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PYUKIRJOITUS
Korpi. riime, nevaja letto, siinå suonpäaityypit.Mula ei seniin selveåob meillå erctellaan70 suolyr?piä
.ja vieltpå niide. yhdisteinåt. Elelå-Suonesså ön keidd$oiden valiå-alue, pöbjoisesd adpåsoiiåja iban
pohjoise$å Laphså tm palsdsoilå.
KoAi kasvaakuusiaja koivua. Korven tunnuskrsvi on netsäIorle. jota kutoo netsäi pohjalle kortepnsiii.
Riime on neillä yleisin snotyyppi. K@ kangasm€lsäalkaa 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 kosteatja 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€levä1suon rcunamilla. Linnuista t6 ku.je! rietot, villihanhet ja joutsnet ovar
lodellisia suon valliait2. Suo on tirkeä elinympiiristö esin. Perå'kpisså pesiväile punakuirnleSuoknhiseeeliimiiä. Vii.ien rursauson nskomattoma. rikdja suontuoks! huumaava Kuulnu kurjen huulo
ja korpin vaståus.vuodenajat vaihtelevat suonåisemaa.
Kesäsen åmun åikainen betki kylmiin yön jälkeen. Vielä $va veden pinnas4 vesi tiivistynenä
pisNiksi kasvienlehdillii, sudenkocnlo knivanelena$å siipiijän ennenlentoonliihtöä, aunnko nousemdsa tånstaUaja sisilisko oikoilenaså kohmettnneilajiiseniliiin @uaunngon ensimmäisissäsiiteissä,
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 tilausbussillaRåutatientorintwistipys:ikiltä Aleksis Kiven patsaan}ihettyviltä perjåntaina 18.5.k1o18.YöpyminenKangasniemen
LuusniemenkylässäKyyvedenrannalla
olevassarantautumispaikåssa.
Lauåntainaaåmuvdbaisellakäyd:iänl?ihitalossa
leipäostoksilla.Josolet tehnyttilauksen
illålla, saåtaamullatelttasiovellelämmintiileipiiätaiputlaå.Aamutoimienjälkeensiirrytiiiin
syöksyvene, moottorivene-jasoutuvenekuljetulsella
Kyyvedenyli Haukiluorenpuolelle
H:ikkitin luontopolunvarteen.Venematkaa
tuleenetjäkilomerriä.Maanteitsema*aa olisi
25 kilometriä. Merkittyj€n reittien yhteispituuson 40 kilometriä, mutta meille riiffiä
v?ihempikin.Tulossaon siis vaihinui?inkin
nielenkiintoinenviikonloppu.Sunnuntainaretki
jossåon sauna.PaluuHelsinkiin n. klo 2l .30påättyymaatilamatkailuyritykseen,
Retken hinta on osånottajienmå:irästäriippuen 250 - 300 mk sisiiltäenbussimatkan,
v€nekuljetuksenjå saunån.Huom! Pitkivartiset kumisaappaatvoivat ollå tltllä rcissula
tarpeen,sillänouseminenveneeseen
tapahtuurantavedestä.
Ilnoittautumiset 16.5.mennessä
HannuSiitarile puhelimella(09)73681I tai sähköpostilla
osoitteeseenhånnu.siitari@cåpgemin;.fi.
Ryhmiä veriivärlisiiksi Kalevi Koski ja Jorma
Nurmi.

30.5.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Tule toteamaanluonnon henaisevanlempeävihreys Nuuksiossa.Kaupan pä:ille voit
saunoa.Saunaon lämmin klo 18 ailoihin. Saunåon vhGissaunaiå måksaa5 rnk. Vastuuhenkilö JormaHvrktu Duh.k. 479 508.
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31.5.- 3.6.to - su
KATONTEKOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Ka4akaivon alåtuvalleuusitaankatto, myös aluslaudatuusitaan.Työ aloitetaantorstaiyli viikonlopun,jos
aamuna31.5.Touhuajatketaan
tarven;invaatii.
Työ alkaavanhånpurkamisellajala-suhornmaon kiihkeinnillii?in. jolloin nyös tekijöiden
tarve on suurin. Ulkoiluviraston viiki toimittaa tarvittavanmateriaalinpaikalle, lumien
sulettuaja rnaastonv?ihiinkuivahdettua.
Lisätiedot:
UljasPemu,puh.k.(09)488821tai 040s927278

KESAKUU
5.6.ti
NAISTENSAUNA
Tervetuloakail&i naisetnauttimaanleppoisastatunnelmastalauteilla,laituriltajaj:irvessä.
Saunajuomaksivaihteeksisiideriä ja maklaran tilalle porkkånaa.Vastuuhenlilö Kffin
Sillanderpuh.k. 647644.

9.6.la
ALKUKESÄNPIKNTK-RISTEILY
VALKEALASSA
Liihtö VåIkealanHillosensålmenlaivalaituristaklo 9.30.Aluksi suunnataan
LapinsalnellePikniklounas nautitaanKuutinlaldella (omatev:iåt).PaluumatkallajuodaannokipannukahvitLöppösenluolallasekäkiiydä:inMiintysååren700vuottavanhallasaårihautausmaalla.
PaluuHillosensalmeleviimeistiiänklo 18.
Risteilyynon måhdollistaliinää edullinenyöpyminenpeiantai-iltanacumulus-pilvienalla
mehiihotellissasotilasteltasså
tai omissasviiteisså.Valkealaanvoij:iädämyossunnunlaik
joka on otettu
si. Se voidaankäyttääpatikointiin tai vierailuun Verlan t€hdasmuseossa,
Unesconnaailnanperintöluetteloonpari vuottasitten.
Risteilynhintaonvalitustamajoitusvaihtoehdostaja
osanottajamäiirästä
riippuen 100 150
mk kategorirsså
A I (soutuvene,23 hlöä),A2 (kirkkovene,15
hlöä)taiA3(soutulaivå,30
hlöä).
Per?imies:
HeimoDufva,navigointi:JormaNurmi, maaj,i4estelytjahuolinta:HannuSiitali.
Ilmoittautumisettoukokuunloppuunmennessä
HannuSiitarille puhelimella(09) 736 I I I
tai siihtöpostilla osoitteeseenhånnu.siitar;@capeelaiqij . Ilmoittauhrmisenyhteydessä
maksetaanennakkomålsu100n* yhdistyksentilille 214218-13842.

27.6.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Josei vielä ole heittin)t talviturkkiasi, tule ihneessåKadakaivolleja jo
liihtee... Saunaon Uimmin klo 18 åikoihin- Såunaon vhteissaunaia maLsaa5 mk.
VastuuhentilöSakariPaloDuh.k. 8745880.

HEINAKUU
25.7.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Heiniikuunhelteendppeitävoi viettä Kådålaivollakin. Saunaon lännin klo l8 aikoihin.
Saunaon yhteissaunajamåksaa5 n*. VastuuhenkilöKalevi Koski puh.k. 8135460,kinny
040508 1626.

ELOKUU
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Ulkoilutoimikunnankirklovenesoutu-ja Kyyvesi-teenatjatkuvat elokuunalussa.Lähtö
HelsingistäKangasniemee pedantai-iltanapikkuåutoillå.Autokunnatsopivatkeskenään
jaosta. Yöpyminen .eltoissa Luusniem€nkylässä olevassa
matkakustannusten
rantautumispaikassa.
Lauantaiaamuna
kiiyd:iainnavettakahvilassaja
ostetaanmatkaev&iksi
tuorettaleipiiäja pulaa.
Taukojapideei:insaarissa.Iltap?iivälläsoudetaan
Sittenl?ihdet in soutamaan.
naapudkunnanHaukivuorenkirkonkylä?in,jossapistäyd)täiinjuomassaisotpullot limsaa.Senj:ilkeen
yöpymispaikå]Ie,laitetaanteltat pystyynja ruvetad rnuikkukeitontekoon.. .
suunnataån
Retkenhintaonosånottåjåmä?tästäriippuen200
250rnk sisältäenkirkkoveneen\.uokan,
rink}ojen kuljetuksen,rnåhdollisental$imåksunja saunan.Mukaanmåhtuu15 henkilöä.
Perämies:Heimo Dufva. Navikointi: Jorma Nurmi. Maåjiirjestelytja huolinta: Hannu
Siitåri.
Imoittautumisetkes?ikuun
loppuunmennessä
HannuSiirarille puhelimella(09)73681I tai
sähLöpostillaosoitteeseen
hånnu.siitari@
cåpgemini.fi. Ilmoittautumisenyhoeydessä
matsetaanennåktomåksu100mk yhdistyksentilille 214218-13842-
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7.8.ti
NAISTENSAUNA
Taasne naisetsaunoo...
Matkallavoi maistellavarkkamustikoita.
Sauna
liimpiääklo 1?aiko;hin.
Våstuuhenkilö
Mida Pirinenkänny040 5602041.

MUSTIKKARETKI
JA SAUNA
KARJAKAIVOLLA
Kokoontuminen
Karjakaivolaklo I 8.Parinturnin lenldllietsitäånnustikka-

paikkoja.Sieniäsaåttaamyöslöytyä.Kun l?ihtiessä
laitetaantulet kiukåanjapadånalle,niin
saunavålmistuuretkenjälkeen nopeastikylpykuntoon.
puh.(019)381250.
Vastuuhenkilö
ReijoValander,

18.- 19.8.la-su
MERELLINEN
VIIKONLOPPU
JURMOSSA
Jurmo.Duuttomånkanervanummen
saariavomerenä:irellä.SålDausselän
:izirijad(e.Jurmon kylåssävoit vielä tavoi$aa vanhan saaristolaiskulttuurin.Yritimme
Jurmoonelokuussa1996. Merenkäynti pakotti tuolloin tyytymään Iiihempäiä olevaan
saar€en.Ny. ma.katehd:iånyhteysaluksela,joten toteutuminenon varmempaa.L:ibtösatarnåånPiirniiisiin (Pem:is)voi tula joko linja-autolla tai omallå autolla. Päm:iisen
tihtösåtåmaon KorppoonsaarenNauvostaerotaavansalmenNauvonpuoleisellarannalla
(tie 180).
låuantainakello?.00;yhteysalus
AikataulurLinja-autoHelsinki KorppooHelsingistä
AspöPärnäisistjikello 11.30.Jurmossa
olemmenoinkello 14.30.
Paluumattaleftihdemnesunnuntainanoin
kello 12.45(Aluslihtee Utöstä12.00.).P?im:iisisså
olemme15.45.Linja-autoHelsinkiin liihteeKorppoostakello 16.00.Seon Päm:iisissän.
kello I 6.20ja Helsinsisså
20.15.
linjå-automattamaksaa340mk, laivamåtka100mk (2 x 50,-)sekäyhteydenEdestakainen
ottokulut ja opastus30 rik/henk. Elokuun lopun 2001 aikataulujaei ole vielä annettu.
Aikatåulu varmennetaan
ilmoittautuneile.
Mukaanre&eilyvarusieerteltta, makuupussijå-alusta, keitin sekiiruoat.
Anja Poutiaiselle,p. (09) 878 4236ja0n0 497 293
Ilmoittautuminen6.8.2001mennessä
tai s:ihköpostitseosoitteellaånia-pqsltiqi!94@BB.i49ti[

8

29.8 ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Saunaon lämminklo 18åikoihin.Saunaon yhteissaunaja
maksaa5 mlc Vastuuhenkilö
JormaHvrkäsDuh.k.479 508.

SYYSKUU
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SYYSKUUSSAEI OLE KERHOILTAA
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Porukkå
suurelta
osinLapissavaeltamassajå
ruskaaihailemassa,joten
kerhoiltaa
ei ole.
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9.9.su kello 10,50
REITTI2000OSA5: KAFJAKAIVOPIRTTIMAKI

Kokoontuminen
Kaiakaivonpårkkipaikalla
kello 10.50.Bussi85 Espoonkeskusråstå
lähteekello10.15.Bussiaollaanvåstassa
pysiikillä.Päivänkävelynpituudeksi
Karjakaivon
voi valitajoko 8 tai 16 km. MenemnePirttim:ik€en
reittiänoudattaen.
Piftimäessäon
kahvio.Sieltäftih.eebussiLeppävaaraan
kello 13.30ja14.30.Pitemmån
lentin kivelijär
palaavatKarjakåivollemetsiämyöten.reitilrii poiketen.Saunakinvoidaanftirnmi ää,jos
vielå puhtiariittaä ( saunamaksu
5 nk). Eväätmukaan.
Vastuuhenkilö
AnjaPoutiainen,
puh.(09)8784236.

16.9.su
REITTI2000OSA3: LUUKKAA- SALMI/ toinen
vritvs!
Kolmattaosuuttayrilairnme
uudestaan
18.3.peruuteiun
tilalle,kun keliolosuhteet
ovat
suotuisampia.Kuljemmesiis LuukkaastaSalmiin.Aikaa rziHinkutuu 6 8 tuntia. KokoontuminenLuuklean ulkoilualueenparkkipaikallaklo 9 Bussi345lfitee Elielin aukioltaklo
yhteysliihteeklo 16.25OtalanmeltåvanhaaPorintietä
8.15.Paluubussi
Helsintiin.Vaih
to€htoisestipaluukyytij,testetiän pikkTautoin.Kuljetuksenorganisoimiseksireirin liihrö
välillä pyydånmesinuaIlmoittamaan
vetäjälleviimeisriänedellisenä
- ja päätepåikan
päiviinä,milläkutkuneuvolla
ym.
tulet.Samallasaattietoavarusteista
VastuuhenkilöLeif Ström04(JJ280 429.
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26.9.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Ilta pimenee,mutla saunassaon mukavaa.Saunaon lärnmin klo 18
aikoihin.SaunaoD
yhteissaunaja
maksaa
5 rnk.Vastuuhenkilö
UljasPemupuh.k.488821.

28.- 30.9.pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS
Syksyinenviikonloppuvaellustehdä:insuunnala Kankaånp:U Jänij:irvi - Ikaå]inen.
Reitti käydä?intutkimassakesiinaitanaja tarkemmattiedot kenotaanensi lehdessä.
l-iihtö tilausbussillaRautatientorinturistipys:ikiltäAleksis Kiven patsaantiheFyviltii perjantainå28.9.
klo 18.PaluuHelsinkiinon sunnunraina
30.9.i allå.
vastuuhenkilö
JormaNurmi,puh.(09)2246302tai M0 5683179.

LOKAKUU
3.10.ke klo 18.00
KERHOILTA- KALOTTIREITTI
Kaisaniemenala-aste.PuutarhakatuI

6.10.la
SYYSSIVOUS
Ka{ahåivon rnajat kaipaavattaas siivoamista yhteisenviihryvyyden vannistamiseksi.
Porukallasesujuu.Läåtölaukausklo 10aikoihin.VasruuhentilöN4i4aPirinenkänny04056 02M1.
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13. 10l.a

YösuUNNISTUs
Palaneenk?iryäKa{akaivolla? Yösuunnistuksen
suurkisatjoudutaan
tänä\'tlonnaviemåän
läpi epävarmoissåolosuhteissa.Useanjoukkueen valmennuspoffason niihry Tallinnan
toreilla pimdin?ikölaitteitaetsimässå.Ei ole kuitenkåånvarnaa, etränåidenkiellettyien,
paris.okäyt
öistenapuvälineiden
kåytösräjäisi
kiinni,silläoikeanyötunnelman
saavuuåmi
seksiratatuomåritpitävättummiaaurintolaseja.
Huhutkiertävät,ettädoping-tesiejäoltaanuudistamassa.
Tähänsaal(kakäyrössäollur Hugomenetelmä
on osoittautunut
epäluotetravrlsi,
sillä useatsuunnistajår
ovat ennentesiejä
otlaneetjå jopa tarjonneet
testaajalle
Sisu'pastilleja.
Itse pastilliteivät kuirenkaan
ole
kelletryjenaineiden
listålla.Myöskilpailunajånkohdåsta
onolluterilaisia
mielipileitA.
Eräs
peråpä:in
tuntumassa
ollut joukkueon esiitiinytkilpåilujensiirrånissijuhannusaatoksi.
Vielät:inävuonnane pidet:iån
syksylläjaskandaalinrai ainakinnakkarankär/iset
kisat
alkavatklo 18.
Pii,iratamestni:
puh.(019) 381250.
ReijoM, Valander,

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksunviihimmäismäiiräon 257o 0 - 7 vrk ennennatkan alkua,perit:iänvarauksenkokohinta.
arv;oidusta
matkanhinnasta.
Jos varaus peruutetaan.palauretaan Tilaa.iaon oikeutettutäyteentålaisin maktoimistokuluilla
100mk.
ilmoittautumismaksu
vähennettynä
ai43 suun,v?ihenDettynå
sairauden
takiaja esittåesroimisrokuluilla,
100mk varaukselra,
kui- peruuttaessåan
lii,ikiirintodistuksen.
tenkinniin, ettäjosvåråusperuutetaan
myö- s?i.iin
Helsing;nSeudun
Lapint:ivijöiliäon osanhemminkuin:
42 31 vrk ennenmatkanalkua,pidätetiiän ottajien vähyydentai muun ennåltaarvaamattomansyyn johdosta oikeus peruuttaa
puoletennakonmäiirästii.
14vrk ennenilmoitetuntilai
30 - 15 vrk ennenrnatkanalkuapidåtetii:in lomatila;suus
alkamispåivää,
olemattavelvollinen
ennakkomaksu
kokonaan.Mik?ilitämåma.k- suuden
tilaisuonyli 25 70varatunlomaviikonhinnasta. korvauksiin.J?idestäj:inperuuttaesså
suuden,osanottomaksu
palautetaan
kokopalåutetaantiimiin mä:ir:inylittävä osa.
14- 8 vrk ennenmatkanalkoa,peritä:in50 7,
varauksenkokonaishinnasta,
kuitenkin vähint:iainennakonmäää.

lÅoopollollo
Retkivarusteet \4iokraa

MS-SAFARIKY
Trons-Siperio - Venäjö
0403.12.08.0!| 9pv 89l0ml
se oio jd olklpe..iine. jlno€lö
lnys holki Sipe.ionVl.dinostokiin
josro lentoenldkoisin,

sip€ria - Venöjai
08.09 19.0901| l2pv 920hk
Siperio opertool Tule syyskulf
voellusnotkolleof omoon5elvi'd
nitti. Ntt li3a'e'nyös Uloh lJde
jo kdppoleTrcis-sipe.io .juioi-

PeterPonÅÄooilmo
09-3,143Sr3
po5r|ep.t..romod ho.oh

www.PeterPonmooilmo.con

.
.
.
.
.

Miehistöteltat ja kamiinat
Vaellusteltat
Makuupussit (talvi & kesä)
Keittimet
Xantov:ilineet
(reput, rinkat, rosnat)
. Itanootit
. VW CaravelleSyncro 8 hlö
Soita ja kysy lisåiå
p 0400728999
fax 09 3425036
ms.Ba.fari@co.inet.fi

HALUATKO?

/q@:>,=-suomo|osen
ruuontekijÖ
tlcrnrsn ot llE tuttflil
Nöistö merkeislötunnislol
suomoloisenviljelijön.
Hön tietöö missöhyvö ruokq
kosvoo jo miten metsöön
soodoon meininkiö.

. LUONTO.OPPAAKSI.
. ULKOILUREITTIEN
MKENTAJAKSI.
. YMPÄRISröNHOITAJAKSI.
ja ympäristöalan
perusluontotutkinto,kesto2-3 vuotta
itseiisi!
Thlemeillekehittämään
ilmainen,
Asunto,
ruokaja koulutus
Lisätietoja:
0400-546
079
PetteriKarvinen
petteri.karvinen
@aai.alajarvi.fi

auusnen
ammatti-insiluutti
(h-55772I
(\,ta,wjapo.f/atli)

MAA. JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Muistakalastusluvat!

TJInnersnlurro
IMATRASTEEL
TURENKI

LOMA
HSL JÄRIESTÄÄ
TALKOORETSSU
6.7.-.15.7.
lnhtö Helsingistäpe
6.7.klo 19.24junalla
josta bussillaSodankykohti Rovaniemeä,
Iiän. Puiston viiki huolehrii kuljetuksisra
perillä.
KorjaarnrneKarapuljuntuvan perusruksen
Jauusimmetuvankatt€en.JosLuirojitvelle
ehdirnme,niin pesenmesiellä saunan.
jonka myös
Matkanhinta on omakustanne,
vetäjåt matsavat omalta osaltaan.Yhdistyksen kompensaatioon säästettyns.
kåmpp:irahasloon.

Osånottajillepostiretaanmaksulaputmatkasta hyvisså ajoin ennen lähröpäiväå.
Ennaklopalaveriaei ole,vaanasiatsovitaån
soitellen.
Paluutapahtuu
su 15.7.n. klo 8.30HelsinjunåUa.
kiin saapuvalla
Ilrnoittautuavoi hyvissåajoin, viineisriiän
kes?ikuun
alkuunmennesså.
Uljas Pemu
puh.k.(09) 488 821 r^1040 5927278Ja
KaleviKoskipuh.k.(09) 8135460tai 040
5081626

KUNGSLEDEN
JÄKKVIK- KVIKKJOKK
9. - 19.8.
Kungsledenhalkoo Ruotsin komeimpia
lunturialueitaAbiskoskåHemavånin.
Osuus
Jäkkvikisrå Kvikkjokkiin on vähiren
kuljettuja, multa vaihtelevaja kaunis
luonnoltaån.Vaellus alkååja p:iäuyyvene
kyydillä ja vielä viilillekin måhtuuyksi j?ir
ven ylitys. Reitti koluaa tuhaametrisiå
runturinkupeitaja tuntwikoivikoita, kuljettaå låpi lampimosaiikkienja yli kauniiden
j?irvien.Jotaintaukotupaalukuunottamatta
k:inppien tadoamasuojaon viihanstä"joten

majoitumme
teltoissa.
Hintaonarviolta1900rnkjäseniltiija 20s0
mk muilta. Hintåan sisålryvätjunama&at
Helsinki - Vaåsa- Helsinld,juna- ja linjaautokuljetukser
Ruotsissa,
yöpymisetuumajassa,Kvikkjokkissaja Våasassa,
yhteisateriavaelluksenaikanaja opastus.
Venekuljenrstenrnalsut (arviolta 250-300
mk) eivät sisäUyhintaan. Kustannuksiin
saattaatulla muutoksiakunhanMerenkurkun liik€nnöinti selviiiä kevii.iinkuluessa,
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ensi kes:inliikenne- ym. tal(sattarkentuvat
ja lopullinen osanottajamäårä
selviää.
Ennakkomaksu 500 mk suoritetaan
i lmoittautuneille
toi nitettavall a
pankkisiirtolomåk*eeilaVaellustoteutuumikili l?ihtijöitäon v:ihintäänkuusi.Ilmoittautumiset
30.6.2001
Inen

puh.(09)718768.
nessä
RaijaHentmanille,
Jätäyhteystietosivastaajaan
mikäli et tavoita Raijaa.Lisätietojavoi kysellä myös hänenGsM-numerostaan
0400380606,mutta ilmoittautumisiaei oteta vastaan
kännykässä.

RUSKAVAELLUS
LUIROJÄRVELLE
8.-15.9.2001
pe7.9.klo
LiihtöHelsingin
mutåtieasemaltå
josta
22.28lihtevälläjunatla
Rovaniemelle,
måtkataanedelleenbussilla4 tietäVuotson
kylåän. Vuotsostaajetaanvielä taksilla
Nattastenkohdalle,josta vaellus alkaa.
Taivallus päättyy Kiilopiiiille seuraavana
perjantaina.PaluuHelsintiin onsu 16.9.klo
8.40aamulla.HintaSML:nj:isenille1450
n'k ja muille 1590 n*. Hintaan sis:iltyy

junamatkatmakuupaikoin,
edestakaiset
bussikyydit. opastus sekå loppusaunaja
majoitusKiilopäiillå.
Ennakkopalaveri
ruokaryhmienperustamistaj areittisuunnitelnaantutustumistavanen
pidetiiänKarjakaivollala 11.8.klo 11.30
4.8.2001
mennessä
Ilmoi$autuniset
Jorma
Nurmelle, puh. 040 568 3 179tai,(O9\224
6302.

SML JÄRIESTÄÄ
KALOTTIVAELLUS
KAUTOKEINO- KILPISJARVI
25.08.- 08.09.
Ensikes:inävaellanineviidennenjaviimeisenosuuden800 km:n urakastamme.
Matkaa vaelluksellekertyy 188km.
Liihtötapaltuu25.08-lilausbussilla
Helsingistäl-ahdentietäpohjoiseenjåkyytiin p?iä
seesopimuksenmukåanreitin varrelta.Pa

luuHelsinkiin08.09.
Vaellukselle
muodostamme 2-4:n jålkapårin teltta ja ruokakunnat,jotka hankkivatmuonånsa
omien
mieltymystensånukaan itse.
Alustavahinta n. 2000nk ( ei jäsenet
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2140n*)liihtijöidenmääästädippuen.HinIlmoittautumisetja lisåtiedot:
ta sisålt?iåbussikuljetukset,
oppåidenpalve- SuonenMåtkailuliitto.JussiYdölä, Atomilut, majoituksenKilpisjärveiläaaniaisineen tie 5 C, 00370Helsinti, puh (09) 62262810
sekäjuhlallisenpäätöstitåisuudenl
Huoml tai
Hinta ei sisiillä matkavakuutusta!
JuhaniSiil, Kiviojantie9-11 B 2, 04430
Kartatvaelluksella
1833III Raisajavri.
1733 J:tvenpääpuh.0505263336
I Mollesjobla,1733IV Raisduottarhaldi,
ulkoilukarttåKäsivarsi.Vet?ijinävaelluksella
toimivat Kirsti Ktemolåja JuhaniSiik.

JOHTOKUNNAN
PAATOKSIA
Påätettiinmuuttaavaellustenja rerkien
maksukäytiintöäsiien,ettäennaklomaksun
viihimminsmäitiiksi tulee 257, arvioidusta
matkanhinnasta.Ylläsviikon ja vaellusten
ennal*o ja loppunaksujeneräpäivätilmoi
tetaån Lapinkävijälehdessä.
Ennak
kornaksulappulfietetiiän heti osallistujan
ilmoittauduttua.Maksuaikaon kaLsi viik
koa. Osallistumismaksun
loppuosatulee
maksaakuusiviikkoa ennenvaelustå.Tällä
tavalla osanoitajarnåksujen
perintii pysrytiiän ajoittanaanniin, euei yhdisryksentarvitse sitoa vårojaan ennen retken rai
vaellustentoteutumistaerä:intyvienkustan
nusrcnmaKsamlseen,
Metsähallituksen
kanssaon päästysopi
mukseenpalvelupisteTikankontintoini
misestaKårjål.riyon avaintennoutopaikkana.Avaintenluovutuson maksutonvuoden
kestävänäkoeaikana.Tikankontinosoiteon
Eteläesplånadi
20 00130Helsinki.Muut
avaintennoutopaikatovatedelleenMatkailuliiton toimistoja CafeSolvalla,joka perii

1Omknoudolta.
YhdistyksenedustajiksiSML:n kesåkuun
liiitokokoukseenkevätkokousvalitsi Annu
Koistisen, SaåraKostamanja Erkki SiIn
Kevätkokouspätti johtokunnanesityksestä siirttå tilivuodenylijåämänn. 7000mk
uudentukikohdan hanltimisra varten pestettuunrahastoon.
Johtokunnanpuolesta
SåaraKostama

UUDENTUKIKOHTATYÖRYIIMÄN TIEDOTUS
ja tontinostamista
K?impän
koskeviinlehti Tutustumiskohteet
osoittautuivat
kuitenkin
ja epäsopiviksi
ilmoituksiinpåikallislehtiInarilaisessa
jo
tai huonostirakennetuiksi,
Lapinkansåssa
tuli vastauksia
yli 50.Työ- tentyöryhnäonjoutunutvalitsemaån
uusia
ryhmäon käsitellytvastauksia
kokouksis- kohteitatutk;ttavakseen.
ja niissäonollutuseitavarteenotettavia
saan
JosSinullaon vinkl(ejäsopivistakohteista,
voit ouaayhteyttäryöryhmänj åseniin!
Hankntatoimikunnanjäsenetovat tutustuneet muutamiin näistä valittuihin. Työryhmiinpuolesta
SaaraKostamå

SAANENNUSTAMINEN
Kerhoillåssåolleiden kuulijoiden toivo
muksestalyhennelmåkerhoill^rr 7.2.20n1
esitelmästäni.Osiot sääenDusteet
luonnon
nerkeistäja tuulesta.

ylös
- nuotionsavunouseesuoraan
kutovatkiivaastiseiitqään
- hiimiihäkir
- vesilinnutuiyatulapalle
- kun sataaja linnutalkavatlaulunsasade
ial&aapian

Luonnon merkit s:iäennusteina
Luonnonmerkitovatsääennuste;sta
vanhim Såd€ttåja huonoasäätli ennuståvat:
piaja ainakäyttökelpoisia
luonnossa
liikkujil
le. Olen tiihån koonnut muutamiaesirnerk - kunkuujatähdetovåtbimmeättaiusvaiset
kejä,joita olenhavainnut
toimiviksi.
Korostettåkoon ettäyksitt?iinneeivätvälr
- jos tuuleeennensateenalkuasadeei kestå
t?imåttäennustakohdalle, mutta jos usear
jos sadealkaaennentuulia kestäähuonoa
merkit ovat yhtipitäviä, voi niihin luonaa.
säätäkauan
Kaunista sääCiennuståå:
- savukä:inryysivulletai painuualas
- punaineniltataivastai iltaruskoja runsas - kun taivason hårmåankeltainen
iltakaste
- kun iltahastettaei ole lainkaan
- punainenauringonnousujaaitainenaanu- - kaukainenrantanäkyy olevanfaihempänä
ja n?ikyyselvästi
ja alåssåtavasumu
- :iånetjitvellä voimistuvat ja muuthrvat
- aamukaste
kumeammiksiennensadettå
- rannikollaon alhainenmerivesi
ja ojat tuoksuvatvoimakkaåsti
- r?imemaa
- tuulentyyntyminenillalla
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ja korkeapaineenviilikun matalapaineen
- merivesion rannikollåkorkealla
reumaattisetkivut alkavatoireilla
nenilmavirlaustapahtuuainasamaansuun- kun linnu. ja yöhyönteisetlenävät mata- taan, voidaanperustaalyhyeenjakson enlalla
nusteenseuraavillasä?innöillä:
muurahaiset
sulkevat
kekonså
kulkuaukot
Sääparane€: Kä:innäselkäsialåtuultavas- hyttysetja paårmatpistävätkiukkuisesti
ja
kaatkurit,
palokårki
paranee,jos yläkurki
huutavat
ten. Sä todenn?iköisesti
vesilinnut
päin
pilvet
uivat
rantaan
tuuli
vie
oikealta
vasenmalle.
- lampaalkulkevatalåslaaksoon
- kun hyviin säänaikanatunturin laeltapy- Sää huonone€: Käiinnä selkåsi alatuulta
huononee.jos
ryttä lunta, on se merkki siitii että tuuli vasten.Säätodennaiköisesti
ylätuuli vie pilvet vasemmåltaoikealle.
voimistuuyliiilmankenostumissajamatala
rintamaon lihesrymässä.
Sääpysyy ennallaan: Kålinnäselkäsialajos
Tuulta ennuståvat:
nrultavasten.
Säpysyy lähesennallaan,
ja
pilvet
pilvet
aurinko nouseekeltaisena
alatuulensuuntaan.
ovat tuuli kuljettaa
teräv:ireunaisia
- aurinlo nouseepilven takaakorkeallåtai, Måtålapåin€u siainti on etuvasemmalla
vaanrannanylåpuolella
kun selkåon alatuultavasten.
- porotkulkevatillalla siihensuuntaanmistä
p:iiv?inä.
tuuleeseuraavana
Kutenedeltäkiiy ilmi on tuuli, taivåanmeF
kit ja eläintenkiiyttiiytyminen koms tuneet
Yksinkertåistettu sääennust€tuulensuun ennenja j:ilkeen säänmuuitumisen.Myös
meid:inkaupuDkilaistenkotieliiimet, koirat
Ylänruli on korkealla tapahtuvaanopeaå ja kissa., käyttäytyvät poikkeavasti säiin
joten kotonammevoi olla hyilmån liikeitä, johon måastonmuotoei vai- muuttuessa,
vinkin
kuta, mutta kuljettåa niikedimme pilvet.
luotettavasäiiåsema.
Asiaakannåtta
puidenoksiajå tunnem tarkkailla!
Alåtuuliheilåuttaa
me sen ihollamme. Alatuuleen vaikuttåa Aiheista tarkenmin seuraavissasiiäaihei
merkittäviistimaastonmuoto. Siksi alatuu sissateoksissa,joita suosittelenkotikirjas
lentulkitseminentuntureillaonlähesrnahdo toonja luettavåksi:
Kårttunen,Koistinen,Såltikoff ja Manner
S:tånnötovatvarmirmin voimassakohtalai (roim.), ILMAKEHÄ JA SliÄ, Ursa ry;
sessatai navålassatuulessa,kun taäshei- 1999.
koissa- tai paik.llisten tuulien alueella,ku- Rinne,Koistinenja Saltikoff (toim.),
teqkuuropuuskat,maå-medtuulet,.!,lrori-ja SUOMALAINEN
SÄÄKIRJA
laalcotuulissaon liian monia maastostaja ETANASTA EL NINOON, Otava; 1999,
olosuhteistajobtuvia h:iidötekijöitä.
S*iåiheisia Inter-Nett osoitteitar httpr/
Ylä- ja alatuultenkeskiniiisensuunnanero www.frni.fi jå http://www-weather.fi
on riippuvainenliihestyvästäsiiairintamasta,
Ifif Stsöm
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HelsinginJÄÄTELÖTEHDASOy

ROVANIEMEN
IAPTEEKKI
Rovakaira
27,96200Rovaniemi

HERCOF'INN OY AB
puh.09-6136900
PL724,00101Helsinki,
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VARUSTEET
- KIIPEILYYN,
SEIKKAILUUN
- LASKEUTUMIsEEN
- VAELLUSASUT
- VAELLUSJALKINEET
- REPUT
JA RINKAT
. VUORI5TOTELTAT
- KEWTTELTAT

u
t{
T
A
I

AAOUNTAINsHOP
Ännonkoiu
15
00120Helsinki
Puh.09
6802996
Fo)(09 2600085
i
conloct@mountoinshop.f

EDULLISTAMAJOITUSTALDVILLÄ
Viikoilla 19-34
Prrit&lo 50 n2japarvi / 1400mk viikko
Rivitrlo 60 n2japarvi / 1500mk viikko
tai puoli viikkoa to-su tai su-ke/
paritalo 800mkja rivitalo 900 mk.
Varatessasiilmoita koodi HSL
Tiedustelut:
HanrFleNygård,puh 094780 7733Ei
sllhköpostihannele.nveård@smki.fi

TALKOILLEN TULOSTA SYNTYY
TEKSTI JA KTJVATSAKARJ PALO

Tammikuuntalkoissa
oli tuttuatohinaa.

2t

Talkoov:iki r/hmäkuvassa.
Oikealla talkoopåäIlik}ö Uljas Pemu,johon voi o.taåyhte]4tii,jos talkooasiakiinnostäa.
Talkoo v:ikeäainatarvitaan.
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JURMO

Kaukanå avomerellä nunnien ja jakivia?Kåvelivätkö
hekinaikanaan
pitkin
kiviriuttojensaari,jossa on harvinainen "Iuriman"rantoja,
nillä nimelläsasnakut,
kasvustojarikaslintukanta.
Såanon ? kln suttiinensimnäisessä
tiedossa
olevåssa
kir,
pitkä, soran peittämä,liihes puuton jallisessa
jokaonperäisiD
låhteessä.
vuodeljoka pää1tyy
moreeninummi,
kummassakin ta 1250.Vanhatperinteeija perin teiset
päåssääD
kapeisiinsärkkämåisiin
nieniin. elämäntavatovaisäilyneelsaåreUajaJurnon
Junnoonosåjääkautisla
reunamuodostumäkylåssäasuu
ympiirivuotista
seitsemän
koljaksoa,koko Suomenhalki kulkevanSal- tneentalouteen
jakaantunutta
asukåsta.
Kejatke säisinsaarclaisten
pausselän
viimeinennaanpäällinen
lukumä?irä
on luonnolliSaaristomeren
kansallispuistossa.
Saata sestisuurempi.Aiemmin asukkaatelivät
muinoinpeittänytmetsäon perimåtiedon kälastuksella.
metsåstyksellä
tai e1äintenmukaan
tuhoutunut
tulipalossa.
Uusimänry hoidolla.muttanykyäänjurmolåistentoimeisäonistutetluvuonna1935.Siellå.mis, meentulo
on taattulurisminansiosta.
Turissä ei ole mänlyjntai leppiå,kiernunelee mija etäqiöottavatnyr tilaa.Saarellakäy
maassaikuisestiiuulta jå säätävastaan vnosittain
lähesI 0 000turistia.joistå
ylivoi
kamppailevia
katajapensaita.
maisesdsuurinosaheinåelokuussa,
kuu
denkiireisenviikonaikåna.
piine on kivienjalohkarei
Tunnusomainen
denrunsaus.
Kivel ovatpyöristyneitä,
kes, Muinaislöytöinäsaarellaovat rnunkinrin
kimäiirinnyrkinkokoisiajaneovatryhmit- kilåtjakeskiaikaisen
kappelinråuniot.
SaatyneetIannån
suuntåisiksi
valleiksi.
Nenäyt- rcllaonnyösjåännöksiävenäläises1ä
lento,
tävätmerenaalloilla,jotka ovåt nousseet åsenastaensimmåisenmaailmansodan
ajoil
maalleja sitienkivetiyneetpaikoil leeD, 1a.Niihtävyyksinä
ovatvanhatuulimylly,
massiiviset.vyöryvät mutta kuitenkin Jurmonhautausmåa
ja kappelivuodelta
liikkumattomat aallot. Laajat kanerva l346.Saaristomeren
kånsallispuistonluontonummetkivikkorantoineen
oval otollinen tupa valmistu;kesållä1998.Luon nossa
elinymp,iristömonilleharvinåisill€kin
meri tapaajåniksiäja sanrelaisten
lampaita.
linnuile. Kevät-jasyysmuutloaikoinaJurmo
parhaistalintujentarkkailu
onyksi saariston
HSLj.ideståäelokuussa
viikonloppuvierai
paikoista.
Saarella
toimii lintuasemå.
lun tälle erikoiselle.tuulen pieksemälle,
kauimmaiselle
ulkosaarelle.
Lue toiminta
Jurmonsaarion ollul asutlukauan.Semai
sivultaja ilmoittaudu!
Lähdethän
mukasn!
nitaanjo vånhassatanskalaisessa
purjeh
dusreitissä.
Ensimmäiset
ihmisetasettuivat Tietojå Jurmostakeräili
tänneasumaan,kentiesjo l2o0luvulla. SaaraKostama
Näkvåtkö hejo silloin samanlaisiaaaltoja
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MAKARAISET
Kuullessaniensinmaistäkertaajuuuja
miikiiräisistä,pidinniiti suurestiliioitel tuina.
juurikaantapåa.Kui
Eipiihänniitäetelässä
joskuskohdara
tenkinniitäsåartaa
etelässä
kin touko kesakuun
vaihteessa.
Kovimnat
kokemukset
m:ikäräisten
kansså
rninullaoli
eräällänuodenretkellåSaariseläl
lå heinäkuunalkupuolella.
Tosinsilloin oli taivas
iäynnäsääski:ikin
pilvin pinein.
Alkuva;heessa
ihmettelimme
sä:iriintulleijotka kutisivatvallanmahdot
ta påukamia,
tomasti.
Tuiskukurun
k:impå11ä
oivatsinme
niiden aiheuttajat.Illan hämiirtyessäkäm
pänikkunaoli mustanaan
pientäeläv:iistä.
Sillointulimietiuyå,mitäihmeenotuksiane
oikeinolivat.Näyttivärpienilräkzrpäsittä,
mutia purivatvaatteiden
ålla ihoa raivok
kaasti.

Miikairäistenmunat kehittyvät virtaavassa
vedessäKuoriutuneet
toukatkiinnittyvät
kiinteisiinesineisiinkuten kivi;n tai
kasveihin.
Toukatsiivilöivåtravintoapä:in
parillisellasukasviuhkalla.
Koielot ovår
jostatör
toukkienkutomassa
suojuksessa.
röttävät kotelon sarvimåisetkidukset.
Kuoriutuminen
tapåhtuuvedenalla.josta
pintaanilrnaluplanavulajkuisetnousevat
Kotonåtuli oikeinkirjasratutkiltuaniiden
Ia.Mäkiriiisiätunnetaanmaåilrnallakåikkiolemusta.
Mäkårät,simuliidae,muistuttaaan600lajia,jois(akolmekymmentai
tava
vat todellåkiirpäsiä.vaikkaovat sääskien
sukulaisia.
Niillä on tukevarakenne.
Tos;n
Lapissaniitäoli paljaatla
silmällåaikavaiEdellämainitunvaelluksen
aikanatulivat
kea tutkia. Tietosanakirjanmukaån
näkåråiset liiankin tutuiksi. Ne olivar
m:ikiiriikoiraanverktosilmät ovat suuretnuortenkinmielestiikiusallisempiakuin
sääs
lähespäånkokoinen.Nååraanp:iåon pie,
ket.Saipaeläst)aö senvenanvåvan åller
nempieikäsilmätoleyhtäsuurikokoiset.
gisenrealtion,ettåhänellenousikuumetta
Mailiiränaarås
on sääskisisarensa
tapaan
jalat turposivatrnelkoisesti.
Senverran
Ja
verenimijä.
Ne repivätterävilläsuuosillåan
siitähuolestuimme,
ettäInarissaliihdirnme
ibnisen ihoonhuomaarnåtta
vertavuolaviå
etsim:ilinvarmuudenvuoksi terveyssisarta
haavoja.
Sylkiestää
vertahyytymästähytty
apuun.Terveyssisartaei kuitenkaanollut
sentapaan.
Sylkionnyrkyllistäjaaiheuttaa
paikalla.Sensijaanhnnän kätilökuunteli
ja kudamisen.
ihonturvoluksen
Allergisilla
nurheitamne esitellessåmme tytön
purematsaattavataiheuttaamyöskuumetta.
turvonneirajalkoja. Aikansa meitä
Kotieläimillejaporoille
mäkiiräisistäaiheuja
kuunneltuåan,
kåtilönostihameensaylös
tuutodellistakiusaa.
tuumasi- a niinhånon miunkinjalat kuin
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pölkyt, kyllä ne siit?ipian paranee.Ei niille
voi tehämitti?in.
l,ohdutukseksi voi ehkä todeta, etteivät
miikiråtkiiä ole ihnistenja elaiint€nkiusanapahimpia.Lapissatavataånvietä siiäski-

niiden
lajinahyvinpienilokoisiapolttiaisiå,
esiintyminenalkaa yleensä sääski-ja
jiilke€n.
m:ikä{?iiskausien
Rb
Liihde: OtavanSuudensyklopedia,Helsinki 1981

TIETOAI
YR:N LOMAPASSILLALÄPPIIN

METSAIIALLITUKSEN
PALYELUPISTEETJA LUONTOTUVAT

VRtuoj,nben kesiiksimyyntiinlomapassin.
Sennyyntiaika on kesiikuunalustaelokuun Viime woden numeroissaesiteltiin kaikki
loppuun.Lippu on henkilökohtainenja se Suomenluontokeskukset.Nyt on vuorossa
on voimassakuukauden,jofi aikanasillä luettelo Metsåhallituksenpalvelupisteistii,
Palveluvoi matkustaavapaastikolmenahaluaman- luontotuvistaja opasnrspaikoista.
jotka
pisteistå
sellaiset,
sijaitovat
mukana
aan päivänä.Yöjunålla matkustettaessa
luontokesk*sissa.
Meisevat
muualla
kuin
rnatkapäiviåkuluukuitenkinvainyksi,våikLuontotuvat
tä
liihin
tö'tyy
Etelå-Espålta.
ka itse matkaajoittuukarden vuorokauden
puolelle.Aikuistenlomapassinhintaon 550 ovat kansallispuistojenyhteydessäolevia
jokin
narkloa ja opiskelijoiden.elikeliiistenj a 6 pieninuotoisia opåstuspaikkoja.Jos
kan
lomamatkan
varrene,
niin
såttuu
vaikka
'16- vuotiaiden275 markkaa.
pistäylyä.
L:ihin
on
Haukkalammen
nattaa
Edestal€inenmåtkåRovaniemellemaksaa
Aukioloajaton syy692narki(aayksittiiinjå 583markkaa3 - 10 luontotupaNuuksiossa.
puhelimitse
tai internetistå
tä
tarkistaa
hengenryhm:isså.Siten lomapassikannat.
Nyrkkis:i:intö
on,
osoitteesta
www.metså.fi
taa hanl*ia jo edestakåiståLapin rnatkaa
avoinnaymp?ni
vuoett?ipalvelupisteetovåt
vanenja lisåksi jä kiiyttöön yksi matkapåivä- Lomapassinviimeinen käyttöpäivä denainåkinvirka-aikaan.Luontotuvatovat
avoinnamatkailukautena.
on 31. elokuuta,joten ruskamatkatpitä
tehdäjo normaalihinnoin.
HannuSiitari
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Pålvelupiste fikankontti, Etelä€splanadi
puh.020564125,sfike
20,00l30Helsinki,
postiI tikantontti @metsa.fi
perjantaihin
Maanantaisrå
10 18
Lauanraisin10- 15

Itäinen Suomenlahti, Håapåsåaren
luotrtotupa entiselläkoululla
Kilpisjärvenluontotuph,puh.(016)537
'741

PalvelupisteKarhuntåssu,Torangintaival Kolovesi, Koloveden luontotupå Enon
2, 93600Kuusano, puh. 020564 6800, koskenkeskustassa.
såhköposti:karhuntassu@metsa.fi
Lauhanvuori, Muurahaisen luontotupa,
2.1.-3.6.maana aistaperjantaihin
KauhajokiHonkajok; tienvanella,Honkaklo 9-16
joentie
785,61960Ky('nlatva
perjantaihin
4.6.-9.9. maanantaista
(06)
puh.
2339150
klo 9-17,lauantaisin
klo 10- 16
perjantaihin
10.9.-31.12.
maånantaista
Lemmenjoki,Njwsalahdenluontotupa
klo 9 16
Palvelupiste Etiäinen, 96930 Napapiiri,
puh. 0205 64 7820, sähköposti:
etiainen@metsa.fi
1.5.-10.6.
rna-pe9-17
piiivitt?iin
I 1.6.-31.8.
10-18
1.9.-30.11.
ma-pe
9-1?
l.-31.12.
fi 1^9 l'7
Pålvelupiste Kiehinen, Honkapolku3,
puh.020564 7200,
99830Saariselkå,
s?ihköposti:
ukqliltqlgEgtqal[
1.5.'14.6.
rnape9 17
15.6.-31.8.
na-pe9-18,la 9-15
1.-30.9.päivittiiin9-18
|.10.-31.12.
maTe9 17
Ivålon palvelupiste, Ivalontie 10, 99800
lvaro,puh.020564 7701,
siihköposti:
ivalo@metsa.fi
pedantaihinklo 9.00 - 16.00
maanantaista
Isojärvi, H€I€t T opastuspaikkaentisellå
pv\.0205 64 5n2,
mets?ikimp?i1lä,

Linnånsaari, opåsauspåikkåOravin kylässä
Nuuksio, Håukkålåmmin luontotupå,
puh.klo ll 12 (09)8630891
Oulankå,Hautajärven luontotrrtr|a,Hautajärventie 414, 98995 Hautajårvi
puh. 0205 64 6870,
siil*öposti: hlllqbqai@ae$aj[
Parikkalan Siikalahden luontotupa,
puh.0400190811
Patvitrsuo,Suomunluontotupa,
puh.(013)548506
Per;imerenkansallispuistonopastuspiste,
Jalokivigalleria,Kauppakatu29, 94100
Keni, puh.(016)259744.
Petkelj:irv€nkånsalispuistonluontotupa,
Petanierni,puh.(013)844 122

PuurijäFi-Isosuo, Iturhiniemen luontotupa, Karhinierni,Huittinen
Piiij?inne, Kelyelmetupå, PadasjoensåtårnaPfi. 0205 64 52?3

Tanmisaaren saaristo,Rödjanin opåstuspaikka,Ätgö,puh.(019)241 l162jaOaO0
16t 5',73.
HannuSiitåri
Låhde:Mets:ihallitus

Salamåjärvi, Koimsalmen luontotupå,
p/uh.020564 5275 tal O2O344 122.

KIRJAREPPU
SUOMENLUONNON TALVI
PåavoHavasja SeppoSulkava; Kidayhtymä 1987
Käsiinisattuikirjastossa
erinomaisen
mieja perusteellinen
lenkiintoinen
kirja,jossa
käsitellä?inerilaisten kasvienja erilåisten
eläintenelänäätalvellajaerityisesti
valmistautumistatalveenitalveutumista.Kirja ei
sinänsäole uusi nutta uskon. ettii kaikki
kiinnostuneet
eivåtole siitätietoisia,siksi
tiimä ki4oitus .
Tal*ilniöt käsitellänkrjassavarsinperusteellisesti,tieteellisentutkimuksenvalossa,muttakuitenldnkansantajuisesti.
Lukija saahavaitamitenmonestaasiastatalven
"onnistuminen" eri lajienkohdallariippuu,
rnikåånei ole yksinkertäista.Talvi on hyvin
monimuotoinenasia,siitä on kuitentin ihmeen paljon tutkittua tietoa. Kirjan alkuosassakeffotaan lumesta,miten sen olomuotokehittyy j a muuuuujatkuvasti,minkilaiset olosuhteetlumen alla vållitsevat
kasvienja eläintenkannalta(lämpötila,va

loisuus, virtaukset, kosteus, äänet,
jne).
hiilidioksiidinäiirä
Perusteellisent€oksenlyhyt lainaustekee
ainateoksellevä:iryytaä,muttåolen kuitenkin ottanut esimerkiksi yhden lainåuksen
sivulta 46 koskienpuidentalveutumista
yleenså.
"Puidentalveutumiseön
katsotaanvaikuttavan yhiiälui lämpötilanja toisåaltavalorytmin. Prof: Veikto Koski (tutkmukset
v.1983ja 1985)toteaa,että valorytmistä
saadunaikamerkinjälkeentarvitaånpaitsi
aikaa - Inyös o-aste€nyläpuolella olevia
låmpötiloja,jo.ta tarpeellisetmuutokset
kasvissaehtivät tapahtua.Jos syksyllä on
lämmintä, kasvun päättyminen,talveu
tumisen alkuvaiheet,tåpaltuvat nopeasti.
Pakkaskestävyys
kehittyyparhaa.ksi
silloin,

puulajeittain
erilaistenoloProt Koskion tyiskohtaisesti
kunkesäon ollutedullinen.
kannalta,Suomeneri
suhdeyhdistelmien
myöstodennut,ettäpuidenpakkaskestävyys
ja kasvikasvupaikkojen
r;ippumatta
senvuosivaihtelusta
- onaina osienjå edlaisten
suurernpikuin nihin pakkasetkyseisellä yksilönperimänkannalta.Samoinkenotåanmistäkaikestaenlaiseituhoutumisel
alueellayltävä!
sittenhyvinyksiasiasta
kenotaån
Samasta
AulisBoström

RUMAKURUN PAIVATUPA
Näillävaroilla
luen ainaLap;n mekinriiträvänavustuksen.
Suurellamielenkiinnolla
ylimetkävijälehden åsiapitoisetja ulkoiluun jasilloisenmelsåntutkimuslåitoksen
a KaukoLuomanpuu-ja kuljetuskannustavat
a.tikkelil.Lapinkävijälehdes sänhoitaj
råkenneiuksisä l/2001oli SaaraKostamanartikkelissa luellatuli päivätupa
varmaankin
saariselän
sanomistålåinatlu Historiajatkuu. Kun olin käynyt useilla
päivätupaa
koskevatieto:"Uu- Norjantuniurituvilla,olin tietoinensiellä
Rumåkurun
Majoillaoli
denpi kämppäon vuodella1960,jolloin silloinkäytetystämaksutavasta.
ym.tarvikkeisaalåvissaelinMehäntutkimudaitos
rakensituvan omia itsepalveluna
ja
ei ollut. Tarvikkeista
ia. Henkilökuntda
tutkijoitaja retkeilijöitävrnen."
sai suorit taa maksun
olenäin.Kunolenaikai majoituksestakin
Asiakuitenkåånei
kassalaatik
koon.Eräillå
semnin historioinuthiemaDrnm. Kffja- rnajoillaolleeseen
pöydållä,kun
asioita.niin majoillaolijopa rahapusseja
kåivoajaKukasjärveåkoskevia
ei niiiä enåämahtunut.
kerrottuamyös lippaaseen
tulkoontässåyhteydessä
ym.
Päätinkokeillavapaaehtoistapolttopuu
pi
Rumåkurun
tarina.Lapinkävijöidenhån
påivåtuvalla.
Sil
huoltomaksuaRunakurun
täätietäätaustoja.
mukaista
ei luona ajan loinhantuvillae;ollutnykypäivån
Metsäntutkimuslaitoksella
vaankukintahotoimitteli
(tåitårvettä) potrtopuuhuoltoa,
kohtånaollui mahdollisuuksiå
rakeDtåa
autiotupia.Tuvan rakensi1961 niille polnopuiia.Käyttöoli hirveänsuuri.
Kun Pihallakinpaloi nuoiioita.Oletimme,että
Suomen
Matkailuliitonretkeilyosasto.
Rumalorunvanha,hyvinpalvelluttupaoli hyvä olla varovaineneika heikoilla
j a vaninkn kun pai- maksujiiiestelyillähoukutellakåvijöitäva?i
liiheshajoamistilassa
päivitetkille riin tekoihin.Laitoimmehyvin hitsatunja
kallisistamajoituspaikoistaoli
tarvetta.SML:nrelkeilyosasto lujasti lukitun panssariputkentiukasti
taukotuvan
ja luonnollisestivietuvanseiDälle
veikkausvoitto
va- pultaten
haki opetusministeriön
miksiseonsiihen
selvityksen
rakentamisavustustå.
Jopåsaim- reenasiallisen
roistatuvan
laitettu.

2a
Ensimmiiisellä kerralla polttopuumaksuja
kertyi kiirettävästieiki viemski4assamoitittukiyt?intöå,vaankiiteltiinsirå,et ijoltakin taholtåtoimitetaanpuitåruvalle.Seulaavan kerran huoltajan kiynti oli "shokki",
sillä tuvankåssasta
ei ollut viery vainrahoja.
vaä! oli vietykokopanssariputki
pultteineen
p:nvineen.
Totesimmesaaneenmetäydellisentuomiretkeilijöi1tä hyvämielisestä
kokeilustårnme.
Saimmepoliisiltatiedon,
ettävoro oli pi&itetty. SilloinhanSaariselän
eri tuvilla kiercli yksi henhilö, joka tuli
toimeen re*eilijöiden hyllyille jättämillä
ruuilla. Ehkäpä hän tarvitsi tupakka- tai
muuta käyttörahaaja näin menetimme
poluopuuhuoltorahat.Helpotti. Ainakaan
retkeilijät eivät olleet tuorninneet kokei

Kun autiotupakäyt:inriiäj:idesteltiin uudel
leen, yksityisillä esim. SuomenMatkailu
liiton retkeilyosastollaolleettuvarsiirtyivät
valtion elimille. Rumåturun tupa siirtyi
rnetsännrtkinuslaitokselleja Kilpisjiwen
suunnånsaarijiirventupamets?ihatlituksele.
Aikoinaan olin metsaihallituksen
autiorupa
jonkarapor
toinikunnan puheenjohtajanå,
tin pemsteellasaatiin esirn. Kilpis j;irven
suunnalle tupakokonåisuus.Aika
isemminhansitäoli kokeiltujo Saåriselällä.
Nåin historianhavinåa-Ne oliva. silloisia
pieniäaskeliakohti nykyFiivåii.
Lapinkävijä- kolleeganne
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Tul6 tutustumaan

MAARIANHAMINAAN
Nauti pienenpiiiikaupunginmerihenkisestiiilmapiiristii.

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

roKTA
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Opiskele
luontoammattiin
Saarijärvellå
Keski-Suomessa

ERA-JA LUONTO-OPPMN
Ammattitutkintoon
ja näyttökoe
Tähtiiävå
40opintoviikon
koulutus

21.8.2001
- 20.6.2002
Hakeminen: 1.6.2001mennessä
Pääswaatimus: Nkuiskoututuken
pääsyvaatimuksdsekällsäksieräoppaan
työn
vaatimaryysinenkuntoja terveys.
Kielitaito,ammattiinsoveltuvakoulutusja
eråtaidot
luetaan
hakialleeduksi.
Valtnb
ja haastattelun
perusteella.
hakemuken

Koulutuksen
toteutus:
Monimuoto-opetus:
lähijaksoilta
n. 10 päivänä
kk:ssa
opiskellaan
käyuinnön
erä-ja asiakaspalvelutaitoja.Etåopiskelussa
keskitt^ään
ja opas.
ohjatustitaustatielojen
hankintaan
harjoifteluun.
Kurssimaku1700mlt sisältåiä
ammaftitutkintoon
osallisturnisen

Hakukorttja esite:

--\}
"*-.;*lW

Puh.01+ 4690300
Suora014-.1690320
E-mail:
riitta.pekkanen@poke,fi
Lisäfietoja: puh.01+ 469032rl MO-7315
47
l.€riKunelius,
E_mail:
kari.kunelius@poke.fi
www.poke.fi/KESMo/meba/aikuiskoulutus/
ou.htm
KEsKr-suoMENMAATALous-r,ETsÄoplsro
METSÄOSASTO
Koll&lak'.Dri. 280
43250KOL(ANIåITI

Teltatjuhliin, messuilleym. tilaisuuksiin

t

Myynti. Vuokrause Leasing

BAKENTAJAIN
OYJ
KONEVUOKRAAMO
Kalliosolantie
2, 01740Vantaa
Puh.(09) 89 481, fax (0 9 ) 8 9 0 3 0 3
toimiDisteverkosto
Maanlaaiuinen
www.rak-entajainkonevuokraamo.fi

METSAPEURAMENESTYY
SUOMENSELALLA JA PELLOILLA
perusteellå
Fossiililöytttjen
monienhirvi
eläinten alkukoti näyttäisi olleen Itä,Aasi
assa.SieltäeläimetlevittäytyivåtEuroop
paanjamyös
PohjoisjaEtelä,Anerikkaan.
(Ransife
Y illiperuftn
r taranl,rr) kehitystapahtumanalkupaikkanapidetäänjoko
Alaskaa,Koilis-Aasiantunturiseutua
tai
nyky:iånmerenalla olevaaBeringinsalmen
aluetta.
Euroopassa
villipeuraoti yleinenjo
pleistoseeniajan
lopulla,jå 70 000-10000
sittensitätavattiin mm.Espånjassa.Italias,
sa,Etelä-VenäjäIä,
Bdtteinsaarilla,
SåJ$assa
ja Sveitsissä. Sveitsin Thayn genista
löydetyllä peuransarveenrehdyllä
taidokkaallaKesslerlochin
hi as-piinok
sellaonkinikääyli l2 000vuotta.Alaskassa
villipeurcja eli karibuja (nimi johtuu nuuten inikanalintiaanien antamastanimestä
.!altb, tai ålgongin intiaanienkäyttämästä
nimest?ikåaäår,
molemmattarkoittavatkaivajaa)olijo 50 000vuotlasitten.

si*umpolaarinen. Sitä tavataankinEuroo
pan,Aasianja Pohjois-Anerikan
tunturi-,
tundrå-ja pohjoisirnmillahavumets?ia
lueilla.
Villipeuraa
esiintyymyösmonillåa.ktisilla
saarilla. Vanhalla ja uudella mantereella
voidaan
erottaaelinympfi
stöjenperusteella ainakinneljääeri päätyyppiä
oleviavilli
peuroja:Tundra-ja pohjoisimman
taiga
alueen peurat asuttavatvillipeuran
levinneisyysalueenkeskiosat.Vårsinaisen
peuratovat näitä kook
havumetsäalue€n
kaampiaja viiriltän tummempia.
Eroaon
hiemanmyössarvienmuodossa.
Suurim
peurattavaiaan
matjå komeasårvisimmat
viltipeuranlevinneisyysalueen
etelåosissa.
ja
Arktjsenalueenpeuråtovat pienempiä
Iyhytjalkaisernpia.
Uudenmåntereenkaribut
ovat yleensäkookkaampiåkuin Vanhan
rnåntereenvillipeurat. Kaikkiaan maapal
lolla årvioidaan
nykyään
olevannoinkolme
miljoonaavillipeuraa,&aribua.

Villipeura^aribu or hirvieläimistä sosiaå
lisimpia.Senmolemmillasukupuolilla
on
vuosittainuusiutuvatUiyteissmvet.
Tundra
jopå
alueillaon tyypillistäsatoja,karibuitla
tuhansiakilometrejåpitkåt\uodenaikaisvael
lukset.Talviravintonaovathaluuujaj,ikälät
ja puilla kasvavatlupot. Villipeura kuuluu
kin ravintonsalaadunsuhteenns.Viilityyppi
siin hiNieläimiin; se syö pehmeiiämutta
tarvittaessamyös melko kårkeaalin ravin
toa. Levinneis)Tdelt?i?in
villipeura on ns.

Onko Suomenpeura
olemassa?
Jo varhainvillipeura jakautui ekologisesti,
samallamyös taksononisestikantia arktija havurnetsiin
seen tundrapeuraan
sopeutune€seen
metsäpeuraan.
vanhanman
tereenvillipeuratjaUudenmantereen
kåribut
muodostavatsiten yhdessälåajalle levin
neenns.panmiktisenylälajin, jota ei voida
jakaah€lpostiklassisiinlajeihinja alalajeihin.
Molernmillå mantereillaesiin tyisi kuitenkin useita,ilmeisestijo alkuasteella olevia
ja kehitryviälajejaja alalajeja.
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Villipeurojajakffibujaonpidetryaikaisem
min jopa eri lajeinå.Rdas,Prsuvussaon
kuitentinvainyksiIaji,joLinne'nnimeämä
tann.lus. Kzlkllla suvuDvillipeuroillt
karibuillaonsåmakromosomiluku (2n=70),
ja ne voivatsibn nsteytyäja saadamyös
jälkeläisiäkeskenän.
ljsååntymiskykyisiä
KokoR.rr8y'€f+ukuvoidaanmelkohelpos
tijakaajosarvienmuodonperusteella
tund
rå-jamets:ialueer
villip€uroihin,joistaedel
listensarvienpoikkileikkauson lähespyö
rcä (N. ctli dricomis-ryyppiset
sawet)ja
jälkimmäistenvoimåkkaastilitteä (ns.
conpressico mis-tyypplsetsarvet)-Sarvien
muodonperuste€llaesimerkiksiporoon al
kujaan tundra- ja
"puhtaimmaf'
metsäpeuramme
metsäalueen
villipeumja.

alalajejaon 12,joistaelossaon enä kymmenen(Nieninen& Pietilä1999).Tunturi
ja tundra-alueen
villipeuroja,&aribujaovat:
Skandinavianiunturipeura(Ra"8,P/
tarandus tamndus{Etelii-Norja, Kuolan
niemimaa).Siperiantundrapeura(R. r
riåiric,,r)(Pohjois-Siperia).novajazen
ljanpeura (R. r zedruont), huippuvuorren
pe'ua (R. t. plaryfiyncur), itägrönlanniD
pe'ula (R. t. eoqroenlandicrr). länsigrön
lanninpeurael; tundrakaribu(R. r.
erc enIan.licus)(Liinsi-c I iinlanti, PohjoisAmerikka), pearynkaribu (R. r.
ja alaskåD
pedryr(KaDådån
arktinensaaristo
eli grantinkaribu0R.r 8.dati).

Metsåalueenvillipeuroja,&aribujaovat Siperian metsäpeura(R. t. rolentinae),
Villipeurallå,4Gribullaon
ercteuuaikaisem Fennoskandian metsäpeura (R. rjopå
min
22 eri ålalajiatai rotua.Nyky,iän lZ,rd."s)(Itä-ja Keski-Suomi,VenäjänKarJala).metsiikåribu(R. r cariroL) (Kanada)

ja kliäpiökaribu(R r dalrro4t (Kuningatar myösLovozeron
eteläpuolella
olevienvilliCharlottansaaret).
Sukupuutton kuolleita peurojen/porojen
alkuperäja "puhtaus"
ja kääpiökaribu.
DNA-menetelmiovat itägrönlanninpeura
selvinneekin
lähiaikoina
en avulla. Selvitettäväolisi myös
Norjalaistentutkimustenmukaanvillinetsäpeuramme jå Siper;annetsäpeuran
peuran/karibunalalajejaolisilin vain seitse- mahdolliset
periDnölliset
erotjå va.mistaa
(Tyler
metsäpeurånme
olomassaolo
m:in
& R-4ed 1993,R4ed 1998). sitentodella
ja
pia
Vmhen1pien,
Måiirä saattaavieläkin viiheiäuusin
ona alalajinaan.
osin vielå
(mm.
entistiitarkempia
tu&imusmenetelmiä
uusienkintutkimustenmukaanVanhalla
DNA-mäiirityksiä) käyttien. Jo verensee- mantereella
olisivainyhtäjasamaa
metsä(transfeniinejä)
peuraa.
ruminvalkuaisaineita
käyG
Euraasian
taiSiperian
metsäpeuraa.
täen on varmistettu,että tundra-alueen Onkometsäpeuramme
todell^fennicus\aivain
se
lähiaikoina.
mantereisetkaribut ovat iodella lähtöisin ko
rdlentnae, selvinnee
jä:ikautiseltaBeringin jäättöm:iltäalueelta Uuder rutkimuksellulevat muutenkin
ja mets:ialueenkaribut maajä:ineteläpuo selventå
rnän villipeurojen/kåribujen
alaliseltaalueelta.Näidenkaribujervälinen lajikysymyksiäkokolåajå:lxlevinneisyysperinnöllinenero on paljon suurempikuln
eroFennoskandian
villipeuranjaporonvälillä.Alaskankaribu
ontutkimusten
mukaan Risteymienerottåminen våikeåa
ja poron.ja vdrsinkinnäiden
nyös IAhempänäNorjan
villiätunturipeuraa Metsäpeuran
jå risteymien
kuin poroå.Fennoskåndian
villipeu.alla
toisistaan
erottåminen
ei oleaina
porollaolisikins;tenolleeryhteisetesi isät helppoa.
riistaniehetkin
e.ottavat
Kåinuun
juuri Beringinalueellå.
DNA tutkimusten Coserottavat?.)
yleensävasta
ne
ampumisen
perusteella
on todettusukupuuttoon
kuol jälkeen.Tarkoistakallomitoistakaan
ei ole
etti jo vuonna
leen pienen itägrönlanninpeuranja ainaapua.Pitäiikinmuistaå,
perrynpeuran
eiäinlieleilijäEindrLönn
olleenliheistäsukllajakehil' I 909nrorsalåinen
lyneen Pohjois-Arnerikanarktisistä bergm?ifitleli metsäpeumn
omalsi alalåjiksi
ja ilmeisesti
karibuista.Huippuvuorten
lyhytjalkainen puutleellisen
nyösvirheellisen
peura on puolestaankehittynyt kookkaam kåhden
perusteella.
kallonaineiston
Aineis
mistaEuraasian
villipeuroista.
ton peurahirvåsoli ammuttu kaukana
Muoniossa.
EnoDtekiö11äjapeuravaadinkin
ja
Kuolan nieminaan Karjalan villipeura
tilanneon edelleen
sekavajapaljoltitutki
Poronja villipeumnerottaminen
toisistaan
maton(kts. NiemineD1996).Ovatkoesi ei ole ollut tutkijoillekaånaina helppoa.
merkiksi KuolassaLapin IuoDnonsuo Martti MontonenkertookinSuornenPeurajelualueeneläimetedelleen
villejätunturipeu kirjassaan
Helsinginvillipeurastaseuraaja
roj a,niiden metsäpeurojen
risteymiåvai
van tosiasian:'Oli kutsuttuhas kerrun
ko villiytyneitäporoja?Kysymyspitäisi nuuan kqinnies juhlinaan Suonen itseja muutenkinkuin vain nöisyyttö linnin kutsuilLeja edustanaan
nopeastiselvittää,
kallomittausten
avulla.Naideneläintenja pafiai.\sa porseeleissaanwltakuman ek
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sooxisra taihemmistöti. Kun kaukoisen !ieraan kitxiiön j.ii tunsaasti rlinjnröistii
aikad - hi.inenohjelnuna ei ollut niin tiiyis
kuin taltio\jieniden yleensö - se oli kiiytet
fivö nöhtitvyyksien tutselemkeen, ja tutus
tumiskohteeksi valittiin mtös Ekiin n6eL
Tot Ia han I appalaine n o li si eki imi st aikiinno s
tunut. SkUai olikin .Iouni a nökemistii kcr
rakseen,ja kaik*i Pohjolan otukset hiin tunsi ja ilnoitti hlrh kerkaisti myös tunkvansa.- 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 lsine in heftoj en ne *i llis estd 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

Suomenselålläjo 800 metsäpeuråå
Suomenseftillevuosina 1979-80 siirretyn
kymmenenmetsäpeuran(2 hirvastå,8
vaadinta) lisääntyminen 15 hehtaarin
totutusaitauksessa
Salamajairvenkånsarlis
puistossaonnistui hyvin, samoinsynty
neiden peurojenvapauttaminenluontoon.
Kun tarhauslopetettiin vuonna 1984, oli
peurojajoliihes,!0. vuosina
Suomensel?illå
1980-92metsäpeurakanta
kasvoikeskimä,
rin 23-24 % vuodesså,senj?ilkeenhienan
hitaammin,noin l1 % wodesså.Keviiållä

1994arvioitiin Suomensel?illä
olevan200220.ja kahtawotta myöhenmin l;ihes400
netsåpeuraa.Kevä:illä1988laskettiinpeu
roja olevan426, ja naaliskuussa2000 jo
665 (Bisi & Peltola2000).Vuosina19802000peuralannankasvuon ollut sitenhyvä,
kesHmäärin21 7o vuodessa.Kaikkiaan
Suomenselällä
arvioi daankinvaeltavan
nykyiän noin 800netsäpeuraa.
Metsäpeurojentatvehtimisalueetsijairsivat
1980luwnlopullaSalamaj;irven
kansallisja 1990-luvun
puistonluoteisosisså.
puoli
välissålännempänä
Perhonja Halsuånväli
sellä alueellasekii PerhonOksåloskenja
Peltokankaan
kylien välisessärnaatossa.
Viime talvena peuroja tavattiin edelleen
vanhoillatalvehtimisalueillaPerhonjå Hal
suanrajamailla.Suurinosametsäpeuroista
oli kuitenkinteidenOksakoski-VimpeliHoisko Kyyj?irviOksakoskrajaamallaå]ueetla.Lisäksipeurojatavattiin etelämpänä
Alaj ärvellåPyhåvuorenalueellasekämyös
Karstulassa.Joitakin peurojaon liikkunut
pelloillasynnyinkylåni,
Noposenahon
Poroja metsäpeurojenjoukossa?
Seurasin16.-18.9.2000 kolmea pientä
netsäpeuralaurnaa
Salamajitven kansallis
ja Heikinjiir.i,ennevan
puistossa
Sysilammen
alueilla.Laumoissa
oli yhteensä
2 I pewaa
(2 hirvasta,11vaadintajå8 vasaa).
Ensimmäisen lauman kahdestavåsastatoinen,
urosvasa
oli selvästiviiriltiiinvalko-otsainen.
Pyyntiå harjoitteleva nuori kotka kiljaisi
syöksyennevalla toisen makaavanvasan
kimppuun.Vasapomppasipystyynja p:iåsi
juun jå juuri l?iheisellmäntykankaansuojaån.Mitenk?ihän
olisi kåynytporonvasålle?
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Metsäpeuranvasa on syntyess&intyypil tutkimuskeskulGen
johdolla pyritä:in saaja hyvin yksivfinen. maanvahingoistapuolueetonta.
lisesti punaruskea
turkittuatiePoronvasojen
tapaaneri v:irisiä,mustia,valkoisia ja knjavia vasoja ei tapaa.ValkootsåinenvasaSuomenseläIlä
osoittåa sitä, Viimevuosinåon Suomensetillä
myönnet
mitäonjopelätty.
Metsäpewojenjoukkoonty Riistanhoitopiirin toimestamuutamien
näytlääpäässeenlähialueittenaarhoista metsäpeurojenkaatolupia pahimmille
kårkaamaånporoja. Mahdolliset porot ja viljelysvahinkoalueille.Pienimuotoisen
myösristeynät pitiisi pyrkiänopeastipois- mets;istyksentoivotaan pelottavånpeurat
tamaan ja uusien porojen påäsy pois pelloiltaja vähentäv:in
siten myös
peuralaumoihinestimåän. Pirkånmaanja viljelysvalinkoja. Kuluva syksynäon tarSatalonnan porotarhauskokeiluilin hlee koitusåmpual?ihes40 peuraapelloilta.Pai
suhtautuajosiinettyjennetsäpeurojenpuh
kallinenriiståv?ikion sitenjo päässytja
tauden*iilymisen kannaltaentistii kriittipäässeeedelleenainalin "peltopeuran"

Peltopeuroja amrutaatr
Dos. Mauri Nieminen
Kainuun tapaanmyös Suornenseliillavoi- Riisra-ja kalataloudentutkimuslaitos
ma&kaastikasvanutmetsäpeurålanta
on ai- Porotutkimusasema,
Kaamanen
heuitånut lisåäntyvästi viljelysvalinkoja.
peuråtovat useinvierailleet
Syystalvetla
alu€ennurni- ja syysfiljapelloilla. Valrinkojen estiiminen,myös niiden suuruuden
toteaminen,on useinva;keaa.Maatalouden

y'acaa la.aane"La
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RINKANPOHJALTA
NORPPASOUTU29.6.- 1.7.

SALPAVAELLUS29.6.- 1.7.

Norppasoutuslafitaåt?inäkesånämatkaan Valittavana on neljä eri reittivåihto€htoa,
jo 12. kenan. Tapahtumassa
soudetåan joista kolme taivalletaanpatikoidenja yksi
kirkkoveneilläI 20 klometrin matkareitilh
polkupyörallä.Esim.22 kilornetrinpin]iselKerimäenkirkkoranta Lusto - Putikto
laeteläiselläreitillä
tutustumiskohteinaovat
Sårkilahti- Savontinna.Yöpyminentapah Virolalden bunkkerimuseoalue,
Soikonvuo
tuu teltoissatai kafano- jå rnökkinajoituk renkeskeneråinen
sairaalaluola,välirauhan
sessa.Rannoillaon illaisin mm.lauluq soit- ajan rnerkittävimnät padotusryötSäkäjiir
to4 tanssiaja maktannpaistoa.
vellätulvitussuunnitelmineen
sekäKylmå
Mukaansoutamaan
voi tullayhdeksi,kåh- Iänkyliin puolustusj:iiestelmämoninlertai
deksitai kolmeksipäiväksi.Osanottomåk- sinepanssariestelinjoineen.
suon vastaavasti
250,400tai 550mkja se Vaelluksenjärjestävät Kaal&ois-Suomen
ja alusisåltääaamupalan,taukokahvit, iltaruuan, reserviliiisjårjestöt.Puolustusvoimat
ja
bussikuljetukset,
saunan soutupaidan. eenkrnnat tukevattapahtumaa.
Lisätietoja
Tiedustelutja ilmoiuau tumiset:Jouko saaMiehikkålänkunnastapuhelimella(05)
Kovanen,
puh.015258346taiTuulaMähö- '74 9O1, sähköpostilla miehik
ja intemet-osoitteesta
nen.puh.050 5114777iltaisin.Tietoasaa kala@niehikkala.fi
myösinternet-sivuiltawww-etelasavo.con/ www.rniehikkala.f
Vsalpalinja-hanke/.
HannuSiitari

IIELSINGIN ERÄMESSUT
18.- 20.5.
jåähallissa
Vanhassa
pideuävien
Helsingin
ensirnmiiisteneråmessujensuojelijalsi on
lupauhrnutylipornestari Eva-Riirla Siitonen.Messutovatavoinnaperjantainaklo 13
klo 10- 18.
- 18ja viikonloppuna

KANSIKUYÄ: Mäkäräinen
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BUSSI85jå 8sA
KARJAKAIVONLINJA-ÄUTOAIKATÄULU
Espoonkeskuksessalinialta85 ia 85A
on vaihloyhteysHelsinginsuunnaniuniin
Yhteysiuna
Helslnglstä

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

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
6.45
8.00
8.55
10.20
12.55
14.25
15.25
16.40
18.15
19.35
50.50

7.20E
8.39S
'|0.57E

tnut a
15.57L
17.13E
18.55S
20.13L
21.25L

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

7.2Ola
8.45
1 0 ,1 5
1 1 .4 5
1 3 .1 5
14.,15
17.45
1 9 .1 5

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

8.25L
9.57IaE
11.25L
12.57E
14.50S
15.57E
17.50S
20-25L

la = vain lauanlaisin

MYYTÄVÄNÄ
HIHAMERKKEJA
lnpinkävijöidenbihamerkkejä
voi ostaåkerhoilloissa

TOIMIKUNTIEN
VETÄJÄT

Obj€lmåloinikumån vetiiä: Rilva Puranen,
T-PAIDATJA COLLEGET
p u hk. .3 87210i .
v@stettuT-paita Talk@päållikkör
Harkiilsellesi
omallalogollamno
UljasPemu,puh.t.488 821,
kännykkå
040-592
7278.
Vlinr harmaa,
vihrea,sininen.
Ulkoiluloimikunnår
retiijå:JomåNumi, puh.
Hinta:T-paita50 nk ja coll%e 100bk.
k.019318243,kånnyklä040-568
3179.
k. 2919171.
Tilauksetr
Kn Klemolapuh.
KajakaivonisiinliirKaleviKoskipuh.k.813
5460.

KODAN VARAUS
Kittiliin Kukasjärvellä sijaitsevaa Coados
kotaammevaratad PipsaMoringiltapuh.k, 5877
004raiMåijaSrykilti puh.k. 8764391.Vanus on
perutuva taisi viikloa en.en varatlua aikaa ai
siiiä peritiiin nomali käyrtömabu. Kijytntmåksu
onHSL:njiisenoltäl5 nk/hlö/yöjanuiltå30 mk/
hlö/yö. Alle 12 luodaiden käyrtömaksuon puolel
edellisisrr.Koko kodanloi vdrtå käyuöönsä60
mk/yö. Matkåiluliitonsaunannaksu on 10 mk/

Fjäll.åye!"Akka, kolmcnhengenteltra,paino4,5
kg. 150nvliiLko ja 80 olc&iikonloppu.
Hilleberg Nannatj GT2. kahdenbengen
tunnelireltra
3,4kg,150mkliiktoja 80n* liikon'
Tiedustelut
AnjaSinlone.puh.k.813
5460lai Sa
karjPllo puh.k.8745880.
KaksiTnngiå-retkikeitintå, joila vuokalaan50
rkviikto rai 20 muviikonlöppu.V&åuksetAnja
puh.k.8135,160.
Sintonen
vnokata voi myösit* rehtyjäåhkioita i50 mk/

\-UOKRATTAVAT
YÄLINEET
Kolme Tena Masler-:t-teltraa,
kupolimrisia
kalsikemstehloja.paino4 kg,5onvviilho lai 30
Ijålhäven EvercstUI,kaksinkenainen
barjalelrla
påino..3.2kg.sisäleveys
2 (3)hengeUe.
l60cn.
2 absidia.50 muviikko tai l0 ovliikonlöppu

Savoten906 jr Savorm 1200rinkkaå 100nk
viikiojå 50mk viikonloppu.
KolmepdiasuomaiaisialumikenkiämalliaÄlpc€!
75nlJviikro tåi 30 nvviiko.loppu.
Ahkioita,rinkkojaja lumikcnkiä
vuokre Pekie
N a ri n epnu h k. .810I10,0503399851.
VÄL]NEITÄ VUOKRATAANVAIN YHDIS
ryKSENJASENILLE.

T

TihanLapinkaivijä
lehden50 mk.Oledsuorjttanut
maksun
ilnanedUisräl6kuaHSL:nlililleMentåEenkink.24,2l.l2l8I38,12.
KuulDemestliånSuomenMålkåiluliittoon(sML:njäsen-

jahaluan
kauna
lisiiksilii11yä
HSL:iiän.
Maksan
vuoden
2001
suor4jäsennaksun
50nk ilm.neillistiildskua
HSL:ntilille
MerilaEerikink.24.
214218-13842.
rraruanriittyarJehineinseudunLåpinkävijöihinjasiräka!!
I
I
Maksa SMLrnjäsenmaksun|
ta SuonenMatkailuliittoon.
| HelsinginSeudunLäpinkåvijår
1,10nt ninulle tihete!ävlillålomåklella.
llnoiian osonree.nu oksesta
Nini

00670Helsinki
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LATTATASOITTSEI

Optiloc Oy Ab
Pronssitie 1, (PL 49) 00441Helsinki
Puhelin (09) 503 755, telekopio (09) 5037 295
www.optiroc.fi

