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rA IS MEUORI.A.I{

Tledou AntajaD tarq loppui yhdlstyk6eDDe toukokuu! kokoukgee_
sa. 0B1t o1ogipl1lel€Eä käsltteeksl uuodoatulut [Å joutui Jo
elilalkanaan kä€ ittä!ätt ödäD vila! Je, ler jau.ksen kohteeksl ;
vi-llreiset vaiheet olivat lirEiakkaatle lehd.eLleuEe Euorastaan
alentavia: TA:n nl.oi duutettliu etlrlsnrtäket!åttöl!äll sekava! ää_
!'estysroenette\rn J ålkeen.

IDEärtltuättöBien l]rrll.stell välirpltå'DÄttörJrya perirtelsl-ä srvo_
Ja kohtaan o!. turuettua, Eutta ornltologl€!. vasteavaa el, b.eL_
postl kä6itä. toivott€'vastl euoaikeudet tA:a niDcl uuuttalls_
tå puu}la1Uoet orbitolog:.y6tävr--e rfrt vlåd.o1ltln kilEostuvat
1ehd€n stsäLlön kehitykseBtä Ja EgD1puollst6..n1seEta.

Ilqsl tolnltuekunta puhaltalee Ukdllllr uutta ?au.btla, Ellspä
Eenestystä uud.efie ]-ehdelLe@e.

Elokuu! ha].loJen ailaaa 19??

VI?

xorl v tHOOrpt( | J. . .. -oxnox {rt TiB(örtÄ ..,.
r.{c x€€ 

^ro 
€rpÄ rtÄÄvrL.rt ..rä,ytä
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[ÄtI IIELIÄ - OAII|!1oIOCI 1976

E ltki tr8'rbr & Y.1J. Poltolr & Båi.ro pölrl

tol3la.l]'e tur.trl llirtutietecLli.e! Yhdlstyhsetr läseacll,q
poltltrttun Järertlcd.ttr.r 2 / 1 97 6 -,v-v ås.llttlrllcr
lrr.aIr lvscu Jatcr€r talrilsts Jr rLelipltclltä.
Iarkoitukso!Å ol1 r,lt a krlkitl! til.lluur rlittäyä1lä
rlsttlrigej.,llr arros .uott.ystrs !!y!!tä Ja ten totrllt.
lbrr Julkl-squale! tlr.Jr. filallrutt. ryör fJiftcttlLr.

Jrakr.! Glltrttt t!13t.1yät tlo.rsä olc oaoltettuJr
\clr JiirclllEtölle, v.ar U,Y:r bttl,iiuks€llc, pld,äna
tarp.alll!€la rrådaUl!l,r.r D.!u.tec111atr klrJoltutt[
Jdlal.crl.ta, .1L1ö:
- Kur ju]'I.aistarl t tHd ki{oltottu, allrholiuu tolr1-

tulrel rrlrdcllla[ut lltta tlattt kurs rt'ltauttl8
Yru.tobrUa.

- Jå..rllli o! ptrlrpl lrhd.Il,lsuu8 seurate, dt.! hciillh
r1.llplt.!!sä yal,hrttayrt hallltulscr Däätötlllr.

- f,aatr,r al t1ed.ä, Lu.L taurcev.L vuoEa hallitukratll
1at6u. grlLltuh.r qu.i Jä!.n t,rntec alonss yeruaatl
[llav1E|al(ri, kur or Jär.rtlr rlcllpltalstii ru[taklr
tlstqr lorh .rat hiil\rvöt srcri.t. llrdar ArteJeD llvul1tr
rua ticdot oy3t liit.vLDir tr.tari..e.

- lIJi rl"i1rct oy3t loyh vut.b.t.ltlq c!ittä.näå! r1ellD1tcl-
täår. fut nl'ltii rJrt llelr.rki! !.et1h, q1 .te EJrytX

JåttåI rä f mrltsott.Ja Leiil.d.eår t)(l1tt1!r!ai!uud.t!1.
[alvettav.åtl ktra.ttö ar valtr lråä[airer rlqlerylut.
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1. Eatstä va6t.rrc1.t.

trcråkuur 19?6 loppurE renl.!!e qtqtqlora!*a1tr oll,
pahutsttr 5t kpl, Jeiri& t:!ta purttul J.ldt rlvu.
Eärä o! !:oj-t 221 !!y:r Jät.lriilirä,ttd, kut laltst.u
v[odcn ellryrr lgtear8uklcr ukaå!. 819ä Lcburlrtr, rEttr
oltlekal, y.!t ulrlet avat y6rr.tc! lr.dukirrlta.

Vltrl valteaJra a1 luostutut iholtt.Eai 1tsäfilrX
tä!rål1i!e!11. Ile /+8 ruuta Jllrutulyrt ltl,Iu.kl<11r råh3
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2. Onltalarh allhrY.

Ut€luLon kke€asi rcl,Jä EysJE stä pFki kartolttr,lra!
!thr18er .nltobgip.Ivcr 1tr.!rå1atä toblltat.
l.illtltse tesLeer rlltteå, Jo! rctkellJr.,ktil,lrlrulrttr
kuviave taqlulxo volal..r tl.lctää Loko Jirell.töör!
]Jhturetklllä llloltli kiiJrrärsä

&.rru hrrvcnh ulsaDl.n
v"l'LLolaa kuh k trar LuL! karnr

ta].v!lLa
LYäÄI1ä
Lo!å11ä
.JrLrt].II'

21

10
15

17

Ylllaasr ylillo'rr
229
418

15 24
15 22

tsu or sl1c'11i].utarr, Drttr rltor? VrltråJ i.r ore arrlo
l,llld(lri8kel,ro1ltlrrl .! aclrnaTai

&.tkillå Iåyttiirlirl kulhirrluyo tirkcysJiirjostyksc!.å .r
125416

IroLhrpyörii 2t 10 6 +
arr r.ctt.lujcl.cvo 19 4 3 I - 1

orrt j.l.t A 19 n 6 -
k vcrLr loottorls,jo!. 5 9 1t 1 t
Jtd.låret kd.kur.uyot 2 + + 1 2 -
vcro ( routu-, purJ c- Jr.)- , 2 e 2
t*r.t1-l-
p.ttrd(e1LIa - 1

hclllopt.rt - .l

Täa8li viiLlrEä tåVtJrre. hqorsutts8, 6tte ygltsurts! tul,!1t-
lcrilcD ol u!q1n Tara1l.1lte fllotcfohllta, JoBa raltlrla-
t.htiivlsrilE-r. JoE löytJrt rtlt1r.ltå v.lhrttay"t. tklLtns-
tobtla, lopi.i !ul!tlå, .ttcMrt:r h8llltulaess3 tätitrys
aLc thtätitr fllosot1s,. S.ra!t3 tyJrltä oD Joku allall1lcr
L.[.rttl eaatt lut Joutua hqqlfuD JouL]oo! tål pelrv.ltob,
lutte k 1I].1 on plrrltty !.attrar !qkra!. VarteaJll]8 puol,o!_
taan U,.tse olllrt tulkltlellllraltauklla hr€ynJrklea!å, J.ka
uteloe bLotoopp[tcltJEJrkElä. H.lppuuhå! !*ayl! Jrrpärlltö
ratkrlssvaltl vuodenaj estr, alnalrb qEqttpletr LobdaUr.
TårX 11q!c.lcll utalur alrqo. paborpl, teplut.

15-20r
14

21 -24r 25 v trl ttl
19 15

V..taaj 1c!r k.lkl-läkal lallett11r 21.19 vuottr.

l,.trlrtrr t k tlel 1lrtlirla.lrLll Loha bcrti]öä,
loplltta 74f, rcul !uru! kllrpulgllr rhc.It.. trur !!ilr
lerhctkLrcatä Jäletlctö.tä rsul [unr!r8 ?5t, v.ltrq.lr
tadetr utrlulcrstehÄr ollcc! tåasä trhterrta pualucctat.

Udellllsta 44 yäittl ltseä.li! ur.ok!1, k6tsl o11 apåyirloj.,
J.t.r rurrlta J:iii 7. Of*h tIlätt!, !1ltå l!I:n rtl.rpE._
11!t.! Je!6rte! yaatrarilpr.! ttl .r 44 rtclDuoLlrtqr
Jöättc&ä 19f !1r. Itkfiiliur tJrtölrtå!

EhLåpå DrJrLol.grja l!.1Dra.t.. !.ll.t.lcr pl'hlu.c*Ir, .ttå
or.Ll,r t1r.11äå! vr!t.!l 19 errttatogle. !åtår alhetrttl
rorlst[ateblnr! Uplrhdu!, J.kt Jättl v1h.l!ct rye!ryt.rtauall! lehdelle YlltråJu r!.!.r Jt olcltt4r L6r.r..
!åtrl trvrlltsyr}ll Jåå,, v.iltrttll l1p[åÄu. Jotaltlr
tart&rttcr aiäråär.

(ryö!4q rre9u.lqt r8rtrurb.rrf. r:. 5+ all,.trttlhrt{ttt.I-lJä to!la tj.rJ olturtaltrfner, - iuttr riiiGieroo"t_tul(ret &ratoprltkaluoucr. El,på L!ru; 1lr.1tt1hsr ko.n1!t!rr1!. !r ellrottlJrlpiiri!tök!ecl lcåttoprtkr{.luLttr}.lkJ.rjcituayalber.la or tttrltr rO ;rotlra! !u.kuDir._Irti.ll,! (kaIti!clr?a1!c!? ) rrr8r.trlll rhllDlteitä '
ujEtcttu_nr+de! s€kr,r, Jr. tllu oi löytpyi.V.atr: RP. )
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ILr.lleatl lulrli.r oa3 oLl t.J ullrlrt retkcj.lt-ttplrlrtö-
ryByqyt€et! terkolttåyan keyättä ta1 ke!åd,, ko lkapa ll.thcl
valtrttlL! !ai"!:
retkelly-tEpälistöJ6nj. ruoaltui![uqsJärJcstts or

1211,
rolrå .. . _ 1.2 6 14'16). -

7

,. latä trlolte vbdistykgotr kokou].slsta

!IJY:! tgiliualr lu.nkoDa ovs.t cllect kokoukget, joieea on
påritetty Jrhd latykEeD tol-tilnasta ja ioruDreltu osl-tcl.Elå.
Jok.i!.! kokoua vas,til paljor työtä, jote! nllden treärä
pyriteii! aovittausr labdolli8llra! soplvekBj.. JdBcrts!
tal-varat kokoustibetd.et j aklrrtuivst seulaayaatL 3

auo
jiirret^abdet
aaari6to

ar laakclut
v[oilenpLrlit

410 15 12
1t 22 11 4
10 11 t 7

2
kahd.cstl hrus6., 1

kerrltt LuuBB& 42
J oke toi!6a kuu&euE1 z
harvenb 1

or.nt yiih,cllii! )qrt.! lytki!
+143

IJlsäksl rettciltä Täj.ietää'! hrlrs_ltltttyar ru!.a8st1 rr.
Eor'lolkeudel}.du1l., ratt.lj.ottcillä, pelloilla, tulvr-
!11ty1Uä, k3rtopalkeill., 6tauautkal-t.rt1L8, turturl-
Lrpilsa, luotrlrortil.ioillr .1uo1,11r, pLlhapailollla J.
J oku on rlef ttltt .rltylscrtl rettä.rreurasr.

Nlll(arl o! orttltologl! r3nir kcrttXtulto$rktr1, tarotttr.
Air.kh Jokaire! ud..11uiåt8 rd8trt kltksritt, Jotk[t Jcpr
ure&rgia. triitiiri! luurernqBkertolEeaa ot !o!6!lalsta :

luuleDnua r 7 a 10 12 16
råiirä

!.iv€et rastadleyrt $r](ylltä käytiintöe js, !r,hd.oll1!uut!i.
K.t.u6ohj sl,.rs.rr, pääolrr .r tay.l,L1to.tj, ollut jokh
.!lteL!ä. Obj cl!åtta ovrt Jotkrt rqriasoetki,r aikollsår:
pltÄis1 ..rd.s llrtclE8. Ittehtrlok!1stg 1aad,1ttu !nr!lr3-
trrrLu}lro ol lcrLtertir ttaJrBgueleiteD: keLou]Ilo! ohJcbrsr
t.i-v.i

c!ltcllli
b.Ya1!toJa
clokulria jA - 9
dlsrrltJltrlå t 1 15
r.tlortoruLsi. 27 6 15
proJektie! viili.Lketirt. js 2t 8 16
hrs.astrskilpsiluJ. 14 7 ZO

k.aku,stclua, 2t 5 17

IÅrek3l tolyottlil: proJsktlen lopdlills tuLekele,
Icppolssa huuletbeitto., FpälistöDsqoJ.tutoLrhtar,n
a,htlyeiTia a!1tyk!1ä, clcr8är ytaLlhlronamtuhsle, vähctuär
nrarl]uurtas., kqtkultalua tol,liuan Euodo j.gtr je harlrs-
tul.lcD tulev.ituudelt8, sivuidEiä, ksei.tottoJs aJ.ukohtrl-
!l1l luouonau.Jel-u.tgslril,t, kert.ktele tolgpjl.kkakutt3-
l.isj.l!,, kyEolttuntj.r, G!1tehää ly\ye4plii k8t!.uksi.,
rlurtulsia seLä, hlara! vaheudl astottarla huolautuksi.a
lsbterlltä, rlke e1 kuulcus kqitenhaai ko!k. yloichuterlr-
tl!i. hcrjoja.

24 5 19

Vaatalmeista o!1at8e kaulc.putke! vrh r.tJetolstr, rutta
J iilJ e !tehÄk8re!.. kig/ttiiä porätl ,5. IuuLlr löttJrviir dloJr.
fkll he!0k11ö iholttl o!IBt.v.!Ea rJös kalt.fi-hlk Dera! ja
.räållä tr riLrerh.cppl p1'!1ä lhtujr, vrrtsl.
gtelutr.vrkk€lta 1ukcv. !.a re].l8her knvr!, ?ttX tåttr
Tuoll\r[otll anltalogeJa r.p11 trttrr lcrl.atteclthcl
h,l.ta kahtera lelriLr, J.tL. ov.t: b.lgrflt cLl plrtr.r-
rctrtrtdJät Ja tollrålLa rolsc! v.!t[.trj.t. trl1r tal rllr,
rlll !l1t!et oli laakerut 41 J. yuadarplrr.tkh 2r. Parl
.Ii l3Bko!k.l,1ut pclkältäitr vucalerplu.J a. Aalu rrattrl
v.l,.trta tarke8tclu ttilrthrlttäh, Jeltlr thtåryvlt
raur3ava trululko nattra o11a alrrr hlrhratl ahtavskh I

1972481

1r-20f 21 -2+r 25vt.1 y1i
+t* 20ft 69*
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lldlEtykaen kekoqster srtlh yrltuttså ratlrlrcrutl
egitelEii! a1he. El ellE 1b!c, että tolvolrtlla alltrl h
alhecksl at rEltettt rullrrrtL. YlcllluonirLtuplr.klr
koEGlticJa o11 Jou].odsa:

- Ilrr! dh-, elolur.- tal ruut. hrvdults ellttltå cn
h.lus kuu]'le 6oltchää hLr*aat!.

- EBh, Jotrlhlatner yb.teclvote Jnnor havalrrlltt8 Ja
luu.takiD krutta .lkcjqt!, !a1 !u!ur lrudulta vuorlc!
kdne.s., cl r'ålttä!åttä llrrul.tr, .!h. E ltEtrlo
o11 lol8tara I

- IhtuEleher rl1tl hyrä tlståä n *iiJrtör ruuDlttttuttr
Jru, \Jrsyrtk.18tä Ja brrkk.lrtr er.r r.ltuEr,r pnlttclrq
alrakit la-vareu.tcn o.a1tr.

!l[il1118cD1r ttrl],öldyi tolvr.t clly.t rå!å3

- Pqtolirtujcr ratirlttlirhctl (L!te Lah!), ehdottt,.
- Tarab.lg-Suoner p.tolhtutllurc Jrr. ttlhiir Ulttt"få.
- lstourtutl]e,lrr !uru! lcudullr.
- frctt.hau&r-, r.lkorelHitlkk - yr. tll.rtcat.
- ]JlDut Je trupurgisturh.!, chal.ttl 2 Jå!!rtå,.
- llrtuJe! laDcutudrcr ltrrlr!.r. llnult.r ruqttuLr.r

tbrllg! Yrtututr. rta Suclctar.
- l{ltrr grrrrrrar lt.crL ltrcaugg.lt1.ltl.
- OnltoL.al lqolr.rsuoj olill.l8.
- lhtlJ.r (Otro Efrln.rl ) ,

9

- &risliloD tbDut (R. lleaevuo, E. f.chlkoinc!)
- BlistalittuLaitojc! \y(ytiL3lllc.
- Sqgncl liuuataali tapabtutastt olcT8t nuutokcet.
- tJhtuLrlrtoJe! Jrr, Lchltyk.catä Jur! r håy.iltoj e! pohj.lt..
- IrL lhtlreloBicr lehcrpl .sittoly.
- Ealtys rellrircr llrtu8a.laa tahj,rrestr,, Jtks tuoita.

tulok8le. 881ts. låkera RuottlEsr.
- lriti,lrr "lirtuss.rå!' to1!1!t.Icrto!ua vuollo! v.Frltr.
- Varpqsl lDtu.j e! ilitriliirlty8.
- r\å"h.LrsJ1or rEiBräärLtt. r.a.to!8a je kld.Gsse (Lch1k!in.!r).
- I{etalllesi|roLder k1lltäTyJrdel yej,t utus haratan

Yarastttulhahutr,
- Orri.tolcgls! ktb.necttltrcr ret.dologie

(OU1 Jlrrrbctr tr1 b,rtti Sol}Lcti).
- lirtujsq Euutto (arktt ).
- Var6inåls-Suonqr nuuttorqltlt.
- Bot&olellcc U,! rlclurcllrå.
- laLvinrokiDlr.r y.i.L[tu. k.tLe]ettolb,Lr.
- Sullrssto.
- Iiltuvaloh.ryaua.
- Rartakttcj et lclect.
- Xiqlusto o!$! j8 Jä1)r6c! plllrr..ppaldctr (I. trunl) .
- lter kehiten ttrciin! pj,lil!.rlch,cksi (tr. t{tH(ota) .
- turro! sJrrty IDI:B Llrtrr3scrqksl (0. Kivlvuort ) .
- Ultrera.rlatorelga8tus (J. Virtr.re! ) .
- Tun)! Lirtu.dqbct rtrr p.rurteJrben J. .!st tokout!.t.
- &rlettivc*oe käyttö UrtuJcn pJryDDiErå (V. Vär!kå).
- Si.tsr8iBesti kittttåVtrii, pä1..äiir ol,.y8 l1liu.ulrs

!qtJr€llä.
- Ed.l,ll,!en brllltu}letr r.eli.
Kutrn !ä](yy, ?jåtle1yat lor.tktur .hdotukset erllt| tutkl-
ruhla, Joko rnsgto.B. t.l kirJoltuspöydä,I ä.&ir.!!å.
[\r11peår,! tutlhrslöa.lti. trLh .ttö 6111ä v.at ...

.M.ttt 2.
2 JåIrtå.- trLrtrJcr prsps,.htl- J. .tlltttärucr, chal.ttL

- Suttlr Jr i.kr lbrr vr1.p.t!.11r Jtrlr.tra.
- hrllllJårvrr y.r1- Ja r.rtrlbrurto -75 (Labttlrcr).
- Åyrepfa urtujlilrar \yhrtllurE,
- trltrr .arir 11 tu].g.årlrcrl.dLltr tolilltia

thdl.tJrLscr Jålcrllr.
- lhv.[urrr llrrurto (J.E ]31.).
- ll[usto lErur lrudulh 6o-luvur vrl,btc.r.r (g.nftr).
- gartorlcrl retl.11tIoht..r. (1. lrlporct),
- E ltt.r}.btl läglruqttopaukrn (J, farhrråkl)
- LlrtElotll Erpuj.u (8, Xrrbtr, t. !rh., 0, ArJl!l.).
- P.rttr.la - ltsUsrh ur.lrrD.1}}a (!GrrllE).
- Jqrt ! p.rlvä llursto (8. L.blI llcr , Y. Vå,rrkÄ).
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IhdlstykEcr teeäpä1vät polkkeayrt nLBrrtorlllfakoutltltrn
lotroIl.kltl tapaa. Or alka., oD tlltå' Ja or lhtuJakln.
ILleise6ti joEkus on otettu liiksrkh vapiulsl., tolktpr
kesäpä,lrlä valtustetat e!1ttäyät rcqraev&lelrla pcnrstclujr:
" joulo.E& tth{ryr tilvistyJr '
irrtypäteiii! Ja polictea! tupakkla r
" trlkoi}öhÄn ? I'

n Lr yho yarltaa r (ruol[. vlhissä oÄ totuuc, toh.hu[. )
n aj-k&a o! ilDeiseEtl liia! väbå! ku&or letkellJrJB, elke

polulka &okolalsuudessarr Jrlll rut&[tnr ohj ebstr i
tr.8äpeiylä plti kultelkLr tulblra vab 12 b,e!teä, kur ta
.rrcl1 rc taqreelLls (st. [leupltoettörlä löttyf 9.
J.tkut BaroiTat, cttå ke!åpä1rät cvrt tgpeettotrh, k.!h hr
1t!r e1vät käJr I'a1tl1a! alara1La. Iäåiin .! h|l.laqtGttsTa,
että Eekootltua voldaar tsrpr.l yratlcrlt rrlrr,ll.kb.
tr.gäpeiviä luoltaylen leululr'rt ovtt hrrb luolarllTsltla !
! qrrttlrl kcakustclut n

" lahdolllsuua JärJ e8tää kcrkcatelalrte, l1rtudlh1ä
llvlitävliä ohj el,rrl,, kurha! plrula! tul-1!1vat tqtur '

' krrätaufo tollittrarsa ([],Y!r) or ruut.r pltlåbkb i
r råkI! p.rulkaa ka8äI1åk1l r
t parull k.tran taåt fotsaotrtuu yht! Jr sarallr tul.c

.uc!1a16ta Juttelua &E \tödtl,Ulirtä eslaistr n

n lotiillii el ole rultr Jrhtclstä toblqtaå '
n yhd.cssåelo llråiirttry "! tutuatlru parcrD1! to1slb alar harrrltaj1tr n

, luarrt herkeå i
' olr rukrva tevate LllcgaJr rJrö! k.!älta i
n alr.r vlr3llher tllslclrut pchtlr .sloltr .pIv1ral1lseltl n

rr valalra! ruutt.rLH n !11! attä k1luoltrvat n

n rc yhdlrtäYät Jälqlå ,
tr !äpålvicr raArlt palH.6rvat r11r lattallrvartl tavalltEcr
kokaukrer pultt.ilta, cttrt JrhdlstJrkrcl lrkou.Iserta esltettt-
Jä alrtuksia qaLallr suoraa! holttää kcsähelterlcc!, Sitsl
udrltlh ld.c.lta hasepå11.lrr kcblttårl8cksl, tulokset :

'll

!e1y.1sir keeåpäivlcr ehj shaar lurero j ärJ e Btykeessä

Gsl-telai.ä
ybdc ssäoloa
rotkLl
tuuta

254
r) to )
1241
1261
1 10 2

1

6

1S

24

2

lr:rkiiköhÄdai,ste tgl tartsoittaa ??l i, hibräete1i erä!
ttttd ybdelelaolo! kobdell.. olisLpa vaiD tyttö kertorqt,
ri.LlalEesta pitåä, li1l voialrys k€rtoe, että Juuli
r.llairta yhöea!åcb& hrsylJrE tarkoitte8,.

Parhaafsi kesiipiilviiobjelllai raj..nostettilå nältä :

- Lybyst tarirat
- arilalslt pelit Ja L18.t
- lopetus
- d1a.!1tytssci, bupiohjahr
- tMr.stetty suunnl,ltuc-, p.U.hIppt- Ja kiiDyiLl8tl]pr1lu
- Bralta-luuto! leqraarb.!
- ullr.r,Iu ( elrrer Dullojs)
- Jalkapello + tlkadeittr + ruut urb.eilulajii

(el kåljs,ljuolti)
- urherLu, velokuYau!
- kij'pcilykilFflu
- \ylld se! rrvra
- tutkillrf,ret
- eopiv8t ki1pa11qt
- volEi orga.lisoidE Jgnk1l bJrödyuiro! tcrp.ukre!
- p.le9l-lkech.rstelu .
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4. Iä!L!i.l!ä opitltotoi"tiDr.ta

Olkeastaan uteLu.r EJrsnJrttl tarve tiutae Jåsclistöl toivcltr
orritolegist.a llBäopintoJ.r euhtc.!. Utoluvtstaullllta
yoj.da€r päätcll-ä, sttii byriikliiih ophtoalhc el v1elä tak !
IarJar oEålottoa. Plkellitkj.ll takcckEi kävis1 tl]alBuu}rle!
J firJ o6tän1!o! aelleiaec! rlkaa! Ja aoLleLaesEa paikaslr,
että rc Eoplrat bJr".lll lorle! sit ettululhh. träillä rväi1tä
toiYoi opaEtusta

lelr8a€tuklclte 21

rlttrlsrerstshl,Etä 12
pctoLhtuJetr p.iklBte!iaarrtyraårie' a

Jur.roD kasvakker! täytölrä 4
nv.l^keldeln l.Jl.r tuula-t..!i.!.rr ( rif:iri t ttrrj, s e rd ) ,2

Ert! vtttaaJc thatttl rl,!l1p1tecrå!tr, cttl r.lr.J. turrlr-
t.ta$, luttr lirrtu. !ää!l-totåät. Eluatqtratr. S1k tuulltu,
lrjlllcs! tai rodE1he! o! råertttE, rutta ,k!11ör ttlrrrlltn!
.ri,!. rettaå.! lulrrogta ortsb tqrrlrtu!, al.tl!!6. Suo[cn
klaL.uähår lolta hlcrouf!1r rllttå,ål
prr3tl 11 p&pclLa lo1st1 ktsyrykser hrucrc! kohdrllr pub_
tranahiserä, rlke ar tul-kltt.ya 6ltc!, .itå he clviit
alll1lstulel linkÄllnlalre.r ophtotoL.lntra!. Iolsat tl'at
hrluavat 11!åti, atb!c!! !

- kl'hl.aJler lrrni'ä'ltyt
- varpuElirt[Jer llrrrrF1tJr.
- tr1lals.t tutkiroqetrdlt
- Jqtrtr k1oler lurall
- plcp..robtL (to1v.1 2)
- äertqr ratlcl-rher
- rLatä s.ad,r hrlvsl.la b0r7å, JlirJ.rt.l rrL.rera
- ]lltEjer relk1tJa l-uanrar kllrt.kulqrsr
- dal.Lrl-tirater o!ga!1!air1!!r
- tl.krccratrrreretcbåt
- rltct kuDotr rclrgratsja torlDrcllata. rayhtoru

eutlolle lhtuasorasraroLlr,.

13

5. Tätä lielte rettl€tä .ia lcireiEtä

fbdisty€ oD pyrkinyt j iirj estli!ätin vuosittain peri retkeij,
Jäa.ai11een. [å6tä on 24 sltii nleltåi, että se o! sopivasti,
27 ha"luaisl e!e@äa, eikå ykgikåiii! vähelpää. Joku toteaa,
sttä retkiä orl Järjestetty sopivatr uEeilr, Eutte helkltoe_
rsti.nl1D kohtelsii!,
Sopiye! kohte.! velitsedsekoi lqsyttiitd<ir j äseltetr
t.lvelta retkijndpelistöl suhto.t. Uukeat liibtigi Leteåiäa I,
!.j.ILe 10, jiirrille,/lehdllle 18 Je EaariEtooa ,0.
KoLi6 e1 llihtlsi nih!*tiiir.
Ophtotohinnan kalnalta äär'i-DDå.j.se!r arvokag 0ll.61 €opivaa_
dj.ttalleD leir1. Ollitoleglleiri pystyisi sltäpeLtsl suo!1t_
ta.h8,a! Eahtaviskb kaltaltus- åur rulta tutkiluksie.
Va.teåjista 19 ilnolttaa suoraar, että e1 liibtöä libilrkaiåiE.
UlelDat ryöntci8€stiki! subtautuvat hivelre! epåil.yet
JoBl(o Beplvaa ajqolohte& löytyiEi. Joka tapaukseEsa Ttry:n
Iesiiaikaar jerJestilDlille t.irl.Il-e ol- j,Ei 12ihdö88ä haLutullluus_
JärrJ c!tJrkse!sä

Kötsar

Puur:iliirlrt
EBiluoto
Yyterl

Ir.rits toiYeltai
lbygDaD]trs 4
tappt 4
Itå-Suonl 1

Eulppuyuarot 1

Kustayl 1

Laa X3riala6 1

lybåJårvl 1

SbeU 1

topiloJan kp. 1

Iarketpia ehd.otukEla lJapista oyet Ko j.llis-Kåiran galarajärvl
ja 'r!e aluo, Johon !trI päiittitii k6sLlttää. heyailrnointlnran.

1234
14 A 4

76at
9426
1447

=26
=24
=21
= 16
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6, !ätä deLtä J äsertiedott.€ata

!lY!r buAjeih reropuolet! kakal suurta otat thtqaseDet Ja
jäsentledote. JäEeltledgttoen hj-ntl luod,ostuu l:ihl!!ä po!t1-
lak8ulate, Jotta e1 dLlää.! pystytå kle'täträäikririi. Al]loaksl
lrldollisuudeksi plerclrtää tird.otckqLrrja jää tled.otteldc!
tli,åräD våbertäoiren \ykyisestä lob 1o/vuosl -tasoata.
JäeeDiä ei tå11airen ajatus taida rlelfytt?iä: 10 h,sluaa

J äsetrtiedot iei.ta ctlerriin, vaLn 2 viibeBåtr ja loput l9
6s.!oyst Baavaasa tledottelt. ttylg18c1leåi! ir11ttäyest1n.

l[!in.i krun 1976 JäEetltlcdote oll hårv1!al.!!r pltldi J! prhu.
SiltL 46 Lulcltrkoko roska,Dn, j. vrLr 4 t it! päiikohd.at. S11!
aL!ek3a! Jokalne! tledote e1 päädy luorar.! rolkakoriln.
Jäsettledotteca kehittäri8ok81 amqttii! !€lFaavat ylhject :

6r9rDäl rähcElir!
tj.ltulaYabtoJa 42
lysaltJå 20 12

15

XuuteD oltii! j ä,seltiedotteesta eitä lrieltä että
- Ybd.istyk66n toi"lj-heBkj'liit ja luut avainhenkiLö t,

osoitteet ja pub,el,iieet, vir€1Ile oLevat lrojektj-t,
ede ssä oLevat railin!€r eryoise t tapahtlr.lapålvåieäärät,
kyseLyjen eåiiirii.aj at tiiviile luetteLona, jota ejan la
a€ioiden ed.eteesä, Ärutetea!. IältaineB pysJrvä o8asto
tiedottee! vliqeigeksl siyui(si.

- l{uuttokaavakl4eet Jrrs. vgis tull-a sa8alLa ko!ij,!, etteL
tarttis bÅLea.

- tru)t avas liitit, Eattupi niir,, .ttä koko tieto vol
re8rä harå.koiLlE ,

- sen p1tei61 jatkqyastj. pJrrkiä piieka€lear jä8eD1ä
ybtsleiia toi[iDtolhb, tr. rktivoj.de jäa6riå.

- OE. tÅrtte esj.tyslLats ptläIilree! sslväst1 kj"!lec! alkuu!.
- trlolkolse! aslaliiqea.
- K&iha€o olisi bÄYj,tcttäyii.
- Arialltnell.
- Karta€oskeat ei tarttlE biivittiiå.
- Suhtrkohta klva. JoB ao su4 lqhquttae nLia ot buonolrpiatfu

aitbty.
- Se pitd,isi håivittriå.
- Saisi olla paksulrpiki"n Bikiili pudjetti E811i1.
- Se o! BiDänBå lei|qlo j.hj.ö Ja kehj,ttelJar arl,oiaeD.

X.lrDettaa, jathss. qyvtÄ, että puetuepoLilttille teDcJä
oa vä.ltetty (,,toverltn). Ykslttäieiä töppåiykE*i, e1 kaEaatr
arvost.lls; ob}ä Joit.kin seaettoja (ylalskokoqs po.
yMigtykscn kokoqs) Erytä tarkiatslla. tralkelkal.lrldaårl
rrlEsaBti plus-pietcitä,.
Pjrorpeqr suuntsrt ollaa! Deroass,.
Jäseatiedotteet ovat paikellaal. Use.tul' saisj, postl-
luukku kolabtea jåseltiedotteea rerkeisaä. SiEä1tökh
paikalla€a, litii rryt Joku utelq laskee tiedottee! laatur,.
Sen pitäiei antsa vj.rikettä Jäsenkeskelsells toiDir!31i6
ja byökiitä ki.ivaasti euppeaneköislä (piDtra111jat) Jäseu1ä
vastaå! ja artaa l[oDlgtB[o j ol[tletoa Ja jakaa ekolggiste
ae&eqystä,.
Se on &elko tyydyttlivå.

577
t62
1A 16

56' 4+

+arrGlttl, : trku$ar ouistut.a! alhecl velklasaa yrl1llrssan
+kooaDtti:njas taao o! sale kui! tl1re1s"t hreercl yuattrn

Ir16äL.1 tolvottli! : JatLokcrt.lrlrla (bJrrlä), lulloJa,
tietoJa kaavoltukseata, tl-etoja 1!-br!Ik61ata, rad.1o- Je
tr-ohj 61eat, vålialketieto J a Paho J o.ltE, t j.rto 

J a !81i11a8ta,
kalk.rLa:is1a pikl<utiedoiukElar !u!o J a jr rlikrrystå aYartalraa
kuLttuuria, &lali huuleahelt totcnitrrlcglaa i e ssrorto J.,
tlotor tolDikult1e! kokrukli.lti Jr toltlete, laaj erlla' kat-
s&uks1i yhdj.stykec! eri tobircroigts, tlotoja Llntutlet.
Jåirj eetötoidlEasta Je tapahtunlBta tr.rualla, ,tä nyi Eyl,kt
ruu.huJq tuo, ruloja, bluka! tlrutaklt! ]-ug!toa kä6j.ttel-evää
hrl! ll!tuj&, rräJro!!äE ruroehl&' kyseltj.! tarkoltukee!
selittär1Btå, jolloln holra tevlll DielltkÄän-ÄkBl, ru.loj&,
retkillå ktiyit?tytydste opalt.vaa tlctoe, !q!hie, sckslå,
kuvia, verie lekä korat kauet Ja paLJo! cleEä! sivuJa.

TäLla1ket lato J a
ryselyisie yt!.
tietoJa JutboBtt
ublaulsla, kfLgtyetå
huu.nor1l
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7. IItå r1rltä !LY:! lohdc8tri

YMiEtyks.! c!å j ul,.kai8u liedo! ÅttaJe on vj.I'alligtettu
hstailtojen, tutki.nuEte! j. idsoide! j [tkaieukarava. TÅ:srt
Julk i.stu tekstj. tqlec huodatttveeti halycrtiåktl kula Jäse!-
tlodoteteksti. Ioistaieeksi ei edec oLe o1L[t polkoa !.A,:r
pridurilesta yli lrhdoll,isruksieB tai toLyeidel, sll1ä
valteaJl€b Ej-elssiå IIJY:l lehden pitäici vuodelss itDestyä:
koFar 2in Lj,eLastä, ka.hdesti ?r:! Ja usei,nj.lr 2g:r rlclsstd.
JulkriElrtl"beyo liippuu ratkalsavastl lolcklatä,. Vuoslttatud
lupssi ostse abaklr yM.r lulero! 2 hetkl]öe, kåkgl lrurero.
17 h.*11öä Ja cr€lpikh rl . taitllir kohd.an Jätt1 tybJriksi ,.
O8tolupeutciir tlltettl1! useil ebtc I nelsällöstä riippuotrn.
Erär tä'!!ersl vj.clär "tolvottevasti ci Jotej..D Ornis !e!!lc.-
r.llta LuLyd(lrkoilta tl,edettä pel,k&iEtiiä!, y8ar aoplvar
Lcwttä höystettJrrä ticdotl.i.
lo1rer tarell1le! ehto .rl hrutt8 kottitr pf iä toUa,
h.k6rrrr er lähdsr, SäDär aletuhset ihal8l ncLjä vaEteaJra.
EräE !å1i: oEiLö !1ed,or trt8J.. voisi 4IröE tilati, !U! cttå
6rh. IåELIä I'korcasEan alurrat volvat saads jokt lulero!
11rr,r huctrttavle J ärJ cstltJryalkeu}81a. Tliältå €t lib vej.!
tulc liiMcttye kokouklcer ortana€rf n lDittue palnotuotcttå. n

V88tråJ1.! Eiellpltoat lehdea sldillösiä:
cr.r!är veberrär kutelr rytkl,!

!i.11p j,dekirJoltu.kEl&
tieteeI1l.syyttä
ybtocrvo tokrt BauksiE
rrklEtoErt!auk!la
rttki.Icrt.nukalr
brruraria
raardaataiuLaia
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- Uolettelee.
- Politllkka pois.
- Se on paras Eitåi tåieän alan yhdl8tykset SuoEesoe ulos-

antavat. Plenettä iuLevalguuder haittata oa tihL:r. llidelt
kansss joutuu. P1tä18 hattkkla lappi e11 kirJeeDJerjestäJä.
heh-heh.

- Ir-r€ttevuugaete volsi o11a belpolpikln Ja luentosalitr
nulero ol1gi kiya oLLa råkyyi8Eä Jo tied9tterg8a.

- Sei8i oLl-a ilEoitettqla lucntosell, JoBsa yleiakokous
pjd.etäiitr (voidaan rarEaEti ottea selville etukätee!) .

- OD kåiJrRyt LraeiD ttiln, ettå J orlku! tolrl-kutr]laD kokous tua.
o! Jo ollut, ku! tledote tuLe.; slls tledote aJolsB!.
postllD,

- ge oa Jokseo*lu alicnnuLalDe!.
- Tul,ec blukar kalltiksi, lqtta vaLtiobs! ssn uåårää,
- lleDettelee e1lei ole al"våJl toElEEaa! (luki.Jakaa!).
- Havalatoja pitälsL kertoa enemain Ja tarkl<a kartta

palkaaia nl.a€ä pituc istuu.
- Se on kehlttynyt byvååin guqlttaa!.

- tro, kohtaleben.
- Tiutka bona, tiukka ho@e.

- On aike hJreä.

- Lueitavuutta paraalettaTa kehittiiriillä talttoa,
- AgDlan harrastug- Ja gto.-luobtee! huoBlolde! tulos e!

.Uut \yvä. (Tietä:ikeeDl tledottee! kaEradsesta elnoa
palld.io sleältäe pelkäetåiir tåmlllte Eittå. )

- Sr o! ykai tärkeluistä !'JY:E touhte,Euodolsta nlrolcu1]Ic
[trY:läisi.Ilc, Jotca aEialllluutta.

- Ja ?Grkele, linä e! rakaa tEetä PEff,IIXÄÄtr.
- Suhteellieon hyl.ä, \ykyeii! a€Ielllne!.
- A8icll1sla, ruloJq! pud.ttua pe1E.

-.tgkaileD kj-lJoi.ttanato! aLvu o! oaa kaEyavaa puute.

t6
16

24
19

t

t
10

I
2'l
22
't6

12

1'
25

26

14

11 5

522
19 4

Juttue llrY,r tol.Ilnlrsltt 12 6

lrrusta luoEtaol 26
1llttJrvästä

(.uc!tteJa: rtvähq!!år tLotecllirJryttä, k.ska
ueeiultor kvarttledctte"

nasoraket8ruksl. o! soplvastl, paitsj, La1t1lagta!
I'ere@ät huulor1a, Joa Ec ot bJrväen
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!1!äkr1 tolvottlltt tlrY:tr Jlr1ka1€ua!. olcvaa:

- pöyrlstyttäylä Jatkokelt.luk3lr
- byret thtuhuulet, pltlaJrirrkcä y!. (= cpf,tledettå)
- luellgnsuoJelusta
- tletoJa rarlen olell,u/peEäpalkolEta Suoreele

- tletoJa erL liatulaJie! rulalualclti ILY:n alueella
- ekolotLgar laa1lEslkuvaq ruoilo atuher
- pcrholeet oyat rukavla, 9s!o1u rJrJrret, pa1! lllL1Lra!

tj.eterllisJrys Ja fakLl 'riutto l 
lurs

- ubk uksla
.- Jiiuä J atkokertoErs, lirtup3lkk.Jcr esltt61Jrå

yrpär1 Suonet!

- Jrrp,suoJ. trebtle!, art1klrel,clden, uusls! lLrjoje!,
tllalsuukslen, h€*11.ö1ds! rroltqlu..

- valakuvl.
- LybJlte Hiiiltrökslä ta1 referqåtteJa lulEtr tlltqlobdlltå
- pörttöboulcD tuloksia vuosltt.lr, Bl,lr pöllöt
- tuncD tekEeerauatulotaet tcsiiltl -75 tra -76
- Rulsaalou takgqeraustllokala
- ottac! oppia Suorenselär l1rtu1lta vol! Julkalst. rlrl.!-

kllnto1rla relgas1öytöJå lurus!r tclgistetullta llrriuleta
- koot. ?o-luru! alktikråavalqtoJcr lr.bJrltr yhtcqveto,

iolleiE ttäKe lulaistc ee &utta tc!1aaD or
vuorlttel! taiillå

- Juno! ya.lhoJe! hltr1ltojer Jonkulaln.r kås1tt.lt
- JuncD brultkirJ oJ a! parh.rat palat

t9

8. Ietä lieltä Julllo! li..ltuaselssts

Harrrinaise! Jrk6i-eislialai ollaa! tLrrDo! Iiliuaaeroan suhtgc! !
Asc!å! tobiltaå pltäå tarpeclli,sone 5t eli kallcki vestaaJat!
Vastrrrei-ata oI1 JurDo3ar kliy4yt 42, 61Ls 11 61 ouut liiJr$rt.
!ai!å vuollIra {.1976) Jul|logee al,koo ).iiyd,å 15, 14 taas.1.
Julae! ascral tolrlllrtae pldettiU BielckldiÄlii slksi etiä
- bai,.klenee

- Ju:rre e! yllygbalscatl SuoEen lonj,puolisiB lLttupatlrla
- yksi erera arårj,atolaa el olc Llj-Laa lll:l].s
- aial.lä tu].lsi tehdä rlslckkä1tii = byödyllislä perus-

selYittkEiä Ja tuttilurlslE
- silrlo voi ne!c!Ä DirDoJa koräåräär
- or oltlyr 11ra,! ruuta tuollab,ra paikka saalj.stoaa8,

Jolrc va1 preta laat€rc.D kcyaa Ja p€.baa laåilnåe
- \rvä rentaatua- Ja retlitultkcbtr
- ee oD lårklDel.l(l(a, elIå roqr,Ile. oLe tuutekå€r
- L1ltu3sels otl Jäs.DiL1e el.hcbto (orn1to1ogli on tåpr el,åd)
- Edl\yy koak€tqe ulkosrårlstcoD (hava1lrioilti. )
- bDostaa Jatkåra8! Luotalrl,eboiatd halrastustr.Eg
- De jäEcnet, Jol,Ue el llrutcrl cle Dabdoilisuutta alcrkeltr

u]'kolearigtosee, volvat Ben ryt tehdi!
- plrloj.a Yuelsl
- relgastukacD, luutortarkkailu! Ja lgrailu! vuoksi
- se o! ehdoto! ataeaabgolatosaqlt ja b8Talato1ltlpailta
- Saariatotrerea allcalla 91 tohl lurute yaataavaa

- !e aDtaa koDtloLloldu! Ja keordj.loidua nshdolliBuudc!
tgi.i& byvin oral.l-[rl9sllr sasrlstgaluer].la

- voi l-orauLa ulkossarlatassq
- acbå.D aatra Jäsetrluc jotektD or!ltor!å,!1a)r tyydytyklcksl

- el Jrtse1lr pbooJa .

turloo! labilolliEeati Jå!JcltettävÄ],le aj.l,yousrricsullc oli
vsLds lähte!äälr 18 ilEa! kErvaustr. tlatkåkorvaus leatais!.
liibtlJöiden !ätaä,lr teEålukuu! t0.
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Junc! asclarr toidEasga klllllraEttE c!1t.!:
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Irutel oltii! Juno8ta site Eleltd että

- orlr leilkl-!öLl! Eaariren aaarel.le oLi8i huolattava
paraDlus oloEuhtcisih. 40- 50 r2rr koju J. g- 10
!åhupet.kkee. S[urirpr,!.. vaike[tela teltaa olla ].uvaa
aeå,!tl, Älut olg.lDat vsr"raarkllr J åiljcatyislvät .

- aaali o! yek1j.uut9tt.v3, jgko olan ascrårakcDukset
hstlrilisel,Ia taL Dlttärik isetls vuo!.aeoplruksellr
dtä piklrEb.

- l16l,1talto ou,s1 talpeqtr s111q, Lc! sieUä k!iy.
- ej.tDo pltiiå saaalr v3rrctpL j&lal8lje Js -t1h!
- Ee bj,oa iraiH !

- ta$r1ttei6 kiirppå ( o*ii nileeuoJtr).
- hlrrar pailrla.
- tllai ohLÄ yarott8ya tolll.rr.r llialLirta l(.hlltcerlstr

Jr r tietcrLli8tiiristär . Icrklttävb rEr Jäsetl8töctä
llcrcq harlaatcllj.ttl, Js tohbteod.tuksct e! nltolt.t_
trya ac! lqttls.Btj- Jr lrhirllltrct rotlTaatlot trJ[t.t.

- talrilrlr Jettsuvuus allrl tsettavt.
- ar tlvr prlEe.
- aa ar ihrr!3.
- llrt3lllla loJulc str tupt Jr .rr lupa. Kel,p8ls r r1eL1ä

Lölllå hlrrtiarii s.vu!!a lllituJer Js, krrtlrtrtl karsr..
- lyLl r eD kevas!
- al,illhrr tuoll.Ih lulrvr kätdl, Lun aaadetoluouol

lcu!8al1rcr .lt kabdrlttrl Jdlryt luvEtt.r.t yåhit!.
hutarat eblå Jrll}ar..tiyat Jur.la8 Ja luutede tulte
pii}} J8 (h8rru€tslsr lrlok.eu Diellpide).

- rl&.a sl- .L. Juuli rulr.ltr kul! Ititpäsoå, tll.påiseetl
ryrör lltruEtos!8. S8trl !81! atla yähii! iselpl.

- raårtå ca1al yähår plorcrtää cttsl rels3u kiv rsttskll.
(y11ä Ilirypä .Ii6l lr.tivr !i1Etl}s1, .t tosl rrs.rt.vre
tulls k urillt. luolr.rta aqllilrse! rötL3ktiii!. O!8t
a8tlet ]'aar pgruk ,r rulr.sa, pyayiEi Ec horet g1lvarpua,.
Iörhr11Jr p!1s.

- euulElivoqs ot paLkaUral. \tös tuplat otls atatava Jl,
1 kpl estlakeappls (Ja ttttöJä). ?1e!1 hrsJ.lys herkllöLltc,
Jotka eivät ei1yo. J,Ul(liiiir ! uslaLtalako slistqyt6.! tottu_
lut heDkilö polletr l.otlllle Flä?ib val o!k. Jälkl o||r,

luutotrtar!Lallu 39
lo!.lLu 11

relgaatua
Icskeuat

1't
10

luuta kilnnoBtaraa o! kuulcEr:

- p.iks,a fiil-lE la Atrdertlo!
- aa€Dan säilJ/llncr
- huut.k uDpa ll-lrlh
- kåv1Jöldea nlcL.Btcrv€y!
- eksoottiBer luolia
- tutuatuu saallstoon Ja tcl rlu.kl(alaLilr Ja eläriili!
- ralr}a Ja tullelrr
- lallcrl
- d.lcrtervcJrs&spcktl er ttös tårLrå
- a3arlsto! kruleus
- raritilrlsuur
- lrlLoaqårllt.! Lu.!De! Ja l]irLste! ololtlc
- bJreå elo
- rcditratlo
- tlcala je faura
- r..LakuYaut
- p.3l-!ä11trueto, lqolt. (rru)
- Laralllr-luutoltrrLlailu
- rr.hd.olliruuo kuu.r bolgrlluur e11 lrårcr tl.rtrlt
- lr.rela1ator kolttiiröt
lÅruUol! ku1! kciiirlt .! .L1rl v.h1r 71cttit!!iii! turlolla

rllk r 2 vkas tvkoa kfuqnu
Jar ahskalErLt .!. JlrJ r!-tettäLElhnroratlvdcuyEtå 25 12

Jor llBäIrsl Lofiattrl8llr
rrtlku]-ut 28 14 6 2

J.r Y1ale li!äkll kamt-
trlslh rrerrlulut ,2 22 10 7

' V11IIo kcvååeBä or allut rtl:r all. 1lrtr 8rultukal. ! ,
oll €rXär ar:lltoLrgir tot..rur J. ' fAtr .1.11å 611Lo1'
tur tllrLEuus rattuu alera.,r. Pqlllluja e1 r8llut.' ialur.r,
totGaa tobe!.

I
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- se cn thsrteellhan a8dapalLka.
- LälDpä o! saatevs paleDpaa! ku!t.o! (ku!!ar Dokrt 1kkur.1-

htur, 6eLn11le koyrleyJrt J!€.). AlAcrso! tol lu.pu. nbd.
vuob€lkoletqkaistr tal lalkoa rrk-vutkraa, Jog !!Y kus-
tentaå käDpiilr edcs Joltl8ccnkl! tladettåvå:i! kultaor.

- sllare på!i6y tcMtiitB eriilLtå helkflöiltä turhe.n yaltcåkrl.
- aEararbelteJall l&1som1to1og.r. sJrrj lyå lcrcttelt kuDr'-

tuitea: 8äå!löiråä €i o1e kohtea, Joka klsltälrI n1s.r.!1-
tol.gle! toiElnrer a8etrall.. 

^lcrlhoitalar 
.UsL rl.tet

plkl!!r1! tårklstettava trlettcLJDBä, lralkuttllet ja otettarr
tasarertalsha huorloo! kaLl&i ybdigtyk€e! läsctten
egeråYaraukggt.

- psske pal.klre eIlcl n1e! Ja !.i!or ?o1 .ILa r,8eta-11e cllcl
ale traLdslrsa.

- kod(el escla! sää!!öLa!ä 01. kohtri, Jo&r .stä,l8L rå1!-
omltologcJa raJolttur.ltr ..arrrllc, or yålllir, cttå
8s.rrnholtaJr kleltaiyttt 81tavast1 Eerlltla!ästå yl!$r!-
Llst.å.! aJolssa (tI1 , kI c!!s!! to, ajukoht.r) tchtJrå
rar.lratr, El, ole ol*eudettlul1Btr, ettI rs.lalhcltrjr yol
- t8rE8te,lrttodGD rrlatlcaatelttlttelar pcmltrcllr ? -
tållä tavob yaltruttaå tyttöJcr päåsJrä a'rnuc.

- tullstlt p1te181 t rkottra Jcueldrr..D ruuallc J. p!,rsrpl
LålDpå Js rrhd. tcrra! rllLa.a arule yuobalsl. Ja rr1!-
tc! $etrll3olsrtclu pltålll chil.ttg4atl rrhdol1lrtre.

- uu.t lllrDpI on aratrva tal srtlscr! 91tbiatr,:-trc! vu.lc.-
leptrrl, Jollol-! vo!! IrorJ.t. edcr ovct Js L*u!.t.

- ta4,r.ll1!c!.
- .lclrtoLdtrte or ltllä tå*såtä' lntta oE rvytX E ö8 rJiicl-

1., r1tä ruutr tunoo! kuluvLlla varol1la roltrlEl1tt tehdå.
- så[ttettärå Ja tolrllltaa pltydll ?eubdlttar.
- t1uf,1ra pa*ka' ttulka prl'kle ...
- röLllå er p3rallcttara.
- tclrlua! JatkBvuu8 or abibttotårtl tårtta?a!
- &lkcbellsatiirtöä p1tä16 rruttaa (al-ttakla kaua Ja roul

"apauiscn), 
ftrprfohtltl.lto volråaq kote eaareLl6, e!sl-

Burlsestl e.elala ElråLlr.
- aq or paralg ]1!tlra!6ra !

- Tä!,iLlå ae vaLkuttaå lt.Glaaryolcrkl&1e! slEållX olevaltr
låJå]tå p1qloJ 8.
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- 1) ao.talqlsyws or piI.ia€Etl retkalcteyE alaaklD 5 - 10

vuoaloksi. 2) ees.3r tobLltta! lotlinit ou otettave kesku6-
teLtavelsl Ja tobtävä rlel€kkiitit toiDitltaguurllliteldat
jotta rgrös noudatctea!. ,) valhat havElt$rot (edellis66!
Lilttys!) otctteva betj, työa all€.

- Jul.no oa aira ,tElI) J. kiiirtd,cr.
- IIIY! on &uj.stcttrva PÅt pore1lls, Jotta onitologl-a

Yol-61 rläå,
- AJlderasoa o! ihr.l: (ko. kure jultsaisqkolvotoD, toi!.huoa. )
- lirtud,este! tiiyttliytJ'dae! IolstavsJ<sl, että tolllDt..

pystyttälsli! J atl{å.råa.
- ali.alllleD pil-kka.
- bJrvii pal}l(e. (Se,!å.uauu.EtalseLsi tekst1tss1 tqlkittlb
- h,ielroa ! eräår pap.rla brrUliset kouk.lot, torr,h.)

9. låtä ri-cltä trri.tllåa llntusselqste

I'a1t11.r LhtuaseDrsta el olld(aa! nii! yke d.ollsiå lcuir
JurEoE"a ! I'aitj..Lan rssla8 pi.tl terpccttols,la 9, tarpcotu-
scla ,5 Je Dulde! lurbaelBL liitti rteLlpii€eDsä 9.
VastaalelEta o1i a6e!a11a EiyDyt tO, ei ollut 21, kaksl
il-loitti ettei aio lr{ydökääl Je tksi, etiel a1o käJ.dä eEiiå.
Asgraa ttrlba.ua, p1tävät p€nrFtcLivat ka.lt8etEa !äln!

- 6 hclk1löå vol vuabat& o!ålLa råha]l"aån kasåDvicttopaikao.
- tölliä pldetäiia lii,hill!Ä keEii!ökiclträ. Älueclla yolvat

båI'rkk at retkei,llä ibaa kiiDppäii,ki!.
- sicllå yai.lr rqllcstellää,r. El cdes kj,rJalliEta ketaaulta

olc julkaistu allrolbttr aseEan heyai.Drolsta.
- ol tul.Iale, tu!bj.. rc!ej., valtt han st keyttävåt.
- toldItr puuttuu.
- yöpJZlilcr el viUttii!åiöltä lybJe! !åtken nlok6i

(ltl.elcc ra.bsa llXkqa \yötJta *ihdr!).
- oiaJåirv1 on eivaD liihollä J. lrlkl<ana p81jo1r Eoniplollsqtpl.
- sitii kilJrttiivöt valD Dl1! h.rr.at Jä6eqst,

Å8eaa! tarpcr]1isuutt3 tedistelti1! seurasvaatll

- vol tutust[a BetgäIuontoo! Ja so r1!.
- or klva ole&åsBa \yöe thtuasena hiuka! Eis&i&aassåki!,

ette tutuctutaå! ryös retsdlintuihi!,

I
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- sisäDter LuoEorololata c1 tLcilctå faiåeekiiåilr yhtä pau ar
ku1tt.laEllkcr.

- tliytyy slElksiäLi! ruletr..
- tarpcelli-ne!!, Jott. bivalttrisllr !.rutlkh kul! p1Dlrcjj.
- yl-clsöpalv.Iua Dll}],e Jallla el luutE lahdolliBuutta.
- Ilaltlla! aE.lra o! Elelcstänl \yvaitl.ä pelha,11a. yrpltrls_

töEså soj.ta, aetsiä, jåirvlii, jeter hy"il rahdolll8uu!
tutlia erl biotooppie! l,lDustoa.

- sc Dotripuol,lsta.å hug&attavasti ltJI t! lhtuasoretolrhtaa
(eikä ArdereBoD pulrtu asle j.tdr) .

- turkulaiEet v1elä lyhrtolrkir &tt.llqrät t1lan våhttr
alråraaaEa. VllklEtdvä y.lhtocht.. plllllllchct rolvat
noutae ylrodcr alusBa yuoaletnplrloJt,

- Elliilaarctkct].y !uru! ecudulh ll1qr våhÄlltä.
I .! ei oo ta.prctssl pj.lroJs.

- suollnlustoikh pl-tää €aurats,
- Ec o! pelkka Josta käsl! vo1 I11IIu. !etsl!.ä Ja Bo1l,1r

Ja rctioutur. Onltol,rgtr! Dlelqltsr?cyda! ho1top.1].kr.
VlctcttyÄtitr ruuts.Er^tr päiviir PshoJrclla on kueasti
rEuäoittuDut.

- toldaå,! s11!tiiä Js läDl.tyskugtErnulala l8ahr.
- tarpeclLinc!, Ee or sLsäraar lhtl.lrrcr,'.
- tolD1lia sielLä tlotte. yhdlrtykr.I],c rrut*1r kulr

IaLlkic! tladoter ol€rra raerlBtotultemstr.
- rc1 purkae ltariiår retelöj.rl,llå s1.11ä ci&å Ju!r.!!a Jr

li8åk8l hyvårå r.et.p.hor8 r.ut}r! Irhd1l}. !r!.
Slrär.a-r.6cru uuillIl1 p.il(eksl ehdotettlh
1. Kodisjoer-I'.it1l.r ryhii!.uer Otsjiirv.ä, il ii'iirtt
2. Puu.rlJ frrvcf,,, , eålrtä
,. Irpple (trcva,Utrj.t1; trrlvttultu!1i trunsi,!@ tuLuli-öIökhr,

tarlclll.n råiirlttele!ätö! prlkka Lplsså)
lÅrlrt ehdttukset : Em,Bb-trarJaL.r Euuttts, SavojtilTc! leutu,
X.rjallt (!1.) taj. nraei! s.utu, !öytJrÅn IsorB[or S-reqll,
nerc, suo-[etsä-btattoppl Iut.D rJrtkhr turrar siaäo8.t,
Illbultlr, tröku, Yä'lrö, Isokrrl, Er1lkorlsbtj., [opheJrn kp.
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10. latä rieltd [lYr! tri4ista

Xleleatäni qLY!tr tollilrteru.to j en tärkeyeJ ä,!j e otys or
12545

lirtuago&rtoin. 21 12 6 6 t
koulrtultoid.lt.. t 5 1t 11 3
yhtclsret(.ily-1661
koLoulgot 10 10 6 9 7
Lqolrorsuoj€lu '15 1A 7 2
j ulkaiEut.irdlti 2 2 6 7 19

Jäseltlsdottaaia., 4 , 7 11

674
2-
421
520 1

42
24

10 5 2

fur Däide! B!'vostua laaketaar täyttäea käå,Dteistä plstc_
laakuaJrltscdä kuter urhcl1qlilplil.ulEsr, saailaar tärkcyr_
J ärJ.atjrkscksl r 1. lltttuescErtotuoiht., 536 P.

2. lu.raolEuoj olutohitte 512 p.
,. k Louksot
4. kaqlutusteidnta
5. I qllcisutolnilta
6. Jäscltlcdottr.dlio!
7. yhtclBretkeily

275 p,
2rt p.
198 p,
191 p.
141 p.

llrutslri.! tod.ttiin tärk€itsl :

- ksakust.Lu
- Denlpuolls.m-r luotrortistaudE! LevittäDiler
- paUollu
- hlrra stu-ksct sJryqrtälir.r
- ibriBen lähettädlen l,lrortoott
- tutkhuatotrirts
3räs yrstaeja ksllsrtol! n ksikkl tärkeitä, tevalllEEll,s
thtu.rtehcue alisi terJottava lrhd,olliEln'n pallon .bj.l-
rrar, je totuea: nliltä |l vaikea 1.1tta. Ervojärj cstykrlcrn.
loleitus usLoo, että rotstkin ovat s€.!aå !1€ltå.
&ysylykso.r rveldaaakg e!ot.ll8 ! n lrEkaltea toLdtugkir vås_
tsta, että erottelua suori.totaa! lokalaesss h€'llltukse!
kokou-kae sEa varsin kourlbtutuvastl, etelkirl arvioltac ssa
yhtlj,Etykse! naroJa jr recurssaJa ja Dilder käyttöö.
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11. liruten oltll! IIJYsstä Eitä &le1tä qttä

S6 on sisåiihpäi! kåliEtylyt Joukko, Jotka Jäseret pclkåävät
pu[ttua sLj-he!! ldtä ytpärll1ä tapahtuu Ja koreaavai lqrkcDc-
Dättölyytelsä orlltologlscll. rJrh!ätcrapiall. Ja ulh.llull.
!uru! SaDoliea hergegEä Jc aTkipäiyelr faeislin rauåasaa
kasvaeEsa huotilEpäiyån fssj-s!1k61, JosEa 1iltuJa katscllra,!
yai! 811Iä lsapereLlä J onka odst8..
So or l$rvä ybdistye.

JdEerpobJaa ollsl edellecr pystJittäyii LaeJ srta.nrat.

Säästiir Jiitklit lclelcna'auhr're (elkfi vtlttl kertoa) .

lfirkayaa poruklaa (Eclkein kaikkl ) .

gcs€lr oa !rl]aya, Fp. ol ru](.va, Vilpl oll Dukava,
Yoko or |\rlav. Jnc.

U.rl,L!t Bs! JäoeriUä eir lllLre outoJa kesltJrkslå (cl korb
rhltå yleltäv1e) erälstä het*llöi.tä Jrllä hcld,å! siyotol-
Dl!!.ata aekå hå$.atulsest. lltrtulhh.
JäsellatöaEä €alBl .11s ttttöllä e!eDåi1t1ki.n, lyörE1!
.Iuec! €leäoaat teltavat oLla helkob.kostl od.ustettur..
Talvottavastl Jatkossakitr s6q!4. crr.lalBla nLelj.pldatledus-
t61uja. lrt"rusta hrlläkäitD tuo Lott.et€teci. Taataukallar c1
rk p$l.s labdollilcr. rr!ärk!ärråkölrlstå b.errolst.' pöydä!
tckr$'r s.!els1!r, €ttå valkuttavrt hualorlDtaJulslltr Ja
ov&t ruutenkl! JåttåEect ltse8täär! crltte1lr lyöttslgc! kuTu
Jote! cl&öhlitr E1ltÄ bJrveä tule.
gLll6 cl altlakaa! olc rlltlä! etur rUtå, ettå t.hder r1!l or
nllsd.D arteJ.i, JoLlcl yhdlstyE t.ådo, että t[ott !Ltc! rr1-
!1t!.n1selle rlrarodsa.r 4iheutct.åt ticttJna pr111tt1sc.!
auultsal vilttaarla tleu.tbtyrlä. Valklra sc tåä11ä, ollss.
rurklrae taJutaa.DEr vitslk81, elvät kaikkl tuDr€ ct'oa
elvätke !i!et syrtyhisto!1a8. lirlstaakselll haUitulseUc
åDlettiln eräåDä vuoEa tabtäväkel sclvlttää ltrllqrgyrystå
sli!ä t.lkoltukEe aoa, e ttä rLueä r3bd.o111 ee stl nrutettat.
trr. sli.åDröistä' ttltrå oa yhdistyksc! tarkol-tuE.

JohtoportaaEsa on l11kaå tyhjiinDåiväi6lä lyoohott.J1.n I
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ge! pltälsL sokralttra ercleäa julkiste! eu,nte! luoanonsuo-

Jelua sivuayllq hol4ii,l Ja jakaa valietuata, pyrklå llsiiä-
!Ääa Jeaoltea vällEtd korrulitaatlota la aosiaåIlsuutta
aekä 6aade perelpl l].!årveibto toEoustlloitriD.

1 ) I'hdlstykeee toirinnar 8kt!1vlsuu6 (aeonat, toLlikuD.nat
j!o) o! posltj.ivlst.,

2) Eqolest[tteyaa selr sj-J3a! o! aailaal].oLren pinrla.tsatt€,,

Jouka veLlBlsa buoDrttava.sa Jäsealstöstd tuttuu olevån
ja j.Ue oi sllakaår aloittcleviitl harrastrJiln olc auo-
tlrie.a vaikutustr. r.I3va]'lisctl laj 1t leDettäyät kail(eB
d.clelklj.rtolsa, ja håraatus ruutakir lqoatoa kub Tal,!
thtu€ie kghtaår hiivliiÄ, tu.a aLloana kriteeltla esh.
retkikohtoen v."llr,lassa oD nph.na!'r Eaå.uiEgtr !8bdollisquB.
Kuå kuya€r liaä.ksl LuulB[ uEel,! lelkoine! alkoholl,r kiiJrt-
tö, vdh.oloe ha,valato J ol luotettevuus eltise stälinki!.

5) [trY:r Uirkeä tehtåvÄ olisikin kasvattaa hårreEtsJ i. suh-
t&[tsraå'lr bilttiEcsti ryös od.j-n halrailrtoihlu: \''v!i
or'Ältolggi el koskaål aloanu vÄåltö jen tekerl,ae.r.

Siird. oB luIju, joke on talpeell,hen: kokoutslEsa o! herki
pÄiil,]A ja portkka o! eEla€ta i,uoatunutta. Jos jässnll,Lå o
clergiåa revata Jrtlpärl Varsinais-Suo&oa vlrodea kail(kir|'
aijroi"ne, rdltä eaatalsilr.kia! ai](aan Ee! kllavoljalti.lla
llelekkälsii.n kohteisri!. .ösiE.
1 ) Oldln li-kku tutEi-lu.tsäilD (piuoJ.D kerliårisca sijasta),

Jotk& voldaar julkalsts Tiedo! Entajassa (tokee e€tr.rt-
tia e61anclr81EelLe ),

2) Å1u€ell1Elin ta1 yelteku&al-lisih yhtelstutktuuksli!
(esl!. benaapiiätikan ruDsauale! ja lcvlllleisyydel Jr!.
kalto j.tuB VargiDal s- Sqolles8a 1 970-l-uvu! loppupuoli 6kollc,
AtlaE-kartoitukseu tJrypliuen bo&a) tai

t) vaikka JlrlDolr lirtu8aelan korjauatalkoLalln, satro.

Kår€iikö lylylle! olDitoLggia isflaatj.on plDraretsästykscD
t&kia. WöB vä?it|lijt eJrntlrvåt belpoBti kul! pJEiidiin aeeyutte-
! a! kayerj.n pilla. Alkohollllaki! alkaa olLa Ja korvcttlo-
lealiDe! peikka olaiioLogiprototyypir varlsteissa.

O.X. Kovla esitellliä koko[kaliD.

Ei håssu.&pi yhdlstys kalten kaikklal16a.
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Se oD yUättävtin vllkeä Ja tot!1va yhitistys, Jonka olenassr-
ologta saa olla ll-oirAet!, ainakj,! kaiktl !e, Jotka scn elot!
tl-etävdt. !6rtta o! nuolt. pcrukkaa, Jotke sej.6i- ybdistykscn
pllrlh, JoE yhdistye pitälsi Euurcrpaa äiintä efi
'hailoataisl{ itseeåo.

Tol!1Dta on aktlj.vlsta, lutta eaj-.relk1ksi lhtuJe! tutt8lstur
JäEenistön kegkuudessa ei aina turDtu rilttävä.t! kl|tittl,ecl-tå,
Kokonaisuus tuLigl ryöE ottaa huodoon r!. EllEä, ettel
hiiirltä lintuJe! peeLnietä.

Ihdlstys o! aktilvlEesti toblva, r*å r! positilylcta.
hentiär olisi klllrr j.te ttävä buoriota luoEo ssa kiiyttäytyE1-
se.a Ja korostettav. yleetaäkin sitä, että luonto o! käEltet-
tiiyä kokglaLsuuterai ete'tk1la nuorlnilla onliologei]la tur-
tuu oLeva.E talpunuEta niihdå 11uut valn plDtooha. pc8i:rrliD
häirit.erltte! Ja Dlelotön plrDaLetsä,siy8 ja "taya].Ilstcln
laJle! hå'lTeksi.rllre! ei glritolog1llc ola kur!1ak€i.
gavalntoJ e! tek"ds.! k!1i-ttlsyydessä teltaLgl !11n ikaiiir
oLla pareat.,rla€! valaa. !11r11ir.r alkoholh kåi'yttö !t rI.
luorlqssa lLLH.uvrLLe EoplTet elkä rlto*åiir t.rpoelllstr.
Olisl syytä tlieraB l.ajeaiaa akill.rlett !11!1ä, Jotka tekevät
Jotab Eetr )alrvitkEl. VoLsL eah. kctkuEtell. kokcuEseaE8 rr1
pr.jcKlelr vetäjj.stä Jrn. ta1 slada er1 tollht.luodo1llc
Jolkillaiset vastaav.t, esh. retkl-, Jqlks,lEu-, pörttö-,
Jäsertlcdote-, littuagen -, kaulutus- Jrrt. vastaåvet,
piisaabåa llitä h.r!le. Tolrltuuat on 11lar cuu!i8, k.rkrh-
tr.!r , tJryppiä rllttaiö, Elllo1r t.Drbtuu Jotrh.
Ja re vols tehdä llrrr hallltqkse! pyyntölikir J.talr.
I.lliltaår tolaellrlle! berk1, JäsetyrtävållllcrDl Js tcp-
p.lltrpl. nKorhohergrllån raatrlsllr proJrktejeklr vedcttlrå
parcuir, kottukset prlsur.rt lilqt Euurluoiolsit6i
(Il r.a jä6e!dä, Dlltiig tset). RåckasDicliset Je purltaa!1t
!r.is to1ll.llasta (E! nyt rl1tBf llrltcul).
r]Jf rr ! ubsr cre, Jr Etti sportåar1 onlt.loSla
rclttra .os1e11srlrlti!,

El ihsr turha pulju.

P1!]lalhrt1u pl,e!e@å1Lr.
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Se tulee oLc!&arr rakenteclLioesti vdärlgtyDJrt lLh kau3D
Iur aer auuDlrlttelusoa, toinianan kehittelyssä Ja erl
tasoll-la je tapaqkriss. tehtävissd ratk iEuLaee tulec ole-
naan rutu. hucrattrverpl räEirä hstkj.löite, Joldcll aEortoct
J a suultauturelsuua luau. asalllkluliser, l1ltutieteil-Jrn
reka Trpaa-tjrll rorhuotoLE"n kättöa ja }rtiJrttörahdol,lisuuk-
a1e! laa; etrtariae! suhtecl ei saUi !ähdä lrotaäe pl!]!9ilte.
P.litilkLaa o! liila
- aeiå]'l,isuutte Ja EEgä ererriir
- s[oEl.ttaya ryös yalhotple (huoE. ku:otol].isot esttykset)

Se lrtlr ruareu.lle lirrustaJapolvetle alr.&! lliar våhä!,
Th(llstylsct l(okou.kal€ar ol luarolpi polvl uskalla avata
aqutaaD, ol,lpa rle16a6ä L[bka hJrve ehdotus t8ha!sr. gar.b
or l.itl JrhdistykEet retkllLä, jol8sa va.!tre@at llitu.nlcbet
.olirtJryåt hri! kciser:,t, XieLectäli ol1cl JärJostettävä
arlttlEiä LeuluturlctlslÄ lu.rGl,lc polvelLs (15- 20v) .pct[!-
d.1e!sä, ssroLr v&atsavie tcgrccttj.sia koul,utustilalslruks1.'
cah. ftiopistol.l. (!di.te o!ki! ibcl€eEt1 tulossa). (okouk-
elEsa c1l,s1 Jiirjc8tettevii Jutlorl.r (Je D$sei velhelplstrkh )
tletoklLl)8j.luJa (eiirhtytteitä, krvj_a, kuyaukEia y.. ) Joltl.
o! .rlttäj.! eojlakas opottavt rerkitys. prlklnto|ra parhÄlllr
kuula}lrJa erl sarJ.i.sa, iiir rukaar (15- 1?, 18_ 2O Jlc).
Strlrll! osa liltu-Elehistä .! itEekkäitä opporturistcja.
!1tä1gl Jo tejutq rl.bb nåa1l-esD uelo Sqorressa johtaa la
dttä valterakclrtect ovat taqstall., Sile yhdistykoo! tärkeä
tchtåvå eq a.ntaa t1.to8 Jä6eD111c, kebittii,ä yhtelEtyöb,erIcä
jr liBiitä aktiiviEuqtte Jlpäri stöD suo j elu-hrsy{rksi EBii .
nå1d.sÄ luullsl eleva! erltJrisct liihcllä lhturlcb.n sydiintå.
lolni-Etr o! ry!,lä polilttl8ta Ja rlletorrrr Jrrpäri€töpol1-
tiikLae, elkii 6iirä 01. rltdåi! p.h.a, kosk. palltilkka
olcnc !c tall]<i Suotc! karsalalsct.
fyllä I shällsä puolt8e pelklråarsr \yvb, ei oLo oltut
pahelllq Yallttadsta.
hcl!Ä![ aåia. TäbeEäD böpötystä.
PS. ha,llitukse! JäEsDet laisivrt csltcllä lteetrsä.
0.K.
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El toistelseksl Dltää.lr erlk.lrt3 deltä.
IikeE E1luä.

OliEl hyre Jr6 thdlEtts laisL ltreää! yåbiilr lykyiBtä (=+ 0)
c!e!!Än J ulkleuut€cD 1åhltträ lehd.istö! vål1ttkseUä. Ellel
nsuurl ylclsön, Ja et.uk1!r lj.rtutlehlä J. rlita t[ont.n1611-
s1ä koEkevj.ste aaiolsta päättåvät, tunnl8ta tllreä rfunrl
lLtlt[tieteellfueeD Yhdl€tts", el, scr rLDiaaä lausutul11a
ricupltelllä ole srurt! r6rkityEtä.
Xaq.! eliikööt pirua*erääJ ät I A]-sB låpykraltl!
TledoträlltykEer pLtäi€L o11r p[olueetotta.

S4181 loko lefka luuttas uudcllc sl,sii!åa! 1i-ltuasoEal,leer,
is*aikkiEe8tl. ( ebdottl eselaksi kaatopsikkaa, ioh.b,uo!. )

IbdiEtyks.! kokoqIslln p1tä1s1 saade crcnä! ifen-hcdret Jt
L[ot.v. se]-Lrhen 1Lr.pl,1ri, cttä keeku8tclu3 6Jrltnr ts1kcl-
La taaolla J. etta kaikkl uskalteisiTat kq6kustel]..
Eea .sB, quar lultltudllr1a placart quasquG .t liud8t,
Dorllcloaac arepe gu!t. Qu.lle r.x, tal1! g!cr.
(guor. llldlalll: lslat, Jolsir raåra8 pltiiä Ja Jolte se
kllttiiä, orat usc1! turulolllsla, lf,illalle! Johtelr,,
6ell.1!e! laura. tcLu. huo!, )

ltuLh1lr Suorrt! Ibtutieteollisiln yhdistyksl1! v6rrattutr
rlJI?! rahoitusp[oll rllppuu erlttå,1l uurcstl JåB.Da]sulst.
Jr pörttönJ0r!!1stå, ].un t.e8 useul,. yhdlsttkslllä, aptllairat
Jr LrhJeltul8ct [u.Aoatavtt ruq!1na.t tutoläbtret. Avqltu]rct
v. '1976 t[to- Ja lcloarrl.ssr ovat elr.astaar 2tOO:-
(.vust.+ RulEsalo), Jote o! ulcteetåtrl l8urettay€I! vähår.
tr.rJru.D1eb1ä Ja -k1!Jcitå liltkesllc :

Utalu.Lrayrlrlcc! v1l,!91a.r hrBJrnys kuulut.
t tal.lllJ3attr bål,ualsln v1elå saloa rttt
trarke kultenkj,r qseat vartråJat oyet JrhdLstålcct tå!å! Ja
edall1leD hrsJartklerr or tolr1tuskh v.prastl gotkelut yqr-
trulrEle. Joka tapaulasEsr tobl.llrsta br,luttur sa!.a, ettå
Yåheniitr po11tl*taå Ja clclEäE kelttäollltologla.,,
81 oilsi.n Jaksi l]lr.staa \yhrls.}1åiia.
loLditrålq raa!.

t1

Joka kokoulsesaa ulkopuolilcq esltelnoltslJä.
geEdj.da pro ceLlsa ets. csadido.
(guol. pulrdEE puhtaa! riekar tek1a, tot!. huo!. )

&.ikkien jeselten tulisl ottaa osaa sii.beD, e1Iä valtr odot-
taa val-[iste ja ladgt. jes ci nlellJrtä - Be @r oEa vlka.
Ihl.lltusta g! sl.lrre!.nett.va. lois porverilLlne! pirua\yEtg-
r18. Se on kapitelistlse! kllpeilqyhteisku&a! tuote Ja
s[u.ltautuu liDtunie6ten obJektiivlEia etuje l.astas! vled1lä
aiLåå Je kli&ostuata pols todel,llsest. llatuliarrastu](acst.,
d,saä lLlaut eivet o1o pellkiä luroroita vibogra, TaaÅ Luotr-
lolekosyateerie! eU.re11181d orgalj.sle ja, I olta g! k&1k1-!
tavoin Euo J elteva LapitaLielin ro ETokulttuurilta, d-Eaii
luorto o! YaiD kauppatavera..

itiirj estii&iii ploriä tqtkiDrk8l. yn, koska el kukaa! ykslD
viitsL ri,tiiä.D tutki.. Altakaa aibeits ellei !u|rta.

Pltäig halraEtaa .qoreiin Jrhtej,stoLElDtaa Je saaila tulolset
sl1tä ulos rrhdo11ig|!&a! pi8!. Esh. yht.iatu[toltar]rilai1u,
tr]'vlllitulaskeDlat, erktiL.stal j aqs, ruuttokatsaukset,
pesiiLi.allDlustgrc trkBe.rslrl.aet (&rutekb kui! Atlss ) ;
nuiBralctr ti€tojen kokoad,ler Ja aukkojen paikkaa.uhcE
aiisrä, dkd liittyre! alklsteD ku.unoltiseq! raii1osts.risec!,
lilt[lresi.- Js suchnentoiurit, yijlaqlej atak6eerau6, yhte i a-
pöllökuurtelqletket rrt. narpere, t! y& js li8äLsl pitei!
hsletidÄ karorekerho herLih.
Jel,Lap3lf,oj.Ir kesäisi! or 41ryä aela, [iillaise! Jou].]uopelir
bårreatlr1lrg! olisl ronell,€ vsrlrestl uhd.atonta, eUol tltl-
lru.r yhtclsö pitäj,El sltä ohjclras8aa!.

Picll (tai suuri.) LltlJartite telrl toräTnfttä.

U.r€ actle!. (gura. elcrdln toilj.ltaå, tob. hu.!. )

fri.li.Dra.B jatkEvuudel Ja varslnki! Een tlcLeklsryde! ka$!.Ltr
kanBsttai8l ailrtyä selrllrYg4! papsriin Ja Luko. !1tä rLoltä
vrstsaJe Ja eräåt toiset (8rveatte kyLlä ketkii) or.t crå1Etå
berk1löletä (arvaatte kyUe kclgte). (e1 tesLk.idc! käEllr).



52

Parclpaat! surutlan allaar iUclBestl, leearsa :

aktllvlsuu8 nu(ra.].1-qlcln kui! !tY:! pll,rlc8ä.
trartego on hlivltet!ä.\.e. Sltäp.itri yolal koro5ta.,
plDralret6dstyksc! turhuutta.
tryrylaeträ pj.!6ä!rä all(a!. .l1sl yhå Eelkeili i' ptrlttäyä
ha$noitaieaE Jrhd.istykee! paikkaa kultiuuri! kertässä ruoll-
soo! v.lhrttaJala ja kasvattal alra, larjo.-h-! IhtuharraBtus
luotolrecn tuhetkertee parGrlan yalht.ehdc!, Ja s].å!är rlka!-
ta.tlacD l-äbteoå ktrla rosk kutttuurl. [åtå tauEtaa v.st6r
ollEl lithtävä !yö s Tarhalcluorl€a! aaanltelr yhdlEtykse!
tohlntaå.!. YoltalBlitl avustsa kouluJor kerhoJ. J. r1IåLl
rJ.iel-lre! yhd,lstytsse! t3rtr Lalkcvtr (Et. .rla llreqllLslå
rlkuaJu havrittoJa), yoitalElia aJat.llr eell. niiärltJrs-
tclttleD JärkLii:i!1etä, joit. ttedcttälEtlr ?åhiir d!j.! hr-
vabtolhilt vol luottaa. Ibd,lstykscqaä .! JoitakiD yarhGrpj.r
Jäa.niä, jotka Jo ryt kär8lviit nlalt.rtr rukrartulo !ie. E
ovat a!a,! Euppcu !äkelykselaå r.rlttr.llr, lteekLiiltå tfv-
shpalveLlelte ykcllöltä, Jolta yertelr yaiitaar peruat.a trl
vaåril.rha, Jesaa laisiTat v.plastl Tereatåå yarhoJa oihl--
ää1. O! auurouclgta, ettå h!.llitus Laluaa to8la.au pal-r6l1a
Jäserl8töä €1kå pähvastoh tute! ylectr66 keltt laUe tht.l!-
tsurtaeläräseä .

Eakouste! clkalisajukobtr ot! ait.Ih rlr[1].r talfa Egplratar,
kogk pää8e!t töletå teuo 15 .trlä, vtt kåJrdä tiiliLlå k.tara
tuD latkaa qr l.20 lir. lclvgttrvartl tl].aislru&Bisst Jolsaa
p.hdi.traq valleidct laJle! tuDlistuci. or rJrös [&ilclllEuE!
kuuueLLa lilqtuJe! iiitDlii r.uhrLta r!.å11 tiedctte.ssa lrlrit-
tu troiklr e1 oI€ pol.kkeulsclLlson ldrjatåe !atk1r..a! lbtu-
Je! iiiiriä. EritJriseEtl tolver yhdistykse! s!l\fl]! Jäscrlstörrä
Ilbrastur.ar luouolEuoj cluata E1I1e t h ae tahra ytDä!i!-
töt sälltrriaer cllrtcLp.lser. !r1ln lllluill€ kuh lbllElLLc-
ld.r. tr3tsor ryö8 yhdl€tykscr tehtäväk8l hcrättää kokrtlal.-
yaltaiEte klbrostustr luortaa! Blllä el vol appla tu.nten u
hyTi! yhtä ekoatst6.rb osia Ja suatalkaleeEtl oI1a tiotä-
rättä rlriste oEeslstd tdteii!. foiyattavastl yhillstyksess!, c1
oLc Jåeqrlä, jetka va1le klertolcvät plnnapalkoiela Ja p1tåyåt
tållelrpillii kqka nekee yuoden suurlnet hå,rviDaiaqudct.

$

rl

{

{
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lapuksi tolvclel! ettå räi! solde! suo J ehrvuonna klinDitet_
täislh arikoleta hu.d.t8 srollqtulhlD ja nltea turvataa!
!äld,ett t[Ievalauus. Ier]/oisiå Je sukslkaa suolle:
Tli r! ol,la1 cbdottot Bti lyö ttäJrdyttäyä yhtei stol-njJrta8D
VSIrY:tr ka!.la I ILYID JäEoDien pitäiEi olta \rö6 Vgly:l
Jä8aD1ä. !ä!ä el hcitqBtäisj. ItJyr! toi-liutaa, vaa! vahvis_
talsi ritäkLr. TtrIt! yclvol,liBuutena o! ryö€ r.allatea
JäEeEiäär kcrtolalls rltä 1luut todel-le ovat e1l etol.gl,sta
(Dyös cktLogl8te) tlct.r .Lls1 Lleåttävä. Nåj.! llDnut ei.våt
Jiilsl pcltlkEl s.lJonursreiksl, 1'aaa tuLisivat Luoltnot ytilt_
tii!åttödikel o6aseko1.

I{1täpå J.E pitkti8tii eik a JiirJestettä,islin JrlelDe! stauaus_
päiyä !0L! hlbtikuuse. Jr hsvikset koottalslin Ja nahdoui_
scstl sltte! Ij.edo! .rtaJ. kcrtolsl Jos l-ittuJo c! lennellJrt
rylsl-se!ä pllvii!ä.
tolrlua! 9r ayytä ruuttu. pikLuitc! rleclliEestl terreel_
1i s6rpåä! r[u!t.aa. trtkttlGn lii].opolilttitqe! pirDaid.cologts
J.utta äkLi,ö tärråitå p.lkatliseeE resksrpolttolaltokaecr.
lilall. hltuno luottr., ltuttuJa, .1ärÄä arvoBtavaa työtå.
Jo as, cttä, kä,sittel1aj,tic itseän!6 t.EayertaislDe luurr
]uo!Ia! tsaaaar rerkltEee Dousu-kaalaista Ja kattectalta
ltsGu!. tIe!!tärl.stä.
Polil8lt lTrt lakoBat, .lk . €olidearl8la, äIteätå lqsclkö
tJrpcllå tquiö,u sllLoi!.

f,utet salaltå J. er1 thtrtt.lstä ol.lbcllJrt, Tlf:E karrattre
t.llllvutrtcrar tuoksl rha gJrakj-ä ruist8raat, että strLD osr
Jäae!1stöstl aD harrretajap.rukl a. El siLs ob rl"hetta
patae kokanltt kqulcnar rqtltuivia dGtauera koEkcvla
.8itouLå, Jotka .1yåt tulta kent täbarlt stal al,l-c p.1j orlaatr.
Parhal.DtEå! ybdlstts trrjr.., kur se kalkln kchoi! tärttää
sääDö1ssä !åia1ttut e1.! hårrastajle! yhdysElteeEä tol 11-
sen vclvoltuata&r (Jak1a 9c1l8LNn kal Eiellå t.rkoitutsesrr
!all!1t.a!), JärJeetiif ttctcJe! kulkua, välrää Jonlin laJi!
Lovla tultijolti kert.rarD, ritsn laJ1t lii5r1trtääi tlaaEtos-
El, eEltJrtt&tä rebioits klrr'la ja fltleJfi Ja vä1ttåå erltaLs-
te! a1!r.ttarl,c! nEuu.ltauBteDri eslttelc&1etä. TäIlai.sila
suultauksin. lallltsctt ybtcyteerså sgveltu.Dåttora! X,uolue-
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pollttilcao (Ddtrul,la oi lyt tuoleit8 esiterkkeJå; tuupehå,n
vain sanotuksl) Ja Luonrettrlsn su.htautuDiee! ar. pllrraret-
sästykseetr. Jäseltiedottecssa ej- voi.de heljata jö,sc!Lä
e1ltä, että nä!å rJ'!tä11€vät pi&ojer peräss6.
rrJohtejaomitolggi" (luott.lusri.s, polukaD sielq tgi !uu)
on tehtäviclsä tssal-1,a, ku! htin kåsi,tteä, ette pinas.eetsii!-
tys oD ykel ottlitonarj.atr glecl,l,isista eLcleBtel.stä. SehÄr
.i suirkeå! tL[jc pol8 rlrBskk€,isi8 ..ntajal
JckiD riikökohte vlelä tolnlllall r.boltulsesta:
Jäsollsksu o! luistaa&seli tätÄr\ykyn 10 rk. St!3ltr h1!!jl1.
pääsea keEar loffas.n Ja Ba& troi! scltseeÄ! vii1lkalJea.
Ihdlstykse! tElsa yhtåå1td yälttÅä tarpecttonia !eD.ja,
rutte päåtarkoitugtenga tcteuttadata vertet se! tultal
veide ts€,ntEa Jiiserlltieu hi€trr suulclpaa J äselrrlrsu,a.
fäi! pienease ructui6Jäsetnksuas. cbkii. turbåår tuuototear
sllher, ettoi luta o1. valaa. Yleersä liiJrltiiå el.va! raraa
retkei\nar, karqppeider hrll}lliasc! Jn. S11her rÄMor,
dnkälai sia thdi8tlrs Jåeellllecr J ärJ e 8tåiä
(Juno, laj,tlta y!.), pitliii aslolsta kiilr.stu.ncldeE pa,lra
irtre8eit yastaklrai!. Jarkqlh.r resulEsit o! lrlsettavs
(= Jäseret ls.Le.vat t.ildnllrr). Or.att puoleeia,Jii a116h
v8^14ia rdlcrään yhdigtykseÅ vuosittalae! JäsellrJrsrr!
20 - ,O rk I a valhej.ll., Js o! j.h& tulbaa vå,ittiiii, ettit
totteksi työsse o1evel1r vi*a.81eh.11ä plisa. rahr8.
luul.ecko Joku, että perbetttiit!, veLloJeal, auto..r Ja aulta
lrtreese jää! elättäviallä työssij,tlyvä)-1ä o! elolrär yapsåatl
d1sp.lo1tevls6. oleva. rtrekurahr.' kuir episkctl J atla tal
kouLulai8ella, J.I].a cl toBln oLe pal,Jo! tulojak'-n, lutta
Joka kulterld! joDhl! kuEtallrqksolls eläå Ja Jolh e1 .lc
Lovi! suurla velTe ltuk8iaka€t ? - lletystl ovat erlkol!-
tllaDteet, Jotka eträt E.vel.1B iiskel srootulr puittelsll!.
Su.hteGssa LYl, : ooa yhdiatykren kaDrttaå pfrklå slillyttiiliiiin
riittävä itae!ålsJrys Ja suhteutua ts1clt.16est!. sell,aiElh
koLo tasll ybdistyksiä koskoylj.! thtsi8ll"! tol&lntoibla Ja
relettelytapo itri!, J ol,i3 ei barrestal avoiEiD ku j,iorha!
jakseta kulrolla pyörittad Ja jotka Juuttuvat tottdD!€ll
loninutkaistu.Llseen, LYIr or pääaslessa rai! yhdlstystclr
ybdysslde, rutta yhdlotJrateD tulee isärnö1dä onlu-a kotl-
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turkfl laar, Ja yhdlstykeci l-teoräisestl päettåTät toininttas-
taar, JåselckslottoperlaatteL€taån Jle. tryt on Jo uielestärl
Eaatu !ähdå, ottä LY!:n qyhrllen.keti! tolhllta el o1e auJuve,
hr! o! otettu tehtäv1ä Ja le&dlttu orgatriseati.o, Jotka eaa-
tlglyat tehokLaalpaå tyblaltosti kui! otlaa! yahlit antansa!,
Sitte! 1uu1188,t], eitä toL&1vuus on såiid!öisiä kiiui.
tralklrea paskoo oE tahär tulLrt priintåtykst. Älkåå ottako
ths,n toslsseorlo ja Luullo, cttä !rä&Ä or'at taks.in tuLrni!
hårk1tc! niitä tärke1re1å selkkoJa, llhtu kataatts8 p$qcutua.
Tullpahå.a kllJotctuksl Ja uudallee! ar&teltu.ba volsi ol1a
Jostrki.tt toistaki! deltä. tr11a ettå, stitd vab.

4fräli Jatkoa Ja L18äå }tselyJä!
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12. Tärä lieltä utelJgta Ja geu laåti-loistr

Jokaircn palautettu kr,8rikc yolt.,leeD tulkita \töDtelEclsl
suhtautudi,seksi utqhua, lukipe slhä sltteD Ditä tabates.
J.s palautt$lattornat tul-kitaa! kl.ltei.iks1, piiåsec !og.tii-
vlDea ka.nlra,ngtto voltollc suhtelEEa aoi.! 2OO vaEtaå! 50,
VeEtålleista puoLestaa! t plti utelua tulhaDe, 41 tslpccIl.l-
€cra Ja 7 Jätti k&ntarsa alviol!.tt3. lBpselllsele, huvltta-
vana tei luura ecDtap.lacra b.lDråa p1tl/pi.taiå 10 yaEira,Jaå.
troIJä tulvaut[i eaDolhb raetie! aaels5ta:
rrilppuu Eovellutu&Eiatr! , trvastar! kur tulokset llq/väti ,
!tarpeelLj.len, Jqe se! koko.&ie tietoja käytetäär Jrhdlstykser
toirlrrxa! edistä.aieecnn, Ja kovllr akcpilgeltä v4ltuttava !

nLuiltac a6! vislä tietäå opitteko tltåäln .

Lriser kyselJr! Lohdj.saa ilDoltetut d.cllpitect uteluatr
ollvat kalkkl dyönte181å.

Utelur lastijolder älykkJrydeu aryiol yksl v8st88,Ja ol,eyan
hJrviiii luoklaa Ja otr varrastl oileaEsa. 

'Årut 
tJrJrtyivät

y!-hreJ e-aryloor , joista todcntu.ltuiahpla olivst!
Ei!8tei!rl.!' j'r.ralle! 

' lerelr Ja 1'Oln tsso! eMotukEet ackä
railli.nta dol }öydt sollvar vcrtailulohtaån, Ios1! J.ku Jo
cpäj.l,ec j-!3ltelcyanaa, !utt. alra! tulhaaa. . .

li](l oileeta 11e!.yet Dyös scur.ayat ehtlotqkset!
(1D 4o)\vp sin 2 (= 11J,8, toir.huo!,), tbri6e! Iurktaa,
tara1I j-se! Lintuniehe! tasoå, lLY :!q hdlitu.Eee! luok}.t,
keskj.vertolintuEieber luokk.a, rysJrrJrs €ijoit€ttu 11i.!
.ltalaeen yaihe.aee!, 140!! teag, 1OO!n taso Je keEkltaarD
anltologitr luoklca. Pr,hirllrr lipEabtl seurearr"ilto:
rpj.!ao, ltntuirl..hoD' prototJrypl!, irbc8111i!, bipplälseE,
Ieakitaaovarpuse!, ne[roottlee! karpiretson, hielaD a11e

arvoatelu!, (ea uekalh so.raå ) Jr PltbrceathlalukscD
luoklrss ebdottsaeet. Kehta8ip. j eku he.rata arrlo j"nelLa

IsstlJaiD ii].ykhryde! olevan k&rhu! luoklcae tai i O .

Jr vain yksl ilDoittj. olevaasa 9or1 loielata az:eiolsta!
Tciel-tqksel-1. Jo!}ln verra! turteEattonle ovat seuraavat
dlyklqrysarvl.ot: t, 2Oodza luoklc., 6000 ccln luokka aekå

Id,l Ainin Dadar taao.

tI

13. SolEl.tus tahioo sr.noa ette

lodelLisi.e yllätykEla e ivät uteluAaarakkeet sittertäåb
tuolret Du.kaJraåt. Järettelr Ja trål-Iitlr.kseE D[rheci kur tu!-
tuyat kovi! Bs,rårtapalsilta. .Ia atllbä! p1täå olLa.kfn.

Utclu! tohen tayoitr o1.1 1öytäe ideoita uuEii! tohintoihi!
Je yrrbqJ e! kohcatatlsccD. TäsEä otiltlstuttilnkitr :

tai-sl pcrätl tuua Eytyklcitå I!y:u tri-ulDtakeltiil kaittlte
k'l1r1LLr, Ja liitiihlir riittäå. Rilitilå Jop. r.11!, että .r1
Dqrts](alultlq! lliikökulrat llntutietee Etä J e -balraetuksc sta
aaattrvat olLa vastakkai€Ie. Vaikka lIJy on&b suu!1, sl sc
olc trib 8uu!i, ettclkö toililtta rakolllsl yhd.iettk8el
lrådaL]i se stl pllkLutue slr clipula j. stin kupplkur,tiin.
Or lo puhallettava elel!ä,r saloihln htlllb. Seplvlen bl1l1clr
vaLitta or.Lltr raativr heE , Jonka suorlttauise€sa utelu-
kaayrtl(eet ovat jopa havisvib.koa arvokLaupia.

faillä kertas el Toltu Juurl lai*aa! pquttua !1111åä!
oleel-liscctr agia..n kul! hiileeDpulallutyuoloJe! JårJestr-
l"Jri!1q. V[ortte].ua toll tarrLta.,!; tnllst€! ht1116n åitrelLå
iul-e. äIlc1å haurl. lo1se.Ita hätä e1 tu]. käteer bctko6så,
€iIIå .rrdtarålj,ahal b4ec tuluet[siL pitkåit!.

!ä.!Ä1r.! .rrltologle tultBu tlevar turta lttcvå,å lratqa,
ellel altter perätl hllpuvrr... : Eoulutustllaisuulsista,
rctflstä Js tesäpälrlrte raatujer t kcrustcr pcruEteella
v.lilatt .uao, .ttå ut.lqtqLokset Ja t.drlllcuua .vet
taulara to1sl8taan. njattr, Eflls1lräleet riuööt mlst.llo
t.uhloltr.
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IIAVAIMOJA I{AAIU{AN MJOIS1A

Päj.väe, sanoi keskl-ikäinen rdaanvil jelij ä, kuuden peltoheh-
taurin isäntä (lisdnä kaksi hehtaaria Joutonaata heren ran-
nassa Ja kahdeksa:r hehtaaria kes1,.ulllsta netsiimaata, olti.in
laetsäasä).
Hiljalsuus.
Taidetaan ol].a oikeen ornitoloogeja vai? jatkoi naanviljelijä.
Eil,Jaisuus.
No, onkos eitä eri.koista ntikynny?
El o, nutl-si naanviljel"ijää 1ähinna seisoya partaj.nen hujoppL.
!{uut kolEekyDeentä ollvat edelleen hiljaa.
Taitaa rroissa h-ntuhoololasa Joutua o1eloaan varirain]in lilk-
keelLä, jatkoi !0aanv11jelljä. neinaan vaan kun huoDasln, että
enslmbälset autot ajo neidän pihan poikki jo puolen neljän
alkol"hin. 'lUeinåan vaan, että mj.täs lintuja tää]1ä jo siihen
al-kaan nitkee?
HiLJalsuua.
JoukoD kaakkoiElald.aeea o11 havaitsevlnåan plentä rauhatto-
nuutta. IarkastL seuraten Beattoi erottaa kuiskauksen ,,kato
paodarli, parLn ninuutln hiLuttua kaksi klikaria kääntyj- vai-
vihkaa tarkkai.lenaan Eata,IaLla horisontlssa nuuttavaf sääkseä.
Elettlln ].iejuiElnta kevättä. ÄfaviLla peLl-oil-Lo näl,yi parl
plentä veallaneikkoa, Lunta o1i vailr pälvittäin metsässä.
Rastaldoa Ja trnl.rrarlntoJen konserttia säeeti teerten kiinalnen
purpui,r€.
Yhden naaDv j.1 j elij än j a kol&enl<Jrnheneqyhden ornlt ologin ryhEä
o11 olLut tovln hl-ljaa, alnoaataan hlual-nen kynän Iapine be-
visvihon aamu-usvasta nahk€aLla aiyut]-a kantoi valppaan tark-
kaifiJan korvaan.
Csilgaa, ciconLa. Joukon keskellä seisoi käsl ojossa lyhyehkö
partainen hörökorva, oahdol11se6tl rylucäD tunnistala-auktorj.-
teetti. I{etkessä koko ryhndä juoksi osoitettuun suuntaan laa-
kean harjanteen pohjoigreulaan. Innokåst:-. selostusta kuuL'J.i

4yt koko ajan: buororsitsä? krmpi 01: Iaji? .aa:,. .a ;<un nci
latvat on edes€ä, tarttis katkoo viiåän lisä:i.
Niin tosta loun pitikln oikeestaan mainita, lnnostui taas oaan-
viljelijitkj-n...
Mi.tä - onks toi ollu tääUä Jo piiehpäiillrl, ke€keyttL aLennxl!
kuvattu lartalnen hörökorva kiihtyneebzi.

|lo ,JaA eN olverll 1leDA .

SIITÄ ASTI (U}J (A PA LåSTATih€
I,(A RKASI S€ VALKO NVSTAQAITAIN€IJ

.. ' . PA RAS 
'luNlo^ 

HuuT€ ! . ,
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Mikä toi? kysyi daanviLjelijä täysin ynioäfIään.
Toi cico - öö toi haikara, jatko.! partamies.
llenä itään miståån haj-karoista tj.ed.ä, nutta noista latvoista
- jaikoi maanviljelijä, partaeies pää6ti heipotxuneen huokai-
sun - olisin sanol1llu, etaä olisitte tullu sanomaan, mun o1i
meininki" muutenkin kaataa t:ihän selfanen pj-k;runen avohakkuu,
ettei noita puilta olisls tarvj-nnu ioBr,'rottis pari-n metrin kor-
keudelta katkoo. liyt noista kanr:oista ei saa just olienkaan
kunnon puuiavaraa, ja latvatkin on katkottu ja poltettu. i,laao-
vi].jefijä vilkaiBi sanalla harjanteen ].aeIla roiluavaaa suu-
reen oksj.en ja rungonpätkien kekooo. oanito].ogij oulko keslrug-
teli sanaan aikaan lnnokkaaEti haikarasta, hörökorwainen par-
tamies sei:ioskell- ylrsikseen jo uusj.a pir-noja etgien. Viel-ä
yrittj- aanvlljelijä jotakin kysyä. routta haj-karao nentyä jouk-
ko oli jäl-leen tiivls ja niljaiqen. Niin!ä Iähti isäntä hetke!
kuluttua poi-F talonsa Euurtaan, ja planpa alhaalta peUol-ta
kuuluj- traktorin iirhee jurlna.
Kziäntyl iftaan kaunis päi.vä, ldht ivät ornitol-ogit qyppyläl-tä
alas autolLleen päivän saalista pu!.Diten. olivat uaeat saa-
nect viisikin vuodenpio.naa, usei4&at vieläpä elii!0änpinnan.
I€stasivat autoihinsa kiikalit, prtket, itsensä ja lzthtivät
kö!öttiieäån kapeaa, f ie juista, sJrvien ved.entäyttäEien ojien
rourustanaå. peftotletä kotejaan kohti. Satakuxta metrj-ä ajet-
t\raan ornlt ol-ogikolonnå pysåihtyl, 01i pel-to!ien poikkl pysty-'
tetty uudenuutukainen teräEpuoei. Sen betoni-set kannetinpiLa-
rit ol-j- kaj-vettu parj"n detrin swyyteen leltoon ja itse puooi
o1i lukittu kahdella kolkealuokkaiaella varrouuslu.l<olla. ho-
Ej.a ei aa.'nut auki qyöskään puhuaalLa.

Elävästä eliinästä koottuia
sj.ruj a vapaaati yhdigteli
Rantaruoho

€l S€ POAJ6AA,
JOkA Pe LkÄÄ

tri \r-
lt, ,l

,}

)

J

,(((r ,

41



42

SÄDESjLTiN IiIUUIONTARIGAIIUA TURUN SEIIDU],IÅ 21.O4.'I 971

Earry Lehto & Raino Pö!.oj.

Eavaintopaikat:
1. Laltj-la, otaj?irqe! pohioispää k1o 5.15 - 12.05

Juba Kåiiiriä, ve6a l,tuurlnetl, Eanrdr R.autahen, l,larklnr ga'lonerlt
Asko Suoranta

2. Mietoiner, Iahden låD,sj-ranta( htMranta) klo 5.OO - 9.OO
U,artti. Dahlqvist, Leo KarLaon, Ro].f Karlso!.' Ilkka Okaala,
Reljo SaLonen

5. Ks;atj.na ) sauhuvuori ( Rauvola) klo 5.OO - 12.00
Artö fls'].lloLa ' Ralno Pönni

4. Pairoio, lahden itäranta(I'ieltolatr 1äh,) kl-o 5.OO - 11.00
Jouko i{ak4la ' Hei}k1 i(arhu' Esa L€bj'koine!

5. Sauvo, uetsola(forikle) kfo 5.50 - 14.00
Eenry Lehto, Ilkka Rauvol-a' Sloo SarvatlAå, toEDi Yli'-Sippol-a

6. Kolppoo, Utö klo 6.00 - l'l .OO' 'l2.OO - 15.10,j4 l5.rO -20.00
kro-il iakta Joloå KilJonen' Arie KeEkinea' Jat.no Eaapesaarl
jB Earry Lebto' kl,o 12 Jäfkeea vain Lehto

sää:

Låupöä n. +5oc, tuulia enlntään 2 bt' tiiyepllvlstä. l4ietoi-
si,6ea tuul-enviri kävi pohioisesta p614' 4uua118 etefän])uol-el-
ta. Alukal tarkkaj-luå pilesivat su.ou ja tihku' iotka reioit-
tj.vat !äkyvJryden välil,le 1OOIo - 'IOOOD. K€11-o seitEe!ä4 ia
kahd€ksan vätiI].ä loputkln su-nusta raihtui gatecksi nåikyvyJrden

saealta hifjatleen parantuesaa jopa vlitgen kiloEetrlh. Utös€ä

å1 tätä selklintyolstä tapahtunut ' - Optlikka oLi ails tehoton-
ta. Såale liittyi yhteen kevään Donj-sta ohildene vl€tä 4åtala-
palleista. lä.nä niloenonainen tapaus lähtl perJaDtaj"Da kouk-
kaardaan lrlannista' antol vieLä Iauantaln aian klikalolda au-

ringonpaisteesea ja sittenr 24.4. gunaurttai.na ell Euutontsrk-
kailupäivänä ae asettui aatelneen Pobi ois-ItäDef,en alueelle'
joesa iryös pysyl.

Muuttohavairaot :

Seuraavaan taululkoon on koottu päivåin paikka- Ja laJikohtai-
Eet yksilönääret. Siinä on huooattawa alnakln' että
- Iairdlo6sa lähti aanulla liki tOO naurulokkia päin pohJoisia
ja nel-kein yhtä palion tuli kohta takaisin. Tänä Ij.ikehdintä
puuttuu taulnLoota.
- Utös€ä on Cap gal' ],y!d oin ia TurduE- mä:iitt saatu Laslkerdaf-

1a ga...ella lepäilevien däi;rissä tapahtunect nettotuutokset
päivän aiks-na. l,uvut siis eiv:it kerro muul;okseu suuntai..
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l{uutt obavalllot 24.4.77 .
Otal. Yfet. Saub. ?abo.

+tI3 pla
Ana acu
Ara cre
ADa pet!
$Ba c1t
Alib fe!
BEc cJ,.
Mer Der
I'le- a]-b
Ans feb
ÄDs ålqa
Yall va!
fra dub
Cha hj.agtar sp
P1u apr
Cap gal
LJr! oit]'
Suo ljrq
Nu.n !h.a1!1 och
lri tot
Lar Ea,r
tal! fua
f..f arg
Iar call
Ier rLl
Col pef
Cof oerl
Alr arv
triE vig
eu! pLL
Iurc phi
4Dli ili
tirr ner
Tur sp
Pnu ![oil
Ant pr.a
Mot el-b
Stu !.q.1
C&r ch1gar ca!
Car can
Car 6pl
Ca? llao
Car ap
lrl co€
tr'rl Eo!
tr'ri 6p
Pyr pyr
lBb cit
Dmb sch
.P[, sD
yhteåneä
hav.tunt
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- Utön Fringill-a-havi-inDot tehtj.in vasta iltapäivällä, jo].Lotn
todettiin kahden suulen pa]\ren gaapunee4 saarelle.
- Utössä lokklnuutto oJ-i iLoeistä, mutta seo tod.ettaej.4en !iah-
dotonta.

lintujen suunnistamisvaikeuksia kuvaa b.yci! Y/A Utön Datkaaaa
UtöEtä 1ä}r be!,e j-tien havailt o : kaksl purlarintaa ].?ihti eeuraauaan
laivaa, jota ne sakeassa €rrllussa kLertelivät näköetäisJryd.eUä
pysJrtellen Ja väliLfä leviihtivät kaare11a. laivan rantautues-
sa Jurdoon punariDat hävisj-vät rantavalvikkoon. ÄIu-kge! Jat-
kacEsa datkaa JurDosta liihti jäl-l-een yksi punarinta ldukaan ja
jäi kyydistä Björössä. lavanomaista linruntj.etä t0atka Utöstä
Jumoon on 14 krd, Jurnosta Björköön 10 h.
Eräj-tä piirteitä ouutosta:

Vuoden 1976 nuutontarkkailu tuottl nyös Eelko fai.b.oja tuloksia,
l"ähinnä kehno! sää!. vroksl. I.lälq.eyys oli kuitenkin paljon pa-
reropi ja sade kuuroluonteista, NäkJrryyden heiketegsä tuLisi
havaittuj en ll'ntumliärLen piene4tyä. Piiltlvastaj-sessa ta!su!-
sesaa pitäj.gi lJytyli joitain syitä outoon suuntau.ksee!. Tåtä
taustaa vasteD laskettii! eräiden 1aj lryhDien havalntopaikka-
kohtaiset yksll-önäärät (kesklarwo) vuosina 19?6 ja 1977.
tuöDksetl

Lu.keds't: 76
yöEuutta jat varpusl,Ln-
tuja lu.kuurcttaxoatta 1 1

7'l nuutos f

49 + 745
Yönuuttaja-niDikkeeLlå. sli6 on selitysat'voa. Varpuslintujen
kohdalla t llalrre kultenkln saattaa oll-a toi!Ie!. Ero (Jos sel-
lai-sta todella on) vol johtua nonj-sia selkolste, esird. eritai-
€iata auuuistu6nekanlBbelsta tai höyher\yksen elilaisesta kos-
teudensiedosta, elkä 61j.tä sen ene4pää.
Eelko! lilkJreJryden vallite€Ea tulevat liatujeD ä:iaet nerkittä-
vLkai havaitserolsen ks.Dxalta. Jog yöEuutt8. j ien ääna€ly-int€n-
€j-teettl auJaussa tos sB{sa kasvaa es:u. IEr-ven koosaapysynj-sen
varniatadlseksi, laiin iässä esj.insaatu il-rd1ö on näennäinen.
Esvat!!.o1jat kuLtenkaatt tuskln nyörltåvät näin o1åvan esin. taj.-
yaålnruohen kohdalLa tarkkai-l.upäivänä.
I'luuton tod.el,lLnen lisää tJrDinen pälvän aikana on hel-lpo sellt-
tää Dölel-Iå tapaa. El kulter1kaan kanns,ta uuolaista ennen kuln
esltys kattaa llyös ArMenosen TLY:4 liedon ADtaJa n:o 9:s€ä
lahlaal len huutostå e8lttäa3t havalnnot.

Eevalntoja palka].ljlsieta :

lapilatrlahtlel]-a (henlilöt ks Sauvo) löytyi tåinä vuonna 21 net-
råhanbea Ja sliDä ohessa pe!äti 85 tavla ja yk6i yalkovlk]'o.
PalDiolxl,-ahdel]-a pyu:.i giniauohaukkakoiras ja -nacras sekä kol-
Ee lalBaorsaa. Pal-rnLosaa Euuttoa tarkkaLlleet löysivät kotl-
natkalla PiikLiönlahdelta ybden nustapyrBtöliuirin. Utön mj.e-
lebk1iltolslDDat levähtäJät olivat sep€l-?estas j a kaulushaika-
ra, Jälk1DDäj.ne!. varsin oudoasa ylopäriEtössä. Saarella ihee-
t€1111! lyös, nl.kseiyät aLueen 22O kottaralsta 1ähteneei jat-
karaan anruttoaaa. OtaJärvellä löytyi Doni€rt Euuttavien tal-
vaarruohlen l1gäL61 u. 20 paikalustakln.

OIXAISg
TIJT:It Tl.edon AntaJan D:ossa 1O olleessa artik-keLissa Iuuuton-
tarkkallu luru! seudulla 25.4.1976" rdalnitaau kahlaaJia havai-
turr lO l.a.Jla. !,lainLntaa seuraavaF€a luetteLosså on kuite!.kLn
vaiD 9 kahlaaj e,l&j ia. Listagia puuttuu taivaanvuoh,j-, Cap gef,
Joita bayaittiin yht.'69 yks11öä' naksleit lövö 18 ja PanBio
t5.
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Vosilibnut ( sorsat)
Eanhet ja j outsenet
ledot ja ku.rkl
Kah]-aajat
Lokit
qyybtyt
Rastået
Calduel-ig (el CbJ-oris) 7 47 + 570
Peipot (Frin€1llat) 21A 21A + O

Odotetustj. purjefentoryhEä (pedot Ja kurki) nuodostuvat tyyp-
pieelEerkik€L aat een lcuutt oa tyrehdltt ävägtä valkutuksesta,
joskaan näkwyyde!. huonoltubiata eL sovi kokonaan unohtaa.
Muutto on liee?intyDJrt rybligsä, joissa yöeuutto on yleistä.
Llgeksl voiEakkain kasvu lölrtyy Carduelisten kohdalLa, nutta
nuutos johtuu yksinonåan l4ietoisten vihervalpushavaj.nnoistat
ja sj.ksl Carduelisten talkai,telu täs6ä kobdin jätetä?in. Iö-
EuuttaJa-hypoteesi!. testaanniseksi yöBuuttaiat eroteltj-in o&ak-
si ryh-oåikseen, johon kuului!-at Änåkset ' 

punasotka' telkkli' tai-
vaanvuohi ja viklot.

7, 77 uuutos $
11 21 +62
50 2 -96I O - rOO
tO '69 + 1tO
,6 40 -291t6 11 - 90loo 264 + 164
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rENITJT]JYI{SXIDIDEIi KÄYTTÖ 1ETSTISSÄ

Raino l,öoni

fLT:n TA:n n:gssa 9 li'Soikketi tsrkastelee tieteelliaten ni-
nlen ja l-yhenteiden Läyttöä lintuiuLkaj-sussa. Solkke]-i! ar-
ttkkelin 1rärkeiEl[lksi väitteiksi käaitln aeulaavat :

1. tieteeUisten Dimien ia etenktul nllden lyhenteiden käyttö
hqonontaa luettavuutta ia siten kaventa& lukiiakultaa.
2. Lyhenteiden euoalostus on epäyhtenåilstä.
?. Suonenkieliset niuet voidaa! teulukolssa Lybentää yhtä kä-
tevästi- lnlin tieteei].iEet ni.met.

Kohta 1 lienee totta (tueksi }Jilo l97r). Se on palaave syy

karttaa tj-etoelListä nieistöä. SalUttavla poikkeuksia alhe-
uttavat eräät tyylj.seiirat, kuten tautofolian välttltolnent ia
tekstl.n huonattava lyhent?irrrinen teL aslan tehokas täerdsbtä-

ninen: "kuikat" vo:daan tajuta laJiksi valkka tarkoitetaan
heir6oa' nj.tä vae.raa ei ole luhutiasBsa "Cavioista'. 0r Eyös

kätevätdpää puhua "Corvuksj-Gta" kuln "ko].plsta' naakasta ja va-

rlksigt€Lt.
väite 2 on tietysti loyö€ totLa. Iiutta 9e eL ole rnikään gyy

vä1ttää lyhenteitä. ?äinvastoin' l,yhenteiden yhtcnäistziiii-
sek€i tuLj.Ei auositusten nukaisla oerkintöjä käyttää nahdol-

lisionan }ationr etenkin nyt kun Päteväi suoal'tulset ovat

oleroassa (Uusivuori 19?7) .

rIäite , on tuulesta ten]lattu. l,ybenieiden kätewytte voldaan

mitata (esi!r. Iuchs l9?0) :

l,yhehnettäesse j äri e stel-oä111se st i niloiä törroätään euenpitkäå
lilantecseen' iossa sans lyhen]]e tarkoittaa kahta taj' uaeanpaa

lajia' ts. l-yhenle on nonil(äsittel"nen.
lin. Uusivuolen artikiielissa suositeltua tieteelliBten ninlen
lyhentåinistapaa Läyti:r:en (Gav arc, Irl coe) vain 12 laJia iou-
tuu monikäsi-ttei6ter. lyhenteiden ioukkoon. l'askuJen pohiana

tässä ja jatkossa on o11ut PohJolan linnut-teoksen nimistö'

Kyseiset lyhenteet r.äsittävät 6 tai s€!r'av:i1i loukaanlukien ?

nerkkiä. Kuus i kirj.lilta sisäftävä suomelttiief isen linnunninen

lyhenLe on tåssä su,.tcessa surl:eai iror'likäs i" 1' eis ii{ tapauksia

on peräti '101. KiriainEeä-I.än nos';r'llrii'ei-i 6eisemään pudotta!

iapaukset 50 : een. Vae!a suonerlki'eli'sen l-ylienteen kirjailuoåä-
rän nost ir:ineu [.5O/i yli tieteellisen ]-yhenteen kli'iainnä:irän
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antaa yhtä ll]rråt tuloLset.

Jottel eilelline! Johtalsl klrjoittajia halhaan' ntj'1]l kirioi-
tettae€ga nl$et kokonaislna ott suomen kieli etu. Suohenl<ieli-
nen laJj-nllil oo kesklloäärin alle 12 kLriainta pj-tkä' tieteel-
1l-nen yli 14. (otos kutDnassakln 50 niheä)

lalton raatie66a kåpelta tai tasaleveitä sarakkeita el suonen-

kj.etj.eten ninj.en fyhyys !ii.tä. Siiipaitai lisiDdnän (mustaot-
sal-eptnkältren) ja Lyhi4nän (pyy) väliln i äiä taulukoissa liikaa
epätaloudellista ja lukenista valkeuttavaa tyhiää tiLaa. Sik-
sl on looglsta siirtyä käteviin tieteelllste! ni4ien lyhentei-
siin' kuten M. sotkkel-i nalnitsee taltlLintulaskennoiEsa teh-
dynkin.

Sils tieteel.llsten niuletr kaivttuä on vältettävä' vaikkakin
Jotkh eo. ,aeikoista Baattavat sLihen (h]rväksyttävästl) Johtaa.

-Fucha, }Ja].ter: Infornas.tioteoria ja kyberneiiikkar GefrnaDy '1970

-Uusivuorl, Pelttl.3 Suosltus kenttähavainto jeu loerkitEeniseksl
I, Trlltgs \.o 2 1971.

-wilo, OEDo: YnnärretEä*ö ganonasi?,5.p.r Tapiola 197r.
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SUOSI,a'UKS I,\ K]jlNI]\IIAVÄIN'TOJOII MI]RXIISnlilS1.]KSI

Rai.no - önni.

Lyhennel&li Tliogan n.ossa 2 oLleesta Pertti Uusivuoren artik-
kelista "Suositus kentt ähavi.int oj en oerkitse&isekai I oBa",

Suositus on perustettu oahdolfisimman pitkalLe LYl,:n liatuås-
edatoindnlrluan aseraaf oroaketyöryhmän työn tuloksiin eli uuteen,
1977 käyttöön otettuun lintuaseeafooakleeseen. Työryb.eän jä-
senet o:-ivat Karno l11kkoLa, Jörgen PalEglen, Pekka PuhJ o Ja PU

Itse. Lisåikgi työn aikana kuultiin Lukuisia rould,en Dlelipi-
te itä,
1. llavai.nnon niroike

I,aj inäärityi(se s sä otetaan huonioon vaitl Suoroessa tavatut lajit,
eLlei erityistä aihetta (näaritettevä o4 ralitetti) Iaj inäerän
laajentamiseen ole. Iä11ä varouksella kaikkien däärltysten
tulec olla varrioja.

Uaein palven kaikkia yksilöitä ei saadå !åäritetyksi, Tä1"-

lö1rkin tarkkaa fajiniBihettä saa käiJttää' jos !0äärLttät!ättö-
miä on alle 10t. Muulloin Eääritetyt ja nääritt?ineittönät ner-
kitään erikseen onilIa limikkell-lään. El,lei tiedetä, nikä oE

näärtttäoättöaien o6uus kokonåishääräsgä' voidaan käyttää
Fr1 coe + 9p -tapaista Eerkintää.

Epävarooista lräärityksigtä ainoastaan il"&eiset Dainitaan. hu-
kaDå on aina oltava låi}tin valm.tr loääritys, esio. PP (fat tin),
Laj in nlml lyhennetää! ottaEall-a tLete,'Ili€estä sukunldestä
kolne ensimncäistä kirlainta ja caaoin tieteeUlsestä laiini-
oestä, siten cevia arctica kuul-uu lyb.eateenä Gav arc. Polkke-
uksellisesti j oudutaan lalinimestä ottaDaa! koL[€ vii-roeistä
klrjainta:
Cor rax = korppi Phy 1us = lajullntu Aca ris = vuo.iheroppo
cor nix = vali.s Phy des = idänuuniUntu Aca nea = urpiainen
Ste cus = nrerikihu

Pelkkä sukunimj. Lyhennetään kolnen ensimmäisen klrjaioen awul-
1a, poikkeuksena Stercorariug = Sterc.

i{uut sisäUö1tään täsmälliset Iy}rent(.eet on koottu seuraavaan

Iuetteloonr jossa ei ofe olettu huonioon harvinaisuuksLa. i{e

on so!j.tettava rulaan tarpeen vaat iessa t esj-n. lal ves on PFal..
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V = vesilintu, co. kuikat, uikut, nokikena, ruokkitin-
nut ja sorsalinnut paj-tsi hrhhet ja joutsenet

Ans/BrB = hanhi
But/Per = hiirihau-kka, piehana tai jlrehifä:ishaukka
Cit c/n/p = sini-r alo - tai niittysuohaukira
PI'al = nuoli-, anpu- tai tuulihaukka
p = päiväpetot intu
K = kahlaaja
v/x
ILar
PLar

a
H/D/R
ICoi
ITur
ITut

= vesiu.ntu tai kahlaaja
= neri-, iErqaa-, selkä- tai isolokki
= kala-, nåuru- tai liktiulokki tåi pihtrukajava

AIci/Uri = ruokki tai etelänkilsta
= keskikokolnen iiki.a, siis ei palokärkl eikä Dikkut.
= pääsLry (ei tervapååsky)
= korp1I, vi ris tai muslavari.s
= hulo- tai. !åikättirastas
= fauLu- tai puråkylkirastas

A,cr s/p/d, = ryti-r luhta- tai viitakelttunen
Bon/stu = tilhi tai kot taralnen
PL = pikhrllntui so. pikkutikka, käenpiika ja varpus_

linnut paitsi vaiislimut
!&ieirttyksiä voidaan täsnentää kokoluonnehdj.nnoifla seuraavastL:

IV = lso veEilintu (esiE. Ana pfar Ana pen, I,iel fu€, IUer ser)
I,tI = pletd veeillntu (pod gri,Ayt fulr3uc cla.Cta hye,Ana cre)
IP = iso päiväpetoll-ntu (Aqu, But, per, Cir, pan balrHaf atb)
PP = pienl päiväpetoLlntu (Acc nis, Fal- sulJ, cof ja tin)
I{ = iEo kahlaaja (Van wan, }Ir_lnl, T,i-o, pIu, Sco rus, 'lri neb)
K = kesklkokoinen kahlaaja (Trj. tot, och, hy!, Cap gat)
IE = pienl kahlaaja (Ca1 paitsi can, pha lob, Lim fa1,tytl1t)
IPL = 1Eo pi.tkulintu (lu!, BoD, Stu, traD exc, Ori ori,pin e4u)
K?L = keekikokolnen pikkulintu (I,fot, Art, Car,Iri,lox,Ehb,las)
??]J = pleni pj.kkulintu (Parusroer fardrTro tro,Syl com,Syl cu!)
Sulkeissa nainitut lajtt Ja ryhnät ovat vaiu vlitteellisiä.
nsim. suokukko voj.daan yhtä hyvin fukea sekä IK että Ii]{-ryh-
tdään. hityisesti on hurnåtlavet et."d H/D/R -lajejä el sisä1-
l-ytetä EerkLhtään Ki{r.



lintujen yhieisoäärät
lcisluokitt:rin, jotk3.
i-äivä- ja yöouut'!aj at

pailri1l1,a tai päiväLt:i esj.tetääu liikku-
ovat: paikaliiset, nuulrtåvat ja Duut.
nerkitään erikEaan erilaisten l-askutapo-
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2. l,intum iirät
Lukui.iiiirän arvio-LaLun virhcen orlessa all,e 10?i ei tarvita noin-
rierkj.ntää. Virheen y].i.ttäessa 25% taa-- Ber-lritäZi!1 n!' ja vir-
heen yiittäessä 5C# rderkitään nnn.

Vain tod.e!J,a hrvaitut yksiiöt lasketaan lukuj.irin. Ei siis
esitetå antiota egirr. siaar:eLla Ie!äiicvierr oikeasta xqäerästä.
Näitä ei k,,skaan e.itetä 1uku.oai.åräaä vae! lisätietoDa.

7. li i.kkulii s lu okat
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PS, Xd.el,lj-6en releraatj-n rorotoilun jälkecn iliienl, että Lapin-
tiira Ste sea o1i ludonnut poikkeuslyhenneluettelosta pois va-
hingoasa.

Seu.laavassa lyhennelDä Pertti Uusivuoren k.irj oilrultsen toisesta
osasta, ju-lkaistx Tringan n:ossa , 1977.

4i Tårkat tied.ot

1. Palvet erotetaan toi.sistaån Dilkulla (eel,ta. 2,2,= kaksi
kahden yksifön oal.veå r 1, = kolnen yksi]-ö4 pervi, 4, - yhteensä
tteljä yk611öä). Panren l-yhenle on a (2a = kakoi par.vea). Par-
vet arqioldaan nahdoll-isj.ro!0an oikein, ei siis Dinj.-niii.

2. Varnat parit (esie.€old.inoenoja) lrcrkitään canalla nparj.f,

,. Tårkla 1kä nerkitään ILIRI IIG- j ärj estelnän !ukaj-s.cti kalen-
terivuosina. (lw = saruna kalenterir'r.lonna, 2v = edefliseni
vuonna synty:"4rt lintu). Seuraa.vaå. loerkLntätalaa voialaan kayt-
tää, jos se on ko. laJin kohdalla ykslselittelnen:
" = va,nha r I = nuo?i, ei nerkkiä = ikä ei- oLe tiedossa.

E!i. sukupuolct Eerkj.tään seuta:rvassa Järj estykses6ä toisistaan
/-vilvalIa eroteituilE: koj-raspulruieet/narraspuJruiset/
aukBln:ole1leen däärit t åiBåiti ölrä-i .

nrvut merkitli:i! seuraavasti:
jp = JLhfapukuinen
vp = Tallat opu.kuinen (nLstii tahansa puvusta toi6een)
tp = talYipululneD
kp = vesitintujen kesäluku (siis ei Juhlapuku)
eiJp = 6q11 kuin juhl-apulmr mutta' tarke6.:in Bäät'ittänä+tä
sg = au-Ikasatoillea
pull = u.ntuvapoikane n
pölk = poikaslintu

E6inerkkejä ,. kohdaa rderklntöJen eoveltani.sesia :

1/1 = kolraspukulnen Ja naaraspukulne!.
1 jp/ = juhiapukui4en koj.ras
/1 = ttaarac pukuilre n
1//1 = ykeL koiraspl,kuL4en ja yksi e:i,ärittiiriätötr
'l'/2"- !uo!l koiras Ja kaksl vanhaa naarasta
1'1 = yksi nuori ja yksi j.äflecn näärit tiinätön

1vp2/ = vaihtopukuinen koiras ja 2 nuuta koi.rasta

jen vuoksi. n lyhenreet ovat:
p = paLi.aJ-.1r.ne n
nd =muuttava
yöro =yölcuutlava

Luokkaan i.ruut kuuluvilJ-e ei o1e erityistä lyhennettä. tåinän
luokan tyyplit.lpaqs on paikantarnaton ääni. Kuolleena 1öydet-
ty ]intu nelkitä5a k:l1a.
Jos yksilJ iravaitaan oekä paikallisela että ouuttav.,na, ae

&crkitään ouutt..vi -n :uku!ääriiän.

Esin. 25! lrnl OOrc = 25 palkaUista ja afvioJ"ta 100 Duuttavaa
'lop l0 = 10 paikaUlota ja 10 muuta
2op+n = duuttavia ja paj-kallisj-a yhteensä 20

2Op+ = Pai\auisla ja &uita yhteensä 20,i.

Konnen1,'deja:

-Suosituksren I osa vai-kdttaa varsi!1 kajJi',jökel"poiselta , kuten
od.ottaa sopj,ikin, eiLä huollaultanista juuri löydy. Toki jo-
tain:
- Lapldtiiran Ster!å laradisaea jääminen/iätt'irninen pois lu-
vun 1 poiklreu.fyhenneluettclosta aiheuttaa tarpeettonan poik-
keuksen poikeulisen ja sekaanturirisen vaatan.
- Kaut i..-viivat lyhenteessä E/)/R ova1" nyös turhaa hienostolua,
eihän fyhe re nuutenks.i:n o1e muiden talEan rakennet',u ja daas-
toEsa se kuitenl<in tJ'iristyy rouotoon HDR.
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Jos sukupr.rofi on x0äJritet by varrEsti, muttei ikää, voidaan
nerkitä nr. llsiln. /1rt = varma naaras.

Jos linnun puv-llksi on nerkitty jp, on turbaa lj-aätä ikänerkin_
täC, ko$La jp on air]a vanla.

4l.i{.tbtc1y yleensä nerkitään ä, faulu tai va.taava '1l. ä yksin
tarkoittaa peliiliiä äänihavaintoa, kun tåas Ä:lLä i0erkitty yk-
sifö on voitu Eyös n:ihdä. Jos nåikenj-nen myös hafutaan j.lnaj.s_
ta, nerkiitåiän i1r.
Lintu-oääriin ääntefiJät lacketaan yhtenä yksll,önä, ellel Buuta
void:t osolttaa. Äärlj.stä loerkitään siig lEinioiloäärä. poikkeus
tästä on yömuuton seuraaminenr ks. kohta ?.
5. Jos havaitut yksi-iöt ov.,i sa&oja kuin aikaiseEeissa havai!1_
noigsa, nerkitään'Gaman tai,,sanåtn.
6. t{uutt ohavainnot herkitään y1e:nsä jaksoittaln joko tu.nnin
tai 15 ninuutin jaksoi.Jsa, jotka alkavat aina tasatunnilta..
.lakso me-"kj.tään llsäl!:n.|Llä ketl-onåjan jälkeen kaksoi.spiate.
eaiE. 15t = tunnin jakso, alkaa k1o t5.OO, loppuu t6.OO.

t5.OO: = 15 xoin jakBo, si.is t5.OO - 1j.15.
Drikoiset hav€'.innot j.hoj.tetaan Einuutln tai 5 din tarkkuudel.La
Linnun ]-ent oalrunta lierkitäan kancainvällsi.n i Llxansuutt j-ea Ly-
bentein. Sektorisuunta nerkitäiln esin. S-l|l, jollgin suulta on
etrlän ja låinnen väLiltä. Kääntyeä l-iniu nerkltään SW/W, ts.
auunta ensin lounas, käänty1 sitten länteen,
ohj,tuspuolen Derkitsemisiä varten on auunnattava katse linnun
tulosuuntaun. tällöin vaeeenlaLta ohittava lintu derkitään
aiitrukselLa (-), oj.kealta ohittava plussalta (+).
Llnnur et äisyyden ilnl:1isee obituapuol ixcerkkien luku!äärä 3

+ = päriltä tai vie.itse hyvin liiheltä
-t.+ = 1äheltä, lOx-kij.karilla n:iryy yksityiskohtia
++ = Del-ko l(aukaa, klikaritlakin vai.n auu?i,oDat ruuniinosat

niikyeät
+++ = kau]Kaa, ykslnäinen 1i-ntu oD lristelräinen
l1_'.1 = hfvin k.-Lrkaa, vain parvi näkyy.
lil ar-syysaste ikko tarkoitaa tifannetta noin 10x suutentavalfaoptiikal-Ia katsottaessa.
Lentokorkeus nterkltäiin roonalaigin nu,.neroin:
I = pinnassa tai l]yvin matalafla
II = ne.talallar norr.aalikorkealta, siis yleisi! kori(eus
fII = korLealla, mutta ylittåvii lintu näkyy viefä si-Irnin
IV = hwin korkealla, yLittåvt lintu ei n:iy )aljain .ijnin.
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7. YöItruutokel tulkitaa.n rduutto, joka tapahtuu niin pincässä,
et te i sen Geuraaninen päivä.ouutonhava Lnnoinnh tapaan k?ly
peinsä. Ntibtyj et1 muuttajien flikkulrlsluokka on rd ja kuul"tuJenyöu. N?tbdyt yönuuttajat Derkii?iän t .rtn päivähuuttajat.
truuIlut ybrduuttajat lasketaan joko a) äänten tal b) parvien
roääränä. VeEl-ja rantaliEuLsta on pyrlttävä Derkitsenään
parviea !äärä, varpusliruxuigta taas äänten &äärä.
e) 12ä = kuultu 12 ätiDtä (ej. ääntelijää): .[ä!et J.asketaah era
ååiuiksl, valkka ne kuuLulaivatkin peräkkäi! il-na! taul(oa,
truite4kln Tur pil:n keilkvli Ja fur loertn sriieril. tu-Lkltaan
yhdeksi äänekej-.
b) 12e = kuultu 12 palvea. Jos r.artuglintujeD
taån äihten ltaä&si l-askea parlrei, niln selvät
aä eroietaan ( drerkitää4) pitkult-a.

kohdalla haLu-
tauot ää!te1ys-

Merkintä 1e JröE tarkoittaa slis låJleta rilppuen joko pervien
tai åäateu t!åärää. ykel1öa,lviot esitetää! llsäti-etoil1a. El]-el
äåniär/pargj.a pystytä laske&aa!, !e arvloialaa!.
8. Sekalalslste l-yhenteLBtä ovat s€uraavat joko vaklintuneet
tai vaklilturaBsa käyttöön3
hav = havalDnoija
a =aklliylstahuutoltarkkallua: tauotonta haveinnointla_ optli:raua tai Jarkuv€.a.1!;r91!3;-;ir,riijiiiäii"i"r:."D = norEaalia Euutontårkkarlua: kiilraroint il, i;ili;å: t"u_kola - tp = pas€l_iv.teta sTtJausta: optiikka viLLiUä pitkään_kinkälrt t iinåit t"åiLp = ksuloputki
rev = reYliri
pry_- = py"y."ä- ( revlirl+ yhteldessä.)&tart = kaarteLeva ( ltlkkuu €Dihtåäi yIöspältr)klert = kieltetevä ( Iilkkuu einne tanire, -åi-Jåtvae 

suuataalpk = poitcue
KoDtedtit toisegta oEasta3
Itqai.vuoren artlkkelin tolne4 osa s1sältää DLin palJou uutte,ettei lähexopää k.ttii..kklä Juurt uakal].a esl,ttää enlen käJrtåi!_
!ött kok€iLua. Tosin eräät uudet Eerkinniit vatkuttavat pelot_
tayar1 €otkeutuniGherkl.ltä, n1Jä vaaraa klåsaj.sten oertintti;ea(ad, juv,o, 91 taytto €1 aiheuttanut.
- Sreltä tädin Euosltulsen u].ko1nroleL]-e J ääviä nerkl"ntöjä onkå8l.telty lintuElehessä 4/?O otsikoUa suositu-k6ia, Artl'kke1lkäsittelee kartoltuanenetehän kanEainväLis1ä suosltukEl8.
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SAA.I.EIIÄ SÄICUIIUTTA

Jurmon Lintuaseliaa tutltenevat kai.kkj'; aseroan nykyinen kohtalo
on kuitenkin hzi!årän peitossar ia korvikleeksi on tolllitus
päättäDyt herätellä ouutanj.a nostalSisla rduistoia. Näille
sivuilte kootut aiateLilat ia kertoDuks€t ovat valn v?ihtiiaiä
katkeldia Julnon huul-ikirian kätköistä, olkoot ne vaDbeoDi]-le

ornito:,ogeille 1åi-opinien Euistoien nausteeksi ia nuolenellLe
opiksi Ja j-b.e.etYkseksj'.

11.5.65 Hyöntej.eEaaiLBan uutisia

!än:iän päivällä paliastui pitkälLj.nen petossaria' i onka koh-

teeksi Rehtorl ia !. Haukikarl olivat ioutuDeet. ollessaan
hsrjulla olivat he kuul-Ieet taivaasta lutoavia vlnkuvia åänlä
ja sen jälkcen peb.Beä! iysäykse!. ge epäi11våt nältä årEeljerl
koe-aro&unnoi"ksi. sJryllisekEi on nytteEeln osgittautu.nut tur-
llon ovelin \yönteinen: Musta Urtgiruiarja 9.
Ollessa@ue tänään nainnikössä i ouduiolle s:llanLalsen \rökläyksen
kohteekal. Iutki-rouksissa paliastui 6yyl1j-seksi I M. UrtslrF
Daria (Urtsicus rufer), joka kokeili y1i-6äärälsten takasij.pi-
ensä icuntoa vapun iiilkeen pudottautuma;.1"a alas näntyjen ok-

silta. Vinkuna iohtui e].aspäj'B syökaystä ia tödåihdys siipiea
vielä beikosta lnrnnosta.

1r.5.65 llysteerio

KalastaJa ftalileDar Hugo Sievertsson kertoi IqellLe tänä:tl n\ys-

teerion, Hä! ol.i nåhqrt ofLessaan kalastaEassat veden pln-
nalLa uivan vesiLj-urun yht'äkkie hår.iävåld weden al'Ie'

11.A.55

Lapo saalui Ja esitti- pienen vesj-shosn astuessaan laivastå
veneeseen (1ue: rsereen). Tapahtui kuuleD&a 1' kerran Jurnon

hi.storlassa!?

2.9.65
OBSt! Lepo pistää nereen putoamisensa toisten syyksi: Laiva

(eiis tnö) kuuleaea l'äbti enrxenkuin hän (I€po llesikoura) ehti
astua vetl€eseenl läIföin ltlesikoura joutui sellaiEeen tilaniee-
seen, ettå toiner jalka ol-i laivassa ja toinen veneessä ja
rako venyi. Nyt o1i kaksi (2) vaj.htoeitoa: a) joko hän re-
peää, tai b) hän nosl,aa jalkanså toisesta ja putoaa. ille erL-
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doti@de qyös kolhåtta vaj-htoehtoa c) hän o]-Lsi. vetänyt relai-
Lihaksla Jälrnittäeäfl-ä laivan takaisin veneen viereen,
Joka tapau.ksessa lapo valitsi kohdan b) kuten io tunnetaa.n.
JanaBeBiD (Dies Utöstå) !0ukaan }tesikoura mulsiutti. piniåLle
aousteaBaa! hatopaatonta &ura'da joka on olfut pitkiihkön ajan
ved.en a1la Ja nousee sj.tten pinnalle pärskinään ja happee hauk-
kaardaan.

lapo lupa€i Eyös puhus. J onku!! sanan Utön tripparin kanssa, nut-
ta ainakj.n 5l .8 ]-alva ofl vielä kutus€a.

Uusia ll-säykglä vlLroeaikoilta jo san€en roahtavaksl paisuneeaeen
ornl.tologi-sLangl sallå.stoon:

he].lkopteri = lintu, Joka låihtee lengaEtajan kädestä itD.a'n
pyrBtöä

vesltaso iaL
Eaha]-asku = lintu, Joka Iähtee rengastajan kädestä Jatka/

at polkkl
Sooan = li.nt!, joka lähtee lengastajan kädestä käve]-

1eu
Rigor Mortla = Lintu, joka jää rengast:.jaE käteen kuol].een,a

10.9.65 Lontoo

fiontoon al-u.o1in1!örsslssä l-aaki alrrlliial! hinta tämän vuosikyn-
Dene!1 uuteen pohjanoteerau.kseen; syynä ovat Jurnxoa huonot ren-
gastustuLokset. Alrl!1lnl.iDJ<aan ei vol siis enää luottaa.
12.9.65

Vilkon elälnaatu: 01ipa kerlan leppällntu joka ei tehr\yt gu,anoa
ren€astaJan kä.teeb.

2.1 .67 Tlel€tä uualesta aEehasta:

Tiedot kgskevat talvikautta. i?ixodj.ty6 |

1, Todettlln, että tenurt poltto pesuvatissa täytti kalkli roh-
keis&atkin odotu-kset. lapaa 6optj. suositella 1änplnäEti kai-
kilLe asiaatuntehattoDille. !sld. tenunhajua el kokosta muo-
dostunut nimeksikään.
2. öfjykaninas. on turtE käyttää.
,, (yntti]-ölden poltto on !0yöE erittäIn suoslteltavaa. IäLtai
niiden aiheuttabaa ].:iepöä, ae luovat kod.ikkaan Ja jouluiEen
tunnelDan. Ivlu.kavaa oli ulkoa lal-aavrn J-int'uniehen aatua ltia-

pi.'läli känpän parraavaloihln ja kynttilölden loisteessa sekä
ka3€ul,iekj.n lepattavassa hiitdyvalossa valmLstaa xoaukas il"La1linen.
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7.12.67 klo 20.00

Ih&ettelykokous Jurmon asenalla antinisti.en tapaan. l,iis*i
t ihoettelevää osanottajaa.

J$

Päätettlin avata ensi.xoEäi4ea
2$

Avattiin e[silo!!äinen
3$

Päätettiln tb.!0ete11ä, onko sJiytä thrnetell-ä sltä' että A6etoa]-La

tuulee niin koraati
4$

Päätettiin avata kolme seuraavaa
5$

Avattiin kolee seuraavaa
6S

Päätettila ibdeiellä or-ko Jutioon iäniksei pesty l,ux Speroasi-
dillä

P6ätettiin ibeetell-ä oD.ko tLe JoutsaEon kesähuvllall"e todel-la
tehty K.Lasslkon tlilistä

8$

Ptiätettiin ihnetellä kuka on Ee J. Hakala jokå esilntyy nefkein
joka sivulla tässä kirjassa

c6

thleteltitn viieitoista ( 1 5) 4inuuttta
lo$

LiBäys ede].l,lseen' j.h$eteltiia 2 t0i! 1i8ää
11$

Päj-viteltiin että iulipa ihneteltyä
12s

Päätettiin ib.ee i,e].lä tullko edelllnen pykäIä oikeaan kohtaan

15$

Päätettij-n lhnetellä oliko ä6keu avattu io scitaeniis
14$

Pääteti,iin ih.detel]ä nitä ukko tarkoitti 63noi11a I'roi-lås siinärl
kun tönoiisi tuolj in pioeäEsä

r 5$

Päätettiin ih.oetellä ketkä Jumon €ul-ietuissa jortsuis.ta tans-
givab ensininäisem tahd.in.
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16$

Päät€ttii! illlete]'lä kuka ae oli Joka äsken kävi pöyden alfa
l?s

Päetettlin ih.neteUe onko Kätevä laDo trodel].a kätevä
18$

?ääteitlin ih[etellä: nBitä Osku Dyt sanoon
19$

Päätettiln lbeetellä oD&o r!,/E gtön kilpali r.a!*ra taisteLufen-
täjä

20s

Pääiett1l!' thDetel]-ä Jetkuuko titnä s ivu kä?i!t öpuolel-la
21$

!äätettiln th-6ete11ä DLkBl klljurin käeiala on niln vaikeastl
luettavaa

22$

PäätettLla ih.uetellä ovatko Ju4do vai Utö liiheopänii tolsiaa!.
2r$

Euudettlla 2 ninuuitLe suor€a huutoa
?5$

?g.åteitli! lb.n€teUä Eikal edelfhen pykä1"ä on hypätty yli
26$

geltettlln u.l-os tlerasnaalalDen llassey K. Fergueon
27s

&iätettllu ilu€te11ä kuka puhuu toi€te kotlDåista
28$

!ä:ttettli! thneteUä tuuliko Ee kitnppää ntin kovasti helluttaa
29$

Lau].€ttll!' yhteigesti koLnl-ääul€esti Yk6 volnå oull syönEeell
kätketty oE

,o$
AYattli! ovl

,1$
PS:itettltn thletel]-ä n18tå j ohtuu Ei:dltys synkkä palkka !

525
Noatettlln pystyyD pöytå

11s
IaskettilD osalottajleD häärä Ja heitettlin uudeLleeD ulo!
vieraaDaelainen 11. K. IergrrBolr



40$
Ed.eUiset pykäfät eivät oeuleet vitrLoon vaan ne kirjoitottiin
!öytäI1inaaa

41$
Päätettiin päättää kokous

Julnossa A.12.67 ELo 7 .OO

17-19.8.6e Alastoloassa Junoossa on aeitseEän Eiljoonaa kohta-
loa, t:imä on yksl. !i!stä

0a.45 tihruEin siirdåit i(ui"rfassa Saaristoneren karttaa 1r2OOOOO,

jossa Jl,rroo 6rottuj. kahden viikon ruokalistan aita epänåäräi-
senä tah!:rna, (kartta on a1u;lgen ainoa pöJrtä11j.Da) 

' 
puikkeleh-

tiessanj- 5 bf 1,1 Jurroon i!äpääi! karikoisEa. Itäriuta! guojassa
( nir0ikkeet kuu]-in eyöheElin) öga aLkoi pä1ytä sataroaa, pltää-
bå'! k j.rkonky:-iissä o1lå Batama. ryöritty&Ii kuio päasi namssa
ankkuroin saarea eteläpuo:.elle. lausu6! auutaeia totuu](ala
Eaaristoiaisten Laiturikulttuurista. tr1lnnlttde€säai keula-
köysiai nll jakkaid,en mukulakivl-en JrDl)åiri11e kuulln arvokkaa,a
ryklij.syn taksoaastosta. Ahaa ihoj-siä Bjatteliu' lalturin ra-
kentajia. Owlrår seisoj. siinä, nutustellen ihleellisiå kaa-
lilajia joka licnee .Ievj-nnyt eteLäisen trEratiisln kol-booseista.
oulrlaiia ympäröi epäiukuinen näärä ld:i-hättäviä ihailii oita.
Ilrasen liaraa ei n?ikyDJrt. Brottauduin våhäpuheiaesta seuneeg-
ta joka päättyi talouspiikkalin etsintään LiiheleeLl-ä euoUa.
EnneDlcuj.n upokkaani löytyi, käsityksenl vaj-n paranivat Junoo6ta.
ohj elloassa åeurasi lärinnä ku]'ttuuflkeskukeen löytiieinen. saa-
relaisten taltavasti sij o j.ttamien Liukutolinakenttlen (oaUi
hieho) väListä oruristuin 1öytairaään nuutaDa! puolukankln, dutta
Eal-toin otefeni, eihän täIläj.se11a. nrotsalaisella seudul,lå
nl.in vain uskalla kuoartua. Tälläinea oli asetelEa kul ta-
pasia janoisen (nlu. iauåntai Juraossa).
Paitsi että oli edelleen janoinenr sain tj-etää' että bän tot-
telj- [ineä Reka, että hän csui ja vaikutti Suor0e luruus ' että
hän o1i- pila!-nut ilroaa tääILå Jo viikon' että hän o1i bäynyt
b.avaDraoililassakin. että hän saa yetäviltään kirjeitä otsakkeel-
Ia oluisti.
Sain tietäå, eitä saarella esusti Junoon paronj- Ivlattaon Pär'
joka pu-huu vtihän hoono soo$it joka polveutuu suoraan alenevas-
sa polteGsa aeriloavoista' jo1la on lilkenneEerkin kokoiset

,9

kän&enet Ja tu-kka aLkaa suoraan kulnakarvoj.sta. Ensivaiklrt-e1-
&ie!1 jäi].kee! päätln auttaa naapurla. fK:n thElsolkeuksasta
annetua lain dukaan ei saa vain katsoa kul] ystävä on Lalroleaas-
sa janoon (tässä vaiheessa, en heräruIrt, vaan en tajunnut Ytrin
tehtävån yLivoilaisuutta) . Annoi-o&e kodennon alaraaJoj.1le ja
nerlflä jolkotinme alukselle. Pa1'ruaåtkalla firpesln nilkutta-
Daan, milnoitustakti.ikka alko kantaa hedeLnää, Selvittyä-E-ne
sentään henglssä takaisin naseoalle", innokkaina laulu.niehiaä
a].gleee selata guooaLalsta lasikan'; j-sia faul"ukirjaa ( tyyppl
A 015, bakuteoksessa) peri!]teid.en' joita vaali-
taah tarkkåaa, roukaan lau.Lu.kirjasta puriFtettiin biki, kansicn
uhkaavast L lutistessa runsaan puolen tunnin kuLuttua. Janoi-
D.en ystäviiD[e huokal"li Jo terve pu-na poskipäissä. 0n Euuten
ku.tlEa Juttu tiedättehän' kurr jalat kastuvrt tulee kurkku ki-
peåiksl,, lduita kas' kun kutkku kastuu nltn jafat' tiedättehän'
kuln taj-k1lraa. Kun vlipaleet laulukirjasta loppuivat tuli ys-
tåvååiiir åkliä unieekai. YlLettävää vielaanvaraisuutta. Ei
osamut edee ki66aå sanoa. Honinalsten iftatoi$len jäfkeen,
J otka päiittylvät La6klänpä?1D kul j et taElseen nel j än s e in,':r:
kautta ruotee!1 r'lereen, pääti! j-tsekin tde!u''ä l-evolfe.

Aadu valkeni happanie! pröybtä1lyjen säest?irdänä. Raiva3i4 tI-
Laa pakauu! ll-Baan (viskositeetti 240 c6t 5ooc) helfan (1ue

nestekaaBulied.en) ja antlikkj-pöydän vä.Iiue ja panl! porkat
kiehu.naan. fässä valheessa totesin eitei suonalainen veroil-
noj.tuskåavake A 1l olekaån nonirnutkaisl-n julkaisu, vaan sc on
JurooD Fågelstatiu-hin vLeraskivia. Krrlx ofin kyykkinyt kalkki
6ivut taas kanslen vefllD, alkoi paksu kahvin arooni regene-
roida eloa naapu].in bunkkaan. Kalkj.s€a gateen-kaaren våi?eissä
loislrava pl-ansetta leijul tlrylyn ja 1ask1:inpäria välj-ä, joka
oli saanut täydeDnyslä yön pieeinä hetkinä. Kieli kolisi kula
käpy tuohikontissa. Vesi oll- hwäe ia optinal naistui ia niil-
1ä eväill-ä lähdimne daastoon. llr : . vLltsi vaiLrekohiaiseslri
koke'lul<siani kertoa. l'il-ihen'ei näoii paperit riitä. tD xdyis-
kään tj-etee11i61ä tuloksiar niistä föytyy omat verEiot tci-
Baålta. Wös naatiaiset, hyyttäiset sun nuut neElr'nkäiset
jätän rau]laan. Niistä löytyy väitöskilJat yD-nä nuut dipLonit
rnuutaBj.etr lantun istuttrjien tekeEinä. lluuta&a yksityiskohia
sensijaan rlalaisisi koke!0uk6iaLi.

F
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iodettakoot! että katsotuin, ])låutuin ja tavoitelluin tipu oli
Ladies sapiens pohjoisen ikkunan se!*orissa.
lviainita Ladrattaa qyös Rekan tiira&åisen kevyt dahalasku i,t/S
Kiisla4 etulannel-Ie, josta voi pääteUä harrastuspilri,in kuu-
luvan Eyös srr-nop€,inin. Oj,keutetusti herätti j.hseiygtä kuinka
roles jonka rak-kaj.n havainnoieisbiotyyppi oD &akuusäkki (!t 20t
vrk) voi syötiä vuorokaudeasa:

5 kg rupisia potaatteJa
1 kg puo]. ira:rksa lih.aa
2 pussia toffelta (Dutustelle!)
'I trul-lo tonato ket chup.
2 I väkevää teetä ( kuulin kutsuttaDan sitä kahvlksl)
o,5 I lebBiin hikeä ( "kahvinn kera)
tO kpl råtEkäleltä + o,5 1 ( prodult åitl)

Reka nuuten kehui. olevansa Ju:lon letunheiton kl.lstaton Eesta-
11. Saitr vakuuttayan oaoituksen häuen taldoi.staa! kun rlivin-
rautlan kånssa kuurasin elsioD]iisen letun lrtl paruusta. Vaa-
rall-lnen a]"ue Rekea bu!.kasta on 2 D €äteen slaäpuol€1la, hå'-
jonialta ei o1e €uojassa koko torpassa. KerIEn (va1n yLsj,
e6lr0erkki) luu.kko suhahti niin 1!ihel,tä oh1noan1, että Elihen
rakoon, otsaa ja puu.l<on väIiin, mahtuj. NJra Presaea nuttel yh-
teäu tekstiä. SuositteLen Turkuua saDanlalsta euultausta
kuin Yhdysvalloissa, jossa kaikkiin aseisj,ln tarvj.taån aaeen-
kaatolupa, jota alaj-käise1le el qyöntletä. (neke! suulin Baa-
vutua 5 haavaa pälvässå) .

NJrt kun ninä ietua täesä på såffa Jå on aika jättiiä byvåstl
Ju.EÄn saare11e, niaii buoDautai että jotain jåta uinä en nJrt
såA päåiMni on jåånut, talttunut, oteEutrseeui. Ivii!ä sanåa
teiue hyvåstiksi, pj,tåi}ää l-ippu korkeaUa.

r
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