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PYUKIRJOITUS
Korpi. riime, nevaja letto, siinå suon päaityypit. Mula ei se niin selveå ob meillå erctellaan 70 suolyr?piä

.ja vieltpå niide. yhdisteinåt. Elelå-Suonesså ön keidd$oiden valiå-alue, pöbjoisesd adpåsoiiå ja iban
pohjoise$å Laphså tm palsdsoilå.
KoAi kasvaa kuusia ja koivua. Korven tunnuskrsvi on netsäIorle. jota kutoo netsäi pohjalle kortepnsiii.
Riime on neillä yleisin snotyyppi. K@ kangasm€lsä alkaa rämettyä, oså männyisui keloutuu jå suolle
elsiytyvait mhkasammal, kdhnruammal, suopusu. vaivåiskoivu, juolukkå ja tupdvilla. Rabtdåneillä
lapaa suokuklaa, mluninla ja vadksenndjaa. Satu:lneillä, jokå on koslein riimetyyppi, kallatd
vedesä sarcjen. natteen ja kortteen sea$a.
Netsoillå kasvrvål sMtja suo!iila. Muu kasvillisuus o. niuklaa, ei ole puila ei aina varpujslm. KaQalot
kypsyvät näillä aukeillå nevoilla ja hebkuvat puaisina måltäinä syksyn viirien jouko$a. Rimpinevål
pohjoise$a ovat märimpiii soit4 vetti on paljon, kåsvillisuuttå våbän.
E€lå- Suonen keidå$not eli kohosuot övat kuin smnalpatjoja. Rahkasanmal ke.iiä kaiken sadeveden
kuin pesusieni. Suon reunat ovat kosteat ja suolla viihlyviit vam! suopu$ut, juolukkmäffiait. Keskellä
suotaovatpohjattomat suosilmäkleet,
Letot ovat hdvinahenpiå. Puita ei nyöskådn lettosuollå näy, nuna siellä kdvavåt loisi.van viiriFt knkat,
kultapiisku, kitmekk4 vilukto, t'kankonfti ja keltdhina kukertavat ieltonkot.
Stulla on nyös niille tyr?illiden elänhtö. Siellä kanhibvat kehurja hirvel, majåvat Ekentavat patoj@
ja ilves ja susi kiert€levä1 suon rcunamilla. Linnuista t6 ku.je! rietot, villihanhet ja joutsnet ovar
lodellisia suon valliait2. Suo on tirkeä elinympiiristö esin. Perå'kpisså pesiväile punakuirnle-
Suo knhisee eliimiiä. Vii.ien rursaus on nskomattoma. rikdja suon tuoks! huumaava Kuulnu kurjen huulo
ja korpin vaståus. vuodenajat vaihtelevat suonåisemaa.
Kesäsen åmun åikainen betki kylmiin yön jälkeen. Vielä $va veden pinnas4 vesi tiivistynenä
pisNiksi kasvien lehdillii, sudenkocnlo knivanelena$å siipiijän ennen lentoon liihtöä, aunnko nousemd-
sa tånstaUa ja sisilisko oikoilenaså kohmettnneila jiiseniliiin @uaunngon ensimmäisissä siiteissä,
Tulel kokem@n uimän ja paljon nuuta, jos olel v@lluksellasi pyslyttiinyt telthsi suon rcunmalle
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TOIMINTA
TOUKOKUU

18.- 20.5. pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS HAUKIVUORELLA

L:ihtö tilausbussilla Råutatientorin twistipys:ikiltä Aleksis Kiven patsaan }ihettyviltä per-
jåntaina 18.5. k1o 18. Yöpyminen Kangasniemen Luusniemen kylässä Kyyveden rannalla
olevassa rantautumispaikåssa.
Lauåntaina aåmuvdbaisella käyd:iän l?ihitalossa leipäostoksilla. Jos olet tehnyt tilauksen
illålla, saåt aamullatelttasi ovelle lämmintii leipiiä tai putlaå. Aamutoimienjälkeen siirrytiiiin
syöksyvene , moottorivene-ja soutuvenekuljetulsella Kyyveden yli Haukiluoren puolelle
H:ikkitin luontopolun varteen. Venematkaa tulee netjä kilomerriä. Maanteitse ma*aa olisi
25 kilometriä. Merkittyj€n reittien yhteispituus on 40 kilometriä, mutta meille riiffiä
v?ihempikin. Tulossa on siis vaihinui?inkin nielenkiintoinen viikonloppu. Sunnuntaina retki
påättyy maatilamatkailuyritykseen, josså on sauna. Paluu Helsinkiin n. klo 2l .30-
Retken hinta on osånottajien må:irästä riippuen 250 - 300 mk sisiiltäen bussimatkan,
v€nekuljetuksen jå saunån. Huom! Pitkivartiset kumisaappaat voivat ollå tltllä rcissula
tarpeen, sillänouseminen veneeseen tapahtuurantavedestä.
Ilnoittautumiset 16.5. mennessä Hannu Siitarile puhelimella (09) 736 81 I tai sähköpostilla
osoitteeseen hånnu.siitari@cåpgemin;.fi. Ryhmiä veriivär lisiiksi Kalevi Koski ja Jorma
Nurmi.

30.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Tule toteamaan luonnon henaisevan lempeä vihreys Nuuksiossa. Kaupan pä:ille voit
saunoa. Sauna on lämmin klo 18 ailoihin. Saunå on vhGissauna iå måksaa 5 rnk. Vastuu-
henkilö Jorma Hvrktu Duh. k. 479 508.
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31.5. - 3.6. to - su
KATONTEKOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Ka4akaivon alåtuvalle uusitaan katto, myös aluslaudat uusitaan. Työ aloitetaan torstai-
aamuna 31.5. Touhua jatketaan yli viikonlopun,jos tarve n;in vaatii.
Työ alkaa vanhån purkamisellaja la-su hornma on kiihkeinnillii?in. jolloin nyös tekijöiden
tarve on suurin. Ulkoiluviraston viiki toimittaa tarvittavan materiaalin paikalle, lumien
sulettua ja rnaaston v?ihiin kuivahdettua.
Lisätiedot: Uljas Pemu, puh.k. (09) 488 821 tai 040 s92 7278

5.6. ti
NAISTENSAUNA

9.6. la
ALKUKESÄN PIKNTK-RISTEILY VALKEALASSA

Liihtö VåIkealan Hillosensålmen laivalaiturista klo 9.30. Aluksi suunnataan Lapinsalnelle-
Pikniklounas nautitaan Kuutinlaldella (omat ev:iåt). Paluumatkalla juodaan nokipannu-
kahvit Löppösen luolalla sekä kiiydä:in Miintysååren 700 vuotta vanhalla saårihautausmaalla.
Paluu Hillosensalmele viimeistiiän klo 18.
Risteilyyn on måhdollista liinää edullinen yöpyminen peiantai-iltana cumulus-pilvien alla
mehiihotellissa sotilasteltasså tai omissa sviiteisså. Valkealaan voij:iädä myos sunnunlaik
si. Se voidaan käyttää patikointiin tai vierailuun Verlan t€hdasmuseossa, joka on otettu
Unescon naailnanperintöluetteloon pari vuotta sitten.
Risteilyn hinta on valitusta majoitusvaihtoehdostaja osanottajamäiirästä riippuen 100 150
mk kategorirsså A I (soutuvene,2 3 hlöä), A2 (kirkkovene,15 hlöä)taiA3 (soutulaivå,30
hlöä).
Per?imies: Heimo Dufva, navigointi: Jorma Nurmi, maaj,i4estelytj a huolinta: Hannu Siitali.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä Hannu Siitarille puhelimella (09) 736 I I I
tai siihtöpostilla osoitteeseen hånnu.siitar;@capeelaiqij . Ilmoittauhrmisen yhteydessä
maksetaan ennakkomålsu 100 n* yhdistyksen tilille 214218-13842.

KESAKUU

Tervetuloa kail&i naiset nauttimaan leppoisasta tunnelmasta lauteilla, laituriltajaj:irvessä.
Saunajuomaksi vaihteeksi siideriä ja maklaran tilalle porkkånaa. Vastuuhenlilö Kffin
Sillander puh. k. 647 644.



27.6. ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Jos ei vielä ole heittin)t talviturkkiasi, tule ihneesså Kadakaivolle ja jo

liihtee... Sauna on Uimmin klo 18 åikoihin- Såuna on vhteissauna ia maLsaa 5 mk.
Vastuuhentilö Sakari Palo Duh. k. 874 5880.

25.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

HEINAKUU

Heiniikuun helteen dppeitä voi viettä Kådålaivollakin. Sauna on lännin klo l8 aikoihin.
Sauna on yhteissaunaja måksaa 5 n*. Vastuuhenkilö Kalevi Koski puh. k. 813 5460, kinny
040 508 1626.

ELOKUU

@l ifi llå?ll,.".rrr rvweoerrÄ
Ulkoilutoimikunnan kirklovenesoutu- ja Kyyvesi-teenat jatkuvat elokuun alussa. Lähtö
Helsingistä Kangasnieme e pedantai-iltana pikkuåutoillå. Autokunnat sopivat keskenään
matkakustannusten jaosta. Yöpyminen .eltoissa Luusniem€n kylässä olevassa
rantautumispaikassa. Lauantaiaamuna kiiyd:iain navettakahvilassaja ostetaan matkaev&iksi
tuoretta leipiiä ja pulaa.
Sitten l?ihdet in soutamaan. Taukoja pideei:in saarissa. Iltap?iivällä soudetaan naapudkun-
nan Haukivuoren kirkonkylä?in, jossa pistäyd)täiin juomassa isot pullot limsaa. Senj:ilkeen
suunnataån yöpymispaikå]Ie, laitetaan teltat pystyyn ja ruvetad rnuikkukeiton tekoon. . .
Retkenhintaonosånottåjåmä?tästäriippuen200 250 rnk sisältäen kirkkoveneen \.uokan,
rink}ojen kuljetuksen, rnåhdollisen tal$imåksun ja saunan. Mukaan måhtuu 15 henkilöä.
Perämies: Heimo Dufva. Navikointi: Jorma Nurmi. Maåjiirjestelyt ja huolinta: Hannu
Siitåri.
Imoittautumiset kes?ikuun loppuun mennessä Hannu Siirarille puhelimella (09) 736 81 I tai
sähLöpostilla osoitteeseen hånnu.siitari@ cåpgemini.fi . Ilmoittautumisen yhoeydessä mat-
setaan ennåktomåksu 100 mk yhdistyksen tilille 214218-13842-
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16.8. to

ID
paikkoja. Sieniä saåttaa myös löytyä. Kun l?ihtiessä laitetaan tulet kiukåanja padån alle, niin
sauna vålmistuu retken jälkeen nopeasti kylpykuntoon.
Vastuuhenkilö Reijo Valander, puh. (019) 381 250.

18. - 19.8. la-su
MERELLINEN VIIKONLOPPU JURMOSSA
Jurmo. Duuttomån kanervanummen saari avomeren ä:irellä. SålDausselän

:izirijad(e. Jurmon kylåssä voit vielä tavoi$aa vanhan saaristolaiskulttuurin. Yritimme
Jurmoon elokuussa 1996. Merenkäynti pakotti tuolloin tyytymään Iiihempäiä olevaan
saar€en. Ny. ma.ka tehd:iån yhteysaluksela, joten toteutuminen on varmempaa. L:ibtö-
satarnåån Piirniiisiin (Pem:is) voi tula joko linja-autolla tai omallå autolla. Päm:iisen
tihtösåtåma on Korppoon saaren Nauvosta erotaavan salmen Nauvon puoleisella rannalla
(tie 180).
Aikataulur Linja-auto Helsinki Korppoo Helsingistä låuantaina kello ?.00;yhteysalus
Aspö Pärnäisistji kello 11.30. Jurmossa olemme noin kello 14.30.
Paluumattaleftihdemne sunnuntainanoin kello 12.45 (Alus lihtee Utöstä 12.00.). P?im:iisisså
olemme 15.45. Linja-auto Helsinkiin liihtee Korppoosta kello 16.00. Se on Päm:iisissä n.
kello I 6.20 ja Helsinsisså 20.15.
Edestakainen linjå-automatta maksaa 340 mk, laivamåtka 100 mk (2 x 50,-) sekä yhteyden-
ottokulut ja opastus 30 rik/henk. Elokuun lopun 2001 aikatauluja ei ole vielä annettu.
Aikatåulu varmennetaan ilmoittautuneile.
Mukaan re&eilyvarusieer teltta, makuupussijå -alusta, keitin sekii ruoat.
Ilmoittautuminen 6.8.2001 mennessä Anja Poutiaiselle, p. (09) 878 4236 ja0n0 497 293
tai s:ihköpostitse osoitteella ånia-pqsltiqi!94@BB.i49ti[
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7.8. ti
NAISTENSAUNA
Taas ne naiset saunoo... Matkalla voi maistella varkka mustikoita. Sauna
liimpiää klo 1? aiko;hin. Våstuuhenkilö Mida Pirinen känny 040 56 02041 .

MUSTIKKARETKI JA SAUNA
KARJAKAIVOLLA
Kokoontuminen Karjakaivolaklo I 8. Parin turnin lenldllietsitäån nustikka-
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29.8 ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Sauna on lämmin klo 18 åikoihin. Sauna on yhteissaunaja maksaa 5 mlc Vastuuhenkilö
Jorma Hvrkäs Duh. k.479 508.

SYYSKUU
It'rr
E:.liI SYYSKUUSSA EI OLE KERHOILTAA
-Porukkå suurelta osin Lapissa vaeltamassajå ruskaa ihailemassa,joten kerhoiltaa ei ole.

,- 9.9. su kello 10,50
tl I REITTI 2000 OSA 5: KAFJAKAIVO -
afl PIRTTIMAKI
Kokoontuminen Kaiakaivon pårkkipaikalla kello 10.50. Bussi 85 Espoon keskusråstå
lähtee kello 10.15. Bussia ollaan våstassa Karjakaivon pysiikillä. Päivän kävelyn pituudeksi
voi valitajoko 8 tai 16 km. Menemne Pirttim:ik€en reittiä noudattaen. Piftimäessä on
kahvio. Sieltä ftih.ee bussi Leppävaaraan kello 13.30ja 14.30. Pitemmån lentin kivelijär
palaavat Karjakåivolle metsiä myöten. reitilrii poiketen. Saunakin voidaan ftirnmi ää, jos
vielå puhtia riittaä ( saunamaksu 5 nk). Eväät mukaan.
Vastuuhenkilö Anja Poutiainen, puh. (09)878 4236.

16.9. su
REITTI 2000 OSA 3: LUUKKAA - SALMI / toinen
vritvs!

Kolmatta osuutta yrilairnme uudestaan 18.3. peruuteiun tilalle, kun keliolosuhteet ovat
suotuisampia. Kuljemme siis Luukkaasta Salmiin. Aikaa rziHin kutuu 6 8 tuntia. Kokoon-
tuminen Luuklean ulkoilualueen parkkipaikalla klo 9 Bussi 345lfitee Elielin aukiolta klo
8. 15. Paluubussi yhteys liihtee klo 16.25 Otalanmeltå vanhaa Porintietä Helsintiin. Vaih
to€htoisesti paluukyytij,testetiän pikkTautoin. Kuljetuksen organisoimiseksi reirin liihrö
- ja päätepåikan välillä pyydånme sinua Ilmoittamaan vetäjälle viimeisriän edellisenä
päiviinä, millä kutkuneuvolla tulet. Samalla saat tietoa varusteista ym.
Vastuuhenkilö Leif Ström 04(JJ 280 429.
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26.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Ilta pimenee, mutla saunassa on mukavaa. Sauna on lärnmin klo 18

aikoihin. SaunaoD yhteissaunaja maksaa 5 rnk. Vastuuhenkilö Uljas Pemu puh. k.488 821.

28. - 30.9. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS

Syksyinen viikonloppuvaellus tehdä:in suunnala Kankaånp:U Jänij:irvi - Ikaå]inen.
Reitti käydä?in tutkimassa kesiin aitana ja tarkemmat tiedot kenotaan ensi lehdessä.
l-iihtö tilausbussilla Rautatientorin turistipys:ikiltä Aleksis Kiven patsaan tiheFyviltii per-
jantainå28.9. klo 18. Paluu Helsinkiin on sunnunraina 30.9. i allå.
vastuuhenkilö Jorma Nurmi, puh. (09) 224 6302 tai M0 568 3179.

LOKAKUU

3.10. ke klo 18.00
KERHOILTA - KALOTTIREITTI
Kaisaniemen ala-aste. Puutarhakatu I

6.10. la
SYYSSIVOUS

Ka{ahåivon rnajat kaipaavat taas siivoamista yhteisen viihryvyyden vannistamiseksi.
Porukalla se sujuu. Läåtölaukaus klo 10 aikoihin. Vasruuhentilö N4i4a Pirinen känny 040-
56 02M1.
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13.10. la
YösuUNNISTUs

Palaneen k?iryä Ka{akaivolla? Yösuunnistuksen suurkisatjoudutaan tänä \'tlonna viemåän
läpi epävarmoisså olosuhteissa. Usean joukkueen valmennuspoffas on niihry Tallinnan
toreilla pimdin?ikölaitteita etsimässå. Ei ole kuitenkåån varnaa, eträ nåiden kiellettyien,
paris.okäyt öisten apuvälineiden kåytösräjäisi kiinni, sillä oikean yötunnelman saavuuåmi
seksi ratatuomårit pitävät tummia aurintolaseja.
Huhut kiertävät, että doping-tesiej ä oltaan uudistamassa. Tähän saal(ka käyrössä ollur Hugo-
menetelmä on osoittautunut epäluotetravrlsi, sillä useat suunnistajår ovat ennen tesiejä
otlaneet jå jopa tarjonneet testaajalle Sisu'pastilleja. Itse pastillit eivät kuirenkaan ole
kelletryjen aineiden listålla. Myös kilpailun ajånkohdåsta on ollut erilaisia mielipileitA. Eräs
peråpä:in tuntumassa ollut joukkue on esiitiinyt kilpåilujen siirrånissi juhannusaatoksi.
Vielä t:inä vuonna ne pidet:iån syksylläja skandaalin- rai ainakin nakkarankär/iset kisat
alkavat klo 18.
Pii,iratamestni: Reijo M, Valander, puh. (019) 381 250.

PERUUTUSEHDOT

Ennakkomaksun viihimmäismäiirä on 257o
arv;oidusta matkan hinnasta.
Jos varaus peruutetaan. palauretaan
ilmoittautumismaksu vähennettynä ai43
roimisrokuluilla, 100 mk varaukselra, kui-
tenkin niin, ettäjos våråus peruutetaan myö-
hemmin kuin:
42 3 1 vrk ennen matkan alkua, pidätetiiän
puolet ennakon mäiirästii.
30 - 15 vrk ennen rnatkan alkua pidåtetii:in
ennakkomaksu kokonaan. Mik?ili tämå ma.k-
su on yli 25 70 varatun lomaviikon hinnasta.
palåutetaan tiimiin mä:ir:in ylittävä osa.
14 - 8 vrk ennen matkan alkoa, peritä:in 50 7,
varauksen kokonaishinnasta, kuitenkin vä-
hint:iain ennakon määä.

0 - 7 vrk ennen natkan alkua, perit:iän vara-
uksen koko hinta.
Tilaa.ia on oikeutettu täyteen tålaisin mak-
suun, v?ihenDettynå toimistokuluilla 100 mk.
peruuttaessåan sairauden takia ja esittåes-
s?i.iin lii,ikiirintodistuksen.
Helsing;n Seudun Lapint:ivijöiliä on osan-
ottajien vähyyden tai muun ennålta arvaa-
mattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa
lomatila;suus 14 vrk ennen ilmoitetun tilai
suuden alkamispåivää, olemattavelvollinen
korvauksiin. J?idestäj:in peruuttaesså tilai-
suuden, osanottomaksu palautetaan koko-



lÅoopollollo

Trons-Siperio - Venäjö
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lnys holki Sipe.ion Vl.dinostokiin
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sip€ria - Venöjai
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Siperio opertool Tule syyskulf
voellusnotkolle of omoon 5elvi'd
nitti. Ntt li3a'e' nyös Uloh lJde
jo kdppole Trcis-sipe.io .juioi-

PeterPonÅÄooilmo
09-3,143Sr3

po5r|ep.t..romod ho.oh
www. PeterPonmooilmo.con

Retkivarusteet \4iokraa

MS-SAFARI KY
. Miehistöteltat ja kamiinat
. Vaellusteltat
. Makuupussit (talvi & kesä)
. Keittimet
. Xantov:ilineet

(reput, rinkat, rosnat)
. Itanootit
. VW Caravelle Syncro 8 hlö

Soita ja kysy lisåiå
p 0400 728 999
fax 09 3425 036

ms.Ba.fari@co.inet.fi

tlcrnrsn ot llE tuttflil
Nöistö merkeislö tunnislol

suomoloisen viljelijön.
Hön tietöö missö hyvö ruokq

kosvoo jo miten metsöön
soodoon meininkiö.

/q@:>,=-
-suomo|osen
ruuon tekijÖ

HALUATKO?
. LUONTO.OPPAAKSI.
. ULKOILUREITTIEN

MKENTAJAKSI.
. YMPÄRISröNHOITAJAKSI.

luonto- ja ympäristöalan perus-
tutkinto, kesto 2-3 vuotta

Thle meille kehittämään itseiisi!
Asunto, ruoka ja koulutus ilmainen,

Lisätietoja:
Petteri Karvinen 0400-546 079
petteri.karvinen @aai.alajarvi.fi

auusnen
ammatti-insiluutti

(\,ta,wjapo.f/atli) (h-557 72 I



MAA. JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Muista kalastusluvat!

TJI nnersnlurro

IMATRA STEEL
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HSL JÄRIESTÄÄ

TALKOORETSSU 6.7. -.15.7.

lnhtö Helsingistäpe 6.7. klo 19.24 junalla
kohti Rovaniemeä, josta bussilla Sodan ky-
Iiän. Puiston viiki huolehrii kuljetuksisra
perillä.
Korjaarnrne Karapuljun tuvan perusruksen
Ja uusimme tuvan katt€en. Jos Luirojitvelle
ehdirnme, niin pesenme siellä saunan.
Matkan hinta on omakustanne, jonka myös
vetäjåt matsavat omalta osaltaan. Yhdis-
tyksen kompensaatio on säästetty ns.
kåmpp:irahasloon.

Kungsleden halkoo Ruotsin komeimpia
lunturialueitaAbiskoskåHemavånin. Osuus
Jäkkvikisrå Kvikkjokkiin on vähiren
kuljettuja, multa vaihteleva ja kaunis
luonnoltaån. Vaellus alkååja p:iäuyy vene
kyydillä ja vielä viilillekin måhtuu yksi j?ir
ven ylitys. Reitti koluaa tuhaametrisiå
runturinkupeita ja tuntwikoivikoita, kuljet-
taå låpi lampimosaiikkien ja yli kauniiden
j?irvien. Jotain taukotupaa lukuun ottamatta
k:inppien tadoama suoja on viihanstä"joten

Osånottajille postiretaan maksulaput mat-
kasta hyvisså ajoin ennen lähröpäiväå.
Ennaklopalaveria ei ole, vaan asiat sovitaån
soitellen.
Paluu tapahtuu su 15.7. n. klo 8.30 Helsin-
kiin saapuvalla junåUa.
Ilrnoittautua voi hyvisså ajoin, viineisriiän
kes?ikuun alkuun mennesså. Uljas Pemu
puh.k. (09) 488 821 r^1 040 5927278 Ja
Kalevi Koski puh.k. (09) 813 5460 tai 040
5081626

KUNGSLEDEN JÄKKVIK - KVIKKJOKK
9. - 19.8.

majoitumme teltoissa.
Hintaon arviolta 1900 rnk jäseniltii ja 20s0
mk muilta. Hintåan sisålryvät junama&at
Helsinki - Vaåsa - Helsinld, juna- ja linja-
autokuljetukser Ruotsissa, yöpymiset uu-
majassa, Kvikkjokkissa ja Våasassa,
yhteisateria vaelluksen aikana ja opastus.
Venekuljenrsten rnalsut (arviolta 250-300
mk) eivät sisäUy hintaan. Kustannuksiin
saattaa tulla muutoksia kunhan Merenkur-
kun liik€nnöinti selviiiä kevii.iin kuluessa,
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ensi kes:in liikenne- ym. tal(sat tarkentuvat
ja lopullinen osanottajamäårä selviää.
Ennakkomaksu 500 mk suoritetaan
i lmoittautu nei lle to i nitettavall a
pankkisiirtolomåk*eeila-
Vaellus toteutuu mikili l?ihtijöitä on v:ihin-
tään kuusi. Ilmoittautumiset 30.6.2001 Inen

Liihtö Helsingin mutåtieasemaltå pe 7.9. klo
22.28 lihtevälläjunatla Rovaniemelle, josta
måtkataan edelleen bussilla 4 tietä Vuotson
kylåän. Vuotsosta ajetaan vielä taksilla
Nattasten kohdalle, josta vaellus alkaa.
Taivallus päättyy Kiilopiiiille seuraavana
perjantaina. Paluu Helsintiin on su 16.9. klo
8.40 aamulla. Hinta SML:n j:isenille 1450
n'k ja muille 1590 n*. Hintaan sis:iltyy

Ensi kes:inä vaellanine viidennenja viimei-
sen osuuden 800 km:n urakastamme. Mat-
kaa vaellukselle kertyy 188 km.
Liihtö tapaltuu 25.08- lilausbussilla Helsin-
gistä l-ahdentietä pohjoiseenjå kyytiin p?iä
see sopimuksen mukåan reitin varrelta. Pa

RUSKAVAELLUS LUIROJÄRVELLE
8.-15.9.2001

nessä Raija Hentmanille, puh. (09) 718768.
Jätä yhteystietosi vastaajaan mikäli et tavoi-
ta Raijaa. Lisätietoja voi kysellä myös hä-
nen GsM-numerostaan 0400 380 606, mut-
ta i lmoit tautumisia ei  oteta vastaan
kännykässä.

edestakaiset junamatkat makuupaikoin,
bussikyydit. opastus sekå loppusauna ja
majoitus Kiilopäiillå.
Ennakkopalaveri ruokaryhmien perustamis-
taj a reittisuunnitelnaan tutustumista vanen
pidetiiän Karjakaivolla la 11.8. klo 11.30

Ilmoi$autuniset 4.8.2001 mennessä Jorma
Nurmelle, puh. 040 568 3 179 tai, (O9\ 224
6302.

luu Helsinkiin08.09. Vaellukselle muodos-
tamme 2-4:n jålkapårin teltta ja ruoka-
kunnat, jotka hankkivat muonånsa omien
mieltymystenså nukaan itse.
Alustava hinta n. 2000nk ( ei jäsenet

SML JÄRIESTÄÄ

KALOTTIVAELLUS KAUTOKEINO - KILPISJARVI
25.08. - 08.09.
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2140n*)liihtijöidenmääästädippuen.Hin-
ta sisålt?iåbussikuljetukset, oppåiden palve-
lut, majoituksen Kilpisjärveiläaaniaisineen
sekä juhlallisen päätöstitåisuudenl Huoml
Hinta ei sisiillä matkavakuutusta!
Kartat vaelluksella 1833 III Raisajavri. 1733
I Mollesjobla, 1733 IV Raisduottarhaldi,
ulkoilukarttå Käsivarsi. Vet?ijinävaelluksella
toimivat Kirsti Ktemolåja Juhani Siik.

Ilmoittautumiset ja lisåtiedot:
Suonen Måtkailuliitto. Jussi Ydölä, Atomi-
tie 5 C, 00370 Helsinti, puh (09) 62262810
tai
Juhani Siil, Kiviojantie 9-11 B 2, 04430
J:tvenpää puh. 050 526 3336

JOHTOKUNNAN PAATOKSIA

Påätettiin muuttaa vaellusten ja rerkien
maksukäytiintöä siien, että ennaklomaksun
viihimminsmäitiiksi tulee 257, arvioidusta
matkan hinnasta. Ylläsviikon ja vaellusten
ennal*o ja loppunaksujen eräpäivät ilmoi
tetaån Lapinkävi jälehdessä. Ennak
kornaksulappu lfietetiiän heti osallistujan
ilmoittauduttua. Maksuaika on kaLsi viik
koa. Osallistumismaksun loppuosa tulee
maksaa kuusi viikkoa ennen vaelustå. Tällä
tavalla osanoitajarnåksujen perintii pysry-
tiiän ajoittanaan niin, euei yhdisryksen tar-
vitse sitoa vårojaan ennen retken rai
vaellusten toteutumista erä:intyvien kustan
nusrcn maKsamlseen,
Metsähallituksen kanssa on päästy sopi
mukseen palvelupiste Tikankontin toini
misesta Kårjål.riyon avainten nouto paikka-
na. Avainten luovutus on maksuton vuoden
kestävänä koeaikana. Tikankontin osoite on
Eteläesplånadi 20 00130 Helsinki. Muut
avainten noutopaikat ovat edelleen Matkai-
luliiton toimisto ja Cafe Solvalla, joka perii

1 Omk noudolta.
Yhdistyksen edustajiksi SML:n kesåkuun
liiitokokoukseen kevätkokous valitsi Annu
Koistisen, Saåra Kostaman ja Erkki SiIn

Kevätkokous pätti johtokunnan esitykses-
tä siirttå tilivuoden ylijåämän n. 7000 mk
uuden tukikohdan hanltimisra varten pe-

stettuun rahastoon.

Johtokunnan puolesta
Såara Kostama



UUDEN TUKIKOHTATYÖRYIIMÄN TIEDOTUS

K?impän ja tontin ostamista koskeviin lehti
ilmoituksiin påikallislehti Inarilaisessa ja
Lapin kansåssa tuli vastauksia yli 50. Työ-
ryhmä on käsitellyt vastauksia kokouksis-
saan ja niissä on ollutuseitavarteenotettavia

Hankntatoimikunnan jäsenet ovat tutustu-
neet muutamiin näistä val i t tuihin.

Tutustumiskohteet osoittautuivat kuitenkin
epäsopiviksi tai huonosti rakennetuiksi, jo
ten työryhnäon joutunut valitsemaån uusia
kohteita tutk;ttavakseen.
Jos Sinulla on vinkl(ejä sopivista kohteista,
voit ouaa yhteyttä ryöryhmän j åseniin !

Työryhmiin puolesta
Saara Kostamå

- nuotion savu nousee suoraan ylös
- hiimiihäkir kutovat kiivaasti seiitqään
- vesilinnut uiyat ulapalle
- kun sataa ja linnut alkavat laulunsa sade
ial&aapian

Såd€ttå ja huonoa säätli ennuståvat:

- kun kuuja tähdet ovåt bimmeät tai usvaiset

- jos tuulee ennen sateen alkua sade ei kestå

jos sade alkaa ennen tuulia kestää huonoa
säätä kauan
- savu kä:inryy sivulle tai painuu alas
- kun taivas on hårmåan keltainen
- kun iltahastetta ei ole lainkaan
- kaukainen ranta näkyy olevan faihempänä
ja n?ikyy selvästi
- :iånet jitvellä voimistuvat ja muuthrvat
kumeammiksi ennen sadettå
- r?imemaa ja ojat tuoksuvat voimakkaåsti

SAAN ENNUSTAMINEN
Kerhoillåsså olleiden kuulijoiden toivo
muksesta lyhennelmå kerhoill^rr 7.2.20n1
esitelmästäni. Osiot sääenDusteet luonnon
nerkeistä ja tuulesta.

Luonnon merkit s:iäennusteina
Luonnon merkit ovat sääennuste;sta vanhim
piaja ainakäyttökelpoisia luonnossa liikkujil
le. Olen tiihån koonnut muutamia esirnerk
kejä, joita olen havainnut toimiviksi.
Korostettåkoon että yksitt?iin ne eivät välr
t?imåttä ennusta kohdalle, mutta jos usear
merkit ovat yhtipitäviä, voi niihin luonaa.

Kaunista sääCi ennuståå:
- punainen iltataivas tai iltarusko ja runsas
iltakaste
- punainen auringon nousuja aitainen aanu-

- aamukaste ja alås såtava sumu
- rannikolla on alhainen merivesi
- tuulen tyyntyminen illalla
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- merivesi on rannikollå korkealla
reumaattiset kivut alkavat oireilla

- kun linnu. ja yöhyönteiset lenävät mata-
lalla
- muurahaiset sulkevat kekonså kulkuaukot
- hyttysetja paårmat pistävät kiukkuisesti
- kaatkurit, kurki ja palokårki huutavat
- vesilinnut uivat rantaan päin
- lampaal kulkevat alås laaksoon
- kun hyviin sään aikana tunturin laelta py-
ryttä lunta, on se merkki siitii että tuuli
voimistuu yliiilmankenostumissajamatala
rintama on lihesrymässä.

Tuulta ennuståvat:
aurinko nousee keltaisena ja pilvet ovat

teräv:ireunaisia
- aurinlo nousee pilven takaa korkeallå tai,
vaanrannan ylåpuolella
- porot kulkevat illalla siihen suuntaan mistä
tuulee seuraavana p:iiv?inä.

Yksinkertåistettu sääennust€ tuulensuun

Ylänruli on korkealla tapahtuvaa nopeaå
ilmån liikeitä, johon måaston muoto ei vai-
kuta, mutta kuljettåa niikedimme pilvet.
Alåtuuli heilåuttaa puiden oksia jå tunnem
me sen ihollamme. Alatuuleen vaikuttåa
merkittäviisti maaston muoto. Siksi alatuu
len tulkitseminen tuntureilla on lähes rnahdo

S:tånnöt ovat varmirmin voimassa kohtalai
sessa tai navålassa tuulessa, kun taäs hei-
koissa - tai paik.llisten tuulien alueella, ku-
teq kuuropuuskat, maå-medtuulet, .!,lrori- ja
laalcotuulissa on liian monia maastosta ja
olosuhteista jobtuvia h:iidötekijöitä.
Ylä- ja alatuulten keskiniiisen suunnan ero
on riippuvainen liihestyvästä siiairintamasta,

kun matalapaineen ja korkeapaineen viili-
nen ilmavirlaus tapahtuu aina samaan suun-
taan, voidaan perustaa lyhyeen jakson en-
nusteen seuraavilla sä?innöillä:

Sääparane€: Kä:innä selkäsi alåtuulta vas-
ten. Sä todenn?iköisesti paranee, jos ylä-
tuuli vie pilvet oikealta vasenmalle.

Sää huonone€: Käiinnä selkåsi alatuulta
vasten. Sää todennaiköisesti huononee. jos
ylätuuli vie pilvet vasemmålta oikealle.

Sää pysyy ennallaan: Kålinnä selkäsi ala-
nrultavasten. Säpysyy lähes ennallaan, jos
tuuli kuljettaa pilvet alatuulen suuntaan.

Måtålapåin€u siainti on etuvasemmalla
kun selkå on alatuulta vasten.

Kuten edeltä kiiy ilmi on tuuli, taivåan meF
kit ja eläinten kiiyttiiytyminen koms tuneet
ennen ja j:ilkeen sään muuitumisen. Myös
meid:in kaupuDkilaisten kotieliiimet, koirat
ja kissa., käyttäytyvät poikkeavasti säiin
muuttuessa, joten kotonamme voi olla hy-
vinkin luotettava säiiåsema. Asiaa kannåtta
tarkkailla!
Aiheista tarkenmin seuraavissa siiäaihei
sissa teoksissa, joita suosittelen kotikirjas
toon ja luettavåksi:
Kårttunen, Koistinen, Såltikoff ja Manner
(roim.), ILMAKEHÄ JA SliÄ, Ursa ry;
1999.
Rinne, Koistinen ja Saltikoff (toim.),
SUOMALAINEN SÄÄKIRJA -
ETANASTA EL NINOON, Otava; 1999,
S*iåiheisia Inter-Nett osoitteitar httpr/
www.frni.f i jå http://www-weather.fi

Ifif Stsöm
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Helsingin JÄÄTELÖTEHDAS Oy

ROVANIEMEN IAPTEEKKI
Rovakaira 27, 96200 Rovaniemi

HERCOF'INN OY AB
PL724,00101 Helsinki, puh. 09-613 6900
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EDULLISTA MAJOITUSTA LDVILLÄ
Viikoilla 19-34

Prrit&lo 50 n2japarvi / 1400 mk viikko
Rivitrlo 60 n2japarvi / 1500 mk viikko
tai puoli viikkoa to-su tai su-ke /
paritalo 800 mkja rivitalo 900 mk.

Varatessasi ilmoita koodi HSL

Tiedustelut:
HanrFle Nygård, puh 094780 7733 Ei
sllhköposti hannele.nveård@smki.fi

VARUSTEET

- KIIPEILYYN,
SEIKKAILUUN
- LASKEUTUMIsEEN
- VAELLUSASUT
- VAELLUSJALKINEET
- REPUT JA RINKAT
. VUORI5TOTELTAT
- KEWTTELTAT

AAOUNTAIN sHOP
Ännonkoiu 15
00120 Helsinki
Puh.09 6802996
Fo)( 09 2600085

conloct@mountoinshop.f i

u
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A
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TALKOILLEN TULOSTA SYNTYY
TEKSTI JA KTJVAT SAKARJ PALO

Tammikuun talkoissa oli tuttua tohinaa.
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Talkoov:iki r/hmäkuvassa.
Oikealla talkoopåäIlik}ö Uljas Pemu, johon voi o.taå yhte]4tii, jos talkooasia kiinnostäa.
Talkoo v:ikeä aina tarvitaan.
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JURMO

Kaukanå avomerel lä nunnien ja
kiviriuttojen saari, jossa on harvinainen
kasvustoja rikas lintukanta. Såan on ? kln
pi tkä, soran peit tämä, l i ihes puuton
moreeninummi, joka pää1tyy kummassakin
päåssääD kapeisiin särkkämåisiin nieniin.
Junno on osåj ääkautisla reunamuodostumä
jaksoa, koko Suomen halki kulkevan Sal-
pausselän viimeinen naanpäällinen jatke
Saaristomeren kansallispuistossa. Saata
muinoin peittänyt metsä on perimåtiedon
mukaan tuhoutunut tulipalossa. Uusi mänry
meisä on istutetlu vuonna 1935. Siellå. mis,
sä ei ole mänlyjn tai leppiå, kiernunelee
maassa ikuisesti iuulta jå säätä vastaan
kamppailevia katajapensaita.

Tunnusomainen piine on kivienja lohkarei
den runsaus. Kivel ovat pyöristyneitä, kes,
kimäiirin nyrkin kokoisiaja ne ovatryhmit-
tyneetIannån suuntåisiksi valleiksi. Ne näyt-
tävät meren aalloilla, jotka ovåt nousseet
maalle ja sitien kivetiyneet paikoil leeD,
massiiviset. vyöryvät mutta kuitenkin
liikkumattomat aallot. Laajat kanerva
nummet kivikkorantoineen oval otollinen
elinymp,iristömonilleharvinåisill€kin meri
linnuile. Kevät- jasyysmuutloaikoinaJurmo
on yksi saariston parhaista lintujen tarkkai lu
paikoista. Saarella toimii lintua semå.

Jurmon saari on ollul asutlu kauan. Se mai
nitaan jo vånhassa tanskalaisessa purjeh
dusreitissä. Ensimmäiset ihmiset asettuivat
tänne asumaan, kenties jo l2o0luvulla.
Näkvåtkö he jo silloin samanlaisia aaltoja

jakivia? Kåvelivätkö hekin aikanaan pitkin
"Iuriman"rantoja, nillä nimellä sasna kut,
suttiin ensimnäisessä tiedossa olevåssa kir,
jallisessa låhteessä. joka on peräisiD vuodel-
ta 1250. Vanhat perinteei ja perin teiset
elämäntavatovaisäilyneelsaåreUajaJurnon
kylåssäasuu seitsemän ympiiri vuotista kol-
tneen talouteen jakaantunutta asukåsta. Ke-
säisin saarclaisten lukumä?irä on luonnolli-
sesti suurempi. Aiemmin asukkaat elivät
kälastuksella. metsåstyksellä tai e1äinten-
hoidolla. mutta nykyään jurmolåisten toi-
meentulo on taattu lurismin ansiosta. Turis-
mija etäqiö ottavat nyr tilaa. Saarella käy
vnosittain lähes I 0 000 turistia.joistå ylivoi
maisesd suurin osa heinå elokuussa, kuu
den kiireisen viikon aikåna.

Muinaislöytöinä saarella ovat rnunkinrin
kilåtjakeskiaikaisen kappelinråuniot. Saa-
rclla on nyös jåännöksiävenäläises1ä lento,
åsenastaensimmåisenmaailmansodan ajoil
1a. Niihtävyyksinä ovat vanha tuulimyl ly,
Jurmon hautausmåa ja kappeli vuodelta
l346. Saaristomeren kånsallispuistonluonto-
tupa valmistu; kesållä 1998. Luon nossa
tapaa jåniksiä ja sanrelaisten lampaita.

HSL j.ideståä elokuussa viikonloppuvierai
lun tälle erikoiselle. tuulen pieksemälle,
kauimmaiselle ulkosaarelle. Lue toiminta
sivulta ja ilmoittaudu! Lähdethän mukasn!

Tietojå Jurmosta keräili
Saara Kostama
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MAKARAISET
Kuullessani ensinmaistä kertaa juuuja
miikiiräisistä, pidin niiti suuresti liioitel tuina.
Eipiihän niitäetelässä juurikaan tapåa. Kui
tenkin niitä såartaa joskus kohdara etelässä
kin touko kesakuun vaihteessa. Kovimnat
kokemukset m:ikäräisten kansså rninulla oli
eräällä nuoden retkellå Saariseläl lå heinä-
kuun alkupuolella. Tosin silloin oli taivas
iäynnä sääski:ikin pilvin pinein.
Alkuva;heessa ihmettelimme sä:iriin tullei-
ta påukamia, jotka kutisivat vallan mahdot
tomasti. Tuiskukurun k:impå11ä oivatsinme
niiden aiheuttajat. Illan hämiirtyessä käm
pän ikkuna oli mustanaan pientä eläv:iistä.
Silloin tuli mietiuyå, mitä ihmeen otuksia ne
oikein olivat. Näyttivär pienilrä kzrpäsittä,
mutia purivat vaatteiden ålla ihoa raivok
kaasti.

Kotonå tuli oikein kirjasra tutkiltua niiden
olemusta. Mäkårät, simuliidae, muistutta-
vat todellå kiirpäsiä. vaikka ovat sääskien
sukulaisia. Niillä on tukeva rakenne. Tos;n
Lapissa niitä oli paljaatla silmällåaika vai-
kea tutkia.  Tietosanakir jan mukaån
m:ikiiriikoiraan verktosilmät ovat suuret -
lähes päån kokoinen. Nååraan p:iå on pie,
nempi eikä silmät ole yhtä suurikokoiset.
Mailiiränaarås on sääskisisarensa tapaan
verenimijä. Ne repivät terävillä suuosillåan
ibnisen ihoon huomaarnåtta verta vuolaviå
haavoja. Sylkiestää verta hyytymästähytty
sen tapaan. Sylki on nyrkyllistäjaaiheuttaa
ihon turvoluksen ja kudamisen. Allergisilla
puremat saattavat aiheuttaa myös kuumetta.
Kotieläimillejaporoille mäkiiräisistäaiheu-
tuu todellista kiusaa.

Miikairäisten munat kehittyvät virtaavassa
vedessä- Kuoriutuneet toukat kiinnittyvät
ki inteisi in esineisi in kuten kiv i ;n tai
kasveihin. Toukat siivilöivåt ravintoa pä:in
parillisella sukasviuhkalla. Koielot ovår
toukkien kutomassa suojuksessa. josta tör
röttävät kotelon sarvimåiset kidukset.
Kuoriutuminen tapåhtuu veden alla. josta
ajkuiset nousevat pintaan ilrnaluplan avul-
Ia.Mäkiriiisiätunnetaanmaåilrnallakåikki-
aan 600lajia, jois(a kolmekymmentai tava

Edellä mainitun vaelluksen aikana tulivat
näkåråiset liiankin tutuiksi. Ne olivar
nuortenkin mielestii kiusallisempiakuin sääs
ket. Saipa eläs t)aö sen venan våvan åller
gisen realtion, ettå hänelle nousi kuumetta
Ja jalat turposivat rnelkoisesti. Sen verran
siitä huolestuimme, että Inarissa liihdirnme
etsim:ilin varmuuden vuoksi terveyssisarta
apuun. Terveyssisarta ei kuitenkaan ollut
paikalla. Sen sijaan hnnän kätilö kuunteli
nurheitamne esi tel lessåm me tytön
turvonneira jalkoja. Aikansa meitä
kuunneltuåan, kåtilö nosti hameensaylös ja
tuumasi - a niinhån on miunkin jalat kuin
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pölkyt, kyllä ne siit?i pian paranee. Ei niille
voi tehä mitti?in.

l,ohdutukseksi voi ehkä todeta, etteivät
miikiråtkiiä ole ihnistenja elaiint€n kiusa-
na pahimpia. Lapissa tavataån vietä siiäski-

TIETOAI

YR:N LOMAPASSILLA LÄPPIIN

VRtuo j,nben kesiiksi myyntiin lomapassin.
Sen nyyntiaika on kesiikuun alusta elokuun
loppuun. Lippu on henkilökohtainen ja se
on voimassa kuukauden, jofi aikana sillä
voi matkustaa vapaasti kolmena haluaman-
aan päivänä. Yöjunålla matkustettaessa
rnatkapäiviåkuluu kuitenkin vain yksi, våik-
ka itse matka ajoittuu karden vuorokauden
puolelle. Aikuisten lomapassin hinta on 550
narkloa ja opiskelijoiden. elikeliiisten j a 6
'16- vuotiaiden 275 markkaa.
Edestal€inen måtkå Rovaniemelle maksaa
692 narki(aa yksittiiin jå 583 markkaa 3 - 10
hengen ryhm:isså. Siten lomapassi kannat-
taa hanl*ia jo edestakåistå Lapin rnatkaa
vanen ja lisåksi jä kiiyttöön yksi matka-
påivä- Lomapassin viimeinen käyttöpäivä
on 31. elokuuta, joten ruskamatkat pitä
tehdä jo normaalihinnoin.

Hannu Siitari

lajinahyvinpienilokoisiapolttiaisiå, niiden
esiintyminen alkaa yleensä sääski- ja
m:ikä{?iiskausien jiilke€n.

Rb
Liihde: Otavan Suud ensyklopedia, Helsin-
ki  1981

METSAIIALLITUKSEN
PALYELUPISTEET JA LUONTOTUVAT

Viime woden numeroissa esiteltiin kaikki
Suomen luontokeskukset. Nyt on vuorossa
luettelo Metsåhallituksen palvelupisteistii,
luontotuvista ja opasnrspaikoista. Palvelu-
pisteistå ovat mukana sellaiset, jotka sijait-
sevat muualla kuin luontokesk*sissa. Mei-
tä liihin tö'tyy Etelå-Espålta. Luontotuvat
ovat kansallispuistojen yhteydessä olevia
pieninuotoisia opåstuspaikkoja. Jos jokin
såttuu vaikka lomamatkan varrene, niin kan
nattaa pistäylyä. L:ihin on Haukkalammen
luontotupa Nuuksiossa. Aukioloajat on syy-
tä tarkistaa puhelimitse tai internetistå
osoitteesta www.metså.fi . Nyrkkis:i:intö on,
ett?ipalvelupisteetovåt avoinnaymp?ni vuo-
den ainåkin virka-aikaan. Luontotuvat ovat
avoinna matkailukautena.
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Pålvelupiste fikankontti, Etelä€splanadi
20, 00l30Helsinki, puh. 0205 64 125, sfike
posti I tikantontti @ metsa.fi
Maanantaisrå perjantaihin 10 18
Lauanraisin 10 - 15

Palvelupiste Karhuntåssu, Torangintaival
2, 93600 Kuusano, puh. 0205 64 6800,
såhköposti: karhuntassu@metsa.fi
2.1.-3.6. maana aista perjantaihin
klo 9-16

4.6.-9.9. maanantaista perjantaihin
klo 9-17, lauantaisin klo 10 - 16
10.9.-31.12. maånantaista perjantaihin
klo 9 16

Palvelupiste Etiäinen, 96930 Napapiiri,
puh. 0205 64 7820, sähköpost i :
etiainen @metsa.fi
1.5.-10.6. rna-pe9-17
I 1.6.-31.8. piiivitt?iin 10-18
1.9.-30.11. ma-pe 9-1?
l.-31.12. f i  1^9 l '7

Pålvelupiste Kiehinen, Honkapolku 3,
99830 Saariselkå, puh.0205 64 7200,
s?ihköposti: ukqliltqlgEgtqal[
1.5. '14.6. rna pe9 17
15.6.-31.8. na-pe 9-18, la 9-15
1.-30.9. päivittiiin 9-18
|.10.-31.12. maTe 9 17

Ivålon palvelupiste, Ivalontie 10, 99800
lvaro, puh. 0205 64 7701,
siihköposti: ivalo@metsa.fi
maanantaista pedantaihin klo 9.00 - 16.00
Isojärvi, H€I€t T opastuspaikka entisellå
mets?ikimp?i1lä, pv\.0205 64 5n2,

Itäinen Suomenlahti, Håapåsåaren
luotrtotupa entisellä koululla

Kilpisjärven luontotuph, puh. (016) 537
'741

Kolovesi, Koloveden luontotupå Enon
kosken keskustassa.

Lauhanvuori, Muurahaisen luontotupa,
Kauhajoki Honkajok; tien vanella, Honka-
joentie 785, 61960 Ky('nlatva
puh. (06) 233 9150

Lemmenjoki, Njwsalahden luontotupa

Linnånsaari, opåsauspåikkå Oravin ky-
lässä

Nuuksio, Håukkålåmmin luontotupå,
puh. klo ll 12 (09) 863 0891

Oulankå, Hautajärven luontotrrtr|a, Hauta-
järvent ie 414, 98995 Hautajårvi
puh. 0205 64 6870,
siil*öposti: hlllqbqai@ae$aj[

Parikkalan Siikalahden luontotupa,
puh. 0400 190 811

Patvitrsuo, Suomun luontotupa,
puh. (013) 548 506

Per;imeren kansallispuiston opastuspiste,
Jalokivigalleria, Kauppakatu 29, 94100
Keni, puh. (016) 259 744.

Petkelj:irv€n kånsalispuistonluontotupa,
Petanierni, puh. (013) 844 122



PuurijäFi-Isosuo, Iturhiniemen luonto-
tupa, Karhinierni, Huittinen

Piiij?inne, Kelyelmetupå, Padasjoen såtå-
rna Pfi. 0205 64 52?3

Salamåjärvi, Koimsalmen luontotupå,
p/uh. 0205 64 5275 tal O2O3 44 122.

KIRJAREPPU

SUOMEN LUONNON TALVI
Påavo Havas ja Seppo Sulkava ; Kidayhty-
mä 1987

Käsiini sattui kirjastossa erinomaisen mie-
lenkiintoinen ja perusteellinen kirja, jossa
käsitellä?in erilaisten kasvien ja erilåisten
eläintenelänäätalvellajaerityisesti valmis-
tautumista talveeni talveutumista. Kirja ei
sinänsä ole uusi nutta uskon. ettii kaikki
kiinnostuneet eivåt ole siitä tietoisia, siksi
tiimä ki4oitus .
Tal*ilniöt käsitellän krjassa varsin pe-
rusteellisesti, tieteellisen tutkimuksen va-
lossa, mutta kuitenldn kansantajuisesti. Lu-
kija saahavaita miten monesta asiasta talven
"onnistuminen " eri lajien kohdalla riippuu,
rnikåån ei ole yksinkertäista. Talvi on hyvin
monimuotoinen asia, siitä on kuitentin ih-
meen paljon tutkittua tietoa. Kirjan alku-
osassa keffotaan lumesta, miten sen olo-
muoto kehittyy j a muuuuu jatkuvasti, min-
kilaiset olosuhteet lumen alla vållitsevat
kasvien ja eläinten kannalta (lämpötila, va

Tanmisaaren saaristo, Rödjanin opåstus-
paikka, Ätgö, puh. (019) 241 l162jaOaO0
16t 5',73.

Hannu Siitåri
Låhde: Mets:ihallitus

loisuus, vir taukset,  kosteus, äänet,
hiilidioksiidinäiirä jne).
Perusteellisen t€oksen lyhyt lainaus tekee
aina teokselle vä:iryytaä, muttå olen kuiten-
kin ottanut esimerkiksi yhden lainåuksen
sivulta 46 koskien puiden talveutumista
yleenså.
"Puiden talveutumiseön katsotaan vaikutta-
van yhiiälui lämpötilan ja toisåalta valo-
rytmin. Prof: Veikto Koski (tutkmukset
v.1983 ja 1985) toteaa, että valorytmistä
saadunaikamerkinjälkeentarvitaån paitsi
aikaa - Inyös o-aste€n yläpuolella olevia
låmpötiloja, jo.ta tarpeelliset muutokset
kasvissa ehtivät tapahtua. Jos syksyllä on
lämmintä, kasvun päättyminen, talveu
tumisen alkuvaiheet, tåpaltuvat nopeasti.
Pakkaskestävyys kehittyy parhaa.ksi silloin,



kun kesä on ollut edullinen. Prot Koski on
myöstodennut,ettäpuidenpakkaskestävyys

r;ippumatta sen vuosivaihtelusta - on aina
suurernpi kuin nihin pakkaset kyseisellä
alueella yltävä!
Samasta asiasta kenotaån sitten hyvin yksi-

tyiskohtaisesti puulajeittain erilaisten olo-
suhdeyhdistelmien kannalta, Suomen eri
osien jå edlaisten kasvupaikkojen ja kasvi-
yksilön perimän kannalta. Samoin keno-
tåan mistä kaikesta enlaisei tuhoutumisel

Aulis Boström

RUMAKURUN PAIVATUPA

Suurella mielenkiinnolla luen aina Lap;n
kävijälehden åsiapitoiset ja ulkoiluun
kannustavat a.tikkelil. Lapinkävijälehdes
sä l/2001 oli Saara Kostaman artikkelissa
varmaankin saariselän sanomistå låinatlu
Rumåkurun päivätupaa koskeva tieto: "Uu-
denpi kämppä on vuodella 1960, jolloin
Mehäntutkimudaitos rakensi tuvan omia
tutkijoita ja retkeilijöitä vrnen."
Asiakuitenkåånei ole näin. Kun olen aikai
semnin historioinut hiemaD rnm. Kffja-
kåivoaja Kukasj ärveå koskevia asioita. niin
tulkoon tässå yhteydessä kerrottua myös
Rumåkurun tarina. Lapinkävijöidenhån pi
tää tietää taustoja.
Metsäntutkimuslaitoksella ei luona ajan
kohtåna ollui mahdollisuuksiå (tåi tårvettä)
rakeDtåa autiotupia. Tuvan rakensi 1961
Suomen Matkailuliiton retkeilyosasto. Kun
Rumalorun vanha, hyvin palvellut tupa oli
liihes hajoamistilassa j a vaninkn kun pai-
kallisistamajoituspaikoistaoli päivitetkille
taukotuvan tarvetta. SML:n relkeilyo sasto
haki opetusministeriön veikkausvoitto va-
roistatuvan rakentamisavustustå. Jopåsaim-

mekin riiträvän avustuksen. Näillä varoilla
jasilloisen melsåntutkimuslåitoksen ylimet-
sänhoitaj a Kauko Luoman puu- ja kuljetus-
luella tuli päivätupa råkenneiuksi-
Historia jatkuu. Kun olin käynyt useilla
Norjan tuniurituvilla, olin tietoinen siellä
silloinkäytetystämaksutavasta. Majoillaoli
itsepalveluna saalåvissaelin- ym. tarvikkei-
ia. Henkilökuntda ei ollut. Tarvikkeista ja
majoituksestakin sai suorit taa maksun
rnajoilla olleeseen kassalaatik koon. Eräillå
majoilla olijopa rahapusseja pöydållä, kun
lippaaseen ei niiiä enåä mahtunut.
Päätinkokeillavapaaehtoistapolttopuu ym.
huoltomaksuaRunakurun påivåtuvalla. Sil
loinhan tuvilla e; ollut nykypäivån mukaista
potrtopuuhuoltoa, vaan kukin taho toimitteli
niille polnopuiia. Käyttö oli hirveän suuri.
Pihallakin paloi nuoiioita. Oletimme, että
hyvä ol la varovainen eika heikoi l la
maksujiiiestelyillähoukutellakåvijöitäva?i
riin tekoihin. Laitoimme hyvin hitsatun ja
lujasti lukitun panssariputken tiukasti
pultaten tuvan seiDälle ja luonnolli sesti vie-
reen asiallisen selvityksen miksi se on siihen
laitettu.
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Ensimmiiisellä kerralla polttopuumaksuja
kertyi kiirettävästi eiki viemski4assa moi-
tittukiyt?intöå,vaankiiteltiinsirå,et ijolta-
kin taholtå toimitetaan puitå ruvalle. Seulaa-
van kerran huoltajan kiynti oli "shokki",
sillä tuvan kåssasta ei ollut viery vain rahoja.
vaä! oli viety koko panssariputki pultteineen
p:nvineen.
Totesimme saaneenme täydellisen tuomi-

retkei l i jö i1tä hyvämiel isestä
kokeilustårnme. Saimme poliisilta tiedon,
että voro oli pi&itetty. Silloinhan Saariselän
eri tuvilla kiercli yksi henhilö, joka tuli
toimeen re*eilijöiden hyllyille jättämillä
ruuilla. Ehkäpä hän tarvitsi tupakka- tai
muuta käyttörahaa ja näin menetimme
poluopuuhuoltorahat. Helpotti. Ainakaan
retkeilijät eivät olleet tuorninneet kokei

Kun autiotupakäyt:inriiä j:idesteltiin uudel
leen, yksityisillä esim. Suomen Matkailu
liiton retkeilyosastolla olleet tuvar siirtyivät
valtion elimille. Rumåturun tupa siirtyi
rnetsännrtkinuslaitokselle ja Kilpisjiwen
suunnån saarijiirventupamets?ihatlituksele.
Aikoinaan olin metsaihallituksen autiorupa
toinikunnan puheenjohtajanå, jonkarapor
tin pemsteella saatiin esirn. Kilpis j;irven
suunnal le tupakokonåisuus. Aika
isemminhan sitä oli kokeiltu jo Saåriselällä.
Nåin historian havinåa- Ne oliva. silloisia
pieniä askelia kohti nykyFiivåii.

Lapinkävijä - kolleeganne
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Tul6 tutustumaan
MAARIANHAMINAAN

Nauti pienen piiiikaupungin merihenkisestii ilmapiiristii.

Puh. 018-53 l0 Fax. 018-53 1206
e-mail: info@mariehamn.aland.fi

roKTA
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Opiskele luontoammattiin
Saarijärvellå Keski-Suomessa
ERA- JA LUONTO-OPPMN

Ammattitutkintoon
Tähtiiävå 40 opintoviikon koulutus ja näyttökoe
21.8.2001 - 20.6.2002

Hakeminen: 1.6.2001 mennessä
Pääswaa tim us : Nkuiskoututuken pääsy-
vaatimuksd sekä llsäksi eräoppaan työn
vaatima ryysinen kunto ja terveys.
Kielitaito, ammattiin soveltuva koulutus ja
eråtaidot luetaan hakialle eduksi. Valtnb
hakemuken ja haastattelun perusteella.
Koulutuksen toteutus:
Monimuoto-opetus: lähijaksoilta n. 10 päivänä
kk:ssa opiskellaan käyuinnön erä- ja asiakas-
palvelutaitoja. Etåopiskelussa keskitt^ään
ohjatusti taustatielojen hankintaan ja opas.
harjoifteluun. Kurssimaku 1700 mlt sisältåiä
ammaftitutkintoon osallisturnisen
Hakukortt ja esite:
Puh. 01+ 4690 300
Suora 014- .1690 320
E-mail: riitta.pekkanen@poke,fi
Lisäfietoja: puh.01+ 4690 32rl MO-7315 47

l.€ri Kunelius, E_mail: kari.kunelius@poke.fi
www. poke.f i/KESMo/meba/aikuiskoulutus/

--\} 
ou.htm

"*-.;*lW 
KEsKr-suoMENMAATALous-r,ETsÄoplsro
METSÄOSASTO
Koll&lak'.Dri. 280
43250 KOL(ANIåITI
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Myynti . Vuokraus e Leasing

BAKENTAJAIN
KONEVUOKRAAMO OYJ
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa
Puh. (09) 89 481, fax (09) 890 303
Maanlaaiuinen toimiDisteverkosto
www.rak-entajainkonevuokraamo.fi



METSAPEURA MENESTYY
SUOMENSELALLA JA PELLOILLA

Fossiililöytttjen perusteellå monien hirvi
eläinten alkukoti näyttäisi olleen Itä,Aasi
assa. Sieltä eläimet levittäytyivåt Euroop
paanjamyös Pohjois jaEtelä,Anerikkaan.
Y illiperuftn (Ransife r taranl,rr) kehitys ta-
pahtuman alkupaikkana pidetään joko
Alaskaa, Koilis-Aasian tunturiseutua tai
nyky:iån meren alla olevaa Beringinsalmen
aluetta. Euroopassa villipeura oti yleinenjo
pleistoseeniajan lopulla, jå 70 000-10 000
sitten sitä tavattiin mm. Espånj assa. Italias,
sa, Etelä-VenäjäIä, Bdtteinsaarilla, SåJ$assa
ja Sveitsissä. Sveitsin Thayn genista
löydetyl lä peuransarveen rehdyl lä
taidokkaalla Kesslerlochin hi as-piinok
sella onkin ikää yli l2 000 vuotta. Alaskassa
villipeurcja eli karibuja (nimi johtuu nuu-
ten inikanalintiaanien antamasta nimestä
.!altb, tai ålgongin intiaanien käyttämästä
nimest?ikåaäår, molemmat tarkoittavat kai-
vajaa) olijo 50 000 vuotla sitten.

Villipeura^aribu or hirvieläimistä sosiaå
lisimpia. Sen molemmilla sukupuolilla on
vuosittain uusiutuvat Uiyteissmvet. Tundra
alueilla on tyypillistä satoja, karibuitla jopå
tuhansia kilometrejå pitkåt\uodenaikaisvael
lukset. Talviravintona ovat haluuuja j,ikälät
ja puilla kasvavat lupot. Villipeura kuuluu
kin ravintonsa laadun suhteen ns. Viilityyppi
siin hiNieläimiin; se syö pehmeiiä mutta
tarvittaessa myös melko kårkeaalin ravin
toa. Levinneis)Tdelt?i?in villipeura on ns.

si*umpolaarinen. Sitä tavataankin Euroo
pan, Aasian ja Pohjois-Anerikan tunturi-,
tundrå- ja pohjoisirnmillahavumets?ia lueilla.
Villipeuraa esiintyy myös monillå a.ktisilla
saarilla. Vanhalla ja uudella mantereella
voidaan erottaaelinympfi stö jen perusteel-
la ainakin neljää eri päätyyppiä olevia villi
peuroja: Tundra- ja pohjoisimman taiga
alueen peurat asuttavat vi l l ipeuran
levinneisyysalueen keskiosat. Vårsinaisen
havumetsäalue€n peurat ovat näitä kook
kaampia ja viiriltän tummempia. Eroa on
hieman myös sarvien muodossa. Suurim
mat jå komeasårvisimmat peurat tavaiaan
viltipeuran levinneisyysalueen etelåosissa.
Arktjsen alueen peuråt ovat pienempiä ja
Iyhytjalkaisernpia. Uuden måntereenkaribut
ovat yleensä kookkaampiå kuin Vanhan
rnåntereen villipeurat. Kaikkiaan maapal
lolla årvioidaan nykyään olevan noin kolme
miljoonaa villipeuraa,&aribua.

Onko Suomenpeura olemassa?
Jo varhain villipeura jakautui ekologisesti,
samalla myös taksononisesti kantia arkti-
seen tundrapeuraan ja havurnetsi in
sopeutune€seen metsäpeuraan. vanhan man
tereen villipeuratja Uuden mantereen kåribut
muodostavat siten yhdessä låajalle levin
neen ns. panmiktisen ylälajin, jota ei voida
jakaah€lposti klassisiin lajeihin ja alalajeihin.
Molernmillå mantereilla esiin tyisi kuiten-
kin useita, ilmeisesti jo alkuasteel la olevia
ja kehitryviä lajejaja alalajeja.
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Villipeurojaja kffibuja on pidetry aikaisem
min jopa eri lajeinå. Rdas,Pr suvussa on
kuitentin vain yksi Iaji,jo Linne'n nimeämä
tann.lus. Kzlkllla suvuD villipeuroillt
karibuillaon såma kromosomi luku (2n=70),
ja ne voivat sibn nsteytyä ja saada myös
ljsååntymiskykyisiä jälkeläisiä keskenän.
Koko R.rr8y'€f+uku voidaan melko helpos
tijakaajo sarvien muodon perusteella tund
rå-jamets:ialueer villip€u roihin, joistaedel
listen sarvien poikkileik kaus on lähes pyö
rcä (N. ctli dricomis-ryyppiset sawet) ja
jälkimmäisten voimåkkaasti litteä (ns.
conpre s s ic o mis-tyy pplset sarvet)- Sarvien
muodon peruste€lla esimerkiksi poro on al
kujaan tundra- ja "puhtaimmaf'
metsäpeuramme metsäalueen villipeumja.

Villipeurallå,4Gribullaon ercteuu aikaisem
min jopå 22 eri ålalajia tai rotua. Nyky,iän

alalajeja on 12, joista elossa on enä kym-
menen (Nieninen & Pietilä 1999). Tunturi
ja tundra-alueen villipeuroja,&aribuja ovat:
Skandinavian iuntur ipeura (Ra"8,P/
tarandus tamndus{Etelii-Norja, Kuolan
niemimaa). Siperian tundrapeura (R. r
riåiric,,r)(Pohjois-Siperia). novajazen
ljanpeura (R. r zedruont), huippuvuorren
pe'ua (R. t. plaryfiyncur), itägrönlanniD
pe'ula (R. t. eoqroenlandicrr). länsigrön
lanninpeura el ;  tundrakaribu (R. r .
e rc e n I a n.l i c u s)(Liinsi-c I iinlanti, Pohjois-
Amerikka),  pearynkaribu (R. r .
pedryr(KaDådån arktinen saaristo ja alaskåD
eli grantinkaribu 0R. r 8.dati).

Metsåalueen villipeuroja,&aribuja ovat Si-
perian metsäpeura (R. t. rolentinae),
Fennoskandian metsäpeura (R. r-
lZ,rd."s)(Itä-ja Keski-Suomi, VenäjänKar-
Jala). metsiikåribu (R. r cariroL) (Kanada)



ja kliäpiökaribu (R r dalrro4t (Kuningatar
Charlottan saaret). Sukupuut ton kuolleita
ovat itägrönlanninpeura ja kääpiökaribu.

Norjalaisten tutkimusten mukaan villi-
peuran /karibun alalajeja olisilin vain seitse-
m:in (Tyler & R-4ed 1993, R4ed 1998).
Måiirä saattaa vieläkin viiheiä uusin pia ja
entistiitarkempia tu&imusmenetelmiä (mm.
DNA-mäiirityksiä) käyttien. Jo veren see-
ruminvalkuaisaineita (transfeniinejä) käyG
täen on varmistettu, että tundra-alueen
mantereiset karibut ovat iodella lähtöisin
jä:ikautiselta Beringin jäättöm:iltä alueelta
ja mets:ialueen karibut maajä:in eteläpuo
liselta alueelta. Näiden karibujer välinen
perinnöllinen ero on paljon suurempi kuln
ero Fennoskandian villipeuranja poron vä-
lillä. Alaskankaribu on tutkimusten mukaan
nyös IAhempänäNorjan villiätunturipeuraa
kuin poroå. Fennoskåndian villipeu.alla jå
porolla olisikin s;ten olleer yhteiset esi isät
juuri Beringinalueellå. DNA tutkimusten
perusteella on todettu sukupuuttoon kuol
leen pienen i tägrönlannin peuran ja
perrynpeuran olleen liheistä sukllaja kehil'
lyneen Pohjois-Arnerikan arkt is istä
karibuista. Huippuvuorten lyhytjalkainen
peura on puolestaan kehittynyt kookkaam
mista Euraasian villipeuroista.

Kuolan nieminaan ja Karjalan villipeura
tilanne on edelleen sekavaja paljolti tutki
maton (kts. NiemineD 1996). Ovatko esi
merkiksi  Kuolassa Lapin IuoDnonsuo
jelualueeneläimetedelleen villejätunturipeu
roj a, niiden ja metsäpeurojen risteymiå vai
ko villiytyneitä poroja? Kysymys pitäisi
nopeasti selvittää, ja muutenkin kuin vain
kallomittausten avulla. Naiden eläinten ja

myös Lovozeron eteläpuolella olevien villi-
peurojen/porojen alkuperä ja "puhtaus"
selvinneekin lähiaikoina DNA-menetelmi-
en avul la.  Selvi tet tävä ol is i  myös
netsäpeuram me jå Siper;an netsäpeuran
mahdolliset periDnölliset erot jå va.mistaa
siten todella metsäpeurånme olomassaolo
ona alalaji naan. Vmhen1pien, osin vielå
uusienkin tutkimusten mukaan Vanhalla
mantereella olisi vain yhtäjasamaa metsä-
peuraa. Euraasian tai Siperian metsäpeuraa.
Onko metsäpeuramme todell^fennic us \ai-
ko vain rdlentnae, se selvinnee lähiaikoina.
Uuder rutkimuksel lulevat muutenkin
selventå rnän villipeurojen/kåribujen ala-
lajikysy myksiä koko låajå:lx levinneisyys-

Risteymien erottåminen våikeåa
Metsäpeuran ja poron. ja vdrsinkin näiden
risteymien erottåminen toisistaan ei ole aina
helppoa. Kåinuun riistaniehetkin e.ottavat
Cos erottavat?.) ne yleensävasta ampumisen
jälkeen. Tarkoista kallomitoistakaan ei ole
aina apua. Pitäiikin muistaå, etti jo vuonna
I 909nrorsalåinen eiäinlieleilijäEindrLönn
berg m?ifitleli metsäpeumn omalsi alalåjiksi
puutleellisen ja ilmeisesti nyös virheellisen
kåhden kallon aineiston perusteella. Aineis
ton peurahirvås oli ammuttu kaukana
EnoDtekiö11äjapeuravaadinkin Muoniossa.

Poron ja villipeumn erottaminen toisistaan
ei ole ollut tutkijoillekaån aina helppoa.
Martti Montonen kertookin Suornen Peura -
kirjassaan Helsingin villipeurasta seuraa-
van tosiasian: 'Oli kutsuttu has kerrun
nuuan kqinnies juhlinaan Suonen itse-
nöisyyttö linnin kutsuilLe ja edustanaan
pafiai.\sa porseeleissaan wltakuman ek
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sooxisra taihemmistöti. Kun kaukoisen !ie-
raan kitxiiön j.ii tunsaasti rlinjnröistii
aikad - hi.inen ohjelnuna ei ollut niin tiiyis
kuin taltio\jieniden yleensö - se oli kiiytet
fivö nöhtitvyyksien tutselemkeen, ja tutus
tumiskohteeksi valittiin mtös Ekiin n6eL
To t I a han I ap palaine n o li s i e ki imi s t ai kiinno s
tunut. SkUai olikin .Iouni a nökemistii kcr
rakseen, ja kaik*i Pohjolan otukset hiin tun-
si ja ilnoitti hlrh kerkaisti myös tunkvan-
sa.- Mutta nlt ne n4finne teille se aisen
elAimen, jota ette wnnsti tunne, sanoirat
oppaat osoittaen villipeurua. - Tuo tuossa.
Jouni |ilkaisi elöintö, ja hönen ruskeissa
silmissaiön oli epöLuuloinen katse, kun hia
köaintyi opastajiinsa ptiin ja sanoi
',dkintiisesti naurahtaeh: - Tieten mie tuon
tunnen. - Ette voi t ntea, ette ole ikinö näh
nytkaitjn. Iapinmies hiimmentyi seb^tikin
He ls ine in he ftoj e n ne *i llis e std vöit teestö,
tassutteli kaNak nqissiiön eliiinen ympörL
sttn.isi ja kurkk siii joka taholta, oikaisi
sitten ryhtinsä ja myönsi: Ndhnyt en tötd
kiUa ole, vaan merkin tunnen. Tieten se on
Stuorn Pierru ruukan kunteushörki. -
Mikn niin härkii? - Na ki a se poro on

Suomenselållä jo 800 metsäpeuråå
Suomenseftille vuosina 1979-80 siirretyn
kymmenen metsäpeuran (2 hirvastå, 8
vaadinta) lisääntyminen 15 hehtaarin
totutusaitauksessa Salamajairven kånsarlis
puistossa onnistui hyvin, samoin synty
neiden peurojen vapauttaminen luontoon.
Kun tarhaus lopetettiin vuonna 1984, oli
Suomensel?illå peurojajo liihes ,!0. vuosina
1980-92 metsäpeurakanta kasvoi keski mä,
rin 23-24 % vuodesså, sen j?ilkeen hienan
hitaammin, noin l1 % wodesså. Keviiållä

1994 arvioitiin Suomensel?illä olevan 200-
220. ja kahta wotta myöhenmin l;ihes 400
netsåpeuraa. Kevä:illä 1988 laskettiin peu
roja olevan 426, ja naaliskuussa 2000 jo
665 (Bisi & Peltola 2000). Vuosina 1980-
2000 peuralannan kasvu on ollut siten hyvä,
kesHmäärin 21 7o vuodessa. Kaikkiaan
Suomenselällä arvioi daankin vaeltavan
nykyiän noin 800 netsäpeuraa.

Metsäpeurojen tatvehtimisalueet sijairsivat
1980luwn lopulla Salamaj;irven kansallis-
puiston luoteisosisså. ja 1990-luvun puoli
välisså lännempänä Perhon ja Halsuån väli
sellä alueella sekii Perhon Oksålosken ja
Peltokankaan kylien välisessä rnaatossa.
Viime talvena peuroja tavattiin edelleen
vanhoilla talvehtimisalueilla Perhon jå Hal
suan rajamailla. Suurin osa metsäpeuroista
oli kuitenkin teiden Oksakoski-Vimpeli-
Hoisko Kyyj?irvi Oksakosk rajaamalla å]u-
eetla. Lisäksi peuroja tavattiin eteläm pänä
Alaj ärvellå Pyhåvuoren alueella sekä myös
Karstulassa. Joitakin peuroja on liikkunut
synnyinkylåni, Noposenahon pelloilla-

Poroja metsäpeurojen joukossa?
Seurasin 16.-18.9. 2000 kolmea pientä
netsäpeuralaurnaa Salamajitven kansallis
puistossa Sysilammen ja Heikinjiir.i,ennevan
alueilla. Laumoissa oli yhteensä 2 I pewaa
(2 hirvasta, 11 vaadintajå 8 vasaa). Ensim-
mäisen lauman kahdesta våsasta toinen,
urosvasa oli selvästiviiriltiiin valko-otsainen.
Pyyntiå harjoitteleva nuori kotka kiljaisi
syöksyen nevalla toisen makaavan vasan
kimppuun. Vasa pomppasi pystyyn ja p:iåsi
juun jå juuri l?iheisell mäntykankaan suo-
jaån. Mitenk?ihän olisi kåynytporonvasålle?
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Metsäpeuran vasa on syntyess&in tyypil
lisesti punaruskea ja hyvin yksivfinen.
Poronvasojen tapaan eri v:irisiä, mustia, val-
koisia ja knjavia vasoja ei tapaa. Valko-
otsåinen vasa SuomenseläIlä osoittåa sitä,
mitäonjopelätty. Metsäpewojenjoukkoon
näytlää päässeen lähialueitten aarhoista
kårkaamaån poroja. Mahdolliset porot ja
myös risteynät pitiisi pyrkiä nopeasti pois-
tamaan ja uusien porojen påäsy
peuralaumoihin estimåän. Pirkånmaan ja
Satalonnan porotarhauskokeiluilin hlee
suhtautuajo siinettyjen netsäpeurojen puh
tauden *iilymisen kannalta entistii kriitti-

Peltopeuroja amrutaatr
Kainuun tapaan myös Suornenseliilla voi-
ma&kaasti kasvanut metsäpeurålanta on ai-
heuitånut lisåäntyvästi viljelysvalinkoja.
Syystalvetla peuråt ovat usein vierailleet
alu€en nurni- ja syysfiljapelloilla. Valrin-
kojen estiiminen, myös niiden suuruuden
toteaminen, on usein va;keaa. Maatalouden

tutkimuskeskulGen johdolla pyritä:in saa-
maan vahingoistapuolueetonta. turkittua tie-

Viime vuosinå on Suomensetillä myönnet
ty Riistanhoitopiirin toimesta muutamien
metsäpeurojen kaatolupia pahimmille
viljelysvahinkoalueille. Pienimuotoisen
mets;istyksen toivotaan pelottavån peurat
pois pelloilta ja vähentäv:in siten myös
viljelysvalinkoja. Kuluva syksynä on tar-
koitus åmpua l?ihes 40 peuraa pelloilta. Pai
kallinen riiståv?iki on siten jo päässyt ja
päässee edelleen ainalin "peltopeuran"

Dos. Mauri Nieminen
Riisra- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Porotutkimusasema, Kaamanen

y'acaa la.aane"La
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RINKAN POHJALTA

NORPPASOUTU 29.6. - 1.7.

Norppasoutu slafitaå t?inä kesånä matkaan
jo 12. kenan. Tapahtumassa soudetåan
kirkkoveneillä I 20 klometrin matka reitilh
Kerimäen kirkkoranta Lusto - Putikto
Sårkilahti - Savontinna. Yöpyminen tapah
tuu teltoissa tai kafano- jå rnökkinajoituk
sessa. Rannoilla on illaisin mm. lauluq soit-
to4 tanssia ja maktannpaistoa.
Mukaan soutamaan voi tulla yhdeksi, kåh-
deksi tai kolmeksi päiväksi. Osanotto måk-
su on vastaavasti 250,400 tai 550 mkja se
sisåltää aamupalan, tauko kahvit, iltaruuan,
bussikuljetukset, saunan ja soutupaidan.
Tiedustelut ja ilmoiuau tumiset: Jouko
Kovanen, puh. 015 258 346 tai Tuula Mähö-
nen. puh.050 5114777 iltaisin. Tietoa saa
myös internet-sivuilta www-etela savo.con/

IIELSINGIN ERÄMESSUT
18. - 20.5.

Vanhassa jåähallissa pideuävien Helsingin
ensirnmiiisten eråmessujen suojelijalsi on
lupauhrnut ylipornestari Eva-Riirla Siito-
nen. Messut ovat avoinna perjantaina klo 13
- 18ja viikonloppuna klo 10 - 18.

SALPAVAELLUS 29.6. - 1.7.

Valittavana on neljä eri reittivåihto€htoa,
joista kolme taivalletaan patikoiden ja yksi
polkupyörallä. Esim. 22 kilornetrin pin]isel-
laeteläiselläreitillä tutustumiskohteinaovat
Virolalden bunkkerimuseoalue, Soikonvuo
ren keskeneråinen sairaalaluola,välirauhan
ajan rnerkittävimnät padotusryöt Säkäjiir
vellä tulvitussuunnitelmineen sekä Kylmå
Iän kyliin puolustusj:iiestelmä moninlertai
sine panssariestelinjoineen.
Vaelluksen järjestävät Kaal&ois-Suomen
reserviliiisjårjestöt. Puolustusvoimat ja alu-
een krnnat tukevat tapahtumaa. Lisätie toja
saa Miehikkålän kunnasta puhelimella (05)
'74 9O1, sähköpost i l la miehik
kala@niehikkala.fi ja intemet-osoitteesta
www.rniehikkala.f Vsalpalinja-hanke/.

Hannu Siitari

KANSIKUYÄ: Mäkäräinen
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BUSSI 85 jå 8sA
KARJAKAIVON LINJA-ÄUTOAIKATÄULU
Espoon keskuksessa linialta 85 ia 85A
on vaihloyhteys Helsingin suunnan iuniin

Yhteysiuna
Helslnglstä

4.42 L
11.38 L
13.22 S
14.22 S
15.22 S
16.38 L
18.22 S
19.38 L

Espoontorilla
arkipälvlnä

7.30
8.30

s.30
12.30
13.50
14.55
16.00
17.30
18,50
20.20

Nuuksionpäästi Yhteysiuna
arkiDäivinä Helsinkiin

lauanlaisin ia sunnunlaisin

6.45
8.00
8.55
10.20
12.55
14.25
15.25
16.40
18.15
19.35
50.50

7.50 la
9.25
10.50
'12.25
14.15
15.25
'17.15
18.25
19.50

7.20 E
8.39 S

'| 0.57 E

tnut a
15.57 L
17.13 E
18.55 S
20.13 L
21 .25 L

8.25 L
9.57Ia E

11.25 L
12.57 E
14.50 S
15.57 E
17.50 S

20-25 L

6.38 L
8.10 L
9.38 L
11.225
12.38 L
14.22 S
15.38 L
17-10 E
18.38 L

7.2O la
8.45
10,15
11.45
13.15
14.,15

17.45
19.15

la = vain lauanlaisin

MYYTÄVÄNÄ
HIHAMERKKEJA
lnpinkävijöiden bihamerkkejä voi ostaå kerhoilloissa

T-PAIDATJA COLLEGET
Harki ilsellesi omalla logollamno v@stettu T-paita

Vlinr harmaa, vihrea, sininen.
Hinta: T-paita 50 nk ja coll%e 100 bk.
Tilauksetr Kn Klemolapuh. k. 291 9171.

TOIMIKUNTIEN
VETÄJÄT

Obj€lmåloinikumån vetiiä: Rilva Puranen,
puh. k.387 210i .
Talk@päållikkör Uljas Pemu, puh. t.488 821,
kännykkå 040-592 7278.
Ulkoiluloimikunnår retiijå: Jomå Numi, puh.
k.019 318 243, kånnyklä 040-568 3179.
Kajakaivon isiinliir KaleviKoski puh. k.813
5460.



KODAN VARAUS
Kittiliin Kukasjärvellä sijaitsevaa Coados
kotaamme varatad Pipsa Moringilta puh. k, 5877
004 rai Måija Srykilti puh. k. 876 4391. Vanus on
perutuva taisi viikloa en.en varatlua aikaa ai
siiiä peritiiin nomali käyrtömabu. Kijytntmåksu
onHSL:n jiisenoltä l5 nk/hlö/yöjanuiltå30 mk/
hlö/yö. Alle 12 luodaiden käyrtömaksu on puolel
edellisisrr. Koko kodan loi vdrtå käyuöönsä 60
mk/yö. Matkåiluliiton saunan naksu on 10 mk/

\-UOKRATTAVAT
YÄLINEET

Kolme Tena Masler-:t-teltraa, kupolimrisia
kalsikemstehloja. paino 4 kg, 5onvviilho lai 30

Ijålhäven EvercstUI, kaksinkenainen barjalelrla
2 (3) hengeUe. påino..3.2kg. sisäleveys l60cn.
2 absidia. 50 muviikko tai l0 ovliikonlöppu

Fjäll.åye!"Akka, kolmcn hengen teltra, paino 4,5
kg. 150 nvliiLko ja 80 olc&iikonloppu.
Hilleberg Nannatj GT2. kahden bengen
tunnelireltra 3,4 kg, 150 mkliiktoja 80 n* liikon'

Tiedustelut Anja Sinlone. puh.k.813 5460 lai Sa
karj Pllo puh.k. 874 5880.

Kaksi Tnngiå-retkikeitintå, joila vuokalaan 50
rkviikto rai 20 muviikonlöppu. V&åukset Anja
Sintonen puh. k.813 5,160.

vnokata voi myös it* rehtyjä åhkioita i50 mk/

Savoten 906 jr Savorm 1200 rinkkaå 100 nk
viikiojå 50 mk viikonloppu.
KolmepdiasuomaiaisialumikenkiämalliaÄlpc€!
75nlJviikro tåi 30 nvviiko.loppu.
Ahkioita, rinkkoja ja lumikcnkiä vuokre Pekie
Narinen puh. k.810 I10,050 3399851.

VÄL]NEITÄ VUOKRATAAN VAIN YHDIS
ryKSENJASENILLE.

Tihan Lapinkaivijä lehden 50 mk. Oled suorjttanut maksun
ilnanedUisräl6kuaHSL:nlililleMentåEenkink.24,2l.l2l8-
I38,12.

KuulDemestliånSuomenMålkåiluliittoon(sML:njäsen-

kauna jahaluan lisiiksi lii11yä HSL:iiän. Maksan vuoden 2001
suor4jäsennaksun 50 nk ilm.n eillistii ldskua HSL:n tilille
Merila Eerikink.24. 214218-13842.

rraruanriittyarJehineinseudunLåpinkävijöihinjasiräka!! I I
ta Suonen Matkailuliittoon. Maksa SMLrn jäsenmaksun | |
1,10 nt ninulle tihete!ävlillå lomåklella.

T

Helsingin Seudun Läpinkåvijår

00670Helsinkillnoiian osonree. nu oksesta

Nini
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Optiloc Oy Ab
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