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rÄf,iu lslr - rÄssÄ Jl w! - llsrl ElBtrlirr
fujru! Lhtqtlctcellltrcn Yhd!.atya r.y. o! täDä vlo!.Ds täyttå$rt
vtlrltot,ata vuotta. truod@at jBacncunc lJrltylvåt daroihi'r a1-
toilta tutn fLY. slla! kun v.1955 rJrntJErct ovat vuoll.E nlttaa!
kaavancct ripplkoutulkå1s1kE1' s11Bä yhiltltJrsklD on.kasralut Ja
1ral.!tq.nut. - llulBtokrl Ecllclltå lulksldtasu kq!trl8Jåse! Elko
!aliogcn krrtoEu! yhillstyksrB prnrsta[laqBta Ja 6cD alkuaJol6te.
Lu.ii.lo yhitlEtyLräe totnlhonkllölrtu keEtta slkoJctr ou 4vöB oaal-
ta& 15-vroti.saD. hlEtorlsD Edsiclua.
IllltrrklD yoltar.dL! tå88å Je ayt sclsahtus s1hälleDåån sltä'
nltg tähå! astl on caatE al,kalE. Tarkol,tan tälln t1tå laaJaa ha-
yElDtoDstar"laall!' ltkå yhdr. ltyklcn pult tel !s! oa Y[oaL.D Elt t ast1
tartyryt. lrklltoa on kyllå kgytctty hJrväk8l' lqtta lyt voltalgLln
!1.1artå!1 laaJoelDklD luoil! pltcnpl r1häya DcD.nalryytc.!' tar-
kastqlla rrlolta pltc@åu atkavålln otalta' Jolloi.! Juttul'hln v8r-
lrsti tul1al rlrDträE palnoo. IaJlkstssukEQt o"at tät6 kyuä 6du.tå-
ncctlår!, Jr parhrlmil1aa! Da ovBt olleat va?31n hyy16 JuntEJa'
Jolta 1.btl tuurc JulkaLsaEratt JatkosErkh. Iutta hyöilfatåråttå
on !'1!1å csL&r!:låk!l plto@!1tå sJ.lta talkestcltula luuttoa koa-
kar8 uatcrlaall. tlfln aLucclt6 1öytyy lyös €.qtuJa' Jolta on plt-
kåå! tEtH.ttu terkkaa,!, Ja lL1drD Il&ustosta sa{st vanrstl pät6-
v1å erltykrlå. Jod !61tä s61y1tyk81å r1clå 6a1Bl uE!åtlpla crl puo-
11lta tohinta-alBctta@o, dkalrl ol.1a koocsa hlsnalr laajonplkltt
csl,tyr Valrtrala-Suolr! llDaurtorta Ja t11!ä [ahilolll8c8tl tspab-
tunclcta ruutokBllta. fåstå ctc.Dpå1lt voLtelasD nvör odottaa 1ar-
Je lrltaatulalnrl8totr hyvåkllkåyttöä. fål! tEbdrastllla tolllDta-
mod.a 011!1 tålBå Ja lyt lirvrttava hyöityDtä&lEn, JE iiiltä siooE-
pxlE tolyottavastl alldaåIl tlrloklla Juul,.
lBrrå Ja lyt terJotr8 f,6r.11.r Uråka1 tar.r,n.a ta1vLllDulrt!, rot-
tLk!!to!u.! Laptlta Ja lrlnkopalLhrD llEl[crkH.Juttlrj a otslholh
htlotlltologllct t6kstlt. Syystå tel tolleatE Irku1l1a rlDa Lb.!-
tty tå!åntapal-8la Juttuja, JoldcE tulokscta l.halcltå ou tulhti SlroDa! pahckarttwh lfurtulchtli, kute[ uhlr.rkH ltoyo asLlu
llrlalrtc. Ll!åkrl 1öytyy vlclå Dl.d bautattrlututlrtq! Jå.oDlr!llrl1pltclstts tålrå Ja ryt.
t{!tå qtcsDpBln 11 lchdu llnJra plhrkllrttavlualsstt 01! vlrlä
t!,ctoa. Illkalla! kultalld,D clluataa, 6tt6 lchti sår.lyJr clllvol-
nelrana. fol,vottavestl Ba lyöa kcbj.ttJrJr palDoasultåaa, kutå! !l1rt
ro!1 ou tolyolut. Ttlkka yontraå, uklrlhallta pdrksntteyutrtta rt
klltenkBar 011!1 pahlttccksi. - Dlslrltänl.
?äEtoldttaja ?dhtqr, Eqtt. lahtl pysyy. Eyenä Jattoa llrH.Jaku!-
lrallc Ja Etrttollc tejållc. Ellto! EsÄlcortå.

ilu.haul' Toutola
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EEXO TlrPOXrr

Kun fllosofian tohtori Kelelvo Xriksson (sllloin tr'K) vuonna
1967 pyysl furun lintutieteelllsen Yhdistykeen hallitukselta jo-
taln arvlota tai katsausta Turun aeudun ornitologien lukunädråi!
kehityksestä aika\rälillä 195a-1967, pitl halLitus oikei4a seuraa-
via lukuja: 195a 4O-rO, 1961 50-60, 1963 7}-ao, 1965 90-100 ja
1961 12A-110. N.llhin lukuihln sieä1tyy myös se sittemmln "vatnis-
tavaksi toimikunnaksirt peru6tava€sa kokouksessa niinitetty poruk-
ka, joka joulukuun lopulfa 1965 päästi käsi8täiin kutgun tTurun

linturniestenrr perustavaan kokoukseen, joka 01i näärä pltää 2.1.
1966 k1o 12,00 lurun Yliopiston Yarslnais-Suoealaisen osakunnan
huoneistossa. Kutsu sisäfai esitysliatan sekä ehdotuksen riTurun

lintuniehet ry: n säännö1kslir.
l4ainlttuna päivänä, sunnuntai4a 2.1.1966, kokoontul JJ

a6 ianharrasta jaa tuota kokous ta pi tä.näåin. Kokouksen puheen j ohta-
jak8i valittij.n aen avaaja Lasse Ve1na1a, sihteeriksi Han4u Hl1-
ke Js pöyttikirjantarkaBtajik6l Jouko Hakala sekä Harri. Hietakan-
ga€. l,lalnittakoon, että noihin Eikoihin oleskeli RulaFalossa Hon-
kaplrtin lähettwlfld Sltta, josta nonet siihen aikaan saivat
elähänpinnaD, Yhdistye päätett11n yksinielisesti petustaa, ja
äänestykaessä yhdietyksen nykyj.nen nini. voitti ehdotetun ninen
1u!un ilntunlehet, 0n rnerkl111etä, että tuona osafllstunisen
vuoaikyrnroeneilä algunentoiti-in nykyi stä nimeä e tupääss ä nainin-
noin yhdistyksen tieteelllsenmästä naineeata ja sen kyvykkyydes-
tä tuo11a perusteella laremnin saada esimerkiksi taloudelfista
tukea. Minkähänlainen netell yhdistyksen ninen muuttamiseksi o1i-
si syntynyt runsaan vuoden kuluttua, kun ensinmäiaet naiset ha-
keutuivat yhdistyksem-rne jäsenilsi?

Ohlmennen voidaan tarkastella kysynystä, milloin yhdistys
on katsottava perustetuksi, kun perustaxoispäätös tehtiin 2.1.
1966, roirtta yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin vasta 29.J.

1956. Koska yhdisty€lali koskee sekä rekisteröityjä että rekis-
teröinättöroiä yhdistyksiä ja kun siinä nimenonaan säädetään
yhdistyksen kyvystä saavuttaa niroiinsä oikeukaia, tehdä sitou-
nuksia, kantaa ja vastata sekä jäsenten nieskohtaisesta vas-
tuusta siyullistahoon nähden kudnassakin tapauksessa erikseen,
on ifrnan rouuta katsottava, että TLYrkin yhdistyksenä oliBi
olemassa, vaikkå sitä e1 ko€kaan olisi haettu rekisteriin. Si-
ten rekisteröinise11ä ei 01e vaikutusta yhdistyksen perlrsta-
roistolnlir[, ja näinoflen yhdistykserone on katsottava peruste-
tuksi 2.1.1965. Kolouksen päätökssn jä1keen tehtyyn perusts-
missopimukseen otettiln käytännöllisistä syistä vain kolne ni-
rneä (lai.n vaatioa minimi) kaikkien Jl:n sijasta. Kun tuo alku-
perälnen peru6taEissopimuskln on allekirjoitettu sarnana päi-
vänå, toisenlaisille mielipiteilte ej- jää sijaa. Jostakin nyt
jo unhoon jiiäneestä syystä sopilrus oo uudelfeen tehty 6.r.1965,
r0utta tä&ä on nitä ilneisinmin tapahtunut rekistertiimisasia-
kirjoja paikattaessa, ja aflekirjoittajina esiintyvät ilnei-
sestl sanat l,asse Velnafa, Hannu !i1ke ja 16100 lahtonen, joi-
de! osaksi tuli kunnla allekirjoittaa sopirous 2.'1 .1966.

Yhdistyk€en kokouksia pidettiin vuonna 1966 perustanlsen
jä1keen kofne, ja niissä oli saapuvilla 1r,2a ia 29 jösentä
ja as ianharr1asta jea. Seuraavana vuonna kokouksia pidettiin Jo
viisi, ja vastaavat luvut olivat jA,60,5A,6l ja 61. Uusi
kynmenluku tavoitettiin 21 .3.196A pidetyssä kokouksessa, jof-
Loin saapuvilla 011 71 jäsentä ja aslanharrastajaa. Jo seuraa-
vaia vuonna, 1A,9.1969 pidetyssä kokoukseBsa s]'hteeri on mer-
kinnyt saapuvilla olleeksi noin 90 henkilöä.

Yhdistyksen hallitukseen velittiin perustamiskokoukses-
sa t oimin tavuod e ksi 1966 puhee4johtajaksi Lasse Velmafa ja
jäseniksi Jouko Hakala, Hannu Hilke, Esko Joutsamo, Osoo Ki-
vivuori ja Hannu Laine. Varajäseniksi valittiin Ismo Lahto-
nen ja tänårn kirjoi-ttajå. Hallitus järjestäytyi siten, että
varaluheenjohtajaksi tuli Kivivuori, sihteeriksi Hifke ja ta-
loudenhoitajaksi Hakala. - fo inin tavuod eks I 1967 hallitus va-
littiin entisessä kokoonlanossaan lukuunottanatta sltä, että
lahtosen ti1alle tuli Mårtti Soikl(e1l. Järjestäytyrlisestä
sens ijaan en löyt:inyt mainintoia.



Toieintavuodl e ks t 1968 valittl1n halli.tuksen puheenjohta-
jaksl tädän &uisteluksen kirjoittaja ja jäseniksl entisiatä
Hakala, Hllker Joutsaoo ja laine' mutta ai.van uutta verta tu-
11 .jä6eneksi valitr.rn Iimo Nurnen ja varajäseniksl valLttujen
Bsa lehlkolsen sekä Hattnu Myrskyn kautta. Hallituksessa 01i-
vat nyt ne henkilöt, jotka tullvat useialen vuosien aian er1-
laisissa tehtävlssä vaikuttaroaan yhdistyksen toininnan muotou-
tumls eeo.

Yuonna 1966 hallitus ei kokoontunut vielä kertaakaan
Häaeenportlh kabinetissa.' nutta vuonlul 195? io kak31 ia seu-
laåvana vllonna viiai kertaa ' kunnes kokoukset enää 1€in polk-
keuksellisestl pidettiin vi eråanvara is ten Jäsenten luonat suu-
ten ålna naitxitussa kabidetissa. lräiin tällaisen kokoukaea
pöytäklrja pii&ittyy nerklnnöin: rrenai kellan kokousten hiato-
riassa laskua naksettaessa kävi 11m1r että rahaa vadille oli
kertynyt enenrnän kuin lasku edellyttirr. Ehkäpä noi-6sa toalel-
la o1i hyvä tunneloa, kun jostaln 1960-fuvrm loppuvuosilta
tapas.mme pöytäki"jasta nerklnnän ' ionl.a mukaan yhdlstyksen iä-
sen Ilkka Oksala (ja Joku Duu) pyyslvät' että hallitus oikeut-
taisi jokaisen yhdistyksen iiisenen seulaamaan hal.lituksea ko-
kou6ta ja aiis olexiaan lesnä kabinetln i6tunnolssa. Hallitus
ei kuitenkaan suhtautunut 6uopeaatj. oksalan pyyntöönt vaan

katsol, että aaioiden valniatelu ia keakustelu nlistä edellyt-
ti alnoastaan hallitukse€n kuuluvien 1ä6Däoloa. 0n nåhdotonta
Bulstaa näin pitkän aJan takas, pillek8ikö tuon aslaperuste-
1un takana nyös pelko siitä' että porukan paisuessa liiak8j.
jouduttaislin eiirtyDeän väl-ieepiln tiloihln ia si16 iättä-
näätr niin kotoiseksl käynyt katlnetti,

Vuosinå '1956-1958 01i yhdlstyksen iäaenmak6u yksi na!k-
ka. Vuonna 1969 €e oli sentäåin io kaksi narkkaa ' mutta yhdis-
tyksen taloutta ei vlelä senkään aikana voitu perustaa jäsen-
naksutulolhi4 ' vaan 01i keksittävä Euita kelnoia. Nä1stä tä!-
keimmäksl kohosi 1 960-luvun loppuvuoaina pönttönyyntt' hutta
joitakir kolikoita kertyl kassaan nyös lurun Sanoniin tehdyls-
tä lintujutuista ia yhteistyö6sä Turun kaupungin nuollsotyö-
l-autakunnan kanssa järjestetylstä ylelsöletkistä, Vuoden 1957

1opulla alkoi sefvitä nyös' että nuorisotyölautakunnalta voi-

daan saadå avuetus ta.
Yhdistyksen haflltus päätt1 9.1.1955' dttö Tammelasta ti-

fataan 100 isoEpaa ja 100 pleneopää pöbttöä. Maaliskuussa teh-
dyn päätöksen nukai.sestl pönttöjä Dyytlin 27.1 ja 1.4 Turun
Yl1oliston eläinhuseolla ' ia huhtikuun 1opu1la pidety8sä yh-
dietyksen kokoukaes6a saattol hallitus ileoittaa' että Eyynet-
tä o11 55 pöDttöä, iolta o1i. päätetty yrittää aeuraavaksl kau-
pata flesBundin huol toaBenalla.

seuraavala vuonna hallitus päätti tilata 2O0 kottarai€en
ja 200 plkkullnnun pönttöä' Ja qyyntipaikaksi oli io saatu fu-
run SuoDals.i6en Yhteiskoulun p1ha. Myyntihinnolksl hallitus
vahvisti 4 Et kottaraisen ja , nl plkkulinnun pöntöItä. Myyn-

thäivä o11 2,4 - ll&eisesti dyös iokln myijhenpl päj.vä - Ja yh-
dlstyksen kokoukselle €aatettiln iäl1een huhtikuun 1opu1la ker-
toa' että pönttöDyynti o1i si.i.hen mellnessä tuottanut 700 ttk pul-
deeta tuloa.

trolpuvuonna, 1o.11.1967 | hallitus ninltti ?yry l,apintien
ja Seppo Kotirånnan keväåin 1958 pölrt töpää1Iikö lks i . Helnikuun
lopulla tiedettiin haflituk8esBa' että lupa torinyyttiin o11

b.uul1lfa' ja layyntlpäiviksl vahviatettiin tA.t' t1 .1 ' 6.4, 7.4
sekä varapäväksi 20,4. Kun pijnttöiä 011 tilattu hallituksen
päätökeen nukalse6tl 10 telkän' 150 kottaralsen ja 450 pikku-
11nnur pönttöä, rilttl T160 Nurnen pakett ifolkkar i1la (r'kuule,
6ullahar1 on se kuor&a-auto ' sähän vo1sit...") ja l{urnella it-
selläiin tö1tå.

Vuoden '1969 tslousalraion perusteluiasa tåvåtaan llalninta t

että koska pönttökauppa ei oIe eniiä neneatynyt entiseen tapaan,
tulonr0uodoBtus siltä suunnalta käy niukernmaksl, ia pönttöiä
tllattiinkin vuoden 1959 kevättä varten enää yhteen6ä 200 kll.

PönttöEyJmnln kanssa puuhailleide! kaver.elaien ansioksi on

luettava 6et että yhdistyksen toinlntaouodot saatiln rrakii4nu-
tetuk€i selfaisiksi, joflalsina ne ileenevät nuisti.ssar0n€ ja
pöytäklrjojen sivuilta. Eniten valoja nieli kaiketl Jurnon
lintuasena, olssä ei 011ut kysynys yksin yhdi6tyksen tarvit-
sems6ta kalustosta ja välineistö€tär vaan suorastaan koko 01e-
oassaolosta joi.ssakln suojissa - siitiihiin saatiin naksaa.

Muu raha[hankintapuuhailu o11 piinttörnyynnia rlnnalla 1ä-



hinnä pikkunäpertel"yä. Nuoriaotyölautakunnan avustus oll alkuvuo-
sina 100 nk vuodeesa, ylelsö!etkistä jäi kentles jotalli 1/oittoa
ja Tu?un Sanomiin saatuJen llntujuttujen tuotto 01i 15-25 nk
tekstiltä ja 10-15 nk kuvilta, mikä määrä jaettiin hauituk-
sen päätöksen nukalsesti puoliksi jutun teki j:jn ja yhdistyksen
kesken, Havaintoja llntujuttuja varten kerdttiin kumrDinkin sun-
nuntaisin klo 17-1a Kestibaarissa niin kauan kuin kerättiin;
mainlnnat tuosta toiminnasta rajoittuvat vuosiin 1966 )a 1967.

Kun yhdistys vuoden 1966 alussa perustettiin, pyöri Jur-
non L intuaB emat ololnta jo niin hyvin, että nuutok6ia .ia korjauk-
sia tehtiin vain ta?peen ja kertyneiden koken\rsten pohjalta.
Halfitus oikeutti 9.1.1966 Kivivuoren pyytäneiin Göran Berg-
manilta "IehnäesteasioissaI Jumon asukkaialen nieli.alaa nuok-
kaavaa kirjettä. Samassa kokouksessa hyväksyttiin asemalle ylei-
set säenoöt. Pöytekirjoiste saaone edelleen 1ukea, että yhdis-
tyksen kokous on 24.2.1966 velvolttanut hallituk6en riryhtymäijr

ennakol taehkäi s ev ään toinintaan, ettel Jurno4 1ähistöl-fe nah-
dofli€esti perustettava kaivos pääsisi vaikuttanaan haitalli-
sesti .iu rnon luontoon". Xuten monina nyöhenpinäkin rr'uosina,
sa1 yr(d;styksen kokous 28,4.1956 kuulla - sillä kertaa Joutsa-
noir {ertornana - katsauksen v uokraky symyks e en ja aseman toinln-
nan .la.tkamismahdollisuuksiin, ja tifanne 01i tletysti valkea,
kuinka6 muuten. ?öytäkirja tietää' että asian yhteyalessä on

käyty vrlkas keskustelu, jossa I'katsottiin parhaiks i vaihtoeh-
ooiksi pltkäaikaisen vuokra so ! iouks en aikaansaanlnen tai koko-
naai oman aseman rakentaninenit. Yhdistyksen piirissä tunne ttua
jatkuvaa 'r.rofts Jurdon kohtaloista kuvastaa yhdistyksen kokouk-
sen J.1i.rq66 pöytäkirjaan tehty merkintär ionkå rnukaan on hy-
väksytty "valtion luonnonsuojeluvafvojalle lähetettär.ä Jurnon
lauholtustå koskeva ki1:jelnä nuutanan muodollisen pikkukorjauk-
sen Jalkeen". Hallltuksesta tullut kirie-ehdotus o1i luolestaan
Kivlvuoren käsia1aa.

Yhdistyksen kokous nerkitsi 27.4.196'l saaneensa tiedon
siitä, että hallitus on fähettiinyt Paul Anderssonille kirjeen,
jossa tiedu€te11a.ån vaihtoehtoja talon tai nraapalan ostaeisek-
si talkka na.anvuokrauksen nahdollisuuksia. Uitään varslnais ta

vastausta hal1ltus ei tietenkään koskaan saanut. Yhdistyksei
kokous kuuli 3a.1A.1961 selvitykseni käytettävissä olleista
vaihtoehaloista, jotka ollvat varsln niukat. Koska Jurrnossa ei
ollut toimitett,u mi"nkäänlaista naanjakoa, ei oflut olenasss. tl-
laa, josta olisi neil1e voltu jotain fohkoa nyytäväksi. Maan-
vuokrasopinuskin edellytti tilaa tai sen osaa, josta sopinus
tehdättn. T,ain oukainen huon eenvuokras op ir0us 011 poissa vaih-
toehdolsta sen vuoksi, että sifloisen tietänyksernine mukaar! ÄI1-

dersson ei olisi yksin vol4ut !ätevästl selfaista tehdä, vaan
hän olisi tarvinnut holhous Lautakunnan lul,'an. Tätä kiI'jolttaes-
sani en enää jaksa nulstaa, rDlkä ofi se puute, joka Andersso-
nin kefpoisuutta vaivasii nuu tuskj.n ttrlee kysyoykseen l<u}n
se, että syystA tai tolsesta vallitsl jokin yhteisomistussuh-
de alaikäi6en kånssa. tuon asian tarkempi pohtiminen ei kui-
tenkaan kuulu tänän e6ityka€n piiriin, joten riittää, kun to-
detaan, että noin sifloin yhdistykselle kerrottiin. - Jäi jä1-
jelle, että jatkamme entiseen tåpaan, vuosi vuoalelta kituut-
taen ja pienessä epävarmuudesaa e1äen, koska eina oli vuolos-
sa se kevät, jolloln oli taas epävarmaa, !ääsemnrekö enää An-
derssonin tiloihin. Mutta tur.haan yhdistys nolna vuosina huo-
lehti, niinkuin jälkikiiteen tiedänme. 01iko sltten ByJ.'r!ä Ari,-

derssonln rahantarve vai hiinen kohtellas hitautensa tuleval-
suutta koskeyissa lupaui{slssa, sitä eDne kal tiedä.

Yhdl€tyksen kokou€ perusti 30"11.1967 as eroanhoj. ta jan vi-
ran ja sai tietäa, että hallituksen ehdokkaina tehtävään ol1-
vat Rolf Karlson ja Hannu Myrsky. ?eBti jåitettiin hallltukse!
huofeksi, ja nlinpä hallltu6 15.12.196'l tekemäflään päätök-
se1lä otti Myrskyn tehtäväät!, jonka sisäItö päAtettiin 1äh1-
tul evai suual es sa nääritel1ä kirjalfisestl. yhdistykaen kokous
saikin 19.4.1968 vahvistettavakseen 1in tuas ernas äåinnön , jonka
nojalla hallitus puoleataån 10,10.1958 antoi Jurnon lintuase-
nan t oirdintaohj ee t.

Jo pe ru s tani skokouksen pöytäkirjasta ilnenee' ettå yh-
distys heti toinintånsa afkuvaiheissa harjoitti havaintojen-
keräifytoimirltaai muurlmuassa tekeillä olfeeseen Pohjolan lin-
tuihin kerättiin tietoja. !öytäkirjolsta såamme fukea, että
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yhdistyksen kokouksessa 3A.10.1967 I'maisterl Marttl Soikkell
esitti toir/omuksenaan, että Turun Lintutieteellinen Yhdistyg
alkaisi jul-kaista vuoslklrjaat jossa toiBintakertomuksen ohel-
1å julkaistaislin esim. yhdistyksen jdoenten plkku tutkinuksia
ja muuta våstaavaa aineistoa(. lsj.& annettiin hållituksen val-
nisteltavaksi ja tutkittavaksi' ja haflitus asettl 1r.1.196a
Hlfkkeen, Hakalan ja tänän kirjoittajan ouodostanan tolmikun-
nan, joka 6ai ohjeet hallitukselta.

Hallituksen kokouksessa 10.11.195? keskusteftiin lintuar-
kiston perustamisesta. Asiaatr valjastettiin silhen halukkuut-
ta ja atoitteetl.isuutta osoittanut Lehikolnen. Sensliaan Solk-
kelin toivona vuosikiria ei ollut koskaan toteutuva tuoaea
muodossåan, vaan yhdi6tys 1ähtl kenties vaativalnal1e ia ai-
nakin enemmiin jatkuvaa tolnlntalnto& kysyvåil1e 1inja11e ryh-
tyessäån viimeisteän vuodna 1970 julkaisenaan a ikakaus 1j u1ka1-
sua I'Ti€don Antajar', jonl€ nini o1i vuosia nyöhennin kirvoitta-
va kirpeät keskustelut ja lopulta tulokseen iohtaneen nuutos-
hsrkkeen. Silloid syntyi Ukul1,

Mutta lehi-koinen' pinnanetsäatykseatä täysin pldättynyt
tiedenlehenalku ja tutkijasielu' kertoi jo eeuxaavassa hal1i-
tukEen kokouksessa ajatukaistaan arkiston suhteen. ?öytäkiriaan
on tästä merkitty muun.ohessa' että kortisto8ysteenin kiriolt-
tåniseksi taivittiln hiinen B1 eLe s täiin neli sen kone klr Joi tta-
jaa, ?alkkaluokaota ja kelpoi suusvaat itouks 1s ta el 01e hainln-
tojai liene6kö T,ehlkoinen oalottanut hallitukcelta eellaieta
evararoi el i8yyt t !i, että häh yksin saisi tutkia nuo kelpoj.suu-
det. Slttennrln hallitus päättl lehikoisen ehdotuksesta' että
tean Lehikoinen' l,ahtonen ia l,auri Mehtonenr joialelr kanasa

Lehikoinen 011 neuvo tel.lut r saa otlaan halkintåansa noiautuen
nääritellä arkistoon otettavat lailt. ohienuoraksi annettiin,
että lajeja saisi olla noin 100.

Tänåinkään aihepiirin royöhennät vaiheet eivät enää kuulu
esitykseni piiriln' niln että totean vain lopuk€i, että yhdis-
tyksellä jo paljon ennen 15-vuotj.s juhl4vuotta ovat toimjneet
sekä arkisto että julkaisupuoli - kiitos nonlen näialen p!o-
jektien parisss huouaamatonta työtä tehneiden kaverelilen.

Yhdistyksen kokouksiin pyrittiin alusta alkaen saanaan yh-
distysasioiden oheen yhtels tä aihepiir'i2imnre sivuavia esitelDiä
ja kuvakaval kåd e ja. ?öytäkiijatietojen mukaan ensirirdäinen ulko-
puolinen esitelmöitsljä oIi filosoflan tohtori 01a1/i Hild6rl,
joka 6.1.1967 kertoi "Merenkurku! Yalassaarten pesinälinnus-
tosta ja pesinälajien kannanvaihtelusta". Kulujen korva.rksek-
si yhdistys suoritti verbaalisena tyylitaiturina tunnetufle IIil-
ddnille 50 nk, roikä vastasi yhdistyksen tuonaikaista kapasi-
teettia. Seuraava vieraileva esitefnöitsijä r,1i afusså nainlt-
tu Eriksson, joka 10.11.1967 pidetyssä kokouksessa puhui IYb-

faulajista ja niiden ekologiastart. (osi€ hiksson tåIavuos].na
tunn ett iln erilaisten val okuvaus alan kone tykkl en käy ft e j AI]ä,
halnen 01i vaivatonta samanaikaisesti esittää aiheeseensa liit-
tyviä väridioja. Xrikssonin kulut korvattiin J0 rnk:f1a. - Vuo-

den 1968 ensimnäinen vieraifeva tähti ()1i Petteri Kalinairen'
ioka 11.2.1968 esitelnöi. yhdistyksen kokouksessa aiheesta n?oh-

jois-Satakunnan llnnuston ellkoispiirteitä. Haluanatta nissä?in
tapauksessa vertailla keta;än toisii4sa totean, että vähintään
yhtä vankan originelli kasvo nähtiin yhdistyksen kokouksessa
21 .3.196A, iolfoin itse kalastaja Pentti Linkola kertoi Härneen

!etolinnuista ninikkeellii "l,eppolsia jaarituksia liämeen kouk-
kunokkaisista".

Mutta selaifkaanme vielä pöytäkirjoja sieltä tää1tä ja
lukekaamme, niten sihteerlt ovat asiat kokouksissa kokeneet.
0n sitäpait6i turha puhua sihteereistä nonikossa, sillä kuten
t:intin jutun alkupuolefta ilmenee, vuoslna 1966-1968 toimi sih-
teerinä Hilke. Hänen kyn:insä kautta välittyy meille nuunEuas-
€a, että yhdj.styksen kokoukses€a 2A.4.1966 rrXsko Joutsano
kanppasi Osno I(ivivuoren retkieväitä hinLaan 27 okT. tdefleen
on yhdistyksen kokouksessa 3.11.1966 keskusteltu "vilkkaas-
ti furun T,intutieteellisen Yhalistyksen ja Tu1un Eläin- ja Kas-
vitieteellisen Seuran fintukerhon keskinäisestä suhteesta ja

slitä, onl<o tarkoi tuksenmukai s ta , että Tumssa toimii kaksi
samanlaista yhtelsöä, joiden kokouksissa käyvät suunnllleen
samat naanat. Asian selvitiäniseksl ehdotettiln työryhEän
asettanista yhdistyksen seuraavassa kokouksessarr. Hallituk-
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se kokouksessa 1a.12.1966 puolestaan rrkeskusteltiin periaat- fltEr' YI]ORITEN

teista, joiden rnukaan yhdistyksen toinihenkilöil1e maksetaan
tai ei makseta korvaue ta puhelin-, auto- yns. ku1u1sta, ia tul- TIYtf, EILLITUKSET JA Jl',Rl[Ol{ rrmuAsElltllEolTÄJÄr wosull 1955-1981

tiin sij.hen tulokseen, että pyritään toiminaan mahdolfisinroan
suuressa maärin aatteen ia harrastul<sen innoittamina materi- Kå:rtctyt lybctrtcct!

aalinen puofi uxohteenr'. Hallitus pohti 10,11.195? Jurmon P s pul6onjohtaJa H - hallltuklca J66a!
asioita tiihijn tapaani t...palovakuutuksen suhteen on sopiva S s llhtaod Y. ballltukscD earaJåscB.

käytänt6, että ornistaja ottaa ja oe maksanrne. Toisena våihto- R - rEhaltoEholtcJA J. Juao! ll,ntuasc[aihoital a

eh tona keskustel tiln vaahtosamnutta jan hankkimise s ta. I' Kun

hallitus 15.12.1957 päätti uusien jäsenten esittä-ni€estä yh-
digtyksen kokouksefle, todettiin, että ,,Jarn'o l,aineen ;a l. vuotl! 1965 6? 68 69 7o 71 72 73 71 75 76 7'I 78 ?9 80 8l

I,lndströnin kohdalta kaivataan vielä lisäselvitystä (ovatko La!!c Vchrla p ?
täyttäneet 15 v,?)", ElLo trr:polsn V V p p p p

Tä1laiset ia monet &uut kuvat kulkivat nielessäni, kurr Scppo KotlraDts p
pöytäkirjojen kautta koetln palautua yhdistyksen perustamis- IlEkr Oklala v V E p p
vaiheisiin ja 6en pariin ensinmälseen toimintavuoteen sekä yalJo Våirlkå V S T p p
siivilöidä osin laajoista, osin kiusallisen suppeista 1ähteis- llttl karuu p p E E
tä jotain kerrottavaa tämiin tifaisuuden aiankufuksi. Jos siel- Ju!8 VnorlDoD V H E p p p

1ä vuoden 1968 alkupuo1el1a, johon tätä esitystäni olen pää-
asiallisesti rajannut' malttoi hetkeksl pyetihtyä kuuntelenaan Eroau E1lkc S S S E E

tulevien aikojen kumuå ' kant&utui säpinää ja melskettä sekä Joukg Ilkkalcn S

pohjoisesta että idäEtäi Laitllan takanaat .lallkoituivat ai- Ela Lchlkohcn V S s E E

kanaan yhdiBtyksen nonivuotisen s ls:i&aa-a€ er0an näyttämöksir SlpPo Prkl(a1a S E

ja Helsingissä taasen ruvettiin puuhaanaan fintuyhdistyksil- O11I lrj lra! S S

le kattojärjestöä, jonka teknillisee nuotoon aina nimeä myö- 
^d 

Vlcnorrtr S

ten yhdistyksellåinne o1i oleva huonatta!€' tässä yhteydessä Ea1tk1 Karhu S S

tarkemxoan nuiste 1un ulkopuolelle iäävä valkutus. BalDo ?öDri' S U

-o- trlrstl YlrorlEålo S S

(Tekstl peiuetuu yhdistyksen 15-euotis juhlassa samaeta slllkka Jaloltcn s s

aiheesta pltåäåit,l esiieha#.---' ;..,a-.;;;; t.;; Pålvl ralava v E s

Jouko Eakala R R R V

I1lro trurcl H R R R

O!!1 Plhajokl R R R

tslko cusiaflron R R

Rrq1l LueLo R

At'to KBl11o1a R R R

Rluoo tr'aL!! R



vrorl! 1e66 6? 6; ,rtlo ,i 72 rt 11 75 76 lT?E ze so 81

ErEEE LaLlc E E E f, E

Esko Jolrtsalo E f, H g

omo flrlmorl. E E

Ilno Lrhtoltoa V

Xalttl Solhtcll V

Laur{ Lhtonclt V f,
Eaalru bfrrkt JJv J J J a
Lto Karlro! S E J J
KrJ lahlttD J J J J

Llt'lIUIALlll Bo/sl

ll.Plrtl EssoxEr

lalvlkatlaEka.oD 80/81 oD pofuLttu havalllot harealukulBlsta Ja
actqlnalslsta talvahtlJ ol8ta lckå ylclliDpLelr telvlllntuJrB suu-
dlrl'rta kqldåutyrlstä. Yar!ina16!t hervhal sulile t alkutslvcn
o3alta oD JElkBt;tu ukqussa lll'l19a1 Ja lopputalvc! oaaLia !a
tnllaa! lqiksllcEaara 6!u!aava88a radtrttlkatBaukgoasa. KBsLt€
Terltaetit oE kultctlH.D va!.llu hät lJrtå Joldenkln Lajl.D o861ta.
xar.iletlorte Ji korklkarasta - parl oslDerkkllajlB DalDltaksc!1
- tchdEåD uonin vcrtola cDlnåt! havsltttcJa talvlllD kull! tukka-
rotkalta tal lqltevarikecsta. (ulteDkh n€rlE€tlo la kolklkala
klcltlLLåå! 61uee11l,al!34 rarltcatrlss.. 011,!1 taas JollcklD
tolnlkuElaua tö1tå. Natsaukslc! o! eal6lllgruoElsta polkctoD
gtattu Lu.kaaa qtö, Ju[o! llntuaecnaa batalmot.
Jok!!c! sena vl1!c talvln !6ä6tä. Il€lrctr o! Yerlqstl JtäDytr!!ätykscllllr! !rr!!rrt luDlsatert. 8asL1uD1 tdl vat!1lrslr-
suo!6ar Jo lokakuru vll'nolEtllå vllkoua' Jolloh cr{ts!å turuutr-
telåanEr laa ol.1 v6rhoutulsrrt ,Oo!:8 pikauLscca lurlvalppaaD.
ålDoast.al rrl'kosEBr1lto o11 lurcton Ja s€11a1ssna 6. pylJrl aLEa
tr!!l.kuu! puolccryålll! saakte. Alkutalvan lun1pelte !u1l JoDhlD
vonratr lsrras-J onluknrln a1ka,!4, f[tts laa pysyl kult6lt1! luertl
prltolss alyaa r8.Ellkkga luklulotta!8ttr. f8trDikqua68 llrlo! 4l-
iyya n8ntcleolLB krsvol 2o-30or, dkå cl1 yll Do!:lsaltut. ErlEl-
krlu.D tlLatllla laarlltotlcrtn ulko-otassa ludpclttce! oselta o11
hlukan slfc DolraalL! sll l0-2oot!. Iartcr6clla lulta puolcrtaan
r.l,1itl. LurcnaJrvtJr! yrlhtcU 2o-toc!til!' t11! rtllurt:, yll, Do:i-
r3allielyaD lnklDls!. nu!aa!1ur1!cn talv1 ngkyi etorklE varttus-
llutuJatt DåEl{srå! låJl tolrcnBa J6lkosa tckl pohJaaotostaufgrt.
IåDp6t11e puolcEtaaa pylyttcll uollaalllukrEl,lEa. ltltå&D kovb
Dttklä Drkkalk3usla talvctl littaan cl ouut. IltattllltDa lttölrå
icfnfnin 1äDD6.DEåty! tållä yuoElrsaaUa. + 6., astrtta. vnoda!-
vålhterrsa lad o11 ayollaa turnrll aetqralta u1orp61n. fåDåtl Jäl-1..! lrrl alhol ä1ua116cn Jååttå rr.t.!, että J[noE Jrlpärlltö
I ååttd vartr laallrkuu! al"uBsa.

Kaavakkcl"ta (tai vartaavat ti.aaot paperLlelur.Ua) palautattll!
i+O hcDk1lö! taholta. BrliylsLutot ralo:.41E1.11!, Jo11ta tuu
rllstl yhtacdrcto 12 llDtullchrltä. L1!äk€1 oD sEat! orl tcltä
ky@lncltg hc!k1lö1tå haJahavahtoJa. EavahDoltluat Ja tåytq-
tyt lyhrltcot. Ilkko råt1 - Il, Ead Elo = NB, Julka Elo . JE'
JELka G!6!1u!il . JC, I1ka OröDlooa - Io, Esko Gustaleron - tcr
Joulo Eakah . iIEr Jarl Erlltola = JEG, Raho ElrvöDrD - BE,
lasca flo-flvarl - II-I' lrl f,akko = lKr Esa K6[gaa . EK, lllttl
Kerll,n - Atra, EaDdr (lslola - tr, Pssl Laaklo!.r = !1, Pckkg
lolr'alanta . PLo, frpanl flaronan - lfr Vcea xultala - VI, ?Lno
trlrba,ae . !l{, tapanl Xunrl rD . !ftr, Rlta Ja V.lJo PlltolE . w?,
Scppo P1lparlr.1 . 3P, ll1lro Pulll . TPr Y.lkko ll'trac = TRr lr{
Hvarto o lR, Joull Saårlo = JoS, JukkE Saarlo = JqS, JEkta P.
salonG! - JPs, trad J. salonsn . r8; Rlato sarsEto . ng, rt4rl,
Saltti1å . JaS, Juhanl SunA.ll . JSu, Pckka SlltorGn - PSr lattl
tuotd.!.! . m, &1!rl Töttcrst!ö! . 13, Jyrkl ltottl.s - flt, Iattl
valts = t, trl.uo Ylrtancu = EVr Juåa vnor:hsr . Jv, Jaatko
r.loNa . Jf. 01i!1n Ele1sl1ård lgblltt ryö6 ptlllladr8tcn alka&-
reaBnok!la!

E.rtt L.hto
Jor*o E6ttråEillr E

Erfilu Rautr.Dra Y

JoEko vBokko
Jo a faloYuo
Juha Valfcla
Jarlo Lallt
Jlrlli Lllldttrth
Taro lvalka
Ad. LID!a
Jourl saalt o
Rlta }rltolr
Ytljo P.ltola
lar.cl xEDl,Dcn
Juhlal loutola
Juha fllkH.
rlnlt{ hrllt
Iattl Eloraata
otra Sal-d.
0111 fcrovllo
JuhaDr ?Lhr
Tapllri, lllrsotta!
Vata Xnltala
firb8 (xårlå
lho vuor{ralo
El[lu LahioDlE
llL Lal.la
Ilkkr RanvoL.
Jel'n. Suo[G1r
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EE
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trul,kka (Cavia alctloa) IäärltottyJä kd'tkla alBoastaa! KorTpoou
cta.',tordukruu häialuaot 21,12. 1 yk! JB 22'12'

+ itr. ls'tlDLkrulta !.Us kcrtaa l-2 yt!. g.hlkrun
alaoa 4.2. 2 Ykr.

KAekkurl (eatrla ltcllatr) Kakrl havalniod. 6.1?. Xor ltt6.1 yk!' (Ks) JB 2.1. Jutrosla 1 (E.JåD!.! ' Ä.Ukala).
f,E{kkalLntl (Cavls .D.) Yht.6n!X t havslDtor Jrlrlttållrstä lbaus-

iå. ior"i"'g JunortE. EsvtlnnoLlts xrrl4 JE r'15' r!7-
leinq! 18.1. Itt ö.

silhktuiktu ( PodlccD! ollst atBt) llo:rialla c tli.Dttd'ttå. Junoala
iri/ I iavatnto,l/1 lE u/2. ruullot! 1 tk! pal'ts1
22.ie.prr{tl 5 irlkkua: JEtteo ulEoP-nollsat bavBllDott
4.1. fi f,olkka, 17.-1A.1. Kor Pel.nås' 31.t. Kol Yatt-
iisr. 6.2. Pårisc Ja 7.-s.2. utöl ku1fekln krrrrlla
'I Jrk!.

Eärkttllatu (Poitlcop! 8rlsclSras) Jruroqaa Jrkclnähen llnlu yhtrcllrå'7 k.rt;at-xII,/2; l/4 lE II/1. l1!os Ju!!o! ulkoprololta
6.12. ',l Utö!!å (XS) .

Itthh r.atq (PodtqeDr tp.) JulDo6sa tclYc! .1kaEa lakcl tortea Dlt-'rlttärgtötr- t8o ulkku ( 12.12. Jå 4,2.).
siallolra (Ä!aE DlatJlhvDoho!) IutE! pqllrrorrt'.E ll'telll rboa 11-

Eoltåttn- k. lå!tv!å Por lathllacilsl '+.2. ,oo yks.

Ea8ps a (lDas pcnalopr) 27.12. 1 !-puk. trflr cuulr|o!8 (ns).
Iutkerotke (Årrthya tuucula) Pallln rd.111!$n !?lvaeu v.nattuai-päui at*fa talvlrrlhtydnca. III,/10 havditEt Jarl).
f clkEt (Buoophsla olaagula) Älllteltalta llselaadttosEaktq ltlko

iqnrarlukulnan. Kruiautlttal! t.uraavaltl t xfl/66, ll rj
1a II/65. SuurC.@at ks!äätttv!åt 4.2. Xalr Iöt6 40 Ja 11.1.
Eor Brrghan 1il. f,aa Ukko-P.kaua lE lEPl trlvrn. JUF
uolsa ta]kkåå rsllDtJri hclrlkulD puoloc!vå11.14 alakfe
1åhrE pålvlttålD. guurL!@at påtvå-uttrat 29.12.21 ,as
Ja 10.1. 17 yks.

all!. ( clatt8ula hycDaur) falylcellntJrllr.! tsrrtltty$rt pEåorl! nl-
ko Eaarlltson. truutautL ttal,! ot{tcltyln . slhtJrrtutoD
lculaavr:lalsta (o1 Junon havalntoJa) ! III/77 r lllBt
II/1 tra lll[/5. iturotra xIt-I låb.t pål'vlitåtD. suf,-
rluci pElvårullrst klrlrkaBllttatrt III/7at f/)6 Je TIl1,

Pllkt.rllpl (f.lrlltta tEros) Jq:loa ulkoprolcllr tolD.ttlt 27. 12.
1k fau lrurö, 1.1. I trtrt Ktp-rluoto Ja 25.-t1.1. 1B
Bon f,lttulaca. tur.Eorra xlf//+ bavilBtor, t/4 b fLlz.

Iultalt'lttr (Ltsnltta nlgra) Juaorse 21.12.-12.1. ln' 11.2. 2 yhr,
16.2.5 r1.4a21.2. I ykr. Llltktl Utö.så 5.12. 3a (KS).

Erabte ( sonatarla !o11t slt r!) E!11!t!rnlDrn lcltlttyntt ulkolaarlt-
ioo!. trlrukausl,ttaln actuasvEltl (ol Jtrrro! hayaltttoJa) r

t''I'/91, rl3T, u/18 Ja ruA/5. Ju:mo86s mru'l.net pel-
yåsumat kuukaulittalD! I,fl/$t L/23 Ja IIl10.

lutkako rkllo ( Icrgqt rcrrato!) glkolaallato lta llokotkcloa rE!3aa!F

-ol, 

Jumon kuukaurhakllnlt r xla/go, l/115 Ja rrl100-rckl IIIV14. xuuella 111126, I/19 lc lI/8,

rlokoskqlo (t"""o" 
""oto""l"r rti*r**a nä6rat kuEkaqllt tal.nr

irr/21J1, r/2o37 ls 111736. su@1sEB otr J oDkllr v6!-
!a! påållckkåleyJrttå' rutta llcDro ollut parls vLl-
Ea mottE JonHn ysrfBD lunlaalukut !c!pl. Iaa1la-
kqu! alulaa Jo aelyäå rutlrltudtta' m. lrkko-P.-
kal.la 2.1. 48 kotkrloa.

X6raatsDåanhj, (Brabta qsoadalllr) LaJID llsåålttynins! J åtkuu ia8elroB
våBartl. RuLraalo! !1114u plalrdsä 42 haDiaa tar-
!t kuru lopullc. Artukatrlss! 11.1. 2 (.1 sträU.y
citcl1lrll.n). psr XsthllAcdat 2a.12. t2il hilhss.
loppntålycsta RulEaalor hsrchet b,aj aartrr1vat ' u.
2.3. 23 Ukko-Pek8l1a.

VallopolHhs.Ebt (Branta leuoopgl!) EargdI -60 lähtlc! Rullsalocra
olsrtallqt gkanrc4l! h8ri1 kaaaillchåoi1c! llrxlasga
vlolå 11.1. ILEsllcltl caDa 2.3. gkko-Pckalla.

trJb-uyl oEtlcll ( oyaEu! olor) III/A8, I/1A1 $ II/112. BnlElllåit!
29.1. yht. 6l xeu Prortdk - Borttö (ftrurKs). JoD-
ktn!äk-ötrtå talyi,ruuttoe bsyal,t t avl66a, m. 1 6. 2.
lhcltyl f,aa Itkko-Pakall. !0 kyh!årlä. JnBoa6a
raksblt xll/'t , I/3 Ja Il/6.

LauluJ out !r! ( cyatrus otatlnt) Ybtcclsl 71lrl havrltlto8. 10-12.11. I
Juuao. 27.12. 2 !i trsu P.!ra!, ?.1. 5 JutrDo ' 

15.2.'I Kor ct1t6 tra 1r.2. 2 Juv trau LlunBl6.
Jort!.lllaJl ( GygDra rp.) !'htoer6{ llDoltrttll! 53 n[år'LttEnåtöntå

Jontralhavahto!. Ihclrastl Buudtl ota lyblErcltå
Ja saattavat rLråltyE alleklD oraksl 1aJ11lt6! Dså-
rt t.tttlhl havalatolhl!.

mlr{hlukkglajl (But.o rp.) ltDoa havållte! 16.1. 1 Kor nöt6 (Jg).
YarpEchsutskr (Äcolplttr ulsq!) Eavaltrt .rt tlrtlöt EuukauEtttBlDr

Iftl2o. Jolltr 1, ?uru!sa, I 51/25, ll 51/22 $ rn
29115, Tunra talvltaota 11o!Gc ol1Et '12-15 !kt. Jo-
ka o! trorlaalla hlukaa a!tEA!. SaloD talvLkslia
4-5 Ykt1löå.

trllshtutka ( loolpltlr geatllle) rlltol nEårät kuulaurlttal! r
X77./21'. T/r1) II,/20 Ja IrIr/9. Llto18111a v11D6
talvåE taroa.

PlhkEDcto (Aaolpltlr/lslco) xuuktullttsla reuraavactlr XII/1,
v1, fi/6 ta, Inuz. EJrvL! eD ultt"ltyr tra1lEc8a!

siqlr[oheu]ka (clroBr cysaaut) t1!oa havåltttot ,0.11.-2.12. 1!-p.
ut6 (rs).

hpuhsntka (!åloo oolo.Ebarlua) lurul talvlkanta 2-3 tkr, Joka otl
pada villa vqotta hllrkan plcroEpl. truutauELttst!
turl!! bBvaluot J skasrtulvst gcuraavratlr III,/2,
V1t a\/t tu rIrV4. r!. 6.2. löyttl rlpo:.rttta
knolht aeplhankka, lallana peltå!å hEv8iDto ofå-yärte Enpltt.slta. Turu.E ulkopEol.lla havalltoj.
yhteeB!å 9r XIA/1, t, filt tt ]II,U2.

lrlullhaEkta (Falao ttllrElculu!) fayattlr vr,lteaå ottolll,laad tal-
vcaa o-11 yk!. fyt kahitrstl 23.2. P.! Ksgkuata (Jtr)
Ja 9.3. Tu lllrnEakatu (Pl).
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Tcqrl ( Ltrulur totltr) EsvalntoJs odclllse! talv.lr tapaa! 70-lu-
vuD talvla nln!a8rrl!. KrFaltaqackohan rstkqllJrak-
tlll'lruuilc! l1råäntvDlltå lsascEtlulla' Eavailnot
kuukauglttahr trl/i30. I/2)7, II/3O9 ls II'TL/?'|.
Suu:åmst p4rvot töytyivät YIEltcItä (5o tk!).

x!t!o (f.trao urosallu!) Il.rol.t.tlt havalntlot I/1 b fI/5. tol-
yottÄvaetl tllaDDr .1 o1c todrlllDa!!

PyJr (Tctralt.E bouaala) XokoE.lthav.lntoDiltrå 54 -ykr.,JakaåEtu1-rat hrukaullttah s.ulaaveltlr ftl/10, I/18. If/25
J8 IIIV1. Lark va tFttill haYalttavl lsa 7o-ltrvulta
1EätL.!.

P.ltoDvv (PeFrlf; Dordtr) xTI f9 rk /5 palvoa. I 5O/1, It 16/6 lt
IIIA- 1gl3. ParT l.n LclklBiur{lnr! toto ftt/16, I/13,
IIl8 Js IIIit/6, SalvlLuollrLsutr! rål'dco ltrkuj.! va-
toBss yl1 50fi.

foH.kanE (trullo. at!a) lrlloat llnoltetut lokl kartat iaa tr kko-Pclal-
ta, al,!rå 6 ykr 1åp1 talYa!. ll hrvaata toilcLltrta
ttla!!rtti.

Ta!.vaarvirohi (capclta 8slllBaoo) faft' hsvelntolt 5.-17. 12. Ut6
1 (rs) Ja 1.1. D! vI!ö 1 (JEe'Jc).

Lchtokur?pa (saolopar lustloolr) Aluoa- havdBto Jusorta' d!!å
1.-5.1. 1 (P.Rl!t!E.n yr. )

Icrr,lotkl (!ar:rl! !Brtnu!) tuntt rstålalsa Dat'llokkaJa nEkyl EUE-
trlla aLta t861kuu.! puolaorvällln altl ltlko r6ån-
!6111!crtl. trorkltllY611a 1åhcr Ptl'kåttåtu ulkrsar-
t'r, ltohayat tltoj a. ?otkkaukrla @. K. Stt6ul' Dl'lte
4.2. 6 (Af ,Kv) ' Jtrt:ro! kuukarul Eakllllt ![yttåtåt
rruraavr.nlilrlltar IrIl'18. Il12) IIl15 Jr IIIV14'
c11! Yaltb t3kaate låP1 talYc!.

S.1kElokll. (Lqtnlr furou) 23.12. 1 Ed B.Ettlll !!. UtEt[ tra! Löv-
rkafl! t1.lolllr (Jo).

Eå aatokkl ( Larur rrgcltatlrs) lulun Ja f,raltalln 6atanisle-Jou-'lu-tami.kqugar ulltta kJr@.BlE. ftrrllal 'lclå 
1.2.

32 yE!. TåråD .1ålkasD veln ykllttlllhavaiutoJa. Ul-
korsarlltotea låDl talv!! nlldtca. II lopulla mra!
jtftycad !.Iv!å- vrtäytyd'lt! qt.ltäD' m. 2a.2. 25
lttuttaYaa.

KslrlolH, (Lan! caous) KalelottcJa rqDs.4'nn kqll ?o-luvulla.
I[. ltrr"rrtr rataralsa i.1. 70 Ja 1.2. 1t. Ulkoraad!-
tos.a Ettå vartoin hanqalofll.a vååahEulraqtl' .JuF
D;! kuutartlraksld.t xlll4o' flzo' g./, Ja IIIVo.

( LarE! r.lillbNlqs) Edclllsvuollr harYrlukql'!.8p1. TE-
:n! lttauaear 26.12. t J8 1.1. 1 ykl. ltBudlq alno-
Eltas! utötsä 11.1. 4 Js 18.1. laEollt 4'

unttukYehkY (corurba ocnag) selon kcakulteeEa räDl talvrB' llsåb-
s! 6.12. K€EiöD kclkusta 1 Ja 11.1. TE ÅrtukslDob 1.

s.n.tkryhkv ( Colu.nba pslulbu!) Tu ÄUtlr I låp1 talvcl (J$) Ja' 
Junoe-ea 1,-5.2. 1 (.lx'nl). l1ltL.t! talv€htua ko1-
na! Tlftn alnrella.

Ecsykyyhky (colu[ba ltvla) Joulukuu! lopu11a 1 utö (fs).
EEuhkaja (Euba bqbo) 27.2. huhullsYa kolter ucrl4asktrgsa (!P).
E.lrl-DölIö (trcolluc fuacrcua) 14.2. sg Vähänaa 1 (PLo, J 17.2. 1-P!i nä-Ytlta ([fu) Ja 27.2. pupBttava koLrss I.d.-

lauku (IP).
xäpttlkEa (Dcnilrocopoa ralo!) Elula! tuntEu kaata kohcEtuDoeD vl1!o

vqosr.qD larastaaE. Kuukau€lttaln bavalnuot J akaaD-
tutvat rculsava!1a16catl r xlt/1O, I/36, IIl80 JaIIj}/ 20. ÄLkålao@hkln kn@aatEsta hcråttalJrt hol-
el.tnu! hutppB nyt rdtylsar lcLvå - sattuDanko tal-
kuturta?

(Dctlalrooopo! dDor) Parla edeuistä talvca hlcDa! ru!-
sealplt ybtcGtrsä 11 hayehtoa, Jotka JskBeDtulTat
asuraevaitl: \Tr/'l t t/3, rr/1 trd rrra/3.

PlkkEtlkka

f,atlaapEgtlkka (Plous caaqr) XII/2, l/e, 1L/1A Ja IIIA,/4 - Jatkaa
Dlukkaa csllBtJrd.rtåå!.

f,åErdokIl'

E!.okH.

( c.DDhu! Eryllo ) Ulko la8rl sto a ra ru!6aest1. XuukeuElDö[--'!åt (ci ,lufuo) r r.r.rl6a, rlao'. 7r/17 Ja ruv10. Ju!

(^loa torda) Illtocn!ä 6 havrturtoa dlosaadltolta Jakatrtr-
!! ta!a1r.!t1 I oul.u-hcblkuElh. YalkBtrrlta !1118'
cttå nerl JEäty1 Juno!!-Utö! reuallrlla Yasta Daall!-
kuuD 61u!sa.

7r/17 Ja rII^/10. JUF
I/a5 (3.1.) . II/12 lanon kuukans$akslDltt xII/38,

Trll'/ 1.

PaLokårtL (Dqtrooopug nartlu!) Iatv.D yhtlltoäår{ 79 tk! o! kuta-
kui.nkin norqaalle. Kuukauslttaln III/14, I/27 tII/25 l^ rlrlllt.

varyuaLlntlrJcu orsLtq ta1vl 8Ol81 ort yksl hoikol@i,rta olllt pr-
låtl hslkoln. EarlDalllsta talvebtl,Jollta tayattlln ehoaEtaaD
puuarlDta Ja p.ukalolItcn, polas! ol1vat rrEtlalsot' llLttykllTl-
rlt Ja nlrt v1lE yqoltctr d61cnH.1nto16rt talvGhttJat. vaH.tulrat
talvllej 1t laarEttlvai toLlcD tol sGnE. paldBr| pohJ alotcarauttlaq!,
rr,loastaen vlharrarTulltr pdäll lonaallvnoalra alyoJo! parlrDall-c
pu.e1o11c.

tr1ulu (Alaudr alv.nrlr) Eakrl lavrlDtor 1.12. 1 tu VtiLå-f61kk11å(m) J8 7.-8.2. r Utö (Äx),
Xorppl (Conrur corar) 8s11ntyrh.r rlonae1la, kuukaurl,ttaltt ha-yillrDotr XII/42. I/11O, II/75 ls IIjj/?3.
Iultavarlr ( Corvur l:igllagut) nafu1oD kc6luttarla 1 låpl talvsr.

Eru.rute hal ahayEllttoj a taulkuurs.2-3 tksllörtå.Il,!åkel ykrlttållhayElllrot naaltrlt rta Ji Xaalr,naa-
ta. trovl! o11 YählrEå.

Varlsl1ltn (Colvua ep.) 1.2, n. 5O00 vsrLrt. Ji naakkaa tu Pltkå-
!åt1 (!P).

P.nkalohaa (T!o81od.Jrtes trcBloilytos) 6.-21.3. 2 for Oyltö (r.R).
flr6lsclt1 ylettålcct koko tafv.n patkalls.

Rlkåtttralta! ( ruFitu! pllarlr) l[oato11i!6! esltrolpohJa. XfIl11,
ll15 la II/3 havålttur yksllöå. Entnlllåla 3.1.
D! Vå!6!!å 5 (.tHc ).

!ftrS! gleSlqs ( rurins E.mIa) fhtci. eåå!åt tuqbaulltts1! ! If I./ 1,+,
l/31, IIl'19 J8 IIIVi8. [a1y!11a 75/76 ccr!*toi-
naa o1l, dolBklD llukelpaa.

?u!år:tDta ( Brlttraons nbrcula) 17.1. 1 Par latht lil.dal (trl t!.)

R1rkl1å

t/85 o,1.), rr/'t? Ja



Tllh1 (BoEbyolltE sslr:nluc) xlr t rkg/ 1 pslrl, I8/2] II 6A/6
JT IIIA ]4/1.

LaDlDharakka (f,aulu! croublto!) trolra.ll talrllrllntydtta!. Tal-
vchttlolte tu Rn1raelolsa 2' f! lt{rb8lrsEa 1 Ja
na1 RillloDlahå.lLa 1. Ll!åkrl 2-3 .ptsvamaa tal-
våhtll aa. trrtrkausl t tsln bavalttllE lakku.l a lcrrraa-
vastl; rrr,/?. rl13, rl/6 J8 rrrv4.

EottalaiDq! ( stulrluc yulgErir) llDoestaatr 6 havafultoal 27.1?.
trauvo 2, 28.12. Utö 1, 2.1.-1A.2. Sa lo1.L.,2,-
8.1. !tr'xlppo! 2, 17.1. gtd 2 Js 9.2. ltr ?eltokllt-
karrlntla 1.

Yih.?D.lDDo (Chlods chlorlr) Tujs! tal.vlk.Eta al a1?8! Pert! v11-
tc vuotlcu vcrolnln. Strurl'nat parvot kgElttlvåt
40-120 yklllöå' kEl1 DarLDa rdctlllcDå vuolna o! ta-
vattn *eita y1l 2Oo JrkllIöD patr18. Talvon lEudu
katååntJnå löityl Pal- SEkr.lalta, ElEså 3.-8. 1.
1200 Ylherpslppoa (TItu).

Tlklt (Csldncllc sar{uclLa) XfI vhtaen!å 2t yE / 'l havlhtor'
r 62112; rr O/O J8'rIIA 2/1. Aal@llläåq 4.1. 28
tkr Salolsa (JG yE.)

Tlhalearptrr!! ( Catdn.llr aPlnlr!) ILI61[äå!B 2087 ylt slJolttlrc
kclklalvotalia! Da!r@811e puol9llc. snuitl! IrElYl
'14.12. 200 yka Rirleraloeaa, 11.åks1 p.rl 150 ykEttt
DaFaa. truukaEBlttsltt lsårtit Dåyttlvåt lou:iaavårt-
ialalltar xlr ?oo yk!/ 30 parysc, I aqlB' II
)45/ 10 Jt IIIL 17a/12.

E.nDDo (car*all,t oaD.aablna) I.II/19 tE. Ja I/11..srutrt! Pawl
3. -8. 1. P81 Sukr.la' dlså 20 Jrk! (rttr) .

UloLalnrD (Carducll! flaE a) Et$tt!l! dnkka otllntJrlLlca. Yh-
tctoåär{ 92 th! kaLbklrtr alkoJra polJa. KnuLrrt-
g t lvrslpärvc.) ! I]r 11/1)'r t9/12t rr 7/3 tra
tttL 22/1.

räpvttihr (o"'l.rlB; )rf"iffA'}: tiil'l$ilTlå,äi:r!riä'{1"".m:"'pylintntra xtr/2, Il1 tc' rIlat lrctåDvltltrJa rll1.
P'1ppo ( Frt!811iij3:llitä:'i'jtå."il,iiä:iilillTlliå'i:te'"'

Il',,,/1i. ntätåt lalvåltl slkal..rDla talvla alh8l-
rcDat.

ttslrLDclDDo (ft{Da1ua roDtlfrhglua) ollllkohsa olltrt v[orirr-:'--=:=:-'=!':-' ian-htltoltr Järdtelv:t? Ilnolt.ttth aittorstr& 5
havrlDto.! 6:12. lk K.dd kt, 2s.12. 2 fu rlttsro,
9.:11.1. 2 fq lrtEkll ett, a.2. 2 sr l.r:lkuha Ja
'| 2.2. 1Tr PllsDr'lkatn.

PalurLlkhl (bbct{!r toLe.rlqlEr) Cll Rul.s.loala kaEDutttl! trla-
ny sii;lracu 1 lEPl talvc! (JU).

K.ltsdrkku (&bcrlt. oltr{!.Ua) . St rtD k rtlnxr 4. 1. f,.riö lk' 'l5oo + 150 ykr ([xu).
hrkutlatt (Plrktrophcrår trlvall!) Jul|!-olra ITI 1-T fk'/I LavaLlto-

rilrtirili t yltåcnae lt ,ke/1 pa!v.! Ja rr 26/5-
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LINI]UTUTKIMUKSEN UUDET TUUI,ET - OT'KO NIITÄ ?

ANTI[lRNIT[lL[}GISET TEKSTIT PROVO

llkulin toinittaiat ovat iLnelsen häikäilero;]t ltä vuosi vuoalelta
toteLlttaneei ideolta' jotka orat saaneet toslkot pahastunaan,

noral.i.stit vihastunaan ia loput ihastunaan. Tuloksena SuoDen

paheksuttavi n tintulehti. Vaan nissä ovat kerettiläiset iutut
tänä vuonna ? Niitä io osaa oalottaa vaan el sentään vaatia.
Ijkulissa IIll41 päätoinittaja sitten paliastaa nistä puristaa:
rutilni on vlenyt voimat ideoinnilta. Siispä ialeoimaan ne ioilla
ei rLrtiineja ole hartelllame. Mistä lintulehteen voisi kirioittaa?
T,inn,r:i-sta en tiealä nitään joten se niistä, Mutta muiden tekemisistä
aina voi sanoa sanan pitkittäin tai poiklttaln. Krltiikkiä TT,Y: stä
tal Ukullsta tai jostain muusta. Tai rouuta toininnan ldeointia.
Tästä pyijritt:tuätl ä syntyj iuttuni r'?utkinuksen uudet tuulet -?"
Se on seuraavarEjos päätoinittaja armolfisesti niin päättää.

Kyseessä ei kuitenkaa-n ole sellainen todelfa paheksuttaYa tuote,
ioll.aista olin ajadassa takaa. Siispä havai4tokiria.o klmppuLrn,

löytyiskö jotain? Ei alnakaan lintuja löydy näenmä ' Mutta onhan

tuo ornitofogiaa tinturetkikln. Tai ainakin antiorni ltol oglaa .

01isko muistissa mielenkiintoinen retki? llo eipä näy. Mlrtta
tavallisia oE, KirJurl tijihin ia niin syntyi "Yyteriin". Vahän

on aikoja ja nimiä muuteltu syylfisten suoieleuiseksi' mutta
muuten juttL! on lrilrkasti tosiasiaa. Se on Julkaistu tassä perässät
jos lainoppinut päätoieittaia vain sallii näio nåikyvän syyllisten
suojelun j Lrlkai slrssaan.

Saatli nhan jo jotain paheksrttavaakin, YaaD mikä pakko sitä on

tosiasioissa pysyä. Sehän vasta halveksittavaa on kun el pysyiä:
Pitälsi ltjytää enävalhe, iotain tilaston kaltaista s1ls. (Ohoht

taisipa lipEahtaa kunnia havainto to inikLrn[aff e ' mrtta olkoon nyt. )

Satuja siis I Tarirja ovat reltket täynnä Jos s111ä silmällä kåtso-
taan. Nleiroerkkl Repo ideoi ja kirioittl useitakln satuja' Eutta
vain täh:in valittu oli oikein emävalhetta. Muut ollYat tiukkaan
blologisten tot[uksi en nllkaisia' opettavalsla outtei paheksuttavia.
sJt.iiDaitsi saatiin tappokin nukaan. Ja kuin tolveenl olisl kuultu,
"Letkajenkan" tekstiin on Fanillaris ynpännyt seksiäkln I Juttu
on esi-merkkinä vapaamuotoisesta paklnastar iolta aina yo1 kekslä.
N2imä kaksl satuakin ltjytfvät ohesaa, jos päätolnittajan moraali
valn on riittävän alhainen niid.en j[lkaisemiseen. Täh2in tapaan'
hJ.vät lukijat, voitte tekln koetella påatoinittajan kanttia ja
kanssaornitologienne maailtqankuvån rajo ja, pääkopan avaruutta
toisin sanoen. Kokeilenaan I

JärjestäytyDyt harrastuspohjainen fintututkimus on ainakin
Turun selrdufla vielä lap senkengi ssään . Se on paljon nuorempaa

kuin 1'-vuotias TlY. Kui.tenkin eräät nur"osvaiheet näyttävät
Jo ofevan takanapein ja edessä ilmeisesti hitaan kehitJrksen
kauBi, jota parbaillaankin eliiene. Vaan uhkaako uneliaisuus?
Jaksaako ilrdeetön rutiini kiinnostaa vuodlesta vuoteen? Kat-
seen tufisi o11a paitsi päivåi.n puutteissa myö6 tulevaisuuden
ideoinnlssa. Ensin klritenkin katsaus tähän päiväiin:

IIkulln €lvuissa nttaten 90% leivän I i ntututkimukse sta on

havaintotolnlkunta - nldisen illtriön alkaansaanno sta. Jutut
ovat hitaastl nutta vardastl rolrLrttuneet suuntaan parempaan.

Jurmon havåintojakin lopulta ollaan Lljuttamassa nlliden sekaan

kuten pitäiikin. Yleensäkin katsauksissa tufiBi pyrklä kokonais-
valtaiseen käsittelyyn ja näkökulnaan, koska eirpaleita saa
aaastossakin. Kannattaa ehkä kysyä, pitääkb rariteetit iban
todel-la pited erosss. muusta luomosta? Erillään ne ovai alun-
perin historlal-lisista syistä. luLrlisin, ette lalitkln alvan
hyvln lstlrisivat vuodenaikalskatsaLrsten vhteyteen. Täl1öin
loyös peälfekkäisyysongelnat altlkkelelden valilf ä vähene81vät.

Saattaisipa tnmiintapainen järjestely piristäe havaintojen
fuovutustakin. Ailakln ker'uun yksinkertalstainiseen tar.joutlrlsi
natrdolli suuksia. Jo ukulissa II/79 OI1-I Kanerva arvelee
keruusysteeDln kokonals[utena ontuvan, Epeilen sanaa. Yhä.
yaikkei sygteeelä nuuten pystyttäisikään paJantamaan, !ij.n
vanhasta tlealotta4isessa ainakln on parantanlsen varaå. Jo
t&inän puolen paraniamlnen voi iohtaa syateelnln ratlonal i sointlln .

Siinä sitä päivän puutteista, sitteu katse tulevaisuuteen,
edefleen tiukasti Julkaisutol!0lnnan syriässä klinni pysyen:

fythän lintututkirous volaiaan tlivtstää neliään €anaan :

1aji, paikka, päivä., näärä. lluu on io ylellisyyttä. El siis
ibme, että hayaintojen kesittelijäin konmentit ovat eneDmän

kuln tervetulleita I Ja noiata ko&eenteista tulevalsuuteen
ehkä ensiEmäiseksi kannattaislkin tähytä. Konmenttlen aihe-
piiriähän voisi laajentaa' kunha.n kerättäväa nateriaalin
aihepiiri olisi hienan laaienpi. Jumosaa ia arkistossa
nälhin havainnoija.n sekalaisiin komnenttelhln Jo on nahdol-
lisuus, !0utta niiden käyttö artikkelelssa on väheistä.

I

I
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l,1såäioäflä vapaiden ajatusten osuutta tlealonkeruussa ja
etenkin artikkefeissa kehittyisi ehkä pikkuhiljaa eeutaavan-
tapai nen tifanne (ainakin kun kehitettäisiin) r kentäl]ä
ornitologi kirjaa tavannukaisten tietojen 1isäksi fksityis-
kohtia nitloin nielenkiintoists. ilmenee, kysynyksiä milloin
niitä syntyy, arveluja jå arvalluja aktiivisella pää1lä 01-
lessaan jne. Havainnot keiäävä/t saisivat ruodittayakseen
sekalaioen joukon sekalaista asiea. sitä sopivasti nöyhinäl]ä
saåtaisiln höystettä juttuihin. Eräänä rDallina voisi aiatelfa
"T,uontollta pitenmdlle ehtlneillerr. Etsi&äIlä varmoja vas-
tauksia joko aslantuntijoilta tai t[tkinuksin kehittyisi ehkä
harraståjien luonnontuntenus noj.n laajenninkin. 01ee11ista
kuitenkln on, että kenttäornarit itse saattaisivat kyeynyksilldån
käynnistää ha]litukse! tms iutkinuspro j ekt in toteuttaniseen.

Tärnäntapaisen ajattelutavan nllutoksen 1äpivleminen kestäisi
ilmeisesti joitain vuosia, Havainnoijia täytyisi totuttaa ja
kirjoittajien täytylsi agennoitua borunaansa hieoan toisln kuin
nyt ).Ioa. Mutta el-lei tätäkään slrostuta yritt:inään, niin nita
lintututklnus sitten on ionkun vuoden kuluttua? Sitä sanaako ?

Esitt:iniini 'ruuden aallon ornitologiaii ei suinkaan veltt?inättä
johda tekotieieellisyyteen, kunhan jatkoa aina valn hie&an
nuistetaan harkita. Parasta antia olisi näkdkulmien monipuol.is-
tuninen io aivan alkuvalhei ssakln.

Siina tull esinerkki siitä, mjten lintututkimusta voltaisiin
määråtieto i se s ti kehittää tiettyyn sullntaan jos hallrtaan. Vain
yksi esimeikki, luulen, että jokainen tänän loppuun lukenut
pystyy yiineistä2it] pienen pohdinnån jä1keen kehittämä?in jonkun
toisen esimerkln siitä, r0illaista lintututkjmus tulevaisuudegsa
voisi o11a tai nl11aista sen pit4isi olIa tai !0istä 1ähtökohdista
sitä pitäis1 tehdii. Ainakin narxilainen or'nitologia vastaan
vapaan kilpallLrn lintutiede -ssetel,man luulisi tlrlevan esilfe,
kokenusteni mukaan TLY:ssä ninenonaan I T,ijytyykö uusla tuulia
vai tarvitaanko uusia luutia ?

No niin, einä tainnut t,r1la tritään henk1lökohtaisrtuk.ia Joten
nenköön iuttuni nininer:kil1ä. 6r:reenahan asia tLrtkitt'ra alnakln
sltten prrolrleetto$asti, vai rnitä, hravä lukija?

Provo
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YYTERTIN

KLrn Turussa on Ruisrock. niin Polissa on rauhallieta. N:iin tuumin
eräänä elokuuna 1970-1uvu11a. Sinne poimimaan pinnoial Mukaan
lähtivait nyös Melfankooli, dölnanni ia Utuku.IE?u å1ias Auervaara.
Vikasuuntaän eli Ruissalosta poispäin edettåessä sujuu liftikin,
ndin oletinme, Matka päätettiin sllorittaa taistelijapareittain.
Oölmanni kuitenkin sollrttautLri oluttölkkien avulla kahden tykki-
niehen sellraan ja vyörytti näistä asemista itselleen paikan ko1-
nantena takapenkil I ä. rlt,lkunpukin päiisi kuorna-auton kJ'yti i n.
Mell ankooli ja må fiftasimne ailra vaanr routta olihan aikaakln,
keLlo oli vasta 1 1 .15 . Kun kello o1i 15 . 1 5, nousinme linja-
autoon Tu"ku-Pori, teltta kun oli iotenkin iäänyt har:teiI1e4me,
joten neidän oli pakko tavoittaa Utd.u-mpu ia oijfnanni.
Yyterissä mietlttiin porukallå tel-tånpaikkaa. Jokåise1la oli ona
ehalotuksensaJ nutta naksulliselle feirintäalLreelle ei sentään
kenenkäär nieli tehnyt. l,opulta taivuttiin odlnannin ajatukseen:
ne ti ranhavallin Laal(se tuulensJoiasn.
YöIlä nousi myrsk}'npoikanen, joka työnsi tnerlveden jostain åukosta
rantavaflin taakse. Kello 2.J0 arvefin teltan katon v'rotavan,
vtta 2.4, tajusin lltisevässä makuupussissa.oi tefttaDme olevan

keskellä oerenfahtea. Sanan joutui]rat toteauaan kaikki paitsi
Öö1maEni, joka kumisella il-napat j al-laan nolrsi y1ös veden r0ukana.

Me kolme nuuta kahfasimme teltasta ulos. 0fi pineää, onneksi
sade näytti foppuvan. lyhjenaiame saappaat vedestä ja lähdimxne
kohti fietteitä. Aaflot föivät välittöroästi yli faidan ja saap-
paarrre olivat taas tä)'nnEi. Sisäoaassa ruovikossa käveleminen
ofisl oflut viel-ä llärenpää. Mitåän lietteitä ei löytynyt, kåikki
ofl veden al1a, nutta joku taivaaavuobi sentään näkyi,
Aarnupäivellä auiingonpaistee ssa j a tuulen riehue ssa slirryimme
takakautta leirintäalueelle, fähemnäs näkötornin baeria. (Tuol-
foin nistään Rådts.sipi-Yyteristä el yielä olfut hajuakaan. )
Viereisessä teltassa Eajaili hesalaisia ornareita, jolrka kertoi-
vat pöyristyttAv j-stä le lrintär0aksu i sta. Siksi kiersimme aina
lippuluukun jotain kautta ja sai:onekin olla rauhassa. Loppu-
päive ruokaifu! jälkeen neni yleiseksl nukkue. iseksi kostean
yön jälkeeD, vain oöfmanni jäi baariin rrsulkenisiln".
Seuraeva yd sujui kuivasti, joskin narskuen: Yyterissä hiekkaa
1öytyy lopulta kalkkialta, ennen rnuuta eväist3i. Haepaiden r/äfls-
sä hiekka kirsku[ ja narskuu. Eniten hiekkaa sy]jeksi öölnauni
pureistuaan yahlngosså hiinäri8sä maahan pudonnutta nekkaraa,
Seuraavana aaioruna kfo 6,00 vain ninä heräsin herätyskellon
pirinään. Astefin rantaao. Taivas kirkae, merl peilityyni, nutta
yesi hyvin korkealla. Ei sii-s lietteitä, ei kannata herätteå
muita, Tosin kel,taväiski-ä näkyy meneväa yhtenä virtana, mutta
nitäs keltayäiskeistä. 0n 4iin pj-run kylnääk1q, takaisin pussiin.
Klo t hiki virtasj- teltasaa, vaikka nakuupussi o1i potkittu
r0yttyyn. Siis yl6snousun aika. Aurinko paahtoi tosissasn. Oli
sumuntai ja sannoille lappoi 1öhöAjäA ja plutraajaa, turisti-
tijrpläisiksl 0ijlnanni ne neäritti johonkln artikkeliin nojaten.
?ikkulapsetkin uiyat kauas ulapalle tyylipuhdasta käsipohjaa.
Rs.nnallehan nekiq, nitäs siinä nuutakaan. Är&oljtomas6a kuumuu-
dessa moni täti tuskaantui bikiniensä y1äosaan ja sellaisessg
nonoklnineyttelyssä ei kiikareita uskaltanut käytteä lainkaan,
ties nl11aisia väarinkäsityksiä olisi syntynyt. Niinpä meri-
fin4qt jäivät nääritt:inättä. Hårnin paikka I



Tyttö bikineissä o"-"", ua;".;r4", ita ir*oitti paraavansa
teltålIe vlineistäan aamulfa. Wös 0ölnanni vaihtui ornito-
logista tiputleteili j aksi.
Utlrkumpu kultenkin palasi jo ilLansulrssa, kun grillin luona
soi CCil:n Cosnos factory -l,P kolnatta kertaa, Masentuneen nä-
köinen tuo oIi ja nenikin suoraan 'lielttaan torkkuroaan. Minä
ja Mellankooli olinne näfkäi6iä ja pysyttellnme jatskiklpsan
ja grillin vailirraastossa. Kunnes teltaltanne kuului lJtukuiomun
kiiht}'nyt äänir nVå fan, ne pois, nitä helyete sä tAäI teet:il
Lltukumpu pafjasti kiihtyessään äidinkielensä, yaikka muuten
puhui aina i.irheetöntä suonea. Silanne oli siis todella vakava.
Mutta teftastanoe poistui jokLr tyttd aivan tyJrnesti. Vasta
nyöhemnin sefvisi, että Oölmanni ofi osoittanut tytö1le telt-
tarnne ja käskenyt kylään. Sitten oli 0öfmaanikin raasentunut.
ooby doopy ränisi nauhurista kesäydhijn vlidettä kertaa.
Mietin, että Ruisrockissa olisi ailakiA äänetoisto parertrpaa.

Kuinka oflakaan, niaä ja Meffankooli jäinune slrLlstanne kiinnijätskikipsan myyjäflikan kansss.. Tytto oli peloissaan. Hänen
ex-poikakaverinsa oli kuulemma hirlreän mustasukkainen ja olijuLrrl päässyt vankilasta, jonne oli joutlrnLrt niestaposta.
Irlinuå alkoi paleltaa kesähelteessä ja liukenin hiljaa teltal,l-e.
Ofin jo ehtinyt nähdii kyseisen ./ankifakundln, kua tajusin, ettäjuuii hän kuvitteli ld.hterränsä safarirallin pikatalpafeelle
telttanme fuota. Puoli tuntia nyiihemmin sel1.isi syy, kun
naapuriteftan täti kiljahti: "Radio on varastettu,t.
Poliisit eivät vaivautuneet edes kys}'mään fieilt:i nitään.
Ifneisesti telttakunta, jonka irtaimislto l(likareita nyöten
on sat unnai s j akaut unut n.20n s;iteefle teftasta, ei sovi
varkaan kuvaan. lfiqä en tieto j aai poliise i]f e Jreinåii.rettävästltyrkyttanyi ,te helpotulBt eihän tappaia nyt tänne tuIl61kaan.
Iaun Oobl clooby faskujeni nukaan tul1 kuudetta kertaa, käytiingriflin Iuona keskustelua:
- 0n tää Yyteri surkea lintLlpaikka, aloitti UtLrl{udDu.
- Täällai saa vain hiekkaa sullhunså, täydensi ööfnanni.
- Tal puukon selkäänsä, jatkoi Meffankooli.
- lähdetåän huomenna pois jos ei parane, ehdotin.
Ehdotukseni sai periaatte e lli sta kannatusta,
Yö1,1ä nietimne kolnisin nihin heitliälsimme Ödlmannin, []os
Lel Lasha joka tapauksessa kltn se naisee ja hosLru unissaan.
lopulta joku liikaa lakia oppinut huomasi, ettel ööfmannra
sovi heittää ulos omasta teltastaan- Niinpä nåioituidme kuka
+inngkin ufos hietlkofle pienten nantyJen luuråfle. Hyttysetinisiyät nostafgisestl: paras .yd sitten iuhannuksen. '
Maanantaiaanuna ]ähtöpäätös 01i hetppo tehdä, syyhy jatkui.
linja-autossa Öölnanni vaftesi makuuosaston eli takapenkinja nukahti koiraiunee4sa. Tunnelma nousi pikkuhiljaa, etenkin
nilloin oölnånni onnistuttiin jujuttanaan heretlf;:
- O1i se surkea paikka, ei sielfä mitaiän lintuja ole.
- Ne on kaikki käpJ'niehiä kun välttää Yyterlssä jotain
nähneensa, niinklr ne hesalaisetki, j änkäsirriäinen, höh,
- Joo, ja poiilaiset näkee takuufla kaiken kahtena kun ne
saa niin rajuja nääriä kasaan, koftuhat vesiäist, pöh.
- il edes vlroJ-np-innaa, joJo-rrn mtnä,{.n roteamaan, ,(vlläo1- Lylsa .cejssu, ei öoes vuodenpinnaa.
P.S. En ofe sittenmin yijpynyt leirintäalueetla, yyterissä kyt-Lä.

Ja jos jäi epäsefväksi, niin kaikki e,n. on täyttä totta.
Porukan kirjuri
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],ITKÄJENKKA

Tunnettehan jutun hahmotustesltistä, johon pitkään sotalaivalfå
oLlut matruosj. joutui: esitettiinpä natruusille niflainen nuste-
läiskä tahansa niin aina hän näki siinä nåisen kuvån, Kuulin
tåimän jutun'\rasta oltllani eräässä psykologisessa Iresl"issä,
jossa piti sanoa yhdeIlä sanaLla nitä psykologin esittänä sana
LLro niefeen.L , Su rnni I I eetr näi n se oeni :

- Lusikka ? - KapLrs tahaikara :

Psykologi häL'mEistyi niin, että kysyi heti selitystä ja näitä
selityksiä hän sitten tivasikin jokaisen vastarkseni iälkeen
. käarKu'n o-:si ollL! vaJaaalyinen.
- Valkoinen? - Ukuli I

- Kodounisti ? - PensaskerttLl I

- Jenkka ? - Yafkoposkihanhi: (No ku! ainoå Jenkka jonka tLrnnen
on Letkajenkka. Kun on oikein hyyä fetka on val kopo ski hanhla . )

- lelmä ? - Upupa I (Harjafintu, Upqpa epops, viihtyy kuulemma
leh-nänl aniakaso j en lähellä joten aina kun n€ikyy lehnid on tar-
kisLeLLa,/a erLei lairun-Lla varn ofe lpupaa.)

- Yodka? - Käki ! (Nyt psykologi ei kysynyt nitään, ihne.)
! Riota? - Sinipyrstö: (Ensin tietysti tufee mieleen puna-
rinta ja sinirinta ja kultarinta, mutta kun ei osaa päättää
sitä väkisinkin ajattelee, että voi kun näkis sialpyrstön. )

- seksi ? - Horori. Isohaarahaukka I

- ?idättekö Te tätä pilananne ? Psykologi afkoi hermostua.
Minä en volnlrt kiisibbää mistä psykofogi sai tuollaisia pää-
hänsä. Seksistähåin tletysti tulee mieleen iloiset ruotsalai-
set, "glada svenssons'r, mikä taas suoneksi tarkkaån ottaen ontrruotsafaisen i sohaarahaukkar' . Päivänselyäå I

- ?e1ko? - Käpylinto I (Käpy nikä käpy)
- Kivääri ? - Korppi I

- Kirkko ? - Naakka:
- Kuolena ? - Pöflö :

Psykologi kaiisoi ninua, ilnreisesti thnletellen oliko tuo jo
vastaus vaiko vair] pelkkä konnenttl, joten selitin kysJrnättd.,
että luultavasti tåTkoitin fähinnä helnipöl]öä tai sitten
ebkä vlir[- tal lapinpö]löä. Huvltuin havaitessani psykoloein
yopyridrsin. silm-n-en ynEi enerunän rou,s!rLLavan oollöä.
"r-:in.o soviLLaa jobain .ajra,rn, ouLLa se ei 01k.,n onnis-
tunut. Ilnnm. Ei kyllä fehtopöfl-d, eikä viirupijflö .-.
- Hauska? * Hanhikorppikotka I (Kerran staiiattiin ia vksi
iyyppi staijasi toi6etl,a kalliofla krlo]letrin pdässa kun senyläpuo]eile tull )ranhikorppikotka eikä se huouannu sitä o11er]-
kaan, sen trauskempaa ei kyllä ole nähty koskaan.)
In tledä mitä psykologi papereihinså kirjoittl, nutta en ninFj
saanut sitä hakemaani fääninlintutleteilijän paikkaa.
Niin että oLisikohan piltFinyt r/astata aina nainenn )



rr,rAsAru (valn lapslte, "l"tt11ou"ltt" *". ,

Olipa kerran ei nlinkään kauan sllrlren SJmkkä Saari, jonne
Vanha Taiste-LLrfentäjä teki laivallåan pakkolaskun kesketLe
manaikköä. (Ei, ei olllrt ilnafaj-va, ) Niin jouduin Sfnkä11e
Saarelfe, jossa joukko ornitologeja pilri tuulta fumituis-
kussa ka-IIion kupeessa, He kulllenma odottirat jo kolnratlta
1/lrorokautta. että läepötila känpäseå kohoai.6i korkeånnaksl
kuin ]äupötlla ulkona. (Jrniiologien lisäksi tLrtustuin saa-
ren muihlnkin outoihin olioihin, joista ibl,leellisinpiä o1i-
vat peikot, Elvät suinkaan mltään tusinapelkkoia, yaan
Superpeikkoja, jotka jopa osasivat lentää I

Superpeikot olivat eksyneet saarelfe lulqinyrskyssä joitain
viikkoja aikaiselfualn. lähes samanaikaisestl o1i alkanut
ka"'[]lottava katoamisten sarjå: jo kolne saaren jänistä oli
hävinlryt jä1jettöniin. Jänikset olisivat hafunneet paikalle
poLiisit, nutta eihän niin synkässä paikassa nitåän polli-
se,ja ole. "än.Lkset oliva1, <aunuissaan: J{uda karoaa souraa-
vaksi ?

Yllättiten saaren vihatuin efäjä, Repolainen, ilnoitti aiko-
va.!r6a tutkla katoamisia. Jänöt naurolvat korvlinsa ja ilk-
kuivat, että taisi Repolaisella olfa oma Jänis järvessä.
Mutta pårempaakaan ei keksitty, kaikki paitsi Repolainen
pef käFiYät superpeikko j a.
Spiiiltyjä oli kolne: ensinnäkin juttua tutkiva Repofainen.
Sitten moleeinat superpeikot, joista toinen o1i vuorenpeikkoja toinen tunturipeikko. Epäiltyjä rijtdksiäkin oIi kolme.
Repolalnen nietteissään pureksi hännänpäätään: kLr-mpi leikkooikein on ]istinyt ne kaksi jänistä? Vai onko kunpikin
popsinut yhden? Kolnannen jänlksen kohialo ofi Repolai-
selle tuttu ja Repo lipoiki kuonoaan s1tä moistellessaan.
0ye1a Repolainen kåivoi kätköistään jäniksen nahan ja
kääriyiyi siihen. Ideaansa tyytyväisenä Repolainen pomppi
jdnlstur:kissaan pitkin harjLra. Tunturinpeikko näki ontuvanjaniksen hyppiyän ealitseen, eutta ei tehnyt rÄitään, vaa.n
aäpytteli vj.attonana r/uorotellen kunpaakln sihoäänsä.
nepolainen ofi jo va4ma siitå, että vuorenpelkko oli pop-
sinut kaksi hänen jänispaistiaan. Repolainen olisikin heti
käynyt vuorenpeikon kinppuun, mutta koska peikko osasi
lentää piti taas olla ovela, Täytyl huolellisesti eläytyäjän:kseKsi, jotrei vuoTenpeikko huoBaisi epäi I lä ilppoa.Niin Repolainen ponppi ka1lio1Ile vuorenpeikon olinmaille,
Jänikset jo ihlnettelivät nihin furjus Repolainen on kadonnut.
Arvoitus ratkesi, kun aalloi toivat rantaan ketun hännän.
Site tosin ei keksitty niksi häntä olt käåritty jänlksen
nahkaan. Valkkå jänikset rrihasiratkin kettuja, niin nytjänöt ofivat s[ruissaan, peloissaan ja kauhuissaan.
Superpeikoille ei kukaan nahtanllt nl1iään.
Monta vuotta nyöhenmin jouduin jä11een synkäl1e saåre1fe
naalfman ainoafla pystysuoraan lrousevafla 1aivalla. Nyt
ornltof ogit hikoilivat uudessa kiirnpässään jäätävän tihkun
ropistessa ikkunoihin, Superpeikot te!.rorisolyat j:iniksiä.
Mutta kettua ei ol1Bt. Mitä tästä opinme:
Kuo rupeat matkimaan j:inlstå, iee se hyvin, nutta ä1ä ihmeessä
natki jänlstä T,IIAN hXvin. Volt yiefä unohtaa ofevasi kettu I
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JI'EI.TI IOUTOLå,

?ååt1.! igiatå t.hdå JEtulr' Jossa ybillstylsc! Jålclrt kcrtotslvat
n1lupltaLtEån 831oLrte. IfllDpå cråälle lltBna kJrhå!1D pl!!!a
kyscliLaayakkrc!, Jolka låhrtln kahdcksaua yhiustyksea JåacD.l-
li. Siusavasaa kyry4tkrot' Jotka bclllc clltsttLlnr
'1. nld r lke' tnrttl, aanlnpalkkr?
2. kulDka kaEaE olct halraltaDut llntnJa?
f. pauorko ylc.n!å tctkcllct, arvlo?
4. liLd harlBltat llntuJa' E1tå hauastur Sl'nulle 8Jltaa?

5. rLtra oht rEurttantunut hanactukBarss ( l-uoDlolkuraqrr luou-
loqraoJ.lBtyö, tutklquklct, boDgau!' nnteEtns' JErJcBtöttö y!t. )

Ja ntkrl Juud .ltcn? XLtE Elsltc olet Eullia suu.ntaskslcta?
6. El.tå Elcltå olct harraltukaelts !yktåå!?
7. !!l'ts ko@rattcJa vapaåltl hai!3atukgcD tllroilta, !!Ln. yhil16-
tykroltå, lchd.ltl trr.
KrMaElarta Jlltasltå, JolUc kylrty! l6bGth, laL!raLtrarlltå vr.-
trulrcn. Jr alttc! ltta a.laa!. tetå E1.ltä oltllut

l.
1. Juhlrt Karhru[kt, ,2' dot6!tt1' guoncu lLateDialt Duo!. tutkl-
Jr, frlktr.
2. 19 vuott.
3. 1-2 lt t8!El,tt!, lsullofur latqDlaitcEla vllkqtrv.Lbtolttl
4. O[ ll,tDloaterut plaDcBtå pltgo!. vlhc vBotltre har!3rtrt Lr1-
t.akln LaaJutunut [uutrkln luoDtoa kotkcYakrl. Elåtå! n.kual
5. f,Bollolsa ratkslly Ja r11hca lllttyrll pa1hatl18fau& tErkl.l-
h trlo! taqdulltl ratl8åsttut lBo!.noaflroJ !1q. Tu.lttrtl d.clckktlltä.
Ätttaa kalkklca kEkH.c! k*kl..
5. Ea!],ll!trtå lauca.ria huol1lattar suunltr olaltrrn ltruttutlrt
plDtapuolllsLsl ki.ltrlyktl Dslkarta totscrB. LlDtqJ a toH. vol
tarkksllla rlatå vrLt - Ja turtrclla.
?. ftå1ltykta! koLoultrD !o[a1lr@ls Yolrl kltcltåå. gkulr.rta!

tIlhihttavra sktlt vlrts!' roact liJlkoht.lcct kstssuklet h!r91å'

rrtir... Jo! pohJrDattrlaå1l o! !11D Prqtto.Illtta' rttå Jo otE-

kåta6r tlrtiE. .ttå JnttE rL tulr klrtonsaa lnultl krlll korkoh-
tarE bsv8lllol'lla1!/kaarrakksltla! palsntnrr.laot aktllflrrualostr'
Yolrl Jutu! Jåttåt tck.ngtt8.
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1. På1rl flrlLcvt Jalavar 17 tåyttEoyt' kotrllrlllnc!' v11koL18 t1pl-
14, ruullollr LlDrunpååatlc.
2. SJrllvanvasta artl, 8111å potlDÄttlto karteo nbil! t.hlsctr tlrtta-
v[rtta pElqjctt halrsa Jo Yamaullsa k.lllarrånl.
,. Illtol pålvlttål! - lrörotH.ltå Yaltctrc!.
4. xtkllkö halrastaa thtqJa - llDtudcat.tr takLa tl.t!B!L!.
5. Brår hall1tElkrrlppaDclttaJol laEol karrad, rtiB o16t! Iult!! dsea
rai rboagarL, Ja rttn lr[p1tslalllLin1 o! Boltgo-sahlrttL.
6. 4yrtryt, Joholr arhtaudu.u valavlttl. Srlo!.aD laltoaD Ja tlittla
klortcl6Dåttl turr.rrt ( Ja mualla? ) Yaikuttaq lrlkor.nt! plDlslaloo-
logla, dkå cl s[Llkaar tla polltlLrlncD thlö. oD]al! toki blcnoa
uähdå uusla laJqja' laade plaroJa' Dutta Jo! bolgar! o! harr.ltuk-
!c! pååtarkoitu!, Diln hskotcluå ollaa!.
7. gskaltalslDho leroa' cttå n61n hElUtulla! !åkövllkk.llstå kat-
sgcn llntupor€kkf tuntuu roclko pitrllvllrlt. Jolkoltrr Jote ou pc-
rln valkca raada rrttaaD valkkåD. vrL! yhilistyltolEhtia!. gkull o!
ok, vl1rclrr! prluo.su totlD o11 Ithtlo ' Eutta laiåu 61 tl!ältöua
valkEt!.
Tofu. hEo!. t Saat.kllJcc!!å YastaaJa klrjotttl E! itätac1lä vak6-
vrudall& !D kslkkllE kyrlrDJrksllD ro1 .!tå h8ll1aka6! va!ta*r' Joti!
pl1h.ttå llhät ukkaan.'

c.
't. trls L€hlkoln.r, 33' a!!lstc!ttl,' turku.
2. 20 Yuotta
,. RatkcllFr ksusltalht.lu oD Buutta. TtrE Yqolrla rctll.ptslTlå eu

ollEt rdtlli touko-kc!åkuulca' k!.npaDrll,D 8.20' lokakuu!8. trlcl'r
trhde lrhdq! rlttar Ja !|rtlEkulr!!! olr 01€ vL.16 ollrrt qlkolr' Kul-
talla! 6o-1uyu.o rrtkltlb.Jr! Ja parintcllct rtava1ll!6t thturctk.ti
oyat rul,rto va1tr. ScBottrn ksha!-a€tJål vl'bc vqod.B krlkl!älir{l-
lrkri l'ttLltlhcyit.kll 5 latkrå./fk (nå1rtE luurln o!8 rcagasttlkrcn
!r!ke1sså).
4. Å1!r!pgr.l.n vatb81lcssr nrrnollälsE Eaatu lnolnrvllar Jorta ai
s1tt.n1n ola påårsJrt 1!t1,. Itrc arLE sr haFastan UntuJa sLks
yåh[!. ltla1lu@ln tulklt.rr Johallan llntuJa kolkovalr rjatllksc!
Ja tollra! r@stl! ha4 ol,ttsml!ck61. Ea D6c tarpoqlll.okel arottaa
harr:orturtr la työtå tolllrtar,!. Ylccurä ka1 halrsBtotaa! Jotakh
rcB vnokd.' att6 sc lostaa on8lalvontuntoa. Oa ll.Tsa tlctåå Jogts-
Hn alBlta onr@åtl kulD ruut.
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5. Slru.lrtautuDclrnnt oq helpostl rsltctty. TarJottllJ rn YalhtocbtoJc!
Järjrrty! (!!l*aan luklcD sL1! työa llntlrjqn partaaa) oll tntkllqh-
!!t, Engarttr!, tavglttrLlta yapaa rrtksllJr' valokuYau' boDgault
... Jå{c8tötyö, lEouaorsuoJclutyE.
6. Eerrastut o[alts oEa1t8.u1 od DykylEh thaa \yeå!rä trsoilo!84. &-
kå terolttcLrt. yapialLc rctkr1ly1la !4161 olla c!.D!åD alkaa. lrr!
rartur tlscErä oa ugnlpuoliltulutr Ja ltta suhtålrilln bonSauktten
atkJr!åD larporcn välttåtåå araDlatts suoplaDl,D. Älrrtaa! v31tr kalk-
kto! kutH.aE kuEkla J! ol,laa! lrfsllaErtta tol8t.@o harraatutarn
laad.a luotoJr. ErlDoDålscna ptatå! sLtå' cttå varslnkln nuorc[pl
borgsdråH. ruhtaBtul rlkallelper IrsIJ on vaklYaltrlll EåErltJrrtslto-
tyrJr{yklllr !l-1 ltkå onalo haveLDlolutlnla tartkudlqn kaältthi.lc.!
rttå lltrtuJ!a pukutu.ltonortkl"D yksltfdrkobtslra6n oPl.bc1uu!.
7. Y!it1!tyk!c!1 tårlr1lpErlå tGhtävåDå oD olaD alntanaa lltllluttoa
kaltolttådlc! Js Jatklva gcuratrtr. fåtå Yartc! olcllarsa olcvet
JårJcrtahåt ovat holrtt hwålt pohJra , ![tt3 tohoatelrllo! Yt!83
on. L.hit !41.1 olle trslcDl! Palacttn. se. lolllltE! rL !!äå pErJåä

nlkorruH.lpaLh! lulrtoD 16bt1.! ka!!cr. Yuo.Ltlrlkalrkataauk!1!å
n1rl, hcr 6tra hiElan olalnåD krtttlkklå a) htraLntoJa Lohtaso Ja
b) hrtahtoJan katttvuutta lohtsa!.

D.

1. Eauu ll'ltral v.lrala, JJ trotti, lateMtt'lkaD Yatthclpl lrhtonl'
llr].kir, Eronunllltb.
2. 2;l vuotta (3 cnc!.@å1rtå rI1!tå 1.1.1961t hl:ra.Lolld, tal1tlal.-
aqa, ralDunca).
3. P.U ot!, Da1D1!t !!! o1tv.4 llDturlaho! drtlrajolll.. Ratklvuclo-
kruda! talkkar Dånr€å/Yuoll cl tähä! Jehsa l.akra.
4. Yaltru! !a1v1D.a!c lautlrqtatl kylJ'rylrsa tattrnksctt..
5. tfllE hctk.tlå rrllt. elt !.1vä! lof,CAgt Jr rcrlkol.Eroj.ktltr
cll rpontasrlt r.tkct hlrrltlo pa1kollla (o!h. rrllkolLopu.o tsl Jrb-

d.D pålvå! kou.kkaukt.t LÄgs111., SltllUtr S[Eplltt Jr..).
Ilkrlkgr 1. Jokrllolra thdltr!å DtllrYE lr*llyxlrtti tuloc tJrJrdJr-

tatyk!1 ElslrkkåED1tt ktd! or1!. portllcrkHrD ta1 taho-
JaD pad!!a. Uiilctt lhtulaJr.n ltäkcdttotr oD aisa hl!!o
c1älJf !'

2. Upar.D Yär't trr lllnu! nBkaDll.cE tal vlrttroolhairar l!E-
1u11!.!u! kEultl1?d.sqc! 1l1ttyJr 8rUa1!1a rkaErnla o-

Jar Ja tult.trukal.' Jolte oD haulks rE1!t€1La qvöhcd'!-
kin.



-30
3. R.tkstly! yhteyilrsad ssa lllkhra luolnorsl !lt! pelJotr,

6tte1 rålttäDåttå tsrrttrs låhtrå hölkå1h - p.rslku.Bto
hrlcc holalqtutrl koltrt)pasrlrsD kylkl6t6aaå.

4. Pl.ilgn l1lkkccuå olrnl,Essta Ja Eatku,stclulta. BonSaust.t!
yhtsJral.lsE Eåkro Ja oppll tu.atolaau koto!8ataå,n palJo!
alc@ltrr kE'ln naor.laalr.i thDhar..

5. RrtH.r! JårJlstcLJrpnol.rE lllttJry p.ljo! Elyotyötå. Ey-
rltl ruuraltelluD rctkcn oD.llaturhc! tnottaa daUhyyåå
Ja 'påtcEllr! taw.' tuh. tyyilytctykst Jårt.yliDla (d-
nurta) kuL! polLtllkarls tal leutrollpoEEipor kol6ra.

Jor Joku r.a tbtä palJotr pos1tl,1y1r13 tokrEuksla Jolkl! luun ruunta-
qkacu alalts ka1 rirrä boBgauklslt., htn on laqnEt hJrr6r osil, Jgta
e1köö! håacltå rLlltcttekö. Påäe!l. llcEce ra, attå JekaLllla tul.r
autuaakrl gnalls tavellea!.
6. J4 7. Kclk1Dällca katclr! Je pa!6ttoh oD saanut ryktEat lllkta
Jab,ltslJar. Iåhå! ou yhtrld !ty!å båtälrtr! råårttJrlt.D Ja rrötal.a!
prlfLll1lr krltLtkllrr ylclstydoo!. tårrl lrhtctilraså .1 täliE aslaltr
rtn cncnpäå - boltadklllarcr asiaa Jsuhctaan tularalsuudaltr $,1tt6-
yå!t1. BolgarLk111alr p€nrltarhan o1L h1q!o ldca. ScD tokoqks.t ovgt
d,clorkthtoLrlr Ja aDt&yat sJaitqlun slbetta r!c@A! knl,rl EoDlc!
t1etcr111taDplr! Jrhölrty!tc! populastr.ok€lkestotut. tsorsarl4etrlkko-
11! toiDlitaoincn o11 .rlttgh bLJreä 8rla. Iatllkkcllrt3 pttälrl Jul-
halsta vuorlttiln aJaD tasslh olava tchcla. Ollrl tolvottavar, .ttå
ryö! E.lsl.aglsså pååltålslh JltlkEirltolDinlrBssr plkkE llljaa tåUt
trtollc. Uhr1l on toply.n kavytbcnH,Dc! lchtl turkslalcall! bqngad,l-
1c. 011!1 yElkaaa sra(la Eonla dl!ä JulkalstuJs huDlJEtttJa uJEtctu.k!1
Eul'dcD palkalLlrlrhtloD ntLcteelllalllcr ll,vutllo.

E.

1. L.nnart Saar.l., ,3 wotta, IIL, llltBiutklJa, EyElltttlå.
2. LBonto kLfuuostl aDlon kanrakouluED !a!oa, ntta oaa1!ftä16at ba-
tarat lu1st1lnpåaot 1lnlu1rta ovat motlclt! 1959, Jrrpärlyuotllot
EulstlllD.Eot v.'1965 lähtlsa, kohopdLväto1n1ao! ollltologl vuodoeta
1975.
3. Vuosina 19'15-79 n.25O rctklpElTåå,/vuo!1 Ja p.ll6atEg.t Aas1slla.
toDklu vcrlau uyö! Euua1lB.
{. Iara tåta a@sttlna, ts. eaa! tårtå tolraeutuloDl. PlcDe! oDgel-
raD rlhcuttas sc, ottå työ o! sarlalls hat'lastus Ja pältwårtglD. O!-
goha'la o! plkeDDlnkl llltlrJcD saadn!tr poLt td.elcstå hlthcksl.
rAEsiöörtråi äalra6tus E€!!åtal vastaprltroa €si!. lurntoaallcD
p.lkhl.n kul,ut t €818.11a.
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5. Kolae tå::.krl!tå 611Då JärJcltykdcEeä knfu alkealrl Dl1hlD tuhlead-
tuur tatklDur, l.lrglnonkuYaulr rclgartue. Tutkllus oa lci.päty6!ä Jq
raoallr lol,kota! kaEc]laa Eukaltadl' ncngaatur lllttyJr lähLrinä tlst-
tJr1hln tutkr.nusProj ckt.thln. LuobnonauoJ clutyd otl o4alta o€Bltrnl
1åh1rue tutkhnltcnl ltYutuota - tolvoD, rttå thDuato8elTltyhsll-
1g!l tu1a. olonasr luodxous[oJ o1u1L1!ts rgrH.tyltä.

Pcrd.sat tocsaahan kuklD taaPlsa harractskslsaa qEalh tyyullåå!.
Ja oDlla! tlltuhartrrtqs harreetukacua percEpl Ja trrvcrlllgcDpl
t 'ln Egnl !un. gurrltsuturlstalhtechtolta rEl va1ltå onl-cD nlcltJr-
:JlsteEsä rEkaro 411rl kaus,! kul.a kyEc.sså olr o[a h&!!a!tuE. fosl!
baltlua atollls Yol ryör llnatå våErhkåytök6!'e tal JrlllybltaJä.
llkäLl heDH-löbohtallct pyytatt a8ctGtaaz llDtuJcu hyvlsvolDrLn
aa.lla, attE rt tutkLrultyö, luoDDonkuYaug Je rclSaatBr lclE botr-

arur slhcuttaa lLDlrull,le tlyös JoEklDfltelat. halttae. Vtlrckrl na!'-
nlttu chkå r!lt.!.Lkåtl p1l]!411!taa p1tåä kssvattaa hlnlslla n111ä

htr'ån!å. LuoEootrsuoj.lutyöt ncrklty! tulcc kasvaraea. to!1Ir ob k6t-
tll!t1ör6å kättttt llllll.n' rtte kun al.taa! plhuraa! Jottlån kohtcr!
frolahrta, ltatroDllt8Ja piter tc! tYa uudaa vuokrt i' kraYoltu.k&1-
la ot! k11rtåttonla i.atl,oltar tåIlå sslrUa. Jå4.rt6tJröD cwrr.Br
trltl.tyklr!å DåIdrh s!!' cttf, tällf, taYolD lEodarn tlcilotE kaDavat
(pslkalll.!.t thtul.hitot) ' Jolitcn Yällttk8clLå .t1!. tuttLJ at vot-
tat sculata llrtulaDtoj c! tllaa.
5. futktJ anr !åkl!i! DlallrEDDiD orrl[DBtt Plllutqtkllutll'a llltuhar
leltu.hcaa cll osa-rtu!11t8 ku1! Prlktåe bo!8aurtr. Ionla lalklojs
tuDlctra loppEJctt lopuklj, håt@åsttttävln våbh' Jotal ttörrttar
rllttEå. LtDtuJcr kåytt6tttEtcpllltcltå rl tulr.ta lo!.trkaar laJln
tohdallr dtaakgå! crhoDaL6alt htrlu. I1eleltåd oB dcllkkåelPl[
Julk.llta hayalnto Jostrl'! lllaun hclkoltl' tuurturta kåyttlytyd!-
Dl1ltccltE kd! 0118,169. 6å!r! oDDattoEa! ralltcltlD LatelnEnt
hrt?a!taJ!. EaDaltrrltr Yol ryö! la8Jalrtar tallä8tå koYÄinnto!
rcr.!l6dsc.tl' Yallka t[!å oaH.n troncllo vnoil.! kohohohta. Elkå

h.våtEuuttokaa! olc loppuulkshittr tctnr.
?. fåH,rtu lll.ltllåDl ll,aluatoaslvltyklig ltlt t! !r't' c!!-81Eallta'
rrl'l. pl,tEJå! tai Ylrlå PlcD!@ä! alllcclt 11u!nrtott. .r1 vtro8ln3

J r vroilaarlkotua. tälrä rtlttålgt plrnlal tuotkallla hrFrrtrJllls
ta1 harrfrtoll J Er?bd.IlE. Pal'kllll.fsuao J ca J ulkal't.dBo! olltl
4r6BtclE.lr 1.1d.ö' Jorts ol1!l \vutyå untutEtlåluks.l1. ttö! valtr-
kunnal1l!r11a trsolla.
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1. Iattl Taltr, 24, !.k.ttltD1.! (-vr1okuva.Ja, H.ttllko, autodkltl-
J.ttaJe), turku.
2. 17 Yuott.
3. !.80 r.tkGå, Jolltr D.10 3-Tvrtra pltulll.y'yuo!1.
4. Varlitla1Bli 1lDtulctH.ä l1nan kalcrte tc!!r E. 5-lO vuollttrtr.
tro rniry3t rLcl.alaubaa Jå v'l!k1!tystå. YBloluvaadacsta t.1O-26
on lL]ltuklrvaust.. Sa rBtsa vlrklltyklr! Jf kokcEukalen l1räk!1 ttr-
loJa, Jotk. tosl,E ctyEt olo pauo! tulo! hsakklDlsqsta elhruiEvle
lcaoJa cnurlDplr. 81tDåa lritu vloh.ättåE, grrva.pJrörå 11.
5. gl1t kak!1osals.!t1. Eb!lk!! vapra llntnJan trlkkalln, Joka o!
luutout alkkal1ua J a kä !l,ttå!åt ötrtä kllntyqystä J a ku.!.t1loltuBts tal-
vakll tglra! Jeåytl! vålJöttouJölhh. Tollrksl l.!,Di.htFurt hoDDoa
kuvrEd,lon, Joks puolrltåa! pltåti rl,6dllåår kokoualrraltallcu t!Dä-
rlltött kådttedsr!. Llntuj rD kuyaadltakLu on loD1ruotoLlta. PsrE
h.1qll1saa r. on i,t.cn!å ths!!![i.!tr, luolDollEoJ.luttöta ( llye!
k6ytt6!) Ja plcot! iintklrqltohhtsatl.tri, xlltulla or tapana pl.11o-
koJulsa lltucElaul arh. p.rällE lslhac kohtc.D luokl'atrtlh.tkrlå
tat valkkapr luoilo! Loko parlnåålnD.

Ilk!1k6? &te Ptr.tråltåålr kylcctlt or laple!o[a1!ct! heh Dtåltå
sqlvlllr rlltä, El,i1n elcD kohilnrts putkahtBaEtt Luolnolkuyaar{lGlr
o! tEpårlrtdn tuntoEllta Je Bl1hcB purcrltudltr, Ja .h.kå torltko-
lalrts Jrrlttårl,ltå valtullr turterllca!, Llllrut val.! ovst ddnllc
DolLt!uk!c111!c! tårtsårtå ascDar!3. YalokuvaaDlrcasa thtyvEt !o-
lrt arlat, !c on al,krl tir.ttoEan drlcatlltrtolata.
Xutlt tevat? Suyaltravslllrn! hoi! yalkkrE botrBartr! .hda!t. täLöktrl-
naa, Ja halrtå JoLdllH.q ravait!.rattonutta JrEå:råkåEa, lt1l Jo-
lal.!s! tcbtööD, Dltå halura. Kalpe !tåit! botrgar.L-poltr,rcrlkrtLlJ öt-
tåklD talvltesr - torln rr tlaA! dblD. htå rang.rtur? loLlhia
t.pDra llEtrJa pålv1ttgl!, Jopa u!.ltr tJrDcllå (Jurro). E1köLå!
rrEtllturtoLrlrrrta! påätavolttcGt lEhr! t.lkklcD laJlcn LohilaUa ola
Jo uavqtrttr. Rtagastnlts pltElll lsJolttaa, k.rtlttäå 1aJrlh1n,
Jollta trlrltaan talrchtLdlpalkka- Ja lkätlctoja. Kokalut rlngse-
taJr t1ctf,e [lUoln Ja E1!tå Jutro! bctsl.koltå täl].dlat 1aJ1t oD

pyyilcttävl$å. SatoJa! pularhtoJc! tapattsducD oa turhaå, Jr !1r,-
ibE tuhrtDåådh6D rlDgast6dnc! Dlclcatgrl yalD illaltoJ.! kaulll!-
tall.rt..
5. JE 7. nrltlatyrta! JåBsDr!åätåt ovat rouEuss8 kalkkiall. naarEa Ja
ra o! hJryå. SlsädalånpltiwJrs oD suru:l vssra Ja nlnraollaal! botrga!!
Johtfs tshå!. Tsralulrt thlnlsct tlyät o1k€1D pysty J.@årttsråån ta-

lrr.tttrtn laJi.n k.nrte. ulr.n]'rtt **a.D lqo rultao v.rJou ko-
ko Urtrhrllaltlrkrc! tllrt tlpurl.Lie plihtååtr rbö!r!åltån.1!å'.
trgla nattar toilclla trDshtua !6t1 lltaa! attå [i! Ja tlf oråltr
oB.ltarti vsl.kqttalcltrt yht.l!k[D!.tt !l|ål1å. Lhtutrlrra.tuurhillt-
ttkdUå JlrJ.rtötli ou (ol1!l) prl,lrvr ratlaala ruottav.o& Brdttl-
r.rt1 d.lrtslb1 olr otaJåtd. slcllä tlLalBc o! .rlttglt H'lttllr.n.
Br{åt puhuvat v3kavlrattq kaittlgb ostortr,' mrttl lI,I oa lultcall'l-
!.lr blura. tr8le.ttetto otaJån u pEolcstr Gl o11r1 llroDlollcBoj ö18-
bö!c161tttu. !t!tåäkö hrllltu! tt lartc.!?
gl,tt.! havrlntoJ.E kcnBarlaå! J. ratu!r61c. Lstkrsa hcltted'...8.
lrJ*olt.B lthlD!å nrBtoDtertkal,luhatalntoj., J oltia! kat{ädlsc! Ja
ktllttcl.yyt! ol ollrl,r olc tuiloltnu[tts thd.ltå ldytJrttyt. f,Jrvlqå.r1-
ra:ttH.al oa tåDå! !yk!!r! Datoruuto! ct€! hu19p! 12.-1t.9.' Jollols
kat ttyatr ltrl,J anw€rkorto! atull'a oI1 tl' !uht6a111scD Yrl.tf ttolaltl
yol,!!t !6rala by?åD kåtltyklc! IJoulal!-SuoDr! patonrutottr. vatkotto
o11, urtta .l ah.lrtoD ol,kcalla trvrlla H8lttqllJåå. Irrt !t141
larttaa pritåt, rlttr olko tott.' attå ktvf,trultoltarkk8lluDeltåq
ttrlokrla kBtltclttt! vj.lirLll v. 1967 llntud,lhr!!tr?l

6.

l. !.lrtoh' Jrtt trDto' 2, vuott.' tol.drp!.€tl'' Tql*n
2. 10 vlctt.
,. > I5o rJ:k vreö.r!r' ,-4 ptlvllkfo
4. stdtftfryt k.ltt1 n rt b.rr.ttrkr.t' .lkå .då o..t !|lut.h.aro
trhde. n tt.tlt ttrottrr luktrldr ltltolcia h.tH'i. tr tlållå' ktt!f,a'
Llu.lrra Jr llrkal'! trlvan Jålk.r! otr ar.l.ttål! bPPoltrl k.tlallr
kcvltltrlt t.J la! lraDud stt. Ylada! rlttralt !ålJrvlt brlv1!d]!Ed.t
Jr llthrld,vrt taLl @Et @t.vrt havrlEnot kuta! hJr76t rurtot trl
po1lb.Ekrl11!.t hayrlttlot 1änlttåVåt d..ltå nlkrvrtit' J. !r pt-
tr I, D!,tkx tflful,D tsLttur nopacnL! vaBhoJ. rul!ta11ca!3.
5. Stal,Jau o! !toll.a! Eavåt-' rrLtl'kr- Jr tytdlrttc !.Lå lr!!4!to-
!6tkct ovat p.!rrtr' r rt|lia Dålvån l1atra!.lakaltta bJrrur ritnt!
on kalkkoh Dtrcrt.! LlntErltlitollltrta, ltal.jslr!' raagartu! Ja bclr-
gdrr. IE1!tr! hc8lontcoJclutJrö Jr tlrtkl8rkttt ov.t tllk.ltl Jr \tö-
iJrllllll. o[r hrrlrltukltll en läblDlrå oBatll hrYlkri. - t1ltå 11 oll
arocttrvBa hyötyå tutkfuua- Js U.ntuJ crruojchttdllo. LuolllloEtavarr.
oa vsrlrttavilla olarD he!rs!tar1!6c!1r ltrc c! kntat. trlillttålittad
kEvlrjrt tokcvrt .rl[rnlaitaa tyytlrvtlsyJtdaD tunt.!! hrtla!' olnlltt-
ralia! L!vl,.r ottlllla! Joh|tolts k!.1! ltlc kocE hyvå! r.tktt JElta.E.
EaLttapqou Fc!åLqyautrclra o! t1lttuJr! hålrltloDllor .ttnt1!t llkeJa
hjcra knvettEcrs.. Botrg.ur o! tErkulalltrB kobtlrUr tlatatyltt kc-



vs.ti tadlr torncra vl1rc-vu"1:".:" oD prr'tuut tt{l'al.n kohalslla
å1tttörl1D Ditta!!ltal!1t!. Jokrla.! haFrrtEa taPaala lntaltr Ja
hrluasllaa! tav8113' Eutta ku! llnlut ovlt lulrttrr!.lla p!l!åLr1
pltrBslulallikrl' o! bohlty! loEorlr n.8rtllvl.aGE lulrtalrr. Itr.i!-
rreo Gl dalcltåB1 ve1 olla Plularsr' vsa!. 11!nu! ( apontsaab) !'6-
kaEllan ttrrrrsr. (taaasrå pl,tälif oll'a rantoEttavf h3rraslur' at'lå
tdrtclu plnnojoE uäkaEltcttå. (Y1le rEudD EatrtlDtc o! nt.1.ttå!L
tultara råaato! kolDEasnllolta Je tlEtuJctr nåEcli..ltg lPoltall.Ll'-
1a rctltllå, slke dltl' ctte pltkä pEi.lhpålYtltys tu.ottr tnlot-
rrE Jr uErL Dunoro kl'lJoi.trtaelt vlhkooa Jottaln Eli! tgllcllr !an-
rallr !ähdyrtl kovaltr IrJlltE. BolgaEtrtlrculrtl tlrl1rl ottra i'yö-
ty lrt1 laJh tultld,rta ll,hlil,I[p1täan. lolgall.u o! thaå Euk.v.
11rä, ^rttr t! cl vol illL.ståtr1 oUa Dååtsrkoltw. Vuoal.ttPlEaoJ.!
hrkuho@.t oa .!åi.!!å p1lrr1!rå r.lt'lrst 1ba!! å1yttölyykstt! JE
k11prt1u olr krEhllt.!
5. O! yartatto Jo ldallt Baalt. Pllrlrstonåut ovrt lltältatJnalct Jr
vflltott.v.ltl Jo talkhatn nuoliEstkh hsFaltaJ.t krolcavrt kr1-
koD1a1!111. pllrnoLl.lr. SFkkäX eI1 bqrlan kats.l13 pad.! kayat't D
vlhtsor! havrlntopaLklr, ror rllr hjit nurcloltuiDa' .1kd ykd16-
rlåltrtå tt rtorkae!! YaDå.ul11r tasc lahlty! o! Johtsut lllhatr'
ottå UDtqJc! alvortu! o! 18.kcnut valslltH.D tryrl1llGrplott lrjlc!
tohilatls. varthult o or krcrrBut lro?rrtl. t.ot htklå, Jotks
tluntalr vuogl rlfrlsamla tchtybts olllll'at ollo.t mlklvll J3 ha-
valalrot hJrrlä. fyt !c ovrt valmJr, kur !1 !åkyryt lu1! t!va1116tl
Hårtt.
?. lrhtlqu palDo8rr! psrlJttrl!fita! nlcvllkhr karvutr !J/ötå rlhallllt-
tr. ftklrlr.llf,SD c. oD korkatrtra! tlrydytteve.
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Saln knluneena kesänA tllaisuutlen tutustua Kevon luonnonpuistoon
llntulaskennan nerkelssä. Valkka Laplssa elenrdn oIlni<in o11ut,
oll Kevo nlnulle alueena täysln uus1. Ja mlkä parasta; kcska ky-
seeasä o11 Lintulaokenta, ei olfut pltäytynlnen yksinonaan llron-
[onpuistoa halkovalla, kapealla, kulur1eella vaellus?eJ-t11rä, vaan
suurnan voi ottåa nuuallekln, nlssä valn tnlelenklini c i sen !äk5is1ä
paLkkoJ a o11s1.

Alueella vierallleet tuntevat puiston valtaisan laajuuden. Palin
vl-lkonkln kelkast6 Jdä vsln plntapuollnen {.rva, e:r,a eda- sltä,
e11el ole onnlstunut hankklnaan lupaa pulston alueel1a ll1kku-ni-
se€n, Suunnlteltu puiston laajennue toisi melkoieesti aluetta li-
sää.

Kgvo on yksL nas.u3le tunnetulmpLa vaellusreittejä. Tuiannet ovat ne
askeleet, Jotka yuoslen varrella ovat suuntarriuneet alueen 1äp1;
sadat lltrat hlkeä on \ruodatettu reitin loDpuluolen mieltä ja nie6-
tä rassaavlsga nousulosa, kun rlnkka palna6, vettä sataa .ia Ja1at
ovat lähinnä penrna$uusIå.

EnslEmälneD uskonluut€ vacllukselle 1ähti"lä,'1-le tu-iee Jo sl1nä kun
yr{ttäe su1loa pulleaa rlnkkaa läpi junan kaDean öven, Jollelvät
hajoa ovLplelet !11n altakin rlakka. Raahata nyt täLlalsta JoBsa-
k1n tl.etynättöuässä korvessa... täesä vaiheessa epäilee usein onaa
täy6JärklEyyttäärr. Ja kulnka oikeassa onkaan Murphyn laki lausues-
saan, että taraTat suurella vaivalla pakattuasi se, nitä ta?vltset
enalDnä, on alna allDmalsena. Hokema pitää paikkensa kuln häkä.

Junamatka pohJolscen sujuukin sitten aika rdukavasti r.uotees6s heit-
telehtlen Ja päätei 6einään Lskien. Kun or-rnasjokl yön jä1keen syök-
sähtää näkwlID Junan ikkunolsta, alkaa kovlnkin etelän mles tun-
tea slslromäasään lapln odotusta, Jo1lei nyi vj.elä: o11a laplssa,
nlin alflakin pian.

Rovanlemea naallkylässä sanla ähel.lye, rlnkka oostlauton sisukslln
Ja sltten suunt a lohjoieeen. llatkalla ohltetaan nonet lapin kuu-
lulsat kllntopisteet: Kaunispää, Saallselkä, Tankavaara ja tnonet
nuut turisnin pilaamal k.hteet, Saksalaisauloja loputtofiana Jono-
na vilahtelee ohltse, 1ähes jokalsella asiaan{uul,uvat po?onsaryet
kato1le. lnhin sltten nlitä vienevätkään - net€äst]'srnajanea eelnä1le
val peräti 1ääketleteellisiln terkoitukslin, tiedä \äntä.

Poetiautclla rnatkaaldnen lalin 
"aukoi11e 

rajoille on sinänsä jo ko-
kenus. Slinä saa nähdä loikkileikkaukeen näiden kairojen tal.laa-jista: on laptn jätkää mäLleineen, etelä!1 ndestä rl-?rkkoi!1een, saa-
melaieia ja Lclttia olrtolne ncnserruksineen "-a ttes nietä rnaailnan-
tolkasta tulleila vipe-r.tä-:jiä, Kief te4 sekasotku oil-in tyypilli6tä
nissä tahansa Laplssa kesklkesä,11ä. 811 joe lraltat istua postiau-
tosss 10 tuntla Rova]lleneltä Kevolle, tai vieläDä Notjaan asti, tee
ae ihrnee ssä,



InariEsa saln lo tuntumaa siltä'
vettä kuln pahirnpana Baalekautena
hädln tuskln klnd&ene ssä asteessa.

rnitä tulenan pltää: taivas ve11oi
etelänrnal11a, elohopea nökötti
Elvät 1lnat tästä sitten juurl
euuntaani Laplssa el juur{. ea-
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nuuttuneetkaan ainakaan parehpaan
teetonta päivää ollut.
Inailn käpykylä jä1 plan taakse, ja lähestylmne 6ltä todelllsta
Lappl-a, Joka ainakltr loelkälä1sen qlelestä alkaa hetkellä, Jolloin
näntJrmeteä yhdeesä huJ auksessa valhtuu vaivalskoivlrJ a kawavaksl
tuntur{a1ueeke1. Kevon Jrnpärlstöä taas toki hallltsee hal'uretsä.

Kevon ?eltln toinen pää alkaå KenesJärven ?annaste kyonenkunt e
kllometriä Kevon a6emalta etel.äen, tolnon pää reltlstä osuu 1ä-
helle Karigagnieneä. Pltuutta kertyy nolD 55 kll.onetrlä - våeIlus-
reltiksl a1lB alka 1yhyt, mutta aloitteliJalle m1tä palha1n kurlto-
testl ennen vaatlvenpla suorituksla.
Kevon asema on slJoltettu kätevästl KevoJärven taakse, mikä estaiä
kalkenlaisten turlstlen kyltynättölriin utellalsuudetl yhtä hwtn
kuin kotl- Ja ulkonalstelr k111u€1hdä1eten bongarlen pääsJm asensl-
1e. Hyvä on tleteent€kiJän slellä fuonnon helnassa nenä turpee6sa
tehdä Eaallbaa nulLl. etalrla tutkl!cuk61aeB.

Nytkln o11 ase a täyain rl1 ehlt €t tylnal sl t ettu. Iopun t11slx veivät
turkulal Ebongarlt, J0111a 011 nlln kova palne näär*ittyJä laJeJa
kohtaan, etteivät laukat tahtoneet edes päästä ykslnlell syyt een
sl1tä, mLnne lähtlslvät. I11an mlttaan koko 1ös6t kultenkin häl-
pyl Jornckln tunturlen kätköihln. foisl.n me "tLeteenteklJät".Maastoon o11 lähdössä por:ukassallote E6a T,ehlkolnen, Joka kåntol
vastuun täInän laskennan pyörirnlsestä, Ja nukaen 1ähtl nyös 0111
0snonen, Joka 1ählnnä yx{tti saada haevllnsa Ja purkkeihlnga pe?-
hosla Ja luita ötökö1tä. Hä Joutul nyöhennin tote€Iaan, 6ttä
kyllä llntujen katselu sentäan on tol-sta, el alnakaa! tarvltse
Juosta k11ru1 Joka elnutta näkemääneä otueta. Ja harva hyöntelnen
se lentliä rankkaeateessa Jå vlltten asteen 1ä!i!ijtl1aase,,,
Starttl tapahtul 29.6. 1ähe1tä KarigasnleEeåi, VllneLeet sivlill-
kahvlt o11 hörpätty NelJän tuulen tuvalla. Täetä eteenpä1n o11s1-
kln valn aLtten åaumatonta eräEaata. Matka! alku sujul suulenEltta
valkeukglttar noustlln Järvlen viillselle tunturlkolvua kasvavalle
kannekselle, 11lan korkeakBl rakennettu rinkka takertul vä1111å
pulhln Ja 6el kantaJan6a tuupertuDaan ottanaån lukua l,apln maa-
perään. Dnsfunrnälnen sllnäya Kevon luonnonpulstoon: Jär.vlä, pyö-
reälaklEla tuntulelta, Jokla, pslJakkaa, karua nutta kilnnostavaa.
Kaukana kohoavat aluetta hallltsevat Palstunturlen laet, Ja näyt-
täytyypä pyhä -{1l1Aask1n aanuaurlngon va1o66a. Ensl-tunälset sinl-
rlnnat laulavat, laplnsilkut vtheltävät, Jossain naukuu plekana,
ilDassa alkaa o11a Lapln tuntua. 0h1 vluhtol mleBporukka kuln
vliDelstä pä1veä, huikkaepa Joukon JohtaJa nenrleaeään, että he
yr{ttävät selvlyty&l Kevon reltj,etil nahdolllslmrnan nopeastl. Tapa
tletystl €ekln tutustua Lapin luontoon. Tuo1la nenolla on kyllä
n&ur'rrBsa pltelemlstd reltln loprD nousulsga,., Laekeuduirme pien
alas LuonousJ är'vll1e, Josea ensl- keuan oa1 Juodakseea l,apln ah
alin l-hanaa vettä, Joka tralBtuu vehän erilalselta kuir lull]n put-
lclEtoata tuleva na. Juomsvesl.

StuorraJevrlLla soute11, ykslnälnen kuikka Ja jokunen mustal-lntu-
kln. EnslDlnälnen EllEapyrgtö - tuntur{klhu - lentää väpättiiä ohl
naukuen Ja klrskuon, NuorttaJavrilta löytyl parl. kihua lisää.

l,ap1nglrl:l.n pesäkln osul sllnlln Järven rannalla' nelJä rdunaa
näkyl pesdssä olevån, Ensld!ä1nen pälvä päätett1ln ottaa rennos-

rigagnleEen tlelle el ole linnuntiete kuln kyffienisen kllometdä'
mutta Lapln rauha vallitsee 6ie11äkin. I11alla suoritlnme ensin-
mälset llntulaBkennat 1ähellä kohoavalla Ruohtlltunturllla, Niuk-

tl.-Ta;olte o1i asetettu RuktaJäTven kämpälte' Jonne iltapuolel-
fa eaavuttilnkln. Enslnmäisen ja ainoan kerran koko matkan alka-
ne alko1 aurlnkokin polottaa olkeln mukavaetl. RuktaJärve1tä Ka-mukavaetl. RuktaJärve1tä Ka-ne a-Lko1 aurl-nkoKln poloElaa 01Keln muKava
rigagnleEen tlelle el ole linnuntiete kuln
mutta LaDln rauha vallitsee 6ie11äkin. I11

Ruobtlrtunturllla, Niuk-
kaa on tunturllaJlsto, Ruohtirllla e€inerkiksl vilsi laplnsl}k-
kua, kak6l kapustallntaa, Jokuren niittykirvlnen, pulnlunen, kivl-
taeku Ja aoke?llla pohJalla kolne keräkurrditsaa, jotka höyhenpal-
loJen 1a111a pilperslvät tunturikivlkossa. l,askevan aurlngon va-
loBsa lstaud.uln tunturin 1ae11e ja annoin katseeni kie?tää yll
koko laajan nåan. Muuta nraaetoa yletnmäs kohoavat NorJan kunlngas-
kunnan reunarauoret - Ca166at - Joil"la 4äyttää alna olevå.n I'Lrnsaa e-
tl lunta, KllkarlIla katsoe66a erottuvat nälden tunturien vaftal-
Bat pahdat, Jolssa pudotusta on vaimastl rnelkolnen hatka, Joesaln
laakson pohJal.la on Kariga6nleDl, jossa l aulun mukaär el lunta oo
satanut ldllolnkaao - epäilen,

Yöl1ä heräein kämpässä s11hen, että Joku tal Jotkut tulla turkeu-
tuivat oveste 61oä11e. TullJat olivat tuntuxiopas "ae se kyIläil
-Einart (lappalalseen tapaan Joka tause alkol tä11ä toteafiuksella)
sekä kaksl opaBtettavaa tyttöä. Olivat kuulemma rnatkalla FJellun
putouksille. Slr]nehän nekln, rnutta nutklen kautta.

Äatml1a isklrDne tarlnaa Elnarl"n kanBaa, Jo1la rl.lttl thmettele-
nlstä etelän nleeten laJltuntemuksessa. Tottahan tokl hän lt6ekin
o11 nelkoLnen aslantuntlJ a, kun koko Lkän6ä o11 nä111ä mall,l,a lilk-
kunut, Aamu valkenl, vettä tihuuttl. Einarl työntyi kultenkin seu-
ralalslneen matkaan, Työnnylnne nekln plan talpaleelle mahat tan-
kattuanme. Nyt kuljettlln pltkln tunturipaljakkaa, Joten matkante-
ko oll helppoa. Jo6tain syyetä valn nelkä1älsen osalle tull laskea
Joklvarren tlheä kolvlkko, jos6a vdll11ä sa1 kulkea 1ähes ryönlen
eteenpäin. LaJl6to o11 taes 6anaa vanhaa kadaa, Punakylklxastas JapåJullntu ollvat näiden boivlkolden valtalaJlt. Jossaln kukkul en-
simmglnen tä11ä matkalla kuultu käki, Ja neljä rnetBähanhea lensl
kaåkettaen y1ltaellule. AlhaaLla koLvLko6sa lonnaltl lentoon kolkos-
tl naurava riekko, ku! nelkeln hänen pyistösulilleen astuln, Ka1-
llojyrkänteeltä 1öytylvät enslmmälBet plekananpesät. Turvassa
näyttlvät olevan; hullu 6aa olla rengastaJa tal nunankerääJä, Jos
slltne nenee, mutta tieteen vuoksl nyt voi uhrautuakln. Pttäkää
[uuten varanne aa-voiaat ].apinkävlJät: rnun ånkeräi1lj ö1tä on taaa
alkanut 111kkua l,apln nalsernlssa. Ä1kä5 kertoko tuntemattomllle
LintuJen pesäpalkkoJ a.

Vähän ennen pjelfun 1el?ipalkkaa tör:1[äeirnrne enslinDälaeen kunnon
oparlrakolvlkkoon. Metsäs6ä nulBtuttavat vain tyhJät puunrungot
aluee11a ennen levlnnee6tä kolvikosta. Kun tunturlldtta}l iskl
vuonna 1965, el aluksl osattu urlttolllakaan tälleislsta tuholEta,
tlutta ka?u totuus ilnenl plan. Toukat kaluslvåt puhtaaksl 6uur1a
aluelta ja Jättlvät valn palJaat puunn:ngot. Vlelii nytkään el
näl1Lä alue1lla koivu vlherlöI.
I'Jellu! leiripaikka on slnänsä oikein nukavassa lalkasea Jyrkkten
kalllo€elnänien J4npäröhässä klralussa kahden tol slinsa mola€ma
yhtwLen Joklen kohtaald spalkassa. !Jellun putous on alueell,a
nyöa tunnettu nähtävyys. Koko Buuruattornalfa voimallaan se putoaa
alas kallionreunaita ja per.Lhiia on nahtava, Eutta nopeastL siihen
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tottuu Ja pystyy nukkurtraan yönsä hyvin lähel.läktn koskea Ja luto-
u6ta. Ykslnälnen kara näkyl syöksyvän läpi pärskeltten Ja katoa-
van ylö6 kelllonkoloon. Maht ava pesäpalkka toslaan. Seur.alaleerd-
ne Ruktajär've1tä olivat myös päägseet tänne astli Elnali o11 1äh-
dössä kafaanr toiset vetlvät slkeitä.
Aartrulla heräeinne kellon plilnään. Raotl"n va].ovasti ovlkangasta;
ky1rDyys Ja närkyys isklvät vastaan. 0111 Jäi nukkumaal, Esa Janlnä suuntasinne laskenta-a1ueelLe. M1tään lhmeelllstä el ythääl-
1ä paljakalla ja oparinakolvikossa ol1utt piekanan pesä, kapusta-
rlntoja ja tavlokuurna parhalnpifla.

Kolmas yaelluspä1vä alkoi hetl 1ähes pystysuoraLlå lrousu116 poispJellun kattllan pohjalta, nutta nousun Jä1keen avautuneet malse-
mat korvaslvat llhaksiin kertyneet naitohapot. Muuten natka oli
helppoa ja i apahtunaköyhää. Pa1Jakalla.1ensi hurlstl natka.'1 enslro-
uä1nen kliruna, istahtl klvenlohkareelle Ja tuijotti outoja kulki-
Joita. Jäl1een löyslltme plekanan peeän - näyttl olevan hyiä peei-
lrtisvuosi: 1ähes Jokaiselta Jyrkänteelte löytyi alnakin yi<st !esä.
Kulvln känpän saavutlrnme i11a1la, Känpän lähe11ä aukeaa mielen-kllntolnen suoafue, joesa havaittlin nn, tapinkirelelä, parl tundra-urplaiBta, l'-iroja, laplnsirkkuja Jrrne. Ko1me4 klhun parirt- !yOr:.
Jatkuvasti- kämpän- ympäri11ä, Ja Jokirannassa varoitlet l ykåinäinenpunakulrl haikealla ääne11ään, joka kuuluu Lapin kuvaalr ;rottanat_tonastl. Kuivin käiqppä on korkeatasoinen. nutia n-yt se on vleläparenll, s11lä petr]stiElre sl.nne oEan lkkunapinnalistsn, Joka käm_päs6ä käy, tutustukoon erittä1n yksltyiskohiaislin ohjelslln, Jot-ka laadimne sekä kotl- että ulkordaalaisllle ornareillä, uonenläi s-ta ehdLr.me Jo känpän ikkunolden 1äp1 nähdä...

NefJäB vaelfuspälvä. Rlnkka palnaa enää puolet 1ähtöpalnosta. Jäl_leen sana_lulJanssl: ylös Ja a1a6 tunturinrl"nnettä, ;että sataa,linnut hilJaa. Yksinälnen kettu haukkui tunturinri;t ee s sä, tavai-
-Iln-en punaturkkl näkyl olevan, Naalinkin joku o1i seudullå nähnyt,Valhteisln mlele11äni hyvänkln llntuhavai;non jonkun Lapln suude_
don daikka :1aa1in nÄkeEieeen. poroJakln näkyi mnsaastl, etvät to-61n pafJon päätään kulkijoiden vuoksi nostaneet.
MadJoelle eaavuinne täysln suunnassa. Känppäkln lijytyi helpostl,valkka vlerasklrjasta selmme fukea, että ;ön11la oii-011ut valkä-
uk€1å 1öytää naastoon hyvln kätkeytyvä känppä. [(adJoen käEppä o1itähän mennessä paras. lilaakin o1i i.iittänlin alnalin kolnaite mie-heLle. AamuLla ölisl taas o11ut iåsiennan *orJ, -'r"lt"--"u"kka 

kaa-toaade romuttl ne tolveet, Esa tosln työntyi urheastl ulos palatak,
s€eh_vähän aJan kuluttua kertonaan, että Joen raonassa oli iaulel-lut lapinuunllintu. Sllloin minua i,ietl1n: Kyse 01i tärkeästä 1a-
Jista, enhän molsta ennen ollut tavannut, Ja katkeslhan slinä sa-
maLla erä6 tasalukukin, Muiotutln lähinnä uitettua koiraa kun työn-nyin lopulta kolvikon lipl palkalle korvat oJossa. lyt - ei, seollkln vatn sinirlnta. Mutta sitten osul. kori-iin säe; joka ;1 juu-
rl-_ arval^1ui11e Jätä eijaa. Phyllarla en tosin onnistunit näkeriåän,
mutta 1au1u jo6taln pöhe1kön seasta kuulul. Iltapiilvällä kuulimne
Jälfeen såman lir.ua pnrs lählieEsäInne.

odotlnne pitkäl1e l1tapälvään sateen he11lttänistä Ja vasta sitten
työnnyimrne matkaan. tässä valheessa Jatkuva huono ilma o1i Jo teh-nyt hallaa l.askennatle, Kaikkea suunnlteltua ernne Dystyneet laske-
Daan, nutta Jotakin kdit enkin.
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Nyt vlidentenä päivänä päätlnne iatkaa saEen tlen aina Kevolle
aåt1. Lttu o'Ll taas pallakkaa, Tähän nennessä suurln näkeIänne
klhularql - eeltsenän ykstlöä - pyörl jonkun aikaa ympäri1länne.
SaayutLEne Kevon laakson' Josta tunnetaan Sucnen pohioisln kala-
6ääsken peeintä. Nyt el näkynyt kuld pari tuullhaukkaa Ja pieka-
naa. Alhaalta Jokivarresta 1öytyl tllhen pesä' Jonka potkaset Jä-
tettlln rengastanatta nliden plenuutlen vuoksL. lllelenkiintolnen
1öytö, s111ä tl1hl on yleensä kesä11ä p1l1eske1evä 1lntu. Parl
lapinharakkaakln klrkul sanasea paikassa puiden oksistossa,

Rttmplnlnen Kanajoen kautta o1i todella vetlnen kokemuE: kllonet-
rlkaupalla dlärkää kolvikkoa, Josså ei Juuri näkyvyyttä eteen 01-
Lut. Joen ylitys vähän myöherIlln 6ujui kornmellukeltta, Vettä o11
tänä vuonna l,apln Joissa r{ittählln; nonet vaeltajat ar1/atenkln
ovat Joutuneet vaikean pulman eteen: yrlttääkö yli närän kylvyn
vaala6sa val klertääkö kllometrlkaupafla.
Tässä valheessa eroslEme. Ega lähti talvaltamaan suorasn ?uksa1-
skaidln yll Kevol1e, 01ll Ja nlnä koukkaelnne pahdan kautta Ke-
nestuva116. Koko klvLkkoisessa jylhyydessään kohosi nyt Kevon
tunnettu pahta edeesämne. ?lenl o11 ihmlnen a1haa1La, Vanha tu.n-
turlhaukan pesäpaikka ky11ä löytyi, nlutta el haukkaa. Ei!ä näky-
nyt haukkaa kuukautta nyöheE nlnkään, Jolloin palkalla taae kävin.
T,oppunatk6n tulir ne sitten Juosten. Tavoitteena o11 ehtiä pahd.an
luota Kene€tuva1le afta kahden turu1in, Ja hyvinhän se alittui.
Tokl matkalla pysähdylnne Kevon ko€kella: kara a6ustl tää11äk1n.
PalasLlnrne tämän jälkee[ Kevon reit11Ie, Jonka olinrne aJat 6itten
Jättäneet. loppuoea reltlstä kulkl fäpl solden ja metslen laskeu-
tuak6een 6ltten alas UtsJoen tlelIe. plan jo ldanlttellnme Kevon
saunasea Ja mulstellnme menneltä pä1vlä,

Täesä vaiheessa olilr aJatellut peluuta etelåäD, lautta 0111 eai
mlnut yllpuhutuksi toleelle vaelluksetIe, nyt puiston ulkopuo-1elle. Koska llmakin näyttl kaurlstuva!, päätin Jäädä Lappiinvlelä Jokelkln alkaa.,.
T11a11e llahduttl Kevon aeer0alt väke6 turkinkyyhky. Joka lentääIäpBytteIi aeen€u] ohi Ja lstahti tuu1iv11riln. Komea Kevon pinne?

Seuraavanå pä1vänä laskin Lähels€n Je6naLvarrih l4nuston erl kor-
keuskäy].l11ä. lapintlalEla, tavlokuurrria Ja tilhlä näkyl Jokunen.TsarsJoen saarelta löyaln laulavaD lapllfy1larln. Saarl on läpl-
tunkenatonta tlheikköä, mutta nyt onniBtuin se flirnun näkehäitn-
kin.
Kun pdivää nyöhemnin seLsollone 0111i1 kanssa feoon rannassa valeli-
na tolselle keika11e, o11 sään paranenlnen Jä11eeo oeoittautulut
sllnänlr-meeksl r kaå tosade j a idyrskyieb: pohj oi stuuli saat t ellvat
meldät natkaan, Hetl Tenon varrelta oll noustavå erlttäir jyrkkä
nousu ennenkuln pääsl varainelseen matkantekoon. Tänain riivän an-
noksek6l tu11 rellu kellonlEDpä?ye. Tavoltteena oli Loktäjavrl Jasen llihellä siJaitseva kannd, jo6 sellaista nyt o1i olemassakaan.
0111 o11 unohtanut kenttäpatjansa Kevolfe, Joten vähän sekavia
o11vat tunteet talvaltaessanme läpi rankkasateen. Sateesta huoll-
nattå llntuJa näkyl alka mukavastll parlkynmentä kihua. rlekko-
polkue, nuutama 1/eslpääsky, keräkuanit6a ja paLJon nuuta, Jo nal-
nitut Joet Ja oJat atheuttlvat ne11le paljon päänvalvaa, kierto-
natkaa tuli ueeln paljonkin. Eräästä Joesta Däätlm,'!e rnennä roh-
'{easti y1i, nutta vähä-l1ä o11, ettei yrit:_{s osaltani pääjynyt
kylnää:n Låpinkas:eeseen. JoLlain keino1le, valn y1i truitentln laa-sin, Kamrniklr 1öyt)'l. nutta vain rakenteilla oLeva. Mleliala 1as-
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kl- pakkasen puo1elle. Siinä sitä nyt oltlin' kostea telttanaioltus
oåoiti. Vnarr'eitri hätää. Kohtalöytyl vierestä vanha kemni' oven au-
r."i"" ia mlellaia nousi hellelukemille! siisti kardni, rautasängyt'
oåitatl viftlt. kaikki, r01t;i matkamies voi vaatLa. yö11ä nässät1-
iiiti -"ierå oilin pyytariri rrä t a]lnukoi 1la ( pvvdettv IUVAI,LISESTI ) .

Seuraavana päivänä viiletlnllne alna Kevolle aetL sanaa kyytiä.
Vaellukset ölivat tä1tä erää ohl' edessä o1i paluu etelään' Toki
pysähdytnnne vielä päiväksi ouluun. Kurviå ei löytfnyt' mutta ku1-
tasirkku ky1läkin,

I(uukaualen päästä olln iä1leen Kevolla, nyt osana Suonen klerto-
matkaa, Jonka Jirha Vuorlnen, Ari laine ia allekirioittanut tekivät
elokuussa. $ä11ö14 1ö:,'tJl Tenon rannasta mo, mrorivästäräkki, to-
dennäkölnen nuori kolras.

Loppuyht eenve t ona todettakood, että Kevo on al.na vieraifun arvoinen
paikka, mutta nlln tänne kuin muillekin vaelluksilfe kannattaa va-
rata rilttävästi aikaa, Jo11el onnistukaan saamaan fiikkurnlslupaa
luonnonpui st o on r on alueen ulkopuoleLlakin kosolti hienoja ja r,rie-
lenklintolsla palkkoJ a.

LII{TUMIEHEN JA
LUONIIONTUTKIJAil

ZEISS
KIIKARIT
l0 r 40 8/GA olÄl-YT
I x 56 8/GÄ D|ÄLYT

Ammatlimiehen toiveel
1äyitävå korkealåatuinen
tyoväline.
Myynti:

KåLpplåslatu 10 C 20r0o TurLu 10

LINTUI,EIIII?AXSI{1 UU!ISTUNUT

Nyt yolt tl1ats vuodeksi 19a2 tsrkel@lit palke1l1e1ehdot kott181

tal Joulu1ahJak81 reilustl alelnetulD tllaushlnnoln (n'30%) yhtele-
iilaukBonå. ValLtae nleleleeal fehdet' 1i"sää yht€onl åskettulblu
t1lau€h1ntolhln kaslttolykuluna 5 nk' is tilaa paketti6l naksaEalla
kokonalssuEEa t11111e llntulehttpaketti/ R.Juvaste 80510 otrttofa
SYP Joensuu Nll)]ivaale 2"lA020-68515. llnoita nyös llntuylrdlstys'
Johon kuulut. tllaukEosl kokonalsaundgJl on kuitenkln oltavd väh1n-

täån lOO nk. Paketl,n kautta ci Siautls toLnlteta osoltealueesL
lehteä €1kA onan yhdistykge6l lehteä. Tiedu6tele aglaa lehe@1n

es1n. ybdlEtykslon puheeEjohtaillta tai lehtloll päätolnlttajtlta
(tal R1sto Juvasteelta, p. 973/so293).
PalkElliBlehtlpakettl kooetuu v. 1982 seuraavlsta lghdlstii!
taulukoBsa ovat vaso@alta lukie! lehdsn nioLr yhd.l6ty6' Julkalsun
koko, pal.noaEu ( oD=off 6et-Eonlsto' ot-olleat-palnettu, 1o=ladottuna
o?leet-pallettu), 6r'rioltu kokonal s dlYuisää rä, thoo etlrnl ske lrat ' pa-

kettihtnta Ja pakettlhlnta slvua kohd€n laskcttuna.

Aursola PPLY A5 on 12od(4) 12nk (10.0!/s)
corvEs PSIY A5 10 48s(1) 5Ek (10.4!/s)
Kaata-Ednoen tlnnut KELY A5 oD 8os(3) 11Ek (13.7Pl8)
Kc6k1-suoDen Lluut KSId A5 1o 1128(4) 12bk (10.7pls)
Kokko LLr Ä5 10 968(4) l oBk ( 10.i+p/8)

l,lntukynl KyLY 85 10 808(2) 12nk (15/1'1.2p/a)
Llatuviestl TaLY A5 on 15Oe(4) 15nk (10.0pls)
ortolus (Esr,ll) a5 oE ?08(2) 8Ek (11.4pls)
orarLE Karellca DKIY A5 of 1'128(3) 15Ek (13.4ple)
?ätJät-Hdn8etr l,lnnut PEX A5 10 12Os(l) 13nk (10.8p/8)
sllllrlkko PKIIY A5 ol 12ae(4) 12D,k (9.3p/s)
Silvokäg PSIJI A5 on 1a0s(4) 18!rk (10.00/E)
sl.rr4 xelus Ä5 10 1206(3) loEk (8.3pl8)
suon.nBslän Llnnut ssl,u Ä5 10 160s(4) 19Ek (11.9pl6)
,rrtnqo (HST,Y) 85 10 140s(4) la'l'k (12.9/9.69/e)
Lkult TLY Ä5 on 2006(4) 2oDk (10.0pls)

( llnoltus )


