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PYI'KIRJOITUS
TALVET OVAT trRII-AISIA
jolloin voisi pårernninldnsydaintalvella
puhuakeväästä.
Tämäonj o toinentalvi peräjålk€€n,
Retkeiljjålletämänerkirsee,€fleipääsernielihanåstuks€nsa
hiihdonpariin€d€siåmmikuussa.
Tuntuuoudolta,etteiriiälläeteläis€ssä
Suomessa
voi hiihtiiätähänaikaan.Onnanmeillä
päiikaupunkiseudulla
ollut yleensäluntaainakinjoNuuksiossa
tai sittenvähintäänHyvinkå*in
korkeudella.
käväistyä
Låpissa,jossa
Yll?iksellä
oli täysitatvi- €hken
Onneksitulisentäänjoulukuussa
kuitenkinnormaalia
leudommat
ilmat.Etelä-Lapissatilanneolijo toinen,sielläoli pulaa
ja luonnossa
lum€stajoulukuussakin.
Retkeilijälle
liikkujalletuntuuperinoudoltaråmpiä
katkaista
etelänkaamos,
etelänpimeissä
metsissä.
SiksipåLappi
tarjoaaoivånvaihtoehdon
joka on todellapimeäåvermttuna
Lapinsiniseen
håmäräain.ja
reiluihinnietoksiin.Vaikka
monethiihtokeslorksei
ovattäynnäväkeä,onjo strj€ffniillä hiijaisempaa.
Unpihankihiihtijä
saakyllä yksin kulk* haluåmissaanmaastoissa,sillä valmiit latu-uraton rajattu kylien
läheislyksiin.
EivätkämoottorikelkatpärisseetkuinMi€n
laitamilla.
tulleelleLappionkiitenlin lo n satumaa.
Valsirkin englantilåiset
MonelleKeski-Euroopasta
ovat löytaineet
Lapinja senhanget.Pilkldhaalarikansa
vaeltelija hiihteliAkäslompolon
pulkillakinosten
kujillaja laps€tlaskettelivat
töyräiltäalas.Ainakinhotellienhenkilökunta
eivätotelö'tineet Lapin
totesi,ettäilmanenglantilaisia
hotellioljsityhjä,silläsuomalaiset
päivän
Vaikka teoreettisen
kaamosaikaajasentarjoamaaensilumenhiibtokauttaomaks€en.
pituusonLapissarajallinen,jatkuu
sininenhtunädpitkåån.Ehtiipäsiinäåjassatehdåreilun
kaåmosta4oåauusiahaåsteita.
Siirä sitäsittenihmettelee
hiihtolenkinjavalokuvaåjalle
avoimenkoskenpartaallakoskikaransinnikbynä tai laukopaikltojennuotioilla kuukkelien
taitavaåråvinnonhankintaa..
VarsinkinkoskikanaonDaktoihailla.Pakkasta
oli kunmenLunia
ja lintuehliLehd.,
monrasukellu.ru
lyhy€nrö\in rikanajå 5aada
nindiänra\innon
asleilå
pakkasentåltuttamis€ksi.
Kannattaa
nauttimaan
talvenihanuudestal
siislähteäpohjois€enja
Reijo Blomberg

TOIMINTA
HELMIKUU
3.2.su klo 10.45
SUNNUNTAIN HIIHTORETKI NUUKSIOSSA
Kokoontuminen
Solvallan
alaparkkipaikalla
klo 10.45.Bussi85 lähteeEspoon
as€maltaklo
10.20.Leppoisa
hiihtolenkki
suuntautuu
Nuuksionalueelle,
kestonoinneljä tuntia.Evåärja
istuinalustamukåan. Våstuohenkilö Hannu Siitari. Duh.09 736811 tai
hannu.siitåri@capg€mini.com

6.2.klo 18.00KERHOILTA
LA"INKÄVIJÄT ROMANIASSA
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu
8, sisäånkäynti
Kellosilta9:n puolelta
PAN-puistolovåtEuroopankansallispuistojen
eliittiäja R€tezaiRomanianEtelä-Karpaat€illa
on yksi niistii. Lapinkävijätviettjvåt viime kesäkuussa
toistaviikkoa matkatenBukarestista
pikkukaupunki€njå
kylienkaNtaRetezatin
kansalljspuistoonjatakaisin.
Melkoisiamåkiå,
kukkaloistoa,
paikallisesta
kokemuksia
vaelluskulttuurista,
paikallisianähtäqyksiä;siinä
åineketillåndiaesitykseenjonka
RaijaHentnanpitää.
Vastuuhenkilönå
TainåT€rvåhartiålr.Duh0505544432.

2.2. klo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Ahkiotovattaasesilläjapuiden
vetoalkaa.Kukavetåen,
kukalyöntåen,
tlyli vapaa,jos
on
lunta.Vastnuhenkilö
Jukka Severinkangas!
puh,0405720696

23.2.klo 11.00LAUANTAIN TIETOISKU JA SAUNA
AIIIEENA SUKSETPITÄ}'IKSI
SuksetovatlähinnåEuroopassa
käytetty.jäjalkaan
sidottavialumessakulkemistahelpottavia
apuvälineitä.
Yleensäsuksiaon käytettypåreittain

5
Sukseton tumettujo esihistoriallisella
ajalla.Ilmeisestiaiemminon kä'tetty tasapinrisia
euksia.
munajoesibisroriall;ella
aiallå
o\ alyleisryneer
enpanser
rulser.lyl)
Lyly
iå kalhu.
jalanluislelusuksija
jalanpolkrmresuk.r.
oli vasemman
kalhuoikean
1ällaisel
suk.eroli
tarkoiteuujuuriluistelutyylin
hiihtamiseenja
olivatiLneis€sri
hyödyllis€rmetsåstyksessä
jolloin toinenkäsivapautuipitämäänesimerkiksi
SuksienkaDssa
käytettiinvåin yhtåsauvaa,
netsästysasetta.
Mutta lyl)'tja kalhutovathistoriaa.Tämän
tietoiskm tarkoituson paneutua
låhemmintämånpäivånsuksienhuoltoonja voiteluun.
Saaivinlkejä kuinka uudetsuksettulisi kåsitelläennenkä]4töönotroa.Enrämitä suksien
pohjaanlaitetaan,kun halutaansivakoidavaivattomastija paiåstrijopa eteenkinpäineri
keleillå.Lisäksitutustumme
tunturissa
kåytettäviin
nousukarvoibin.
VåstuuhenkilöÄinoTuomin€n050-3719540

23.2.klo 14.00alkaenLAUANTAISAUNA
SaatujavoiteluvinH(ejävoi vielä pohtiåsaunanlåmpimässå.
ja kio I 6.00vaikkåkokopomkalia.
Ensinnaisetklo 14.00ja sittenmiehetklo 15.00Saunamaksu
lewoa.Vastuuhe*ilöAino Tuominen050-3?19540

MAALISKUU
01.03.la klo 09.00
PWNAJOA NUUKSION KANSALLISPTJISTOSSA
Kansallispuiston
tulipaikattarvitsevät
taaspuitaja sitähänme olemmetehneettalkoilla
monetvuodet,j otenj atketaanperinnettii.KokoonnutaanMeerlammentielläns.P-paikalla,
jostajåtketaansuksillataijalan. Omatevåätmukaan Tarkistalumitilanneviikon puolessa
vålissåvastuuhenldlöltäKinti Ktemolåltå, puh 050 382 0375.

5.3.ke KEVATKOKOUS JA KERHOILTA
Pasilanpääkirjasto, Rautatielåisenkatu8, sisäänkåynti
Kellosilta9tn puolelta
Kevåtkokouksessa
kåydäånläpi sääntömääräis€t
asiar \.uoden2007 toimintakertomus,
tåseja tilinpäätössekätilintarkastuskertomus.
Kokouksenjalkeen Sakari Palo lupasi näyttiiä kuvia ja kedoa miti kaikkea kivaa on
joka kohtåjälleenon
Kukasjärvelläja
rnitenoivatretkeilymaastot
sieltålöyBy. Goados,
kaiklden kä''tettivissä, on SakårilleerityisenIakaspaikka. Sakari on asustanuisieuåeri
aikoinayhte€nsänoinkaksikuulautta.Joset vielä oleKukasjiirvelläkä).rl't, tule katsomaan
mitäolisi tadolla.vastuuhenkilö:Mårjå Luhtåls p, 0456794119

6
8,3klo 10.00alkaen.
LUISTELUPÄryÄ SUVISAARISTOSSA
Mukaaotarvitsetrepunjonka sisålleon hyvå lairaa termospullo
tiiynnäjuomaå,eväsrå
lisävåatleita
Bussi| 45 lähteeKampista
klo 9-3I . Luist€lu
sckäistuinalusen.
Suvisaaristoon
suoritelaan
omillataiwokravälineillä.
Llsåti€tojåja ilmoittautumin€n
2.3mennessåJorma
Nurmi0505176703

15.3.IAKIO8.OO_I6.00 PUUTYÖKURSSI
MäntvmäenkouluKauniainen.
Kurssillatchdaänopettajanohjauksessa
kotonaja relkillåtaNittaviapuisiakeitiö- ym
perunanuij
välineitä.Esimpaistinlasta,
voiveitsi,pieni kauha,löylykå ha,hunajahynäja
a.
puulajit ovat,koivu,
Käytettävät
tewaleppä,
haåpa,
kataja,omenapuu,
t€akym.
Kaikkiaedellålueteltujåesineiiä
ei yhdenpåivtuaikanaehditekemåän,
muttavalitseniistä
muutamajasoitaopettajalle.
Samallapuhelullasaåttarkemmat
ajo-obj€et
kurssipaikalle.
Tarkistaettiilapåturmavakuutuksesi
on voiDråssa,
kouluei vakuutaosanottajia.
Mukaan
jota haluaisit
mahtuu8 osanottajaå.
Puulajirlöytyvälkoululia.Josilsellåsion puuravaråa,
käytciäkurssillamainitse
siitäilmoittautuessåsi.
myöspåiväneväåt.
OIarnukaasi
Tiedustelutja ilmoittautunin€n 2.3-08m€nn€sså
Jukka Scverinkangas
0405720696

26.03.ke klo 18.00-20.00
KESKI\,'IIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA
Yhleissaunaodonaa
saunojiaan.
Talviturkinvoi ehkäjoheittäå,jos
keväton sulåttåDutjäät
I euro.Puomisuljetaån20.30.
lammesla.
Saunamaksuon
Våstuuhenkilö
KåleviKoski,puh.0405081626.

Huhtikuu
19.04.Iaklo 10.00 RANKASAVOTTAA
Savotasså
saadaan
taaslisaiäpuita Karjakaivolle.Kokoonnrminen
Kattilajärventien
P,
paikalla.Omatvesuritjakirveetheilumåan.
Mukaånmyösomalev?iätHalukkåatvoival
puh. 040572
mennäKarjakaivollesaunomaan.
VastuuhenkilöJukkå S€verinkångas,
0696.
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26.4.Iaklo 11.00
KALAN KÄSITTELY JA VALMISTUS
RETKIOLOISSA
jossak€notaankuinka retkellätai
Ko! utustoimikuntajzirj€sttä Karj akåivollatapahtumån,
vaellulGellakalastatehdiiänruokaa.Tilaisuudessa
on mahdollisuusomin käsinpenta kala
ja valmistaa siitä ateria valinnan mukaanjoko keitt?ien,paistaentaj sawstaen.Lisäksi
tehdiiiingnavikalaa.Omatruokailuvälineetnukaar
Ennakkoonilmotiåutuminenvålttårnåtön,jotta osaammehankkiatarvittavåtkalatja muut
20.4.menn$sltAriSåarinenpuh.898432
tarvikkeet.Ilmolttaulominen

30.04.ke klo 18.00-20.00
KESKI!'IIKKOSAIJNA KARJAKAWOLLA
musiikkiakuin
Kesåtekeetuloaan.Mikäs on saunanlomassa"temssilla"istuessaDaremDaa
ja maksuon leu'o.
linrujenkevållaulu.
Saunålämpi,i:iyhleissaunana
Auli Mårtin, puh.0405856138.
Puomisulietåånldo 20.30.Våstuubenkilö

Toukokuu
t

I

^\l

-I

03.05.1a
klo 10.00

RNKAsAvorrAA

KattilaiäventienP-Daikkalla.
Porukallaontåasmukavaollasavottametsåssä.
Kokoontuminen
!onai mermä
Ve<uriråikrrves
mukaan.Jos
löyiyy.qekäonurevääl.Hdluhkaår
Kadakaivolle
puh 0405720696.
Våstuuh€nkilöJukka Severinkangås,
saunomaan.

ta
låt

I

10.s.klo 13
rcSÄKAUDENAvAJATsETKAR.TAKAIvoLLA

julistetaan
Karjakaivon
kesäkausi
virallisesti
alkaneeksi
klo 13,jotloinlippunousee
salkoon
talkoittenjäljiltli puhtainahohtavientupienkeskellä.Jokohansaammekuullakäenkukuntaa
ja n?hdäluokot kukassa?
Nälkåisilletalkoo-jajuhlavieråilleon tarjolla lohikeittoajakahvia
tykötarpein€en.Saunomaantinpiiäsee,muttatuskin€nääavantoonuimaan.Lammessavoi
toki Dulahtåa.Keittoa
riittäävarmasti-kun ilmoitattulostasiviimeisti:in 6.5.Ritva Purase e
p.040 84007s7tai Aino Matikais€ll€p.040092722s.

8

10.05.
lakto10.00
KEvÄTsIIvous
KARJAKAIVOLLA
Tupienja saunanliatja pöbakaiHroavat,kDnlapinkåvijäthadatja rievut heiluvatjaharavat
antavatpihåssakldiå lebdille. Kaiken uuastuksenjälkeenpäästiiämDkaankesiikauden
ja lopuksipuhtoisensaunanlöylyihhmistenjaniestenruoroin.
avajaisiin,
Vastuuhenkilö
Karin Silander.Duh.050-350
3807.

28.05.ke klo 18.00-20.00
KESKIVIIKKOSAI]NA KARJAKAIVOLLA
ja ehkäjo vastatkinantavatlisälöylyä.Saunaon yhteissauna
Saunaodottaålöylyvieraitaan
ja maksuleulo.Puoli suljetåånklo 20,30.VastuuhenkilöMauri Piippo,puh.040 773
1228.

Kesäkuu
04.06.ke klo 18.00-20.00
NAISTEN SAUNA KARJAKAIVOLLA
Kaikki lapinkävijånais€tkitvån kohti Karjakaivonsåunaa.Puoni sulj€tåån
20.30.vastuuhenkilö
Auli Martin. Doh.0405856138.

G!
G!

07.06,laklo 10.00RANKÄSAVOTTAA
vastuuhenkilöSakariPalo,puh. 0405309578
25.06.ke klo 18.00-20.00
KESKTVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
vastuuhenkilöSakariPalo,puh.0405309578

Heinäkuu
30.07.
KESKIVIIKKOSAIJNAKARJAKAIVOLLA

LOMA
29.YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3._ 5.4.

HSL:nekologistamalkåiluåjo
vuodesra
19801
MalkalKolariinjatakaisjn
tåitelaan
kåtevästi
junallamal'uuvaunussa
nukkuen.
Kolarhtaeteerpåin
meidåtvietilausbussija
Akäslompolon
kylällämatkaavoi i€bdähiihtäen,
kåvellenlai rinnebussilla.
Viikonhintaon460euroa,
VR:nsenioritaiopiskelija-alennuksiin
440euroaEioikeutetuiltå
j?isenille
hintaon20euroåkorkeampi.
Hintaan
sisältyy
€deslåkaiser.junamarkal
makuupaikoin,
pääosin2-3 hengenhuoneissa
bussiklydit,majoitusloma-asunnoissa
sekäaamiainen,
ohjåftuhiihtoretki,
päivitläinalkacntolopåivån
päivällis€stiijapäåttyen
såunåjåpåivållinen
lähtöpäivån
aamiåiseen.
Ylläskiepistäja Risto Joensuultåon varattun. 50 påikkaa.Ruokailutovat hotelli
Yllzishuminassa.
JunanlåhtöaikaHelsingistii
on perjanlaina
28.1.klo 2l.30 ja tulo Kolariinlauantaina
klo
10.45.
Paluuonseuraavånå
lauåntåina
Kolari(18.30)
- Helsinki(8.06).
Hiihtoviikkoonjo täynnä,mutlaperuutuspaikkoja
voi tulla.Tiedustelut HånnuSiitåri,
sähköpostihannu.siitari@cåpg€mini.com
tåi puheliInellå(09)7368ll. Hiihtoviikon
toisenavetåjänä
toimiiJormåNurmi,puh.0505176703.

JUNALIPPUJAKOLARIIN, MENO PE28.03.JAPALUU LAO5.O4

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa.Kolarin asemaltaon
worobussiyhteydet
Hettaan.
Pallakselle,
Kilpisjäftelle,
YlläksellejaLeville.
Tilausbussimme
klydissApåäsee
AkAslompoloon.
EdestakåisenjunamatkanjÄsenhinla
onkolmenhengen
hytissä125euroa,VR:nopiskelija,
tai seniorialennuksiin
oik€utetuilta
I 08 euroa.Juna-bussimatka
Akäslompoloon
maksaå8
euroaenemmän.
Lipputilaukser
viineis(ään2ö.2.Hånnu SiitarilGsähköposrillå
hånnu.siitåri/acåpgemini.com
tåi puhelimellåt09)7368l l.

l0

AHKIOVAELLUS LEM\,IENJOELLE 5._ I2.4.

Lemmenjoen
kansåtlispuisto
näyttää
åivåntoisenlaiseltå
tålvi kuinkesååsussaan.
Poimimme
nAkymiii kåikista Iuonnon elelnenteistä:Inppomånniköistå,valkeina hohtavista
tuntunpaljakoista,koivumarastoiståjasuoaukeistå.
Hiihlelemmekurujaja lakimaira.
Vaikla otammekin
ieltatmukaan,reittion suunniteltu
niin,ettäjokaisessa
leiripaikassa
on
jossanuotiotai kamiinalämmittiiiiniin kauankuin tulta
myöskota,kämppätai muuvastaava,
ja kuivatellakamppeitaan.
on.Ainakiniltaavoi istualämpimässä
Lämmintäyösijaaei ole
jokayöksi.
päivästä
Suurinosapäivämatkoista
on lyhyiti, mutiåjoskelit eivåtsuosi,saatiåa
silti tullå
oitkä.Jostaassuksiluistaa.aina on mahdollistalähteäiltahiihdoilleilman "ähkiöitä".
kokonaisuutena
vaelluson sopivamyösaloittelijoille.
Vaellamme
reittiäNjurgalahti Joerkielisen
kota Hairkäjärven
vuokratupå Morgamin
kultala Postijoenlatva
Yhtenåpåivänä
- Väskolompolo Peltotunturi
- Kalmankåltio.
nautimme
Kalmakåltion
kimDassa
valmistetun
iuhla-aterian.
Päätämmevaelluksen
Loman
ja pehmeille
påEoille.
Iauteilla
saunån
Hinlå:Jäsenille
520euroa,eliikeläisille430
euroa,ei-jäs€nill€
20 euroaenemmän.
Hintaan
sisält)",'ätjunamatkat
makuupaikoin,bussi-ja taksimatkat,lounasmenomatkalla,
wokratupa,
yhteinenjuhla-ateriavaelluksellaseka yöpyminen,sauna,päivällinenja aamupala
Kalmankaltion
lomasså.
Ilmoittauturnis€t:
Mukaan otetaan9 vaeltåjaa.P€ruutuspaikkojå voi tiedust€llåvaeluks€n oppåaltaRåij å
H€nhnaniltå,puh. (09)718768(iätji vi€stivastaajåan)tåi raija.hentnan@nic,Ii.

ISLANTI2OOS
Katso kohdastaYhteisryökumppanciden
retket.

I'IIKONLOPPUVAELLUS pe 16.05- su18.05
Keväänperinteinenviikonloppuvaelluksemme
suuntautuu
tälläkenaaTeijonretkeilyålueelle
Matildajärvenmaastoon.
Alueellaon h)'viätelttapaikkojaja
sesoveltuuhyvinerilaisiin
retkiin,ainapienist?i
kävelylenkeistipitempiinpäiväretkiinasti.Erilaistenretkienn*ikobalåksi
on tarkoitusvaratatoiseksiyöksi kalamaja,jota voidaankäyttäätukikohtanåpienille
ja varusteiden
ja mahdoltise€n
påiväretkille
vaatteiden
såil)4yksen,
sekäiltaruokailuun
kuivatukseen.
Retkenhintaon 25-30euroa.

ll
Lähtöperjantaina
paluusunnuntaina
16.5klo I8.00Mikonkadun
turistipysäkiltåja
I8.sklo
20 mennesså.
Varustuks€na
telttajamuutretkeil'"r'älineet.
Ilmoittåutumisetretkenvetäjille: Outi Oiånperä,puh.0400807?78tåi PenftiLu htala
puh.0503045130

PERHEVIIKKO KUKAKSELLA la 7.6- la 14.6
joka sopiihwinerilaisillelapinkävijöille
N'1on tadollauusilomanviettotapa,
ainalapsista
mummoihinjå vååreihin.Jårjeståmneperheviikon,johonolernrneottaneetmalliaKiehisilt?i.
H€illä se on ollut jo moniåvuosiakåytösså.
Tarkoituksena
on saadaeri-ikäisetaikuis€t
ja lastenlåstenså
lastensa
kanssayhdessä
luontoon.Kiehisetovatyståvällisesti
luvarne€t
myös oman majansameidän kä)4töömme,joten meilla on nyt hyvät mahdollisuudet
joukolla.
monipuoliseen
luonnossa
tapahtuvaan
toimintaan
vähain
suuremmallakin
Koska taimäon €nsimmäinentärnånryyppinen tapabtumameille, niin on s)'J4ähiukan
esitellätapahtumaa:
Meillii on kaksivetijaiä;vaarienikäluokkaaedustavaPenttija vanbenpienikäluoklaa oleva
Outi,jotka toimivat retkenohjaajinajahuolehtivatretkenjårjestelFuolesta.Aikuiset voivat
osallistua
myösilmanlapsia,muttajokaisellalåpsellatulee
åikuinenhenkilö,
ollamukanåan
joka on hånestä
vastuussa.
RuokåtarvikkeetjokainenhoitååperiUeitse,kaasuja keittimetovattalon puolesta.
KulkeminenPyhäjärvenrantaanjoko omillå autokuljetuksillatai siftentilausajona,joka on
sovittavaerikseen.Pyhäjiirvenrarnaståon n. 3 km:n kiivellrnåtkaperille.Kalastus,retkeily,
saunominen
iltanuotio,uiminenym ym. . . L€irimaksu,aikuiset40 euroa,lapset25 euroa
llmoittautumisethyvissåajoin vetåjille:Outi Ojanperäpuh. 0400807778iå Pentti
Luhtålåpuh.050304t530

KESÄINEN VAELLUS PALLAS _ KUKASJÄRVI 7._ 14.6.
Suunnittelen
vaellustaPallakseltå
Kukåsjairvelle.
Yllå$ Rauhala-Pallasreitistäonkuvaustå
päivåtai påri.
intemelsiwillawww.luontoon.fi . Kukasjarellä lepäill?t?in
Lähtö Helsingisti on junalla perjartai-iltana6.6.j a paluuviikon paiästäsunnuntaiaamuna.
R€&enhinta on n- 240euroajåsesisåltååjuna-,bussi-ja taksimatkat.Myös Kukasjiin ellå
majoitutaanomiin telttoihin.
Tiedustelut iå ilmoittautumiset: Hånnu Siitari, (09) 736 811 tai
hånnuiiitåri@capgemini.com.
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4.-8.8.ma-pe
RETKMROON
TutustutaanOtepää - Tartto suuntaaneteläisessänåapurimaassamme.
Hintatiedot jå
retkiohjelmaon seuraavassa
lehdessä.
Muutamiapaikkojaon vielä vapaana.Retki on
yhteinenJärvenpåån
Retkeilijöidenkånssa.Ilnoittautumisia ottaavastaanPertti Salo,puh.
040 836 8575.

6.9._ 13.9.RUSKAVAELLUS SAARISELALLE
Lfitö on Hki rautatieasemalta
5.9iltajunållåRovaniemelle.
Paluu14.9Helsinkiin.Kuljettava
reitti on Aittajårvi, Sarvioja,Paratiisikuru,Muonavaarakka,Anterinmukta,Anierija RåjåJooseppi.
n 70km.Måtkanhintaonnoin260euroajäseniltamuilta20euron
lisähinta.
Hintå
sisåltåäjunamatkatmakuupaikoin,tilauskyydit,päätössaunan,
illallisen ja
yöpymisen
påätteeksi
vaelluksen
Ivalosså.
ja ilmoitoutuminen
Tiedustelut
3-8.mennesså.
OppaanaJorma
Nurmi 0505176703
tåi jornåo.nurni@pp.inetfi

RUSKAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ 6 - 13.9.
Teh&iänybdesså
ruskaviikko
Kukåsmajalla.
Tarkoituson,ettäjokainen
worouaanvastaa
kokoporukanmuonituksesta.
Yhdessä
mietitään
vaellusreitit,
tokivoi yksinkinkulkea,jos
haluaa.Kun såadaånporukkakokoon, suunnitellaan
yhdessäateriatvålmiiksijne.
Ruskaviikonhintaa€n osaavielä sanoa.Sis?imajoitus
on kymmenellehengell€,muttatoki
voit lähteämukaanomanteltankanssa.
llmoittautumisetAirå Wikströmpuh.0400594766
tåi aira.wikstrom@saunålahti.Ii

RUSKAVAf, LLUS KOPSUSJARVELTA 6.9-13.9
TåmlLnvuotinen
tarjoaahiukanedelliswottakelyemmänvaihtoehdonnåbdä
nrskåretkemrne
kaunistalapin luontoa.Nyt rinkån kåntaminenei såisinä),telläpääosaaretkenaikana,vaån
etusijaolisi luonnossaoleninen. Aivan helppoaei nytkii,in nrle olemaan,sillä olosuhteet
mäåräåvåtkuitenkin paljon. Tarkoituskuitenkin on, ettärinkkoja lepuutetaanpari päivää
matkanaikanajakeskiqa:i:inmaisemiin.Hikoilulta ei nlakäänpysqa:ivålttmään, sillä alkujå lopputaipaleeton kuljettava ripeästi, että tunturialue€llepääsfåän.Pari yötä tulemme
tai niidentuntumassa
viivåhtlmåänvaraustuvisså
varustehuollon
turvåamiseksi.Kuljetukset
tapahtuvatperinteiseentapaanjunalla Rovaniemelleja sieltä bussillakåvelytienp:iäh:in.
Tåståtarkemminseuraavassa
lehdesså.
Outi Ojånperå p.0400807778ja Pentti Luhtalå p. 0503041530toimivåt r€tk€n vetäjinä.
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PikovuoroHelsingisiöperiontoisinklo 19.45,
Sooriselöllölouonroisinklo 16.
Tompereen,Hömeenlinnon,lyvöskylön io Oulun koutio
puh. {09) 8789 900 \l/w kors;roori.fi
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkornaksu
on n. 25 % matkanaNioidustahinnasta
varaus
peruutetåån:
Jos
Viimeiståån
28 vrk ennenmatkanalkua-veloitetaan
toimistokuluina
16euroa/hlö
- Myöhemminkuin 28 \rk, muttaviimeistään1,1vrk ennenlähtöå,veloitetaanennakkomaksu
Myöhemminkuin 14vrk, muttaviimeistään48 tuntiaennenmatkanalkua,veloitetaan50 %
natkan hinnasta
oikeuspidätläai
koko
Myöhemminkunr48 luntiaennenlähtöä,on matkånjå4estäjällä
matkanhinta.
mukaisenpakottavans$n
Jostilåajållåon sairåud€niai muunyleistenvalmismatkaehtojen
perusieella
koNåusmatkasta
oik€usp€ruuttaa
matka,on HSL:llåoikeusperiåkohtuullinen
yhdistyksellejo
kustånnuksista,
kutenennåkkoon
maksetuisiapalveluistå,
muodostuneistå
joistaHSL ei saamaksunpålautustå
(esim.matkåliput,majoiluspålveht,
myösosuudet
ja majoituksisla).
yhteisistätilausajoista
Akitlinenmatkallelähdönesteon todist€navå
Iåäkårintodistuksella
tai muulla luot€ttava11a
kirjallisellaselviiyksellå.Kehotamm€
matkuståjsåottåmaanmatkåvakuutuksen,johon sisåloTp€ruutusturvavåkuutus.
jålkeenperitäänpemutuksesta
kuitcnkinainatoirnistokuluina
16
Lenrolipunkirjoituksen
HSL:ltåp€rimätkulut.Useimmissa
tapauksissa
lentolipuista
eurothenkilösekåIentoyhtiön
jälkeen.
lipunkirjoituksen
ei saapalautusta
HelsinginSeudunLapinlävijöillä on osanottaj
ienvählTdentai muunennaltaårvaamattoman
syyn johdostaoikeus peruuttaalomatilaisuus14 vrk ennenilmoitetun tilåisuuden
tilåisuuden
alkamispäivää
olenattå velvollinenkorvåuksiin.Jå4estäjånp€ruuftåessa
kokonaisnudessaan.
osanottomaksu
Dalautetaan

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!
joukossatiedän olevan
Jäsenistöm,ne
asiantuntijoilameitä muita jäseniä
kiinnostaviltaalueilta. Heiltä toivoisin
saavanikirjoituksia,jotka syventåisivåt
tietämystånmeretkeilystä,luonnostatai
muunlaisiå
vinkkejämeille
ehkäantaisivat
lapinkåvijöillc.
Sanoin edelle€nkaikenlais€tvaellus-ja
jopatoivottuja.
retkijututovatlervetulleita,
Onnanlehtemme
kokojåsenistön
oma.

IÄHf,TÄ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖIStrSTI
TAI PERINTEISIN KEINOIN!
OSOITETItrDOT JA MAIL-OSOITE
OVAT LtrHDEN TCANSISIVULLA.

HALLITUKSEN

PAATOKSIA

HelsinginSeudunLapinkävijåinkotisi\ltilaa
päätetliinlisärå
www.lapinkavijat-net
300mt:sialc:aan, joka toimenpideei
aih€uitanut
lisäkustannuksia.
ja
Keskusteltiinkotisirujenuudistuksesta
pyritäänjatkossasivujen toimimisen

PååtettiinpitååKukåsmajanvuokrausbinnat

PekkaRouvinenon hoitanutLapinkåvijäLehtien
skannausta
alkununeroista
lähtien.
Tåvoitteenåon saadalehdet siinetyksi
kotisivnllejossainvaiheessa.
Muuiamialehtiäalkuvuosiltapuuttuu,koska
leitatuksi,jolloin j älki
Tonnintavuodeksi2008
valitiiinyhdisryksenlehdetolisi saatava
Puuttuvialebdaovat:l-25,
sihieeriksiHarry Smedsja hallituksen olisiparempaa.
varapuheenjohtajaksi
SaaraKostama. 27,28.3'7
.i239.
tåloudenhoitajana
toimiiHellin
Yhdisryksen
Såarelainen.
Seuraavaankokoukseen pyydetåän
toimikuntien vetäjiltä toimintakertornukset
Tarkistettiinyhdistyksennimenlddoitus- edelliseltävuodeltasekä kirjanpitäjältä
ehdotustilinpäätökseksi2008.
oikeustoiminta\uonnå
jäsen€tja Hallituksen
puolesta
Sanointårkisieftiin
toimikuntien
muuttoimih€nkilötloimintavuonna2008.SaåraKoståmå
jå-hinnåt, jotka
Tarkistettijnvålinevuokraus
pysyvåt ennallaan.

KARJAKAIVONAVAIN
låsenille tarjoraanmåhdollisuussåada avainenjåsenentuleeosoittaatositteella,
Ennen
Karjakaivonåvain Jatkuvaanomaån ettähånonmaksanutpanttisrLmman.
panttisumnan suorittamistaota ybteys
käyttöön50 euronpanttiavastaan.
Merja Salliseen,joka läheräå avainen
Edetlytyksenäon:
postitse
senjälkeen,kunrahaonn luttilille.
jäsenws on kestän)4vähintään Panttisumman
saat takaisin,kun luovut
\uodenennenavaintenhovutushetkeä.
jäsen on maksanuryhdistyksen Hallituspidåttååkuitcnkinoikeudenolla
pantldtilill€ Nordea214218-13842avainista luovultamåttaavaintahenlilölle erityisistä
50 euronpantin.Viitenum€roavaimistaon syistä.
35',73.
Merja Sallinen,puh, 050 342 4682 jå
Merja Sallinenluoruttaaavaimensekäpiti?i sähköpostimeda.sallinen@netti.fi
rekisteriäavaintensåajista.Saadakseen

PORON NELJA VUODENAIKAA
TALVI
Peuråtovål satojenvuosienajån ollect iämä perinne kuitenkjn vaikeutui
1852SuomenjaNodan
såånclåisten
tarkeinsaaliseläin.
Siitåovat huomatlavasti,koska
eivätvoineet
peurahaudat
muistoina
maatuneet
eripuolilla |aja suljettiin.Porolappalaiset
Tosinpeufojenja enää laiduntaaporojaankesällåNorjan
LappiajaSaamenmaata.
pyydystäninen juontaa puolellåeivätkånorjålåisetvoireetsiitää
hirvien
talvellaSuomen
ortamaille.Myös
perusteella porojaan
kivikautisten
kalliopiil1rstusten
jopa tuhansien vuosien taakse. Suoncnjå Rnotsinvälineuråjå suljettiin
loppupuolella.
TunturipeuraD
kesyttåminen
on kriteDkin I 800-Luvun
tapåhlunut
ilmeisesti
määrinvasta
1700- luvun puolenvälin
jälkeen, mutta nerkintöjä
poloisla on asiaknjoissåjo
I 600-lu\'ulla.
Tällöinporoicn
määråoli kuitenknrvåhälnen.
Porojen määrä kasvoi
villipeurakantojen
romahdettua
LapissaliialUscn
pyynnin vuoksi.Sc nerkitsi
porotalouden
ålkua.
peuranm€tsästys
Pertutcincn
nuodostui vaikeaksi ja
tunt ripeuran"k€syftäminen"
poroksi larjosi uuden
tuDtureilla.
elinmahdollisuudeD
Villi tunturipeurakånta
hävisi
Suornestal
900luvun alkuun
mennessä.Tämä viimeinen
kehitysvaiheon merkinnyt,
etta saamelaistenvuosi on
pitkålti määräytynytporojcn låidunDusta

r*&r,_,$lg,
--=fry
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::'-1":$i1'j^:"?y):T-'i\:Tl.
\ LorJrn rrero|Jaksor
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Ruo,',.sdpern,enenporojenrd,dunrL,'

raellusonja.tunurpideinpi"in
olen.iellä
itscnähnyt;kuinkåliorj aniajantuntumasta
porotonjohdettusuuriajokia
lunturiåhreeltå
s€uraten
lålrelle
Pohjanlahteaaivan
Poroienhoidossa
talvi oD muodostanul
työltän vaiheen ravinnon hankinnassä. Uumajan luntumaan - metsäseudulle
p€rinteeseen
Vanhaansaåtnclaiseen
on paremmille talvilaitunille. Tuniureilla
ravinnonsaantiporoille on ollut taL\'€lla
kuulunut laiduntaa porojå niille
ja yksipuolisempaa.
Metsä
ihånteellisisså
oloissajä niiden omaa vaikeampaa
jäkälänohella
vuotuisiarytmiäseural€n..
SuomenLapissa tatjoaapotojenLavinnoksi

osaan
Jop3useanpaan

t7
nåavaaja luppoa.Myös vanhojenpuiden
jäkäläkenoson ollut tärkeäosa porojen
talviravintoa.
Tosinkyllä poroilleheinäkin
joita
ristiriidat,
kelpaa.
TåslåonosoitulGena
porotovåtåiheunaneel
paikallisen
kiinteän
ja saamelaisten
välillä, mikåli
asutuksen
pororovat päässeet
turkimaanpaikallisen
väesrönh€in,ivåroja.
Täst:ion mrinio
kuvausBemårdNordhsinkidassa"Tunturi
uhkaå"

Porojenvåellukretovatolleetelinehtoporoja
porojen
omistavall€våestölle-Suomessa
vaelluksetovat olosuhteistajohtu€n
muodosnn€et
lyhyemmiksi.Osinmyössiksi,
eträ lalvella metsiin siirtlminen tuntudsla
on meillä ollut lyhyempi matka kuin
naapurimåissaja pääosaporoistammc
ympåri!,uoden
låiduntaa
metsäseudulla.
ReiioBlomberg
lappalais€t
låhdeT.l. Itkon€nSuomen

l9ont
SIPOONKORPI LAAJtrNtrE 250
HE1IIAARILIÄ
perust€ltu
metsåluonnon
Sipoonkorpi on eräs tärkeimmistä
ja alueen€liölajien
päåkaupunkiseudun
suojelukohieista, monimuotoisuuden
250hehtaarilla
våltionjaVantaan suojelemiseksi.
Se on myös kutttuurija
låajenee
jonka säil)4tåminen
kaupungin
maanvaihdon
myötä. Vaihdon p€rinnemais€maa,
on
jälkeensuojeltualue
siirtly m€tsåhallituksenrårkeiiå.
hallintaan.
Alu€ttåon myösesitettykansallispuistoksi
ilaiänsijaitseva
Sipoonkorpi
on ja perustamisla
on påätettyselvittäå
Helsingistä
jonka säilymisestå pääministeriMatti Vånhasenloisen
ns. metsämanner,
on wosien hallituksen
ohjelmässå
suojelu-ja virkistyskaytössä
ajan pyritty Iaajentamaan.Ennestään
Sipoonkorvenkoko oli 1470hehtaaria.Alue
6.L2008
Länsavåylä
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KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJEIDEN
1O

KÄRJEssÄ
Karjakaivoon HelainginSeudunLaplnkävlöldonr.tkellytukikohtå,jota
I Ei voi varataykityiseen kåyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut kåvuåt(autlotupakäytäntö)
3 NoudataKarjakaivontoimlntaohleltaJotkaovat kåmpän
ohjekansiossa
4 Karlakaivollaei saa esllntyå pålhtyneonä
5 Sisälläei saa tupakolda
6 Lemmikkieläimiäei saa tuoda slsålle
7 Tuo mukana3iwc-paperit,t.anglan polttoalnela kynttllät
8 Muietakirioittaanimesi kåmppåklrlaan
9 PidämmeKariakaivoatahuoltatalkootyönä,loten kåytå pulia
sääståen
l0 Tee vähintään ae måårå pulta sguJaåville, mtut olei itse kåyttänyt

LAPIN KIRI(OT
Pielpajärven kirkko
Pielpajärven kirkon sijainti heråttåå
ihmettelyä. Se on kaukana erämååssa
k),rDmenen
kilometrinp:låssålnarin kylåstli.
Paikka on ollut kuitenkin vanhå lnarin
lapinkylån påikka ja sen mainitseejo
maanmittariOlof Tresk, joka kartoitti

Keminlapinvuonna 1642.Kylå haluttiin
tuolloin muuttåa Juutuanjoensuuhun,
koska Pielpåjårvellå
olivat polttopuutja
porojenlaidunmaat
lopussa.Kyseesså
oli
inarilaisten
talvikylä,johon kokoonnuttiin
talvisin markkinoille ja kuuntelemaan
ja hoitamaan
kiertåviäsaamaajia
kirkolliset

l9
ja hautaan korjatessåkaan
toimitukseqvihkiniset,kast€et
l960luvulla. Kellotomin
keskuspuutakiertää rakentajiensiihen
Inarin ensimmäinenkirkko aiottiinkin veistämäreksti,joka kuuluu: Herråa
kaikki,jorkaeloson.
rakentaaJuutuånjoensuuhun,muttå s€ kiitraikööt
jonnc Kirkko korjattifi nykyiseenåsuunvuoden
råk€nnettiin
kuilenkinPi€lpajårvelle,
oli kokoonnuttu satoja vuosia ja
18,16ti€noilla,iolloin myös korotcttiin
ensi,nmäinenInarin kirkko, Kuningatar sakariston
ovia,koskasilloinenkappalainen
Kristiinankirkko,valmistuitodennäköisestiDurchmanvalitli, eitä ei ollut omiaan
jos pappi
vuosienI &16-1
648välillä.
Iisäämåån
kirkkokansan
hårtautta,
Kirl,to ei ollutsuuri,vainnoinkuusinetriä såkastistålullessaanlöi påänsåoven
ja hoippuipuoli pökerryksissä
pitkäja vajaaviisi metdäleveä,korkeutiåoli kamånaan
vajaatneljärnetriä.Kirkoll€ ei rakennettu åltlårillc.
kellotapulia,koskakelloa soitettiinvain Vaninaista
kylääei Pielpallaole
ollut.Sicllä
talvisin.kunväkikokoontui
kirkolle.Muuan on kuitenkinasuttutalvisinjoskuspitkiåkin
ajan kello oli piilossa venåläisten aikoja. Pääsåäntöisesti
kokoonnuttiin
ja keran
hyökl(äystenpelossa.Vanhaknkko lahosi kuitenkinkolne kerlaatålvesså
paikoilleenja nykyinen Pielpankirkko kesällä.Verottajienedustajaituli\rat
rakennettiin
siten,ettäsevalmistui\,uonna keräiimäänveronsanäihintåpahtuniin sekä
1760.Rakentajana
oli tukholmalainen tuomaansuoLaa,paloviinaaja muita
AndreasAbmhamHellanderKirkon nimeksi hyödykkeitä.
tuUAdolfFredrikjaseoli huomattavan
suuri Kirkkokentållå sijaitsi cnimmilläån
verraituna edelliseen.Kyseessäon kuusikynnentakirkkotupaå,
jotkaoliväteri
ristiknkko,jonla pituuson noin I I ,75metriä sul'ujenhnsitupia,
joissaväkiasustikirkolla
pohjois-eteläsuunnassaja
leveysnoin I 1,45 käyntienajan.Lisåksi1800luwn lopulla
metriå.TapuUrakennettiinvuoteen1766 kentålläoli pappilaja pappilanvåentupa,
tåI1i.nåvcttåjålnuulalnåtalo
Kirkon risiiholvi€npinrudenmääräslse, Kirkko säilyi kåyiössä1800luvun loppuun,
jaksoi kuljettaa jolloin 1895 alettiin rakentaakirkkoå
millaisenpuun porohärkä
lnarin rannan kiveliöiden männiköstä Juutuånjoen
suuhun.MinneolafTresk oli
kirkkorakennukselle.
Puutkuljetettiin
siten, sitäaikoinaan
Inarinkyläänoli
ehdottanut.
ettåhiren päåveistettiinkåarevaksi
kuten synlynytpysyvååsutusja kirkko håluttiin
suksenkärki, siihen poratliin reikä.ja siinää sinne.Kirkkotuvatjå pappilan
"vuotturaippa"ved€ttiinreiästälåpi. rakennuks€t
siinettiinmyössinne.Vanhå
Tällaisenhirren poro jaksoi vetää läpi kirkkojäiauiioksijarapistui.
Kunpornmitus
kivikoidenkirkolle.
tuhosiInarinkirkon I 940,otettiinsinäkesånå
ja siellåvietettiin
Hautausnaata
ei kirkolla ole ollut, koska kirkkouudelleen
käyttöön
inarilaisetolivat haudånneet
vainajatjo juhannuskjrkkoa.
Juhannuskirkkoa
on siitä
muinåisista
ajoistasaådin.Kaikkeinvanhin lähtienvietettyPielpallavuosittain,
vaikta
hauräsåarion kadonnuthistorianhämiiråän, uudetkirkot on åikojasittenmkennettusekå
mutta Pielpamononsuun vanhahautasaari lnariin etia lvaloon.Lisäksinykyisin
ja Ukon viereinenuusi hautasaariovat vietetäanpääsiäislauantaina
Pielpallå
ja ulkoilutilaisuutta.
tiedossa.
Vanhåhautasaari
onollutkäytösså perhekirkkoa
Monet
arnnoisistå
åjoistaj a uusihautåsaari
I 700- parit vihitäånkesåaikåna
kirkossaja usea
luvunlopustaJoitakinkertomuksiå
hartåushetkiäkirkossa.
on,eftå retkikunnat
viettävåt
lapsensatappånutpiika olisj haudånnni Reijo Blomberg
laps€nsåkellotomin perusruksiin,mutta
/indexf.html
mitääntodisteita€i siitä löytynyikirkkoa htF://$,\r v.inarinseurakunta.fi
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Tarjoamme2008

RetkircppuunIoppiloiseteröruoot

Luontoalanammattikoulutus
Luontoalanerityiskurssit
Ulkoiluvdlineiden
vuokraus
Retkeilytarvikemlynti
Ulkoilureittiopastus

Porokeiiloio -kiusoLrksel,
poronkdrisiys,
kosvisoterio,Meri Loplnkoriisokeltto,
ruisp!urot muslikosloio puolukoslo

8a

Lopin Kuivaherkku

SAARENfl?
OPASKESKUS

K emi nmoo

puh.a4A
5714467
www.lopinkuivoherkku.f
i

www.opaskeskus.net

Bussilla pohjoiseen:

HOTELLI

o k. I 5.2. 30.4.2008
Lrihebl
pe Helsinkik o 22.40Lohri23.30- Jyvöskylö
03.00
Luoslo-Sooriselkö
-KorigosniemiLevi-Enontekiö-Kilpisiörvi.
pohioisesto
lo
Pql!! ldhtöpöivö
s oopu eHnes l n k i isnuo o mu n o
klo 06.45.
So i t op u h .0 1 6 3 4 2 2 1 6 0

HETÄNMAJATALO

Ti ovot jo iosokkooi hoiell huoneel,
edul isemmolmololo o-huoneel,
y s l ö v öi neni o yksi l öl l i i eipol vel u,
koloiscilunnelmo, moonkuu u pltopöyiö,
monipuo lseioheispovelLrlsekö
po lon tehtövöö,nöhtövdö io koeaovoo.

piholomme.
Rel[eilyrei]eille
suo.oon
Tor oommekoike., m ta Lopinköv
d voitofrilo.

Hotelli HETAN
P L1,99401E^,{AIATALO
noni eki ö
www.eskelisen-lopinliniol.com 0 1 6 -5 540400,foxOl6-5?1362
in@heton'moiololo.fi
ww.heton'mdiotolo.f

loi kolso
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Perinreirä.
renroaretkeilyäja upeiramaisemia

Siinä Saananrylissil,.
Muistathan,että Lapinkivijöille -i0o/o alennus
uusisranormaalihintaisisra
rnajoituksista
Kilpisjärvenyötön yö ja ruska kucsuvar.
Tennulor riihrym:dnmrhruvienmii'emienjr
maldollisuukrien Kilpisjarvelle.

KILPI5JÄRYEN

ReTKEttYkefkltf
99490 Kilpisjärvi, pth. 016'537 77r
rm.kiloi"ian i.rnfo rerku@receorion.info
Maista mainita Mnabsen !)tefdessä

"Lapinhäijät"

Tirle luontoon!
Tule ja koe Hossanainutlaatuinenluonto. Hossm
re*eilyalue tarjoaamonipuolisialuontoelämyksia
kaikille: rerkeilyä,kalastusta,melomista,veneilya,
marjastusta...
Talvellavoi hiihdellä, lumikenLäillä
jr pilkki:i. U,eis,a rerkeilyrlueenralennelmi'": on
huomioiru myös liikuntaesteiset.
Kysy lisä;il

MI TS A H A L L I T U S

Hossan luontokeskus
Jatkonsalmentie6, 89920 RUHTINANSAIMI
PÄ. 0205 64 6041, fax 0205 64 6040
e-mail: hossa@mersa.fi
Lisätietoja:www'luontoon.fi/hossa
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Piirrokset: lrja Tik*a
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsinki,Isokaari44,puh.0400235298
Jåsenetu5 l5 % normåålihintaisesta
tuotteestå, tuotteesta/tuoteryhmästä
riippuen(eikiipeilwarusteista)
VEUEKSETTIALONENOY:
Itäkeskus,
ltikau l-5 436,00930H€lsinkija
EspoonSello myöntääHelsinginSeudun
jäs€nkorttia
nä),ttämällä
Lapinkåvijöille
I0
% alennuks€nnormaalihintaisisra
urheilu-ja
retkeilyosaston
tuotteista.
J/rSENEDtnl
PUNNITSE&
SÄÄSTÄI
Jäs€netuliikkeitämme:
H€lsingissä:
Häm€entie
50,puh.6931369,
LASSINRETKIAITTA:
Fredrikinkåtu 55, ja Itåkeskuksen
www.lassinretkiaitta.fi
, retk€ilyvälineet. kåuppakeskus,kerros l, Helsinki.
ForumKukontori,Helsinki,puh.09 5490 Irtomyynnissä
pähldnöitä,
kuiviahedelmiå,
0200,etunormaalihintaisista
l5 %, Lassin papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
hinnoista5 %.
välipalapatukoita
y'n. AlennusI0 %, 15
euroaylittäviståostoksistå.
PARTIOAITTAOY:
ja-vålineel,rerkiluisrelu. Muut liikkeetTampere€lla,
Hämeenlinnassa
Relkeilyasut
ja oulussa.
måastohiihto,ym.
Jäsenkortillaetu normaalihinlåisista
tuotteista
10%
Majoilustaym.
Helsinkikeskusta,
Yrjönkatu36,puh.09 586 KILPISJAR\€N RETKEILYKTSKUS,puh.
8280
0t6 537',771
puh.093417700 Jåsenille
Helsinkiltäkeskus,
Piåzza
alennuksia
majoituksesta.
Hot Shop- poistom)rymälä,
Yrjönkanr34, Koko vuodenl0 % alennusrnökeistäja
puh.09
7599210
EspooTåpiola,Sampokujaalakertapuh. HOTELLI HETAN MAJATALO, pl I
w $55420
puh.0l6 554
Riekontie
8, 99401Enontekiö,
Espoo Kauppakeskus
Sello, Leppävaarå 0400
puh.098493120
HSL:njåsenillealennus
majoituksesta
l0 %
5 % alennushinnoistå
VantååKauppakeskus
Jumbo,Vanlaåpuh. normaalihinnoista,
jäsenkortilla.
6 7599570
Ei koskeryhmiä.
Oulu,Kirkkokatu4, puh.010 5494900
puh.0105494800
HELSINCINMATKAILTJYI{DISTYKSEN
Såariselkä
ja- matkoilleja retkillejäsenhinnalla.
FREEHEELS:Telemarlqretkeilyasut
puh.062288l20l
Tiedusrelut
Ellintie 3, Kaneasala,
www.fteeh€els.fi
Helsingin Seudun Låpinkåvijål ry.
perustettiinvuonna 1973. Yhdistyksen
larkoituksenaon edistaä erityisesti
Helsinsin seudullaLapin matkailuaja
retkeilyä.
JÄSEN\rySMUODOT
Jäseniä
nuoriso-ja
ovatvarsinaiseljäsenet,
kunniajasenet.

Jåscnlehti
Oma lehtemmeon LAPINKÄVIJÄ,joka
ilmestlyneljästi\,uodessa.
Voi myös pelkåstään
tilata LapinkåvijäIehden.

Karjakaivon
kåyttölsaunamaksut:
jåsenet2,50euroa,/hlöA,rk
ei-jåsenet5 euroanö/vrk (vain jäsenen

låpsel(allel6v.)vainåikuis€n
s€uassa
1,50
euroå/hlö/vrk
KårjåkaivonmåjatNuuksiosså
Kårjåkåivonkii),ttömaksut
maksetaan
HSL:n
käyttäen
viitenumeroa
KARIAKÄIVO on vuokrattukäyttöömme tilille214218-11842
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee tw.
pad Ala-ja Ylämajalla on viitteellisiä
Espoossa,
n.9km Vanhalta
T runtieltä.
kilom€triäSolvallånurheiluopistosta.pankkisiirtolomakkeita.
Karjakaivoll€pääseebussillanro 85/85A, Talkooviikonloppuinaon oleskelu
EspoonkeskusNuuksionpätKattila.
maksutontakoko viikonlopun.Muut
joissa
Karjakaivolle
onensimmaisellä
keoallahyvä ohjelmaanmerkityttilaisuudet,
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen yövytäånKarjakaivolla,ovat ohjelmaan
tapahtumien
yhteydesså
ohj€lmaan
mcrkitty kuuluvillå osiltåan maksuttomiåvastuuhenkilöopastaamyös p€rill€ Keskiviikko- ja lauantaisaunojen
pääsyssä.
saunåmaksu
on I euro,j okåperitåän
paikan
päällä.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekå
AI-AMAJA,lonkayhleydesså
on saunaja KARJAKAIVON AVAIMET SAAT
yleisessåkå)1össä
oleva keittokatos,wc, JASENKORTTTA
VASTAAN:
låiturija kaivo.Varusteisiin
kuuluuastioita, Kåri Rautiolta,
Riislålie3 K,02940Espoo,
johonsinolon tuohva puh.599058ja()400441507
huopiajåspriikeitin,
itse.Ylämajankeittiössä
on kåksiliekftinen
kaåsukeitin.Alanajassaon takka.jakamiina, kari@rautio.org
Penttilantie
I H56,00740
ylämajassa
on kaksikamiinaa.Majoissaei SaamKosonalaå,
olesåIköa.Jokainenmökinkä),ttiijätuoomat Helsinki,puh.O4O8400946
valaisuun.
kynttilät
Vihrcään saara.kostama@kolumbus.fi
kompostointilaatikkoon
Iajtelåanvain Avainon palautettava
het'käytönjälkeen.
maatuvalåte,
muutroskatlule€viedäpois
AVAIN
LUOVUTETAAN
VAIN
Karjakaivolta.
HSL:N JÄSENILLf, JÄSENKORTNA
Jåsen saa tuoda mukanaan nryös VASTAAN.
Lapinkävijöihin
kuulumattomia
henkilöitä.
mukaan)
Yli viiden ulkopuolisenryhmås!åon {otasiisj äsenkortti
pyydettävä iupa puheenjohtåjålta,
varapuheenjohtajalta
tai Karjakaivorl Kuklsjärven maj.t Kittilän Kukåsiärvellä
rsännältä.
KUKASMAJA
Karjakaivoa€i
voi varatapelkäståän
omaaD
Siinä on
kåytlöön,vaanseon ainakaikkienjäs€nten Kukasmajatoimii varaustupåna.
ja tupa, jossa on
erillinen
k€ittiö
käytössä.
kaksikerroksiset
laverit patjoineenl0
Karjakaivoaei saa käyuää kaupallisiin nukkujalle.Tuvassa
on takka-ja k€ittiösså
hrkoinrksiin.
kamiinalämmitys.
Keittiössåon kaasuliesi
VAIN KOHTUULLINEN SAUNAOLUEN KÄTTTÖ I(ARJAKÅIVOLLA
Kukasmajan
käyttömaksut:
OLESKELLESSA ON SALLITTUÄ.
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j äsen7,00euJoa,hlö/vrk
aikuinen
lapsialle I 6 v. 4,00euroa/hlö/vrk
Maja vuokråttunakokonaan omaan
kayttöön:
viikkomaksulauantåistalåuantaihinklo
l2:sia2oo,m
vuorokausimåksu
35,00euroa
vienilevatei-jaisenet
måksavat
Kukasmajalla
maksujen
lisåksi5euroa/
€dellåmainittujen
hlö/vrk

Vuokrattavatvälineet
TELTAT
kupolimaisia
KolmeTenaMåster-2-teltlaä,
kaksinkertaisiatelttoja,paino4 kg, 8 euroa/
viikko
FjållråvenAkka, kolrnenhengenteltta,paino
4.5kg, 20 eurotviikko
HillebergNåmmatjGT2, kahdenhengen
paino3,4kg,20eurotviikko
runn€litelttå,
HillebergAkto, uhdenhengenteltta,siinä
on yksi kaari,absidija painoa1,6ks, 20
eurotviikko

GOADOS - KOTA (vuokrataanvasla
2008lukienrcmontin
irloksi)
kesästä
toimii samoinvaraustupana, MtjUT
Goados-kota
KaksiTrangia-retkikeitintäI euro/viikko
kodassa
on kamiinaja laverit.
hselehtyjä ahkioita2 kp], I 5 euroa/viikko
Coadoksen
kåyttömaksut:
joka onpidempikuinedelliset,
j äsen2,50euroaÄlö/vrk
Naali-ahkio,
aikuinen
140cm ja 46 crn,påinon.8 kg, peitteesså
lapsialle16v. 1,50euroa.4ö/vrk
sÄilyttämiseen,
lokeroterillisrentavaroiden
Koko kodan voi \,l]okata kåyttöönsä l0 25€urotviikko.
UusiaSavotånPaljåkka-ål(ioita2 kpl, 25
Goados'kodållavierailevat ei- jäsenet euroa/viikko
maksavåtedellämainiltujenmakujen lis:iksi
Savotan906jå 1200rinkat, 15eurotviikko
2,50euroå/t iYlrk
ja Goados-kodan
vamuksia Haglöfs Viktor 75+10 naisten/
Kukåsmåjan
rinkka.l5 eurotviikko
hoitaaUljas Pemu,puh.488 82I tai 040 592 lyhyempiselkäisten
'72',78
FjällrävenFox 80+10suurempirinkl(a.15
Varaus on peruttavakaksi viikkoa ennen eurotviikko
varattuä åikaa tai siitii peritään normaali LumikengåtI kpl mallia Alposet,2 kpl
Kukåsjärvellä,6 euroa/viikko
kä)'ttömaksu.
Avainta bakiessa esitetään losite Vuokrataanmyös jåttilouetta,25 euroa/
suoritetusta maksusta. Avaimen viikko,I 2,50eurotviikonloppu
peritäånpostimaksu.
läh€ttåmisestä
vuokra
Kahden
viikon
on
viikonloppuvuokra
kådotetusta
avaim€staon puolitoistakertainen,
Korvaussumma
pooletviikkoluokasta100euroa,
osallistuvat
voivat
Helsingin Seudun Låpinkåvijöihin Viikonloppuvaelluksille
kuulumattomathenkilöt voivat kåyttää saadavålineitälainaksivaellukselle.
Vårausten Vuokravålineettuleeluormollisestipalåuhaa
majoja vain jäsenenseurassa.
osanottajalisla.
kuivina jå putainasekä täydellisinäloitajalletoimitetaan
Rinkkojenrnukanaolevatesim.yläkaårcn
ohjelmat
ovat
etusijalla.
Ennen
HSL:nomat
vahvistamislåotetaan irtohihnatkinon palautettava.
toimintasuunnitelman
yhdistyksen
vain aluslavia Vuokrarnakseiaån
tilille 2142I 8vuodelle
seuraavålle
| 3842,käyttienviilenumeroa
123.

2',7
Välineitä vuokråa P€kka Narinen,
Kalliohaanpää
8,02770Espoo,puh.
810I l0
tai040500141I
pekka.narinen@finnmapcons.fi
. Osoile
Ittytly pårisenkilometriäEspoonåsenalta
eieläainpäin.
VÄLINtrITÄ VUOKRATAAN VAIN
YHDISTYI(Sf,N JASENILLE.
JASENASIOIDENHOITO
Jäs€nsihteeri
SaaraKostama,Penttilänlie I
H 56,00740Helsinki,puh.0408400946
saara.kostama@kolumbus.fi
TOIMINIA
Kerhoiltaon loka-,man"s-,tammi, helmi-,ja
maaliskuussakuukaudenensimmäisenä
keskiviikkona.Kaikesta toiminnasta
ilmoitetaån Lapinkävi.jälehdessäsekä
i n te n e t s iv uilla

www.lapinkavtat.net
XERHOflÄ
Påsilanpååkirjasto,
Rautatieläisenkåtu
8,
Kellosilia9:npuolelta
sisåänkäynti
TOIMIKIJNNÄT
KoulutNtoimikunta
VetäjäRaijaHentmån,
MMlinauhantie
IA
puh.718768,0400380606
17,01280Väntåå,
raija.hentnan@nic.fi
Muut jäsenet: Risto Heinånen, Erkki
Holopain€n,
Antti Karppi,PirjoMustonen,
ja Aino Tuominen
JormaNurni, Ari Saarinen
Ohjelmåtoimikuntå
Vetijä RitvaPuaner!Savelanti€
3 I 70,00720
Helsinki,puh.3872 101,0408400757
Muut jäsenet:Kirsti Klemola, Annu
Koistinen,Eija Lempinen,Madå Luhtala,
Aino Matikainen,Måuri Piippoja Taina
TeNahartiala

Talkootoimikunrå
VetäjäKirstiKlemolå,Vehkatiel7-21 C l,
puh.0503820375
04400Jåwenpää,
Muut.jäsenerAllan Apunen,Eija Lempin€n,
Aili Martin,PekkaNarioen,
SakaJi
Palo,Mauri
ja Karin
Piippo, Jukka Severinkångas
Sillander
Ulkoilutoimikuntå
VetiijäJormaNurmi,Viertiijlintie2 A 2,03100
Nurrnnelå,pxh.2246302,0505l7 6703
jorma.nurmi@pp.inet.fi
Muutjäsenet:
PenftiLuhtåla,OutiOjanperä,
HånnuSiirårika Harry
JukkåSev€rinkångås,
Smeds
MUITATOIMIIIENI{II'ITÄ
Hallituksenjåsenet
SaaraKostama,Eija L€npinen, Pentti
Luhtala,Kari Råutio,PekkeRouvinen,Medå
Sallinen,Jukta Severinlansas,
HannuSiitari
ja Harry Smeds
tilintårkastajat
Yhdistyksen
PåuliJoknniesja Anja Poutiainen,
varalla
Kirsti KlemolajaAino Matikainen
Kirjanpitijä
Outi Ojanperä,puh.0400807778
kolisivunylläpitäjå
Jåsenrekhterinhoitaja,
Sakari
Palo,puh.0405309578
Karjakåivon najoj€n isänfii
Kal€viKoski,Pellavakaski
8 H ls, 02340
puh.8135460,0405081626
Espoo,
Kukasmajanisännåt
Kalevi Koski,Pellavåkaski
8 H 15, 02340
puh 8135460,0405081626
Espoo,
Uljas Pemu,Muotrikuja5 B 38,00380
Helsinki,puh.488821,0405927278
Kukåsmajånjå Goådoksenvåråuket
UIjasPemu
Yhdistyksenemåntä
Ritva Puranen,Savelanti€3 I 70, 00720
pull.3872101,M0 8400757
HelsinLi,
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YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKET
HSL:n jiisenet voivat osalllstur nrille
rctkileiås€nhinnoin.
REISSIJREPPU

T"APINKÄWÄTOWLA
Tiedustelut
hannu.yrjånainen@ouka-fi

IHMEIDENISLANTII l. - 25.1.,25;t.-8.8.
JA8. 22.8.2008
Kilpisjårvellå
8.3-I 5.3.Hiihtoviikko
Islanninsuunnitelmatovat tållå hetkellå HintaTunturiladun
jiisenille28seuroå,muille
seuraavat:
LentoReykjavikiin- Kultaisen 3| seuroå
kolmion kierros - Snaefeilsnesin Ilmoittaudu Ainolle, p. 040-7't06282,
kånsållispuisto-Skaftåfellinkansallispuisto aino.hamålåin€n@oulu.fi
tåi Kallelle,p. txoylitys
- Inndmannalaugar
- keskusylängön
8242857.kalle.eerola@tapiola.fi
bussilla- Myvatn- Husavikjavalasretki
29.3 6.4. HiihtovaellusKvikkjokk
Hornstrandirinluondonsuojelualue
Sulifelma
Reykjavik.
Matka on tällå hetkellä tåynnä, mutta Matkan hinta Tunturiladunjäsenille
muille265euroa.
kannattaakyselläperuutuspaiklojå.Tårkan 23seuroa,
p. 040
ohjelmanhintatietoineen
såatpuhelimitse IlmoittauduAino Håmälåiselle,
(09) 718 768, tai sähköpostitse 1706282tai
raija.hentrnan@reissureppu.fi
.
aino.hamalainen@oulu.fi
tai MarieTickille,
Reissuterveisin
marie.tick@swedac.se
RaijaHentnan
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Kilpisj?irvellä
30.9j. Hellehiihlo
Matkan hinta Tunturiladunjäsenille
l95eoroa,
muille225euroa.
p. 040 7639916,
Ilmoittaudu
EevåKaisalle,
fi Ainollep.04l}a770
eeva.hyry@oulu.
6282,
aino.hamålainen@oulu.fi
taiLeilållep. 04077 13462,l€ila.virtanen@pp2.inet.fi
Inårijärvelle
19.7 26.7.Kirkkoveneretki
Viikon kirkkovenere&iInarilla-Veneotetaan
mukaanOulusta.
Tavaroiden lisäksiveneese€n
mahtuu9
|I
henkilöiiRetkenhintaTunturilådunjåLsenille
| o0euroa
muille I 3oeuroa
puh.
IlmoittauduHånnulle19.6.mennessä
044-26038l 8.
16.8-24.8.SyysvaellusKvikkjokistå
sulit€lmaan
Vaelluksenhinta Tunturiladunjäsenille
2 l0€uroa.
muille240euroa.
IlnoittauduAinolle,p. 040 770 6282 tai
aino.hamalainen@oulu.fi

JÄRITI\"Ä, ÄN RtrTKETLUÄT
www.kolumbus.fi
/jukka.polla
Tiedustelut
PerttiSalo,puh.0408368575

La-La5. 12.4.(vkol5 ) Lapinhiihtoviikko
Varkhanmukassa
onvarattuna
majoitustilat
hiihlämäån Iåhtijöille. Retki on
jossa kukin kuljettåå
omatoimimåtka.
tavaransaiieltä (n- 2 km) rinkassatai
ahkiosså,valmistaailse ateriat,€llei
porukassa
loisin sovita.Perilläodonavat
mahtavat hiihtomaasrot Pallas Ounastunturinmaisemissa.Bussi tai
kimppakD'ti..
JårmoHokkanenpuh05030I 9l 44.
30.6. T.T.PatikoidaanSloveniassa
Kesän ensimmäinen
ulkornaanmatka
tehdäänSloveniaån.
Matkallemahluu20
henkeå.Matkanhinnaksitulleen. 1060euioa.
RetkestätietååenemmänRintaSairinenpufr
0405745051.
Ma -Pe4.- 8.8.RetkiViroon
Tulustutåån Otepåä-Tårlosuuntåan
naapurimaassamme.
Retki on
etelåisessä
yhteinen
Helsingin
Lapinkävijöid€n
kansså.
LisätietoaretkestäantaaPerttiSalopuh040
8368575_
IÄM{KÄVUÄYHDISTYSTGI|I,SET
Pietarin
matka15.-18.8.
http://www.kiehiset.fi
ja ohjelmasta
IisätiedotP€rtsalta,
Hinnasta
puh:0405007456
JoukoLehtonen
puh.0408368575
Hiihtomåtkåtviikko l3 YlliieKieppiir!viikko Pe-Su15. lT.8.Meriretki
LähdetänMerelleHelsingistå
Ann-Maril6 Kilpisjärvelle.
laivallasuuntanalänsija mm. Porkkala.
2.5.tusteilyAhvenanrnaalle
Mukaan mahtuu 14 "seiloria". Retken
Viikko33 RusklvaellusPulmangin
reitillä. hinnåki on kaavailtu(ios 14henkeä)n. 80
RåijaTolvanenp. 040 7284515
9oeuloå.
Ruskåvaellus Sevettiiärv€n seudulle. Hintasisältaiä
myösaamiaisetjalounaatja
ja JoukoLehton€n
KaarinaLamberg
kåhvit. Matkanjohtajanaloimii Pirkko
Jantunen
0405136213.
6.- 14.9.(vko37)Ruskaretki
Suuntana
Lappi.Våellusreittimme
on vielä
mietinnåssä.
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RINKAN POHJALTA
5,3.ke KEVATKOKOUS klo 18.00
katu8, sisäänkåynti
Kellosilta9:n puoleltå
Pasilanpääkirjasto,Rautatielåisen
käydäiinläpi sääntömääräiset
asiat:woden 2007toimintakertomus,
Kevätkokouksessa
taseja tilinpäåtös
sekätilintårkastuskertomus.

Tervetuloa!
Hållitus

ISOJA KYNTTILÖITÄ VALAISIJIJN
Kotimaa-yhtiöidenmyymÄläHelsingin
13 myy
Hietalahdessa,
Hietalahdenranta
isoja4 ja 5 senttiåpaksujåjå noin pnoli
metriåpitkiå Juhava-kirkkokynttilöiti,joita
voidaankä)4täåvalaisuunKarjakaivolla,

Kukas'nåjallatai vaikkaomallakesämökillä.
klo 9 - 17.
Mtymäläonavoinnaarkipäivisin
voi kåydäkaisomassa
Kynttilävalikoimåå
www.kotimaaintemelsivuiltaosoiE€essa
yhtiot.fi/kauppå/.

MILLÄ KEINOIN KARJAI'A.IVOLLE?
KarjakaivollekuljetaånEspoonsisäisen Espoon keskuksessalähtöpaikkaon
vieressä.
Espoontoriaivanråutatieaseman
liikenteenbussilla85 Espoonkeskus
Nuuksiosså bussista jåädään pois
Nuuksionpäåja 8sA Espoonkeskus
Nuuksionpäå Kåttilå. Kattilaan asti ajaa Meerlampinimiselläpysaikilläkaksipysäkkiä
urheiluopistoa.
Siitämatka
osa woroistå toukokuun alusta slyskuun ennenSolvållan
mäenDåålle.iosta
loppuun.TalviaikanaKattilaanei ole ialkuukävellenseuraavan
tielle.
Espoon iti?inn}ttlånoikeallepuomillasulj-etulle
liikannettä.Arkipäivinålaihtöajat
ja Nuuksionpäästä
ovatsamat Loppunatkaåntårviiaankartta,jos reitti ei
keskuksesta
tuttu. Linja-autovuoroja
on
ympäriluoden,muuaviikonloppulähtöihin ole enneståän
10ja sunnuntaisin
9
lisäys arkisinja lauantaisin
KattilanlenkinpoisjääntisyksyLläja
kevåällä aihe tlåå minuuttimuutoksia. kpl. Aikataulut löytyvät Espoon
Kannattaasiis olla tarkkanaaikataulun aikataulukirjastatai YTVin sivuilta
nrÄ!v.jtv.fi .
muuttuessasyys- lokakuunja huhti- osoineesra
toukokuunvåihteessa.
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MILLÄ KEINOIN KUKASJÅR!'ELLE?

KukasjärvellekuljetaånAakenuksen Kolarinjrmaltavoitmatkustaä
V. Ru.rdsrenin
Pyhäjärvenparkkipaikalta kävellen vuorobussillaÄkäslompoloonjå lthyen
lunettomam aikanajahiihaen talvellå.Tie jatkokuljetuksen
takilla hoitaaesim.Seppo
Pyhäjärven rantaan aurataan vain Kultima, puh. 040 548
1660.
kevätålvellamåaliskuunålustaalkaenja Vuorobussiyhteys
Kolari-Akäslompolokysya Kolari on jokaiseltajunaltåja jokaiselle
Metsähållituks€n
Kittilänrnetsåtoimistosta,jmålle.
puh0205647108tai(016)643261.
junallåRovaniemelle
ja sieltä
Josmatkustat
bussillaKiuilään
tai sittententåen
Kittil:än,
niin voit tilata taksin esim.autoilia Kauko
Seppälältåvalmiiksi odottamaanlinjaautoasemalle
tai l€nloas€malle.
Kaukon
puhelinnumero
on (016)642 129.

Kukasmajalleja Goados-kodalleon
m a h d o l l i sta
påästä
myos
moouorikelkkåkutjetuks€lla
Pyhåjärven
parktipaikalta.Kuljetus tilataan Pekka
Kourilta,puh.(016)(42 032iai 0400395603.

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDTINLAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi

osoite

Puh.

E-mail

JASENMAKSUT:
j äsen
Varsinainen
15euroa
(alle l8v.)
Nuorisojäsen
7.5euroa
Lapinkävijä-lehti(suomtilaus)8 euroa

HELSINGINSEUDUN
LAPINKÄVUÄT
JASENSIHTEERJ
SaaraKostama
P e n tti l änti1H
e 56

OOT4OHELSINKI
OSOITTEENMUUTOS:

Kirjat Lapin ystäville
Tieran

uutuuskiFia

Muistojeni selkosilta
ui*ohtra *lkosiuc. I!&
Häo hcrkinrv luonion k.uneqdelle
eräDaihio h kildsilh
hFsmi.Ba
rul.dktv.iien
h oilhyuudcllq
F ednkdqjöiden
lohmloill.,tbenlempeyJellei.amottomuudell!
i!

Ti.nlls ior kellii oo kok€mu$ i! räk
hb o! kiionållt
hvoii.ll.$åiD
Nåmä d*n
p. Prkiiivi urott
Hhh
Euj56j.sa
jolloin Lrpli oli !iro., ko
[ynreniin,
ED
elivd. vilå tlirx, w6trai5d
!EF
tillrnhout
kyoäUi h kaocdu..

134 sivua, viri

96. jkÄvqortmn.

iljhi NiidTicdoo

ir o6hElkokuYits,

*trllntk lttltr
0Ptt

Avattu uusi
nettikauppa
www.hipputeos.fi

'a!)t
KIRJAT,KORUI KULTAH
IPUT
3.04lAfUUSUU
pih.u0 54s4833
KULLANMIVUVÄLINEETPoiuue

