,
kukkåloistoa,kokemulcia paikallisestavaelluskulttuurista,paikållisia nåhtävlyksiä;siinä
aineksetillan diaesityks€enjonkaRaijaHentmanpitää.
VastuuhenkilönåTaina Tervåhårtialå. Duh0505544432.

9.2.klo 10.00
PUTJI{VETOTALKOOTKARIAKAIVOLLA
Ahldot ovattaasesilläja puidenveto alkaå-Kul(avetäen,kuka lyöntäen,tlyli vapaa,jos on
Våstuuh€nkilöJukkå Severinkangås,
puh.0405720696

8
,a)
Laurntain tietoisku - Suksetpitäviksi
Opetellaansuksienvoiteluaja tutustutaannousukarvoihin.
Vastuuh€nkilönåAino
Tuominen.TarkemmattiedotLaDinkäviiässå
I /2008.

23.2.Lauantaisauna,
jostalisåätietoaLapinkivijässä

MAALISKUU
1.3. klo 10.00
PUUNAJOA NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA
Talkooperinteetjatkuvat kansallispuistonkansså,jos lumitilannesallii. Tarkempipaikka
selviiiåsoittamallasamanviikon puolivälissävastuuhenkilölle.
Vastuuh€nkilö Kirsti Kl€mola, puh. 0503820375

26.3. klo 18.00- 20.00
KESKII'IIKKOSAI]NA KARJAKATVOLLA
Kevät on tuloillaan ja linnut låulavatNuuksiossa.\'lteissaunat alkavat.Saunamaksu
on
I eum.Muutoksia:saunomisaika
on klo 18.00-20.00ja
puomisuljetaanviimeisliiiinklo 21.00.
våstuuhenkilölklevi Koski puh.0405081626
TILDVIA
Maaliskuussajådestetätinpuutyökurssipienille retkivålineille, våstuuhenkilönä Jormå
Nunni.

HUHTIKUU
19.4. klo 10.00
RAIIKASAVOTTAA
Syksyllämehäiinjäilneetpuut odottavatkarsijoita.Mukaanvesuritai kirvesja omateväät.
Kokoonhmin€nKaftilajzwentienparkkipaikallaklo I 0.00.
puh.0405720696
Våstuuh€nkilöJukka Severinkångås,
TT]LEVIA
Huhtikuussaopetellaankalan käsittelyäj a valmistustamaastossa,
vastuuhenkilön{ Ari

LOMA
29.I'LLAKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3._ 5.4.
HSL:Dekologrqa
markar
luåjo wodesb I q80lMalkatKoLaribja Lakars
in urtetaan
kitevasri
junallamal-uu!aunusså
nukkuen.
Kolaristaereenpäin
meidiitvierilausbussija
Äidislompolon
la/lällä matkaavoi tehdåhiihtiien,kävellentai innebussilla.
Viikon hintaon 460euroa,VR:n seniori-tai opiskelija-alennuksiin
oikeutetuilk/|40euma.Eijäsenile hintaon20 euroakorkeampi.Hintad sisältiryedeståkåisetjunårnatkåt
maloupaikoin,
bussiklydit, majoitus lomå-asunnoissa
päåosin2-3 hengenhuoneissasekä aamiainen,
ohjattuhiihtoretki,saunajapåivällinenpåivittiiin alka€ntulopäivitnpäivållhestlljap:iåttyen
Dihtöpäiviinaamiaiseen.
Ylläskiepiståja Risto Joensuultaon varattun. 50 paikkaa.Ruokailutovat hotelli
Yllåshulninassa.
JunanlzihtöaikaHelsingistäon perjantaina28.3. klo 21.30ja tulo Kolariin lauanrainakto
10.45.Paluuon seuraavana
lauantainaKolari (18.30) Helsinki(8.06).
Hiihtoviikko onjo tiiynnä,muttaperuutuspaikkojavoi tulla. Ti€dustelut Hånnu Siitåri,
sähköpostiharmusiitåri@cåpgemini.com
tåi puh€limelr (09)736811.Hiihtoviikotr toisenå
vetåiånåtoimii Jorma Nurmi, puh. 050 5176703.
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JUNALIPPUJAKOLARIIN, MENO PE 28.03.JA PALUU LA O5.O
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa.Kolårin asemåltaon
\uorobussiyhteydet
Hettåån,Pallakselle,Kilpisjärvelle,YllåksellejaLeville.Tilausbussirnrne
pååsee
Akästompoloon.
k)rydissä
Edestakaisenjunama*anjäs€nhinta
on kolmenhengen
h)'tissäI 25 euroa,VR:nopiskelijaAkåslonpoloon
naksaa8
tåi seniorialennuksiin
oikedenrilta108euroa.Juna-bussimatka
Lipputilaukset viimeistäån 26.2. Hånnu Siitarille
tåi puh€limella(09)7368l l.
harmu.siitari@capgemini.com

såhköpostilla

AHKIOVAELLUS LEMMENJOELLE 5._ 12.4.

näyttääåivantoisenlaiselta
talvi- kuin kesaiåsussaan.
Poimimme
Lemmenjo€nkansallispuisto
nåkyniä kåikista luonnon elementeistä:luppomänniköistä,vålkeina hohtavista
tunturipaljakoistå,koirumarastoistajasuoåukeista.
Hiihtelemmer-urujajå laknaita.
niin,että.jokais€ssa
leiripaikåssa
on
Vaikla otammekin
teltatmukaan,
reittion suunniteltu
tai kamiinatämmitti?iniin kauankuin tulta
myöskota,kZimppå
tai mu vastaava,jossanuotio
kuivatellakamppeitaan.
Låmmintäyösiaaei ole
on.Ainakiniltåavoi istualämpirnässäja
jokayöksi.
Suurinosapäiviimatkoistaon lyhyitä, muttajos kelit eivåt suosi,saattaapäivästäsild nrlla
oitka. Jos taas suksi ,uistaa.aina on mahdollistataihteäiltahiihdoille ilman "iihliöitä".
Kokonaisuutenavaellus
on sopivamyös
aloittelijoille.
Vaellammereittiä Njugalahti Joe*ielisen kota Hårkäjårr'envuokatupa Morgamin
kultåla - Postijoenlatva Vaskolompolo Peltotuntu - Kålmankaltio. Yhtenäpäivainä
nautimmekimpassavalmistetunjuhla-aterian.PäåvimmevåelluksenKalmakaLtionLoman
ja pehmeille
patjoille.
saunan
lauteille
Hintaansisält).r'ätjunamatkat
Hinta:Jäsenile500- 530euroa,ei-jäsenille20 euroaenemmän.
makuupaikoin,bussi-ja tåksimatkåt,lounasmenomatkalla,wokatupa, yhteinenjuhlaateriavaelluksellasekäyöpymin€n,sauna,päivällinenjaaamupalaKalmånloltion lomassa.
hinnojssa
HintatarkentuuLapinkävijiiiin1/2008,kunviimeisetkintiedotonsaatu.Elåkeläisten
buomioidaanedulliserffnatmatkat.
voi tiedustellavaelluksen
Ilmoittautumiser Mukaanoietåan9 va€ltajaå.Peruutuspaikkoja
oppaalta Råija Hentmaniltå, puh. (09) 718 768 0åtä viesti vastaajaån) tai
raiia.hentrnan@ric.fi
.
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ISLANTI2OO8
Ituho kohdastaYhteistyökumppaneiden
retk€t.

RETKMROON 4.- 8.8.ma - De
Tutustutaan
Otepäå Tårtto suuntaan
eteläisessä
naapurimaassamme.
Retkion yhteinen
Jairvenpiiän
R€rkeilijöidenkansså.Lisätietoå r€tkestä antaa
Pertti Salo.Duh.0408368575.

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu
on n-25 % matkanarvioidusta
hinnasta
Josvarausperuutetaani
28vrk enDen
matkanalkua.veloitetaan
ioimistokuluina
l6 euroa^lö
- Viimeiståän
Myöh€mminkuin 28 wk, muftaviimeistäänl4 wk ernenlähtöä,veloitetaanernakkomaksu
Myöhernminkuin 14 !'rk,muttaviimeisGän48 tuntiåennennatkanal[_ua,
veloitetaan50 %
matkanhinnasta
Myöhemminkuin 48 tuntia ernen laihtöä,on matkånjärjestäjälläoikeuspidåttaiåkoko
Jostilaajallaon såiraud€nråi nuun yleistenvalmismatkaehtojen
mukaisenpakottavånsylm
perusteellaoikeusperuuttaamatka,on HSL:llä oikeusperiäkohtuullinenkorvausmatkasta
yhdistyksellejo muodostuneista
kustannuksista,
kutenennakloonmaksetuiståpalveluista,
joista HSL ei sååmaksunpalautusta(esim. matkaliput,majoinrspalvelut,myös osuudet
ja majoituksista).
yhteisistätilausajoista
A}illinen matkallelähdönest€on todistettava
lääkåriniodistuksella
lai muulla luotettavallakirjallisellaselvityksellå.K€hotåmme
matkustajaaottåmaanmatkåvåkuutuken,johon sisåltly peruutusturvavåkuutus.
Lentolipun kirjoituksenjälkeen peritiiänperuuhrksesta
kuitenkin aina toirnistokuluinaI 6
euroå,/henkilö
sekälentoyhtiön
HSL:ltäperimätkulut.Useimmisså
tapåul(sissa
lentolipuista
jälkeen.
ei saapålautusta
lipunlddoituksen
HelsinginSeudunLåpirkåvijöillä on osanottå.jien
våhlydentåi muunennaltaawaamattoman
syyn johdostaoikeus peruuttaalomatilåisuus14 vrk ennenilmoiteruntilaisuuden
alkamispäiväå
peruuttåessa
olemattavelvollinenkon auksiin-Järjestäjän
tilaisuuden
osånonomalsu
pålåureraån
lokonaisuudessaan.
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Kirjat Lapin ystäville
Tieran uutuuskiria

Muistojeni selkosilta
dso e$ selkosiLh.hr
ia kalaY.sill..Hin hsk
ji ddktijöidd
iaoJhRvuuJ.lt, i.pi.'nmsikulhokivajt'
kohtrloille, gi'nun lemrqAelh jrxEmtoouudcll.
!io dDiihitr

ni[.m*rt kuvmmsalo Äioau
Tienlh ios k€llion koklnshia
NäDä fukinhho!
knjonuiut urcnelk$arn 96 ikäyudten
Hilh Euisoi.dr psspekrivi ulo(
siell!
kymnenin. iolloh Lrpoi oli ftoa. koskcd.ionB erdnr$
hll.!ti0(r

ljymllt i k:'ns!lh.

vin ii muslvikokuvns,
L31siYu.,

*aleaktitttls,

Avattu uusi
nettikauppa
www.hipputeos.fi
KIRJAT.KORUT KULTAHIPUT
KULLANMIVUVÄLINEET

.COJ
PdiLtje
3,04310fUUSULA
pih.o4A5454833
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HOTELLI TAKKAVÅLKEA SÄLIÄSSA
ntjoaa Ldpinkriaijiiille keuäta;ihklja 8 - 14
puolihoi.dollahintaan 350 €/ako/2 hh ryhmille
Soitapuh.016-831801 tai toivo.hakkanen@takka.inet.fi
Muista nainita Lapinkävijöiden tarjous!
Myös opastetutryhmämatkat.
wwwtakkavalkea-com

Kiinteistö Oy

EDULLTSTA
MÄJorrusra LEVILLÄ

EXPRESS
SAARISELKA
Kevöt15.2.-18.4.2008
perionlo;sin
klo 19.45,
Pikovuoro
Helsinsislö
Sooris€löltö
louontoisinklo 16.
Hömeenlinnon,
lyvöskylönio Oulun ko'rflo
Tompereen,
puh.109)8789
900 w.korsisoori.fi

roGbIADfl
IKENNETTA
TAKSI-JA TILAUSLI
MikontqksiI + I hlöö,puh.0400 380 835
AnnentqksiI + 8 hlöö,puh.0500 380 835
www.mikontoksi.fi
Aköslompolo

l4

HALLITUKSEN JA
SYYSKOKOUKSEN PAATOKSIA
Kukasmaiåntårkist€tut luoklat
Pääteuiinluopua rajoituksistavuokrata
ja tarkisKukasmajaakokonaisuudessaan
tettiin luokia. Majan luoka kokonåan
omassa
kä'tössäjaseneltäon 35eurotvrk,
lisämaksu ei-jäseniltä 5euroa/hlö/vrk.
Viikkovuoka lauantåisralauantåihinjåse
nelt?ion 200 euroa,lisämaksuei-jaseneltä5
euroa.4ö/vrk. Kukasmajanwokausehdot
Iö)'[.våt lehtemmeyhdistystiedotteesta.

Iftrjakaivon åvaimet
Solvallanravintola ilmoitti kesälläirtisanovansa
sopimuksenavaintenluovur
tamisesta.
Vuoden2008alustamyösHelsinki
Experton sånonutirti sopimuksenavainten
luovutustoiminnasta.
Avaimen voi hakeajatkossamyös Kari
Rautiolta,
osoiteRiistatie3K,02940Espoo,
puh. 599 058 tåi 0400 443 507 ja Saara
Kostamalta,osoitePenttiläntieI H 56,00740
Helsinki,puh.0408400946

Goados-kotåon siirretty talkootyönä
Kukasjairvelläomalle tontillemme. Kodan Islånninmåtka.
Iattiatautojen
asemus),m.työmaallaonvielä .l'hdistyssiirtäåHSL:n oh.jehnassa
olleen
sen verran keskeneråistå,ettå kodan Islannin matkan järjestelyt ja våstuun
\uokråustavoidaanjåtkaavastaåikaisintaan
jolloin matkaon Reissurepun
Reissurepulle,
ja HSL:nyhteistyömatka.
J:irjest€l'"r'astuu
jå
on kokonaisuudessaan
Reissurepulla,
Reissurepulle.
Ilmoitus
Kukasmajånjå Goadoekodan(nolempien!) matkamaksetaan
4/2007
vuokråustahoitaa Uljås Pernu puh. k matkastajulkaistaanIehdessä
4aa827t^i040 5921274.Avaintåhakiessa palstalla"Muiden yhteistyökumppaneiden
esiietääntosite suoritetustamaksustå. retkiä". Muista kaupallisistamatkoista ei
palstalla.
peritäänposti- tiedoteta
Avaimen läh€ttämisesta
Uusikerho-jå kokoontumispaikkaPåsilan
kirjastossa.
HyvÄksyttiin kerhoiltojen pitopaikaksi
ohjelmatoimikumaDesiryksenmukaisesti
Pasilankirjasto.Seonmerkittåvästi
Kaisaniemenkouluakålliimpi, nutta erittäinh)'vin
varustetnr.Pienemmillekokouksilleplritään
löytåmaänhalvempi paikka (Pirkkola,
Vaelustenjå r€tkien v€täjät.
Paloheina?).
Tarkistettiinentistäkä)4aintöäjapÄätettiin, Uudenkerhotilanosoiteon Pasilanpääettä matkojenja retkienvetäjille€i edel- kirjasto, Rautatieläisenkåtu8, sisäänleenkään
påivårahaa.
makseta
käynti Kellosilta 9:n proleltå
Verotiånalsut
Verotuspiiätöksen
mulaan HSL:ltä ei penfi
veroaeikämakseiapalautusta.Kukasjärven
kiinteistöveroon 75,89€uroa,on makse.tu,
samoinkalastuksenhoitomåksu
50euroa.
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Jåsen€dut
Hallituksenjäsenienmatka- jå kulukor2008slyskokouspäätti
Tarkistetutjäsenedutlöytyväl lehtemme vauksiksi\.uod€lle
ja
yhdisryks€n
I
0
euroa&okous
eduståjien
yhdistystiedotteesta
sekäkotisivuiltåmme.
matka-ja kulukorvåuksetmaksettaviksi
todellisten
kulujenmukaan.
Päivitettiin tallelokerossasäilytettåvien
asiakirjojen
luettelo.
Slyskokouksessah'"r'aiksyttiinyhdistyksen
nmsåstoimintNuunnitelmå
vuodele2008.
Käytiin låpi ja keskusteltiintoiminta- Toimintakålenterion lehtemmetässänumejå talousarvioehdotuksesta
suunnitelmasta
rossa- samoin hyvåksyttiintalousarvio
vuodelle 2008. Hyvåksyttiin ne pienin vuodele2008.
muutoksinesitettäväksislyskokoukselle.
SlTskokous
jäsenetjatkoon.
valitsi entisenhallituksen
Vuoden2008hallituksenj äsenetovatSåara
Kostama,Eija Lempinen,Penni Luhlålå,
PekkaRouvinen,Merja Sallinen,Jukkå
Severinkångas,
HannuSiitarijaHany Sm€ds.
jatkaa Kari
Hallituksenpuh€enjohtajana
Rautio.

Syyskokousvahvisti jäsenmaksuksi
edelleen15euroavuosjj:iseniltä( 18-nrotiå.åt
ja sitä vanh€mmat)
ja 7,s euroanuorisoj:isenilti (alleI8-\.uotiååt).
Yhdistykrentåloudenhoitåjåna
on luvånnut
jåtkåå vuoden2008alustalukien Hellin
Såar€låin€n,ionkå ybteystiedot ovat
yhdistystiedotteessa:
toimihenkilöt

Myösenlisettilintarkastajat
PauliJokimi€s Hallituksen
puolesta
ja Anja Poutiainenjåtkavat edelleenja
SaåråKoctamå
hei&invanmiehirai:inKinti KlemolajaAino
Matikainen.

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!
Jåsenistömmejoukossa tiedän olevan
asiantuntijoitameitämuitajäseniäkiinnostavilta alueilta.Heiltä toivoisin saavani
kirjoituksja, jotka s)'ventiiisivättietaimystämme retkeilystä, luonnostatai ehkä
antaisivat muunlaisiå vinkkejå meille
Iapinklivijöille.
Sånoin edelleenkaikenlaisetvaellus-ja
rctkijutut ovattervetulleitä,jopatoivottuja.
Onhånlehtemme
kokojäsenistön
oma-

LÄIITÄ TEKSTISI SAARALT-E
JOKO SIiH<ÖBtrsTI TAI PERINTEISIN
XFINOIN!
OSOITETIEDOT JA MAIL.OSOITE
OVAT LEIIDEN KANSISNULIÄ.
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MENNEITA
YÖSUUNNTSTUS
KARIAKAIVOLLA
Yösuunnistus
lauåntainå
14.10.saatiintållä
ja
kertaapitää kuivissaolosuhteisså
kirkkaassailmassa.Radanpituusoli I ,7 km
ja rasteja
oli 9.
Tulokset:
L NiiloKoskenkowa0.3T
2. EskoOkanen 0.42
3. HarrySmedsI .05
4-EinoVasikainenL26
5.PeklaNårinenjaMidaPirinen1.51
6. JariRantalajaRaijåMäättä.4löydettyå
Kalevi Koski

LAPINKAVIJAT OVAT
KI'RSSMIKÄNTT"TTÄ
PORUKKAA
PUUKONTEKOKURSSI
Kevåån korvalla seitsemänuskalikkoa
kokoontujseppäEero Salmisenpajassa
Nurmijiirvellä puuklrckurssille.Vaihe vaiheelta saimmeoppia taonnansaloihin.
Sananlasku"rauta on taottava kuurnana"
sai aivanuudensisällön,l-un vahtasimm€
tarkkaan,ettei taoftavaateråäkuumennettu
liikåa (pilåll€meni)ja eitei kirsikanpuna
(tåasmeni
killr)'t liian himndiksi taottå€ssa
jå
pilalle). Täytyi myös malttaapäästziä
karkaista terå oikein. Vähån krouvin
nåköinensiitii teråståtuli, muttateroitetnrna
kyllä leikltaa.Kahvånja tupen teko oli
monivaiheinen
työ. JukkaSevennkankaan
ystävällisellÄarulla meillä oli käylössä
Kauniaisissa
Mäntymäen
luokka.Taassai
käsitellähärveleiui,joidenni
miäei vieläkii?in
Muttaniin vain
puupalikasta
syntyr käteen
sopiva kahva,
helat paikoillaarlPuustatehtiin sitten lesta
toa ja suojaarän viiltelyltå,
paksusta nahasta tuppi.

Kari Rautio takooetualalla,ahjon takanasoavatseppdEerc Salniselta (kesk.)opastusta
Rautija bja Soininen.Kuw Rara Henhnar
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Nahkaneulallakoko komeusommeltiin

JÄÄKAUDEN JÄL LLÄ

jaksåvatollainnoissaan
Jotkutasiantuntijai
Ihan oikealtase nayttäävaikken åsiasta ja innoståa
muitakinomallealall€€n.Sellainen
ennenkurssiånitååntienn'tkään!
henkilö oli Maija Haavisto-Hyvärinen,
joka tekiJåiikauden
jäljillä naaperågeologi,
kurssistatavat.omanmielenkiintois€n.
ERÄENSIAPIJKURSSI
Erinomaistamateriaaliakedyi läjäpäin.
Elokuun viimeisenåviikonloppuna l3
Drumliinit, kumpumore€nit,reunåmro,
kurssilaistakokoontui Karjakaivonylä- dostumat,lieveuomat,sanduritja deltat
majallaerämsiåpukurssil1e.
Ensiapuopettajamuutluivatvåhitellensynnyltåän
ja muoTa4å Kåntojärvi otti porukan oitis hyp- doiltaankäsitettäviksi
osiksimaisemaapysiinsåja siitä alkoi tehokastiedon
Ja maaperäkartänmerkitys maiseman
takominen.Ennenkuin iltå oli ohi, Kalekin tulkitsemisessaoli h€lppo ymmårtåä,
kun
oli pelastettu
elåvienkirjoibin,ja h:insaanoi
jatkaåsåunanlåmmitystä.Lauantainajatkui ki€rsimmeVihdin,LopenjaNurrni-Pusulan
),ritt?iennrlkitanähtyäjäkauden
tiedontykitys.Harjoit ksissayksi potilas maisemissa
oli "heittiiä henkensä",kunrunsaåstivuo, tapahtumienn?ikökulrnåståtavaavomurtuma(aikamoisianuo maskee, TaassieLtä
palasikotiinviisaämpåna.
j äi huomaamattaja
rausvälineet)
sokkiveti RåiiaHentman
jo kalp€aksija
puhunattomalGi.
to olisi sujunut
paljon näpsäkämminhaio;
tuksenjälkeen.
oppia tuli viikonlopun miG
Iniiltajaåsiansa
jalta kahdenldn
kurssin edestä.
Josn)'tmissasit
tämänmahdollisuuden,ainahan voit kåydå
ea-l:n rnuuallåja
tulla sittenparin
vuoden päästä
ea-2:taeåensiapukoulutuksena.
Kyllä kannattaa.

Hiekkakuopat ovat hyvd näyteikkund
kenostuniin. Edessa wS Maia
'naatajien
ja RaAa Henha4
Haaristo'Hyyöriren
taaemPanay6. Kerttuli Karonen, Pauliina
Tanninen ja Ulrich Jeltschin tytitr. Kuva
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LAPIN TUNTURIKYLIA OSA 4
HETTA
EnontekiönkunnankirkonkyläHetia raamaanporoajojaja
suopunsinheittoa
sekå
sijaitseeOunasjoenlähteillåja ky1än nautitaan
erilaisista
kulttuuriesityksistä-"
eteläpuolellasiinteleeOunas Pallas- Viimeiset20 ruotta Marianpäivien
j.irjee
tuntruin selånDe.Ounasjärvenrannalla täjänäon ollut Enontekiönsaamelaisten
sijaitseva
kyläon kotoisanoloinen.Kylästä yhdistysJohtti Såpmelaccat
rs. Marianjohtåaretkeilyreitti
Pallakelleja pohjoiseen påivientåpähtumiin
kuuluvatSåmiCup NäkkälänkauttaainaNorjanrajallesåakka. kilpailujen ohella myös erilaiset kult
Hetassaylväs tunturimaasto muuttuu tuuritapahtumatkuten joikukonsertit,
ja tunturikoivuja
tasaisemmaksi
kasvavaksi tåidenäyttelyt,käsityömyyntinäyttelyr,
ylänkömåaksi.
Hetta on saamelaisseutua,teatteriesityksetjå Mårianpåivåtanssit
jossasaamelaisperinteer
elävät.
holellilla.Marianpäivien
åikaanon myös
"Enontekiönsåamelåisilla
on ollut tapåna markkinatHelåssaj o I s00- Suom€nMalkailulii$operustiHettaånHetan
kokoontua
knkolleMarianpäiviksi
luwlta lähtien,kun ensimmäinen
kirkko majatalon.Majataloon nykyiänyksiiyisesså
pysE4ettiinRounalaan.
Nykyinen kirkko omistuksessa.
Hetanja Pallaksen
välinen
sijaits€e
Hetåssa.
Seon rakennettu
sodasså reittionollutsuosittuja
scnon voinutkulkea
palaneenknkon tilalle ruorma I 95I . Alkukumminpäin tahansa.Tarvittaessåsåå
aikoina saamelaisettulivat Marianpäiville taksipalvelun,
jotta esim.autonsakykenee
kastamaan
lapsenså,
kåymäännpilläja vihjllä hakemaanreittin lähtöpisteesta.
Samoin
sekåhautaamaan
vainajansa.
Saamelaisten kylästäon venepalveluOunasjärven
yli.
kokoontuessa
kirkonkylälletulivat myös Kylån låhelläsijaitsevalta
Jyppyråvaaralta
kauppiååtpaikalle.
aukeåanåkymåt pohjoiseenja etelaän.
Vånhatapasäilyi.Vielä sodanjiilkeen,1940- Vaarantuntumassa
sijaitseeTuntunLapin
josta saa lisätietoakunnan
lulun lopulla,saamelaisiasaapui
poroillarsa luontokeskus,
ja latureiteistä.
ouhmaillasjjaitsevistatalvikylistii:inHettr"n retkeilymahdollisuuksista
jo viikkoa ennenMarianpäiväåkylåste- Enontekiö on tunnettu myös Yrjö Kokon
lemäain"suomalaisväärtiens:l'luo ja tapaa- "kotipitäjänå".
Hån kir.joittiuseitåkirjoja,
ja paikållisten
maantoisistakylistä saapuneita
sul:ulaisiaan jotkaL:uvasivåt
Lapinluontoa
ja tuttaviaan. Kirkorkyla oli tiirkeä koh- elämainmuotoa
Lapissa.
taamispaikla.Nuoret olivat jo viiktoja Reiio Blomberg
aikaisemminasettuneetkortteeritaloihin
kåydåkseenrippikoulua, jokå pååttyi låhteetr http://matkailu.enontekio.fil
Marianpäivainä
tapahnNaan
konfirmaatioon. ?deptid:l4983tietoaMarianpäivistä
/?deptid: I 5249
Niihin aikoihin alettiin myös järjeståä http://matkailu.enontekio.fi
Enontekiön
kotisivu
kilpailuja,lähinnä
poroajojå.
luontoon.
fil
NykyäånkinManånpäivänätullåån
Hettaan; http://wwv.
Käydään kirkosså, lavåtaan tuttujå ja page.asp?Section=5926&Item=6138
kokoonnutaanOunasjårvenjåälle seu- Ounastunturinympåristönnåhtäqydet
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ENONTEKION MAANSELALLA
29.8.- 3.9.2007
Hetan Majatalossahwin nukutun yön
jåilkeenaamuvarhaisella
Eskelisenbussillå
kohti NuDnasenLytiä. Matkalla ohitettiin
Yrjö-Kokon lintutomi sekäVuontisj;irven,
Peltoruomanja miiä?inp?iä
Nunnasenkylå.
Erityisestijäi mieleen luonnonkauniillå
paikallasijaitsevaVuontisj.wen kylä,jonka
järven laskusta on siiilyn)'t tarina nylfpåiviin asti, onpa siitä tehty nä)aelmåkin.
RovanNikull jåirventaskuriistiiltyi käsisui
vuonna1861ja jårvenpinralaskiyli kuusi
me.riä.Allm perin Nikun oli tå*oitus våin

johtaa vettii heinainiitylleen,mutta saman
tien katosiryt suurinosajärvestii.
Nunnåsenbussi jätti minut påättärille
Kalmanl€ltion tien alkuun, josta l?ihdin
tallustelemaan
kohti noin 15 kilometrin
päåisså
sijaitsevaaentisti njavårtioasemaa,
nykyistå KalmankaltionLomaa. Ehdin
kåvellä nelisen kilometdä ennen kuin
ensimmäisetsiihen suuntaanmenevät
ajon€uvottulivat, kaksi traktoria perå-

20
karryineen,pääsintoisenlavallekyytiin.
Puikkelehdnnme
Hietatievojen
välissä,idässå
ja
lnåisemaa
hallitsivatSkieretuoddar
Avisuorrtunturi.Piän niikyviin ilmestyi
Kalmankallion
maslo.Pääsin
kyydissä
vielå
padkilometriäKalmankaft
ionautiotuvallåkin
eteenpäin
Naltijärvenpolunpäähän;traktorilnichetryhtyivät ke$åmåäntunturipaikailapoltlopuuksitalvea
koivupölle.jä

s e D i tå p u ol i sel l a kankaal l a. H i l j al l een
notrstiin IIictåhårjujcn monikilometrisell€
hl""kkadyynialucelle.
Såånnötliscn
muotoiset
kaiajapuskatreunustjval hiekkamellojaja
o i k e a l l a s ii nsi P el tol unturi nsel änncj a
JoQavaam.joiden syleilyssåovat Kalmakaltionjärvet ja Joryrvaamn nyttenmin
lukittu entinenråjavarliostontupa. Mönkij åuraoli täynnäänedellistenkulkijainjälkiä:
polkupyörän, kenkien ja ennenkåikkea
poroj en. Porqa ei kuitenkaan näkynyt, muha

Polku seurasiKalmakaltionojaa
tunturikoivikossåjaylitlikinscnlosikallistunutta
pitkin.Siellätäälläkasvoins.viimcisiå
siLlaa
inäntyjä,kummallislaettälnitä låhcmpänå
kas\ualueensa
äärilailaamäntykasväasitä
tuuheampi
siitätulee.OikeallePahtajär!en
ja Jorpavaaransuunlaanmenevänurån
erottuå.polku alkoi seurataKiikkälöjokea

hiekkaariitti. Kotsjarvcllelaskcnduttaessa
(Alrvcn
eroaaura kohti Palokorsajarveä
jårveä). Kotajånenja sen etelåpuolisen
lompolonerotlaavain tosikapeakannasjä
kun Kotajårvi on jonkin verran korkeannalla.onNorastaan
ihrne.etteirantavalli
olc nurtunut kevättulvanäikaan..Järvien
pohjatovatvaaleaa,
hienoahiekkariavesi
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kisiallinti*asta, mikå hnokuiteleekulkijaa kilometfin venan enn€n Liulamaayläuimåan,mutta kun muistaakuinlG kylmåå kankaalleåivan valtakunnanrajapyykin
vesi on, täytyy luopua suunnitelmasta. viereen.NorjanpuolellaonOvreAnarjokkan
jossavalkeatjäkäläkankaat
Kapusin råntaharjunpäälle ja ihailin kansallispuisio,
maisemaaiovin, jonka jälkeen oikåisin loistivai aivan erivärisnräkuin Suomen
suoraanNaltijårvenåutiotuvalle.Korpit puolella.Yöllå heräsinkovaanmeteliin
lompololtå;siellåvarmaankettu
pirivät tuvalla åånekästämenoaan,kulen läheiseltå
myöskinsåvupiiFm
katepelti
tuulessa.
lllallå yrifti tai saattoisaadakinsaaliikseen
tuvalle saapuimuoniolaistyttö,
ioka oli
todellinenPöyrisjärvenerärnaan
nmtija.Hän
olijuhånnuksenahavainnutmm.,nerikotkan
vanhån
Kuivåttelintelttaaaamuarringosså
Pöyrisjärv€nautiotuvanikkunaslavain noin poroaidan
päällå,
tun tåksi
seiv:ispuukasrn
50 metrinpäässävanhanvcnccnvieressä nuodahaukanpoikrsta
poroaidalle
asertui
yöksi
töyräällä.Rinkåtoli luotavasisä?in
levolle sen kummenmin håiriintymättä.
muutenkorpitolisivaihyödyntäneet
sisä11ön Lentokuvio n1uistuttinuolihaukkaatai
ne suutus- muuuohaukkaa.
tai ainåkinne olisivatpaskoneet
Muutenihncftclin miksi
j oseivåtsaisiniiläåuki.
päissäain,
vanhatporoaitapuuloli poltettu eikä
kuljetettu Iäheisilletuvilie talven poltAamullajatkoinpäåurall€vievääyhdysreittiä iopuiksi. Tååltä kun on kymmenkunta
pitkin pohjoiseen.
Naltijärvenkesåpaikka kilometriä maikaa lähinpiin tuntudkoitoisella vikoihin, jotka ovat sen paksuisia,että
näkyikuinkesämökki
Käkkälöjoen
lammöntuottoon.
meni
vahvå
nnnalla. sinne
iälki iåtkuen kelpaavai
Ura alkoi Näilläpaikoinålkoiesiintyämönkijänalle
Lenkihaanautiotuvansuuntaan.
muuttuahiemankiviseksiPierkkumaras jäåneitäsopuleita,
yhtåänelåväåen kuitentossa,.jonkapohjoislaidaltanäkyivå1 kam havainnut.Poroaitasiityi Norjan
porokämpät,
vanhajå uusi. puolellejaylitinvaltakuanrajanao.nerkin
Pi€rkkujärven
Kämpät ovat lukittuja, nuttå vanhasauna kohdalla.Seoli låillista.kosk enomånnut
on avoin,tosinniin myyräin€n,€tiävarmasti mirään tullattavåå,rosin minkäänlaista
saa myyräkuumeen,eikä saunastaole tullimiestäkään
ei ollut tietenkäänlåsnä
talvikävttöönniinhataras€n
ovi on.Maasto tarkastamassa.
Viitisenkilometriä
Barsoaivimuuttui kanervakanlaaksi,kun låhestyttiin hmhrin harjant€ella500metrinkorkeudessa
Rautuoivia,jonka rinteillä oli sittenjo ja palasinSuomenpuolelle,minkäänlaista
poroparttioitakin-seudun porot olivat merkkiävaltakunnannjasta ei näinpäin
turkiltaan,muttå tullessaollut maastossa.
enimnälti turnmanharmaita
Lask€uduin
joukossåerohri ainåjoku tåysvalkoincn kivikkoistapolkuaTsuukisautsin
rajavarvåsa kuin lumipukuinerriekko kesållä. tiostontuvalie.En viitsinytpolttaatuvan
YliDäätään
oorotvaikuttivathwinvoivilta vähiätunturikoi\uklapej
a,talvellaniilläon
ia iöpalihavilta,muttåniinhän;iidenpit.iå enemmäntarvetia.Nåillä rnåin kenotaan
Rautuoivin oleilevan useita hirviä, kurunpohjaja
ollakintähänaikaanvuodestå.
buipulta (550 m) avautuimahtavanäkymå järvenrannat
ovatkinmelkoreheviä.
päinja osinYIIåksellekin.
Noin
Pallåksell€
viiden kilometrin päåståsåattoicroltaa
Liuiamån porokåmpån(lukittu). Seutuon Vähän matkaa eteläänpäinura kohtaa
tulevanmönkijäreitin
suunnåsta
puutontatundrååjå varvikkokin on varsin L€nkihaan
matalaaja harvaa. ollåan vedenjaka- ja yhryneenäne jalkavat Valkamapäälle
jas€udulla,ilmånkosNoian vastainen
rajakin (600m),jostasittenäukeaakokoPöynsjäwen
johdattaa
Myötämaa
on mäåriteltyi,ihän.Perustintelttaleirini tienookolneudessåan.
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kulkijan nopeastiKalkujärvenvanhaan pelmahdellutlentoonriekkopoikueita.
jossaei ollut ketåånpaikalla. LeiriydyinSuomajoen
lapinkylään,
ylityspaikan
viereen
Vanhåtlapintalotjököttävärkukin omalla ja nautiniltapäiväauringoståJuurikunsåin
ja pari erotusaitausta
kumpåreellaan
kylän teltanplsry]n raekluro yllätti ja teltan
laidrltalertoo klldn kä)rtötffpeesrå.
Kllän liepeen
ymp:iröivalkealumikenoskesäisen
virallinenroskapiste
oli sri\ottomuudessåånmaisemankeskellä.Tulevastaruskasta
vertåånsavailla. Muutenldn mitntijaireitin kertoivatensimmäisenå
muutamaihienan
varren tåukopaikkojen oluipullokasar punastuneet
riekonmarjamättäåt
Suomapanival siisteyskäsitykset
uusiksi.Puoli, vaarånrinteillä.
valissä Suonajoellepäin mennessåon
Juwajohka(Juhånijoki),jonkaylitystii varten
porotokkatarkkailikulkuani,
piti riisua matalavartisetvaelluskengät, Noin satåpaiinen
vastaiselle
toinen kahlatiava paikka oli tietenkin kun nousin Suomavaaran
harjante€lle.
L?ihdinlåskeuturnaan
PöyrisSuomaj
puronylityksessä
oki.Eraåssä
osuin järven
rantaan;
Pöyriswomallå
crothrivat
pakko
hillamäitäikköön,
oli
nautiskella
iossa

yhdenvaellustauon
venan.Piekanal€nteli selvästimahtavåtpalsakumpujonot.
Aiar
matalallasuonpäälläjatarkkailisopul€ita. telin ottaa Pöyrisjoen ylitystä varten
Valkåmåpååltälahtien oli länän tasta vaelluskepin,
muttaeihain
sellaistamistäiin
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tälläseudullalöydå,koko rannallaei ollut
joistaei
kuinparikåkkydislåhnturikoivua,
oljsinitäänhyöty?i
kahlauksessåKengätjå
housuirinkkaanja Lähdinsiitä nistå
mönkijätkinolivatmenneet.
Pariensimnåistii
nctriå olivatvaikeimnat,koskahöll).,'äpohja
imi tehokkååsti,
muttåonneksivettäoli vain
polveenasti.Sittentuli kirkkaastå
vcdcstå
pohja.Seurasin
esjinkova,
hienohiekkainen
joen suunråan
järvellepåinuloinpia kiviä
kohtivaroenkuitenkintörmäåmästä
niihin.
Tiesin,että ei saanoustamaihin ensimnåiseenrantaan,
koskaseon luusuansaari
vaan kaånin kaucmpaajåncn puolelta
jossa oli lippu ja låavun
hiektarannalle,
ruodepuut.Loppujen lopuksi ylitys oli
yllåhåvän
helppo:
vettiennnmillänpolveen,
pohja oli kova eikä virtauståoikeaslaan

patsaiksi,
oli kuinolisikävellyt"Monument
VaLley'ssa
.

Hetk€n pååståkumpareeltanäkyi PöyrisJärvenautio-/varåusiupaJi€rstijoen
toiselLa
nnnalla.Suislonhiekkadyyni
osoitti
selvåsti
mitenpääseeyli,
ensinsärkkiäpitkin
ja sitlcnpnoUynpyrä
j äNenpuolellajaolei
pcrillå tupärannassa,
vettåoli vain puolisääreen.Paikallinenporonies poikkesi
mönkijällään
luokseniluriselnåan
iltasella,
ja kertoitulevanså
Vuomavaamn
suunnasia
porohommista.
H:inkenoilielämåstå
Enon
ja poronhoidosta.
tekiönmaanselållä
Hänen
vånnonsa
oli EteläSnomestå
eliriukukuten
saamenkielellä
sanoiaån.
Illanpimettr'ähän
lähri kohti Näklälääja kotipuoltaan.
Heti
ilmestyivät
korpitkopistelemaan
ikkunoita.
ja kävin
Länmitin isontuvanpuolilämpirniiksi
levolle.Puoler yön maissasaapuiisä ja
Sittenalkoi parikilometrinen
hieklaranta- poika,jotka olivat lähteneetillansuussa
ja tulivat nyt lampunvalossa
kåvely,vålistäpiti kylläkinnoustaPöyris- Näkkälästä
ruomanpuolellerantåprNikkoon
elenemåån, pienenharhailunjälkeentuvalle.Tapaarnåni
kun pajukhovesirajas$estikulun.Tåmän poromiesoli kertonutminustaja puoliosuudenjalkeen noustiinkokonaanmante- lånrpimänä
odottåvåstanrvåstaheille.
Jairven
reelle,jossaRossinjåNestä
tulevasuo-oja rannassa
näinmuutenensimmåisen
kenan
ylitettiin mönkijöille asetettujalankl ja elänåssånitunlurikihua.Jäwion melkosuuri
pitkin. SuunnistinKenttälompoloidensijaitakse€n
(418rn),sanoisin
näinkorkealla
väliscensålnccn,jossalappålåisten
keså- nelkeinpaKilpisjärven
kokoa,lisäksiscon
nrvan luonå on nönkijälauttaSeigajo-nr melkomatala2-5metriä,vainparis)"r'ännetfi
ylitykseen. Lautan vetäminenpuol€lta yl1ääyli kymmenen
netnn sylylteen
toisellevaikultiaikaheppoiselta,
kymmenkunlånetnä pitkå köysikoostuunonesta
ajettavaura johiåa
heikostanarunpätkäsiä,
melkeinpänaDil- Maastoautollakin
ja TermisNäkkälän
suuntaån
Jierstivaarån
lanarusta.
Yli kuitenkinpääsi,ihmetielenvain
vaaran
välistä.
Noin
neljän
kilometrin
mitenrnönkijänsaålautallekunkiivelijänkin
nousu lautalle ja silrä pois on hiukan kolrdallåvoi viimeisenkenan silmåillä
ympäristöä
hohtavine
hiekkahankalaa.
lompolonrannalta Pöyrisjärven
Eteläisemmän
melloineen.
Monillå
tienvanen
hiekkalappalaisten
kesåkylästä
kuului kalketta:
talojakodatiiinjå uuttårakenncttiin.
Tåmän harjanteillasaattoihavaita villipeuranlappalaiskylänsynnlttäjänäon ollut kaik€ti pyyntikuoppiapårin sadånvuodentakaa.
kalastusja poronhoito:Pöyrisjårvestä
saa Reitinainoatienviinånojåatunturikoilua
vastenhiemanhuomaamattomasti
Kaamusja
barria, haukea,siikaa taimenta,ero- järvelle
josta
vievän uran risteyksesså,
tusaitans
taason sijoitettuovelastiNaapanja
pääsee
puolelle
Norjan
Sicca.jånelle
jåween pistävånniemenkärkeen. Polku
nousiPöynsjärvcn
hiekkatievoille,
tuuli oli edelleenKautokeinontielle. Näkkälåå
kevl't liikenneylittää kossyövytiänyt kasvipeitteisetdyynit kuin låhesBttåessä
teikotlankkuteitä
pitkin.Muutamamönldjä

Ja maastoautotulivat vaståani uralla, + Vedet kirkkaita, ei yleensäruskeita
pääsinkin
pariviimeistäkilometriäkyseisen
maastoåutonkyydissä sen palatessa + Yllättävainkuivå reiui: vedenjakajaseurua
keikaltaåntål€isinDäin.
N:ikkiitissämaioituin jå mönkij:imiehetvalinneetreitin kulkemaan
ruuIKKrvannapl|rån
nrrsrmoKK
n, se on kuiviamaitapitkin.
hyväävaraustupatasoa:
kamiinajå valokin.
Ilmoittauduintiistai-aamunkutsutåksiin + Kåhlåukseteivåt tuottaneetongelmia
näinmalalånvedenaikana
Heoaanjåseurailin
Näkkålän
elämää
illalla- ainakaan
tosinhiekkasyö
Kytinraitillaliikennöitämäntåstäkum€a- +Sopivamaastop)öräil),yn.
pydränliikl-!viaosiå.
ä:inisiänelitahtimönkijöitåmuutaman
auton rehokl<aasti
lisäksi.Joutsenhuusiomåntoitotuksensa + Hienojamaisemiarajanpinnantuntureilia
n1oottorien:i:intenväliin.
ja lintujabongattavaksi
tunturijärvillii.
puuttuvat
Viitoitukset
reittienristeyksisså.
Paljolti avotunturia,voi olla vaativa
huonolla
ilmalla.
+ Selvärcitti, kun vain osaalukeakarttaa.
Selvisin
h'",'inEnontekiö
I : 100000kårtalla.
+ Hiekkåajåsenmuodostumia
riitiää.
P€nttiLahden!,uo

KARJAKAIVON AVAIN
Jäsenilletarjotaanmahdollisuussaada avaimenjäsenentuleeosoiuaåtositteella,
Kårjåkåivonavain jatkuvåan onaan ettähänon maksanutpanttisumman.Ennen
käyttöön50 euronpanttiavastaan.
panttisummansuorittamistaota yhteys
Meia Salliseen,joka lähettääavåimen
Edellytyksenä
on:
senjälkeen,
kunrahaontulluttilille.
jäsenyyson kestänytviihjntåän postlts€
Panttisumman
saåt rakaisin,kun luovut
luod€n ennenavåintenluowtushetkeä.
Jäsenon maksanutyhdistyksen
pankkitililleNordea214218-13842avaimistå Hallilus pidättäakuit€nldnoikeudenolla
luo\,ultamafta
åvaintahenkilöll€erityisistå
50 €uronpantin.Viitenumero
avaimista
on
35'./3.
Merja Sallinenluo'"lttaa åvaimensekäpitää M€rja Sallinen,puh.050 342 4682ia
meda.sall
inen(aneth
fi
rekisteriäavaintensaåjista.Saadaks€en sähköposti

ILMASTOON MUUTTUNUT
VIIMALTA
SUOJAUDUVIHMOVALTA
SUOSITTUKOTIMAINEN

Tuulisuolattu

ERIKOISALUSASU

\
."'-''...-3J39:"',*
puk€a
heLppo
eikoispitkå SUOJAHUPPU

::,T
p rårulhsuora,
" " 10'-lil',"Jläå
ll'llYi:
'"t
suotaahaarar VALlLllVl "::i'j.l:

20,-*åä:i::
i,rfl!1{:'-'

JÄsENr|INTA reirokaasrr
rengrtvietä]ä

40r-,""'";'*tt*t'
TARJOUS
'l5r oo,
HERAJÄR\/|SPORT SO|TA050066 80 28 w.hjtuote.com
TORNIO
MYOSILTAISINJAVI]KONLOPPUNA

Vorusteet
- Kiipeilyyn
- Seikkoiluun
- Loskeutumiseen
- Voellusasui
- Voellusjolkineet
- Reputja rinkot
- Vuorisloteltot
- Kevytteltot
Mountoih
Shop
Annonkotu
15
Puh.O9-68O2996
Fox.09-2600085
www.mounioanshop.fi

Bussilla pohjoiseen:
olk.15.2.- 30.4.2008
Löbd,ä
pe Helsinkiklo22.00
Lohti23.30- Jyvöskylö
03.00,
Luosto-Sooriselkö
-KorigosniemiLevi-Enonfekiö-Kilpisiörvi.
pohioisesto
lo
Pol!! löhiöpdivö
soopuen
Helsinkiin
suoom!no
klo06.45.
S o i l opuh.016- 3422160
lo i kolso

www.eskelisen-lopinlinioi.com

coniac+@mounioi
nshop.fi

Itnntertä. renroaretkeilyäja upeita maisemia

Siinä Saananrylissä...
Muistathan,eträ Lapinkävijöill€-109o alennus
uusistanormaalihintaisistamajoiruksista.
Vielä löl9l' vapaira pail,koja k€vään hiihtoviikoille.
Tewetuloaviihrym:iärm$råvien mri5emien
jl
mahdollisuuksienKilpisjarvelle.

KrLptSrÄRyEN

RErKEtrYk4Kl{f
pÄ. 016-53777r
99490Kilpisjärvi,
www.kilpisiaryi-inbretku@receptiqa.inb
Mui:ta

mainiu

aararker

yhteydessä'Lapinhiioijäf'
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TOIMINTAKALENTERI
VUODELLE 2OO8
Toukokuu
Tammikuu
3.5.
Rankasavottaa(TT)
Ke oilta(OT)
9.1.
12.1. PuunvetotalkootKadakaivolla 10.5. KevåtsiivousKadakaivollå(TT)
10.5. KesåkaudenavajaisetKå4al(aivolla
(or)
26.1. Lauantain
tietoisku:Jäistä
pelasaunrminen(KT)
16.-18.5.
Viikonloppuvaellus
Teijoon(UT)
(KT) 28.5. KeskiviikkosaunaKa{akaivolla
26.1. Lauantaisauna

cn)

(1-D

Helrnikun
3.2.
UmpihankihiihtoNuuksiossa(UT)
6.2.
Kerhoilta (oT)
9.2.
PuunvetotalkootKarjakaivolla
(TT)
23.2. Lauantaintietoisku: Sukset
pitiiviksi (KT)
23.2. Lauantaisauna(KT)

Lintujen k€vätnuutto(KT.)
K€såkuu
4.6.
NaistensaunaKarjakaivolla(TT)
(TT)
Rånkasavotrå
7.6.
7.-15.6..PerheviilC{oKukaksella(UT)
14.6. Suolikkaånkienos(JT)
K€skiviikkosaunaKadakaivolla
.6.

(r-r)

Mååliskuu
Luornormuonakurssi(KT)
1.3.
Puunajoa
Nuuksion
(TT)
kansallispuistossa
H€inåkuu
Yhdistyksenkevätkokousja
5.3.
30.7. KeskiviikkosaunaKadakaivolla
k€rhoiltå(oT)
(I-D
8.3.
RetkiluistelupäivåSuvisaaristossa

OD

2A.3.

KeskiviikkosaunåKå4akaivolla

(rD

29.H.4. Yll.iksenhiihtoviiHo (UT)
Puuryökussipienilleretki*ilineille
(KT)
Hohtikuu
s.-12..4.HiihtovaellusLemnenjoellaC lT)
194.
RanlasavottaKadakaivolla(TT)
304.
KeskiviiLkosaunaKarjakaivolla
(TI)
(KT)
Kalankisittelyja valmistusmaastosså

Elokuu
4.-10.8 Luontorctki
Viroon(UT)
(TT)
6.8.
Naistensauna
Kadakaivolla
168. Rankasavottaa(TT)
27.8. KeskiviikkosamalGrjåkaivollå

('r1)

Slyskuu
6.13.9. RuskavaellusKopsusj:irvelti(UT)
6.13.9. RuskavaellusKoilliskairåsså(UT)
6.13.9. Ruskaviikdopohjoisessa(UT)

28
24.9.

KeskiviikkosaunaKa4åkaivolla

(Tr)

2618.9. Viikonloppuva€llus(UT)

Joulukuu
6.12. Itsenäislyspaivänkävely(UT)
13.12. Talkootjajoulupuuror,adakaivollå
(TI)

Lokakuu
1.10. Kerhoilta
(OT)
jå HSL:n yhteinen
4.10. SyyssiivousKadakaivolla(TT) Loppu\"uodeståSl-I,:n
4.10. Yösuunnish$Karjakaivolla(UT) viikonloppu(UT)
29.10. KeskiviikkosaunåKadakaivolla
(r-r)
(Järjestävätoimikunta:KT : koulutustoimikunta,
OT = ohjelmatoimikunta,
TT=
Ompelukussi,retkivaatteitafl eecesta(KT)
tålkootoimikmta,UT = ulkoilutoimikunta).
Talkoo-ja keskiviikkosaunat
ovat yhteisMarråskuu
saunoja,lauantaisåunoissa
onjaetut vuorot.
ja
5.11. Yhdistyksen
s),yskokous
Tålkootoimikunnan
ohjelmoima
talkoorinki
kerhoilta(OT)
tekee töitä nopeasti toteutettavissatehtåvisså.joiden ilmoitusei ole ennärtiinyt
(UT)
7.-9.11. Kaarnosviikonloppu
lelteen.Tällaisia!oilat olla esim.Kåria22.11. Pikkujoulujuhla(OT)
kaivon majojen korjaustyötia Met;aLuentolumestajaj äästä(KT)
hallituksen €sittiimat rålkooryötNuuksion
29.11. Launtaintietoisku(KT)
kånsallispuistossa.
Talkoorinldinvoi ilmoittåutuatalkoopiiällikölle.
29.11. Lauantaisauna(KT)

KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJEIDEN
1O

xÄnlessÄ

jota
Kariakaivoon HelsinginSeudunLapinkävuöidenretkeil!4nkikohta,
'l Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut kävuät(autiotupakäytäntö)
3 NoudataKarjakaivontoimintaohjeita,jotka ovat kämpän
ohiekansiossa
4 Karjakaivollaei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisälläei saa tuDakoida
6 Lemmikkieläimiäei saa tuoda sisälle
7 Tuo mukanasiwc.papedt,trangian polltoaineia kynttilät
8 Muistakirioittaanimesi kämppäkiriaan
I PidämmeKarjakaivostahuoltalalkootyönä,ioten käytä puita
säästäen
l0 Tee vähintäänse määräpuita seuraaville,mitä olet itse käyttänyt
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TERVASKANTOVALKEA
Te astaon poltettukeittovalkeanaammoisistaajoista,tuskinsenkå)4töäja syntyå
tuliaineenakukaantietiäkå:in.Perinhapero
ja laholtanä).ttiivänånnyn kåntosisåltäå
tiukanja tervåisenydinpuun.
useimmiten
Månnyntewaksistå
tåi pihkotuistå
keloistå
keitettyhåutaterva
muodosti1600-lu!,ulta
astimaamme
tirkeimm:invientituotteen
1900lu\run alkuun saakka.Muistona tästä on
Pohjanlahden
mnnikonkaupunkien
useissa
jollain tavoin kuvattut€rvavaåkunasså
kaupånperinnettä.Tosin tervaaon poltettu
rnaassarff
nemuuallakinkuin Pohjanmaalla.
Tervaksenmainiotominaisuudet
valkean
tekovälineenä
håipyvät
muinaisuuteen.
Kun
on kuorittu låho aines kannostapois, on
sen sisältäpaljastunutpihkainenja teF
vainenydinpuu.Kiweelläon siitåsaattanut
nopeastilyödälastujåja pilkkeitänuotion
sytykkeeksi.Jopa raskaållaleukultå on
nopeastikolonut nuotion t€kotarpe€tja
syq,kkeet.
Kosteallajam.iräIläjas.iälläon
löytynyt liihes "ruudin" veroistapihkaa pilkkeiksi ja sytlttää koko kanto keittoTämåon valkeaksi.Tållöin ei ole tarvinnutpolkea
tihkuvaakullankeltaista
sytykettä.
lumesta
kovaksi,etteinuotio
ollut aNossåan
silloin,kuntaulållajapiillä nuotionpohjaå
påinu
palamisen
aikana
lumen sisään.
on iskettyvalkeaanuotioon.Tällöin€i ole
seutarvinnutpitkäainmiettiä slttlykö tervainen Varsinldnpohjoisenrunsaslumisilla
duilla
tämä
on
verraton
etu.
Tarvekaluna
puuaines
lastu tuleenvai ei. Moni nuu
on
metsässäsateessavettln)'t ja on hankala tarvitaan kuitenkin kirves, jotta kanto
syB4elfävå,
muttatervåson säil),nytkuivåna saadaanpalamaantasaisesli.Sammutuskirveson nyös tarpeellinen,jotta
pihkaisen
vaipansisållä.Omåviehåtyksensävaiheessa
palaminen
såadaan
mjattua.Kesåvalkean
joka
on valkeantervantuoksussa, on antanut
aikaan kantovalkeaaei ole sy)4ä käyttää,
omat aromitkeitoksiin.Nykyäänkinlö)ttf
metsistii keittovalkeaksisopivaa tervasta, jotta tuli ei jäisi kr4emåänjuurakkoon ja
naanalle.
kunhan hienan kopult€leevånhojenkån- turpeeseen
jäiin''t
tojenkylkiä. Monestiniitä on
metsiin
kelottumaanja tervoittumaanvanhojen Reijo Blomberg
jäljilt?i.
rn€tsäpalojen
Talviaikaannopeatapas)ttttiiä keittovalkea
on ollut lastutåkannon iervåisinpuoli
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TIETOAI
NIKSIVINKKI
Ainakinpohjoisen
kaupoissa
on ny)tåvänä
ns. cräsäkkiä ts vahvaa läpinäkyvää
muovistasäkkiii.iolla on käteväkäntaa
marjattaisienelrinkassatien
varteen.
Snuma
joten säkki ei helposti
on erikoisvahva,
\,uodå.Eräsåkkiä
voi luonnolliscsti
kåyttää.
myösinkån sisälläsuojaamassa
vaarteita
kosteudelta.
Eräsåkkiei helpostirikkoudu.
kutenmuovisetjäicsäkit.
säkinkokoon 75
lilraaja sitå valmistaåcsim. Plastiroll
ja LapinMuoviRovaniemellä.
Ylöjärvellä
RaijoBlomberg

UUSIPALLASI'LLÄSTI]NTI]RIN I'4.RTTA
ILMESTYNYT

on merlitll runsrcsti
retkeiljiörrå
ia mrF
pål!cle\ärhetoa,kuren; laiset
kailijoita
reitit välimatkoineen.
äutjotuvat,laavul,
ruokailu-ja lnåjoituspaikatsekä nähtåvyyksiä.
Pallas-YllåstunhrriD
kartanreunukseen
on
koottukaikkienMelsähallituksen
ylläpitälnienalue€ntupiensekålatukabvioiden
koordnuatit,jotka auitav3lCPslaitteen
kanssa
retkeileviä
löytänrään
tuville.Karla
sovcltuukin
hyvinGPS-påikantimen
kanssa
yhdessäkiiytettåväksi,
ia sen reunaanon
painertulisåksitie-

@

PALLAS.
i9r;YLLASTUNTURI

jäIesielmdsrii(KK,
sekä ohjcita yleisimpienGPSlai!

KokoPallas-Ylläsiunturin
kånsallispuiston
kattava uutuustuoteulottuu åina Enonsallispuistossa
liiktekiönH€taslaYIläsjäwellesaakkanitta
käavassa
l:50000(1cmkatallavastaa500
metr'ämaastossa).
Kårtallanåkyvätkaikki
lånniksijasaksaksi.
Länsi-Lapin
suurettunturikeskukser
Ylläs.
Levi,PålläsjaOlos.Kartankokoon80x 122
cmjas€on kåksipuolinen.
Tämäntutuuden
Kartaslå löytyy
jälkeenkokonaista
hankinnan
kolnc kårttaa myös ullsi itåisempi maas-toon merkiiiy
voi siirtääarkistoon
i YIIäs-Levi,
PallåsOlos
våcllusreitti.Se lähtec Peuraja HettaOuttakka.Suurikokohaittaahienån Ylläs-Pallås
kåltiolta ja johtaa lntn- Akäskeron yli
uuden kartan käyttöä,joten vanhatkin Akasjårven itäpuolits€ Råuhalan kylään
pitåätallessa.
kannaitaa
Kittilä-Muonio tien vaneen. Sieltä reitti
jatkuu edelleenkohti pohjoista jå PallasUudistettukarttaon toieutettuyhteistyössä tunturia. Reittinä sc on vanha, nruttå nf
ja idas uudelleenmerkitty muasroonJå kånMetsåhallituksen,
Maånrnittåuslaitoksen

påikallistentoimijoiden kanssa.Pallas
Yllästunturinkartan pohjånaon Maanjonkapäälle Hann'rSiitari
mittauslåitoksen
maastokartta,
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SAMPERJN SAVOTTA JA TULPPION
ERAMAAT

ylåmäissätäyden tehon vaatiessalisää
höyryä koneeseenpalavat koivuhalot
lentelivätpiipustatulisinakekäleinä
maas-

Ensimmäisenkerrankuulin Tulppion vetuv. 1956reistaja Samperinsavotåsta
pro-graduNuoriin
Lippukuntaamme
Tanpereellcluli uusi Låhde:JuhåniP€lkosen
pårtiojohlajå.jahän värväsitalven vaellukselle Tulppioon meitä partiopoikia hitp://www.samperi.com/tarina.hhnl
s€urakseen.
Kertomustaan
hän tehostidia
kuvilla.Sellaisiaenollut aikaisenxnin
nälnl,t.
Hän oli edellisenåvuonna ollut yksin
jayöpynyt
hiihcimässå
Tulppioneråmaissa

RETKII(A.RTTA_
METSÄIIALLITUS

koht€istakuvissaoli
Eräshämmästyksen
/
suunnaton
höyryveturikeskellåerämaata. http://www.retkikarttå.fi
vaikka
Sentannaahån)ritti kuvaillameille,
itsekintiesi ilmeisenvähanasiasta.Häm- Retkikafttafi on näppårå
palvelu,jossa
voi
mästyttåviåolivat myös kork€ai hirsiset tarkistellakartaltapienessä
mitrakaavasså
iomien jäännökset,joiden käyttötarkoi- r€tkikohdetta.Suurin näkymäkohdeon
toteutunut, 1:5000,eli mitlakaava
tuksenh:intiesi.Retkiei osaltani
mahdollistaa
varsin
muttajälkeenpåinkuulin partiokav€reiltå yksityiskohtaista
tietoa retkikohteesta.
totentune€sta
vaelluksesta.
Palveluonm€tsähallihrksen
tarjoama.Karttåå
voi lilkuttaajoko koordinaattinuolillatai
ja hiirellå
Jälkeenpäin
asiakiinnostisenvenan.ettå sittenliilonamallapeittoaluetta
Liikuttelu
omistuu
myös.
seuBsinvanhoistakårloiståreittejå,jotkå
oli tarkoitettu
tukinajoonnåissåeråmaissa.
Myös ol€n kuullut nyöhenmin tarinoita
Tulppiosta.Veturti on nykyäanentisöity.
Toinen Tulppion ja Nuortin vetureista KUUSIOKTJNTIEN
kuljetettiinv. 1960Rovaniemelle
Vuonnå I,ILKOILIJREITIT
1970 se siinettiin Lapin metsämuseon
ja sensuojaksirakennettiin
museoalueelle
/reittikårtar/
kelohongasta
kalos. Katos tehtiin myös http://www2.6net.fi
jä.ineelle
Tulppioon
veturiUe.
Vuonna1987
kunnostettiinTulppiossaoleva veturi
Sarukosken
kunnantoineståulkoasultaån ÄHTÄRIN VAELLUSREITTI
entiselleen-Rovaniemellåolevå veturi
kunnostettiin
v. 1988
Åhrärissäriittää kiinnostavaavå€llusmaastoa.
sijaitseehan
alueSuomenselällä,
jossaon nnsaastiharjujajamäntykankaita.
jn
juttujanäihinvetureih liittry.
Monenlaisia
Ahtåri on luonnoltaanvaihtelevaa.sillä
Keffottiin, että alun perin hiilikäyttöön
bålkaisee
mahtava
Ahtärinvesireitli.
Ditåiän
tarkoitetutveturitmuulettiinpuukå'ttöisiksi.
on Äntärinjärvi, josta vedet
Suirin
larvi
puidenkulutusolj våltavå. suunlaavåt
Senseurauksena
kohdeneteläänkohdenNåsiHu4immat jutnt kertoivat: ettii varsinkin jiirveä Virtain kautta.
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KuusiokunnatAlåvus,
Kuortane,Lehtirnäki,
Soini,Töysäja Altiiri ovatjulkaisseetalueen
yhleisenulkoilureittikårtanKuudentähden
reitisrit.Karttaavoi selatakuntienintemer
siruilta,nutta senvoi myöslilatakuntien
liikuntatoimestå.
Reiftion suunnirelru
EU

taansjsälby.

pituus on låskettavakadasta.Ahtåri on
tuotteistanut€sim.Soinj Arpainen-Ahtiri
reitin.jonla !ånellaon låa!ujaja nuotiopaikkoia.
Ahtärinneltrsr!ullå
reLnrehdoja
retaånkuljetfavrksikolmessapäivässä
koko reitinpituuson 45 km. Varsinkin
Arpaistenharjualuettapidetäänmaiseja
reiiit ovatvieläosii- nallisestikauniina.reitilläon suoalueita
tamk€skeneråisiåja järviä-Reitin suurinjärvi on loppup:iädä
niiden pitåisi valmistua nahdollisesti ensi kesään
Toinenselkeäreitti Alkaa Alavudeltaja
suuntauluukohden kaakkoaia Ahtärin
kylää.Kanan perusteella
reirin
taanl:90000,joten Peränteen
päåosånå]4täisisuomaastoltåTalvellareitti
liikkunaånreiteillå. voidaankulkeahiihtäen.
Muitakin reittivajhtoehtoja
on runsaasti,
kitty laavurjanuo- mutta kartan perusteellåon päätehävä
jotkakiinnostaisivat.
tiopåikatsekä lo- maisemat,
Karitaan
on
jorta
alu.-enkånoonireitit.
makylätjahotellit. myös..merkitty
Muutakinmatkailu
karttalinkki http://www.karttatiimi.fil
kuusiokunnat/map.php

Oikeastaan
kartastapuuttuuvain selkeåt R€ijo Blomberg
reittiehdolukset..
Kartastavoi kuitenkin lisätietojaw1W.ahtari.fi
laatiaomansuosikkireittinsä,
muttareitin
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YHDISTYSTIEDOTE
% alennuksennormaalihintaisistaurheihr
ja retkeilyosaston
tuotteista.
PUNNITSE
&
SÅÄSTÄ.
Helsinaissä:
Jås€netuliikkeitämme:
Häneentie50,puh.693I 369.Fredrikinkatu
LASSINRETKIAITTA:
55ja Itåkeskuksen
kauppåkeskus,
kenos1.
www.lassinretkiaitia.firetkeilyvälineet. Helsinli.Trtomrynnissä
pähkrnditä,
kurvrå
Forum,Kukontori,Helsinki,puh.(09)s490 hedelrniä,
papuja,riisiä,kuivattujavihan0200,etunormaalihinraisistå
ym.AlennusI 0 %
välipalapatukoita
15 %, Låssin neksia,
hinnoista5 %.
I 5 euroaylinävislåostoksista.
Muut Uikkeet
ja Oulussa.
Tampereella,
Hämeenlinnassa
PARTIOAITTAOY
retkeilyasutja -välin€et, retkiluistelu, Måjoituståym.
maasrohiihto,ym.
KILPBJÄR\EN RETKEIL\'{ESKUS. DUh.
antaa
Jäsentotilla etu normaalihinråisistatuor- 016 53'/ 771, www.kilpisiarvi.info,
HSL:njåsenillealennuksia
lllajoiruksesta.
teistal0 %
Helsinkikeskusla,Yrjönkatu36,puh09 586 koko ruoden l0 % alennusmökeistäja
8280,
HOTELLI HETAN MAIATALO, PL 1,
Helsinkiltäkeskus,Piazzap. 09 3411100.
Riekontie
8, 99401Enontekiö,
puh.016554
Hot Shop-Doislomvr'mälä
Yriönlotu14.D. 0400,info@hetan-nåjatalo.fi
*.*1v.hetan,
097599t r0
majatalo.fi.
EspooTapjolq Sampokujå
alåkefap. 09435 HSL:njäsenille
alennus
majoituksesta
l0 %
5420
normaalihinnoista,
5 % alennushinnoista
EspooKauppakeskus
Sello.Leppåvaara
p. jåsenkortilla.Ei koskeryhmiä.
{19849I t20
HELSINGINMATKAILIM]DISTYKSEN
VantåaKr uppakeskus
Jumbo,Vanrååp.09 matkoilleja rctkillejiisenlinnallå.Tiedustelut
7599570
puh.(09)22881201
Oulu,Ki*kokatu 4 p. 0105494900
Jäsenlehti
Saåriselkä
p.010- 5494800.
Oma lehtemmeon LAPINKÄVUÄ. ioka
ilmestyyneljåstivuodessa.
FREE HEELS: Telernårk,retkeilyasutja
Voi_myös pelkästä;in
tilata LapintävUäEltintie3, Kangasala.
wvw-iieeheels.fi
KårjåkaivonnåjatNuuksiossa
Helsinld,Isokaari44,puhelin0,100235298
jäsenetu5-15 % nonnåalihintaisesta
KARIAKAIVO on ruokaliu kåytröömme
tuo!
Sesijaitsee
teesm.
EspoostuotteestJ./tuoreryhmästä
riippuen(ei Helsinginkaupungilta.
sa, n. 9 km VanhaltaTuruntieltä.Dari
VELJEKSET HALONEN OY, Itzikeskus, kilometflä Sol!ållan urheiluopistolta.
pääsee
Karjakaivolle
bussilla
nro 85/85A,
Itikatul-5 A36,00930Helsinki
Espoonkeskus- NuuksionpåtKattila.
ja EspoonSellonyöntiå HelsinginSeudun
Lapirlävijöilleiäsenkorttia
näyttänälläl0 Kådakaivolleon ensiffnåisellåkenallåhwä
tulla kartan kanssa.Yhdistyksenrap;h-

JÄSENEDUT:
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tumien yht€ydessåohjelmaanmerkitty
vastuuherldlö opastaamyös perille pääKaiakaivollaon YLAMAJA sekåALAMAJA, jonka yhteydessäon saunaja
yleis€ssäkä)'tössäoleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo.Varusteisiinkuuluuastioita,
huopiajaspriikeitin,jobon
sinolon tuotavå
itse.Ylåmajankeittiössä
on kåksiliekkinen
kaasukeitin.Alamåjassa
on takraja kamiina,
ylåmajasså
on kaksikamiinaa.Majoissaei
olesiihlöä.Jokain€nmökinftä)4täjä
tuo omat
kynttilät valaisuun.Vihreäån kompostointilaatikkoonlaitetaanvain rnååtuvaj äte,
muutroskattuleeviedäpoisKarjakåivolta.
Jäsensaa tuoda mukanaanmyös Lapinhenkilöitä.Yli
kävijöibinkuulumattomia
viidenulkopuolisenryhmäståon prydettivä
lupapuheenjohtajalta,
varåpuheenjohtåjalta
isånnåltä.
taiKarjakaivon
Kårjakaivoaei voi varatapelkästiiainomaan
kä)ttöön, vaanseon ainakaiktien j äsenten
käytössä.
Karjakåivoaei saa käyuää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOHTTJIJLLINENSAIINAOLUEN KÄYTIÖ KARJAKÄIVOLLA
OLESKtrLLOSSA ON SALLITTUA,
KadakaivonkäyttöJsaunamaksutl
jåsenet2,50euroå.4rlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jåsenen
seurassa)
lapset(allel6v.)vainaikuisenseumssa
1,50
euroa,4rlö^..rk
maksetaan
Karjakaivonkäyttömaksut
HSL:n
tilille2 14218-13842käytt?ien
viitenumeroa
1999.
Ala- ja ylämajallaon viitteellisiåpankkisiirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina
on oleskelumaksutonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merkityt tilaisuudet,joissa yövytään
Karjakaivolla,ovat ohjelmaankuuluvilrå

osiltaan maksuttomia.Keskiviikko- ja
lauantaisaunojensaunamaksuon I euro,
jokaperitåän
paikanpåållä.
Karjakaivon avaimet saat jäsenkortiia
HelsinkiExpertintoimistosta,
Lönnrotink.
7
B, 00120Hki,puh.
22881200ma-pe9.0016.30wod€n2007loppuunsaakkamaksutta.
Kari Rautioltå.os.Riistatie3 K 02940Espoo,
puh.599058ja 0400443 507,s:ihtöposti
kari@rautio.ors
SaaråKostamalta,Penttilalntie
I H 56,00740
Helsinki,puh.0408400 946, sähköposti
saara.kostama@kolumbus.6
hetikäytönjälkeen.
Avainon palautettava
AVAIN LUO\T]Tf,TAAN VAIN
HSL:N JÄSENtsLLE JÄSENKORTTIA
VASTAÄN
(otasiisjäsenkorttimukaan)
Kukåsjärv€nnåjat Kittilän Kukåsjårvellå
KUKASMAJA
Kukasmajatoimii varåustupåna.
Siinä on
erillinenkeittiö ja tupa,jossa on kaksik€rroksisei
låventpatjoineen
10nukkujalle.
Tuvassaon takl(a- ja keittiössä kamiinalämmitys.Keittiössåon kaasuliesi
uuneiKukåsinajånkäf,ttömaksut:
aikuinenjäsen7,00euroa.4ö/vrk
lapsialle l6 v.4,00euroa.&lö/vrk
Maja luokrattuna kokonåånomåankä)ttöön:
Viikkomaksu lauantaistalauantaihin klo
l2:een 200,00euroa,r,uorokausimaksu
35,00euroa
KulGsmajallaviemilevåtei-jzisenet
maksåvat
edellåmåinittujenmåksujenlisäksi5 euroa./
hlö/vrk.
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GOADOS-KOTA
HillebergAkto, yhdenhengenteltta,siinå
ja painoa
l,ökg.20euroa'
(vuokråtaånvåsta kesåstä2008 lukien ykrikaari,absidi
renontinvuoksi)
Goados-kota
toimii samoinvamusluDåna. MUIJT
Goadoskodassa
onkaniina laverit:
KaksiTrangiå-retkikeitintäI euro/viikko.
Goadoskodankäyttömaksut:
Iiserehryjåahkioita
2kpl,l5 eurotviikko.
'a
aikuinenjåsen2,50euroa,4lö^.'rk,
joka onpidempikuinedelliser,
Naali-åhkio,
l40cm ja 46 cm,påinon 8 kg. peitteessä
lapsiållel6 v.1,50euroa.&lö/vrk.
lokeroterillistenravaroiJen
säilyttämiseen,
Koko kodanvoi vuokratakäyttöönsä10
25 euroa/viikko
Goådos-kodalla
vierailevarei-jäsenet
maksavat
edellämainittuien
maksujen
lisåksi
2,50euroå.4ö/vrk.
ja coados-kodanvaråuksia
Kukasmajan
hoitäa Uljas Pernu,puh. k. 488821 tai
01I5927278.
Varåus on peruttavakaksi viikkoå ennen
varattuaaikaatai siitä perit:iännormaali
kä)4tömaksu.
Avåinta hakiessaesitetäån
tosite suoritetuslarnaksusta.Avaimen
lähettåmisestä
peritäånpostimåksu.
Korvaussummakadotetustaavaimeståon
100euroa.
HelsinginSeudunLapinkävijöihinkuulumåttomat
henkilötvoivårkäyttåä
majoja!ain
Varaustenhoitajalle
selrrassa.
Jäsenen
toimitetåan
osanottaialista.
HSL:nomatohjelmatovatetusijalla.
Ennen
toinintasuunnitelmanvahvistamistaoteraan
s€uraavalle
\'uodellevain alustaviaennak-

Uusia SavotanPaljakka-ahkioita
2kpl, 25
Savotan
906ja1200rinkatl5 eurotviikko.
Håplöfsviktor 75+lOnaisten/lvhvemDi
seLk-ärslen
nnkka,l5 euroåvrikko
FjållrävenFox 80+10suurempiriDkka,15
LumikenAät
I kol malliaAlooset.2kDl
Kukasi:w€llä,
6 eirot!rikko
Vuokråtaanmyös jättiloueuå,25 euroa/
viikko. 12.50euror/viikonloppu,
Aulrs
Boströmillå
Kahden viikon vuokra on puolitoista
kertainen,
puolerviikviikonloppu\,uokra
Viikonloppuvåelluksille
osallistuvat
voivat
saada
välineitälainaksivaellukselle.

Vuoka måkselaan
yhdjs!,ksentilille 2142I 813842käyttäen
viitenumeroa
123.
Välineitä
vuokråa
Pekka
Narinen,
Vuohattavåt välineet
Kalliohaanpää 8, 02770 Espoo
TELTAT
Puh.k 810 ll0 tai mp 040500 l1l t,
KolmeTenaMaster-2-teltiaa.
kuDolimaisia pekkå.narinen@finnmapcons.fi.
Osoir€
kaksinlcrtaisia
telttoja,paino4 ki, 8 euroa/ lö)tly parisenkilometriä Espoonasemalta
viikko.
eteläänpäin.
FjälhåvenAl*a" kolmenhengenteltta,paino
4,5 kg, 20 eurotviikko.
VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VAIN
Hilleberg Nammatj GT2, kåhden hengen YHDISTYKSEN JÄStrNILLE.
tunneliteltta,paino3y' kg, 20 euroa,/viikko.
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JASENASIOIDEN
HOITO
Penttiläntie
I
Jäsensihteeri
SaaråKostama,
H 56, 00740Helsinki,mp 040840 0946,
saarå.kostama@kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoiltåon loka-,marms-,tammi-,helmi-ja
naalisku ssa kuukaud€nensimmäisenä
keskiviikkona.Kaikestatoiminnasta
ilmoitetaan Lapinkåvijä Iehdessåsekä
interneFsivuilla
osoitteessa
www.lapinkavijat.net

MUTIA TOIMIHONKILÖITÄ

TOIMIKIJNTIEN VETÄJÄT
Koulutustoimikunta
RajjaHentnan,Maalinauhantie
I A 17,01280
Vantaa,poh.lJt.718768,mp0400380606
raija.hentnan@nic.fi
Ohjelmåtoimikuntå
Ritva Puranen,Såvelantie3 I 70, 00720
puh.k. 3872I 0l, np 0408400757
Helsinki,
Talkootoimikunta
Kirsti Klemola,Vehtatie17 2l C l, puh.
0503820375.
tlkoilutoimikuntå
Jorma Nurmi, Viertzij?intie2 A 2, 03100
Nummela,puh.k.2246302,mp0505176703,
jormåo.nurmi@pp.inet.fi

Kukasjärvenisännät

Vuoden 2008 alustayhdistyksentalouos.
denhoitåjatoinii Hellin Saårelainen,
Siriuksenkuja284 2,0l450Vantåå,puh.
0415164331,hellin@kolumbus.Ii
Kårjakaivon isäntä, Kalevi Koski,
Pellavåkaski
8 H 15,02340Espoo,puh-k.
8135460,
mp-0405081626.

KåleviKoski,Pellavakaski
8 H 15,02340
puh.k.8135460,mp.040508I 626,
Espoo,
Uljas Pernu.Muottikuja5 B 38,00380
Helsinki,puh.k.488821, mp0405927278.
Yhdisryksen
emånnåt
vetåjå,Savelå ie 3 I 70,00720
RiwaPuranen,
Helsinii,puh.k. 3872101,mp0408400757,
Sid&aSundstitm,Pajupillintie26B 10,00420
Helsinki,puh.k. 5632092
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TELATIE _ PITKOSPUUREITTI
KYLASTA KYLAAN
Histoiallinen telatie eli pitkospuureitti
Kurtakon,VenejärvenjaTeurajärvenkylien
välille Suomensuurimmallasuoalueella
Teuråvuomallaon rakenn€ttuuudestaan
ja erityisestiåinur
palvelenåanluonnosta
laatuisestå
suoympåristöstå
kiinnostuneitå
retkeilijöiti.

Autiotupa.Samin Porotilata4oåaporoelämyksiäympäri\'uoden.Tilan vanhåssa
pirtissäon emånnäntaidegalleria.
jonka
tauhjssaporotvaeltava
eri vuodenaikoina.
Saminporotilåltavoi tilåtåreppujenkantåJ
iksi
jotka ki!elevärhelpostipi*ostakkaporot.
puitåpitkin.

Alkuperäinenruonna1878rakennettuI l
kilometrinpituinenkyliä yhdistäväreitti
palveli postia, metsästystä,kalastusta,
ja toimi kulkureifrinåNaamijoen
marjastusta
lubtaniityille,jostakedttiin ehnnille heinaiä.
Luhtaniityillåon säilynytnäihin påiviin
såakkaeräitäjopa 1800-1u\'un
alkupuolelta
jå -latoja.
peräisinoleviåniitfykämppiä
Telatienrakentamislå
åvustijopa Venäiän
keisarija jäZinteitlitiistä vanhåstatiestå on

Venejärvenkylätoimikunnanjokakesäinen
ja siihenkuuluval
perinneon tervanpoltto
jul at.Kylätoimikumaltavoi myösvuokrata
ranrasåunan,
lossa muul:rmatmmen vol

Teura\.lomantelatien lisäksi Kolarissavoi
tutustuamyösns.Laestådiuspolkuun.Polku
ja Lappeankylien
on viitoitettu Sieppijärven
väliin.Yli l0 km reitistäkulkeeteloillåeli
pitkoksilla.Tämain
reilinkokonaispituus
on
25 km. Reitin vanella esitelläånvanhaa
LuontoarvoiltaanSuur-Teuravuoma
on niittykulttuuria. Polunvanella on laalujajå
jonka moni- tulistelupaikkoia.Vanhoia låhteitä on
arvokasaapasuokokonaisuus,
puolinen suotyyppikirjo tårjoaa kodin ennallistettu-Reitin puolivälissäon Kolarin
nmsaallelinnustollejaeläimistölle.Eriryisesti seurakunnan
tuellå rakennettulaawkirklo.
NATURA 2000-ohjelmassa
yhteydet
olevanTeura- Reittikertoomyösajasta,.jolloin
\,uoman-Kivijtuvenvuomån
HoitihånPajalan
keskiosasta
voi Ruotsiinolivattiiviinunät.
ihåillasinisenä
siintäviä
Yllåksentuntureita. kirklohenå Laestadiuspappilanvanhoja
ja kävitapaåmassa
niittlmaiIaSieppijåNellå
vanloja seurakuntalaisiaansuom€n puoReitistönpåätekyliåovat Kurtakko, Vene, lella
järvi ja Teurajzirvi.Rakentaminen
åloitettiin
kevaiällä2000
koko.eittivalmistuisvksvllä
2003.Reitin vanella on laaru,
R€ijo Blomberg
Ievähtäätulistellen.Laavun yhteydessä
kaivoja puucee.Ympäristöävoi'oisa"voi
tutkailla Lähteerl*.v,!rr.
kurtakko.fi
myös luontotomeista.
www.sieppiiärvi.fi
Ven€järvenkylässämielenkiintoisiatutustumiskoht€ita
ovat mm. Kärsimysten
maja, SiepinP€kaniåikamånty,Iso Puutai
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YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKET
HSL:n jäsenet voivat osallistuånäille
retkill€jåsenhinnoin.

HornstrandirinIuonnonsuojelualue
Reykjavik.
Matka on tällä hetkella tåynnä, muttå
karmattaakyselläperuutuspaikkoja.
Tarkan
ohjelmån
hintatietoine€n saat
puhelimitse
(09)7I8 768,tai s:iltöpostitse
raijå.hentman@reissureppu.fi
.
Reissuterveisin
RaijaHentman
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raija.hentmån@reissureppu.fi
.
IHMEIDENISI.ANTII], 25,'7,,25,'7,
8.8,
J48.22.8.2008
jä{eståminen
Våellustenja påtikkanmtkojen
ulkomailleon osoiltaunmutsangentyölåiiksi
puuhaksi.
Lapinldvijöillejärjestämieni
10- OIILI]N SEI]DIIN I-APINI(ÄI'IJÄT
14 -päiväistenreissujensuunnitt€luun, Tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi
varauksiin,vahvistuksiin,ilmoittautumisien
ja peruutustenvastaanottaminen,
tiedot
taminenym- vievät 3 - 5 kertaaenemmän LAPINKÄUJÄYHDISTYS KIEHIStrT
järjestärninen htQ://r1,\,w.kiehiser.fi
aikåakuin perusvaelluksen
kotimaankamaralle.EhdotinHSL:n hal- Kaamoshiihto
Aldslompolossa
j:iiestäj ille
litukselle,ett?iulkomaanma&ojen
30.12.2007
{5.01.2008
makseftaisiinreissupäiviltäulkomaånpäiv:iraha.Hallituspåätti,ett?ikaikki toiminta JoukoLehtonenpuh:0405007456
järjestetään
talkool'önä,kutentihzinkinasti.
lslånnin matkå on herättänytsuurta kiin- JÄR\T.NPÄÄN RtrIKEILIJÄT
ja lähdössäor kolme 15 hengen
nosnrsta
www.kolumbus.fi
/jukka.pollå
ryhmäå.Tämätarkojttaå,että olen opasTiedustelut
Pertti
Salo,puh.k.29I 6873tai
putkeen.
tamåssakuusi viikkoa
HSL:n
jzlrjestämänä
matkamseolisi me*innlt siri, 0408368575
ettäollenyrittäjä,olisinollut kuusiviikkoå La-La5. 12.4.(vkol5) Lapinhiihtoviikko
ilmanmirkä:inlaisia
tuloja.Niinpåhallitus Varkhanmukassa
on varattunamajoitustilat
siirsi matkanReissurepunj:idestettaväksi. hiihtåmäånlähtijöille. Retki on omatoiSarnallavetiydyinulkoilutoimikumasta,
sillå
jossakukinkuljeftåatavaransa
ti€lui
jäiestänytmuihin nåihin mimatka.
olin påäasiasså
(n. 2 km) nnkåssatai ahkiosså.
valmistaa
sountåutuviaretkiå. Muttå ainåhanvoi
toisin sovitåjärj€stää jotain mukavaa välillä koti- itse at€riat,ellei porukasså
Perillä odottavatmahtavathiihtomaastot
maahanldn,vaikkeiolekaantoimikunnassa. Pallas Ounastunturin
måisemissa.
Bussi
Islanninsuunnitelmålovat tällä hetkellä taikimppakyyti..
LentoReykjavikiin Kultaisen JårmoHokkanen
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puh0503019144.
kolmion kienos - Snåefellsnesinkansal30.6.
7.7.PåtikoidaanSloveniassa
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tieliåenemmän
RiittaSår.nenpuh
0405745r)51
Må Pe4.- 8.8.RetkiViroon
Tutustuläan
Otepää-Tartto
suuntåan
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Retkionyhteinen
HelsinginSeudunLapinkävijöiden
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Liså tietoaretkestäantaaPertti Salopuh
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643261
Josmatkustat
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Kittilään,
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Kolarinjmålta voit matlarståa
V. Rundsrenin
Loppumatkaantaftitaan kartta,ios reitti ei !uorobussilla
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esrm.
SepDo
ja
arkisin lauantaisin
l0 ja sunnunraisin
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Karjakaivonslyssiivous-tapahtuma
I 3. I 0.JunankulkuajatovatYlläksenhiihtoviikon yliiti uutiskynnyksen
EspoonLainsiväylån
ja lehdentoimittajiaja kuvaajia
ilmoituksesså.
Koläin asemalta
on luoro- sånomissa
bussiyhteydet
Hettaan,Pallakselle,
Kilpis- oli keräAntynyttapahtumaanio aamuj:irvele, Ylliikselleja l€ville. Titåusbussirnme
klydissäpääsee
Akäslompoloon.
Jokaisellalapinkävij
ällå on mabdollisuus
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http:/
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Hånnu
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MUUTOKSIA KOULUTUSTOIMIKIINNASSA

NAYTItrLY, HSL:nj:isen,taidegaafikko
VAPPUJOIIANSSON23.12.2007
saål*a

Koulutustoimikuntaon ehtinyt jo viisi
luotta rustataantoisiailtojaja op€ttavaisia
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E-mail-!!!!$lNGlN
SEUDUN
I-APINKÄVJÄT

JASENMAKSUT:
15 euroa
Varsinainenj åsen
(alle 18v.)
Nuorisojäsen
Lapinkävijä-lehti(suofttilaus)8euroa

JASf,NSIHTEERJ
SaaraKostama
Penttiläntie
1H56

OOT40HELSINKI
OSOITTEENM(ruTOS:

LASSIN
JÄSENEDUT
LAPINKÄVUÖILLE:
K.nMAIstTFTNNsvALA-aLrsasurR!TK!I-

|a
.:

.*)

LYYNJA AKNIVISEEN
LIIKKUI,ITSEEN.

E:-Finnsvala
-..-r - Extreme

..

FINN>wAIA

TAMMIN
ALUsASU
ULKOTTUUN.VAELTU$ILLE,
LÄ5KEIIELUUN,
JNE.
paKMstssa,
ToIMIIHWINvrELÄ-20 ASTEEN
sIsÄpINTA
KosrEUTrA
poLypnopyLEENrÄ,
srrRTÄvÄÄ
uLr(o- ral
plNra
LÄMumavaa
supEnwasH- ,-J
lrÄs@
-

l$ili?ilff'1,:i1t^*,,,
"*'^/ J e-(nr")
Finnsvala
ActiveWool

pyöRÄILyyN,
aLUsasu
RET(ErLyyr{,
HrrHTooN,
JNE,
SovEttuuHwrNHTXTLIIKUNTÄÄN
t(YtMÄLLÄ
s/iillÄ.
potypRopyLEENrÄ
srsÄplNTA
7o%,uL(opINNAssa

*:q#^--'it69e*0.**,
ACDC
StretchMesh

ELÄsnNftpoLypRopyttENrvERKKo
HEN6rrrÄÄ
pors
TEtoKMAsn JÄ5DRTÄÄ
KosrEUTra

rHotTA,
saNI[zED-(ÄsmrLy
rsrÄÄBAKIEERIEN
MUODOSTUMISTA
JA HIINHAJUÄ.

JAXs-XXL,

90ere'o

