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AVARA LUONTO
Havaintoja käsidesimiehen reviiristä
Torstain aikana käsidesimies (lat. hygienus desinfieus) on pitä- 
nyt matalaa profiilia ja käyttäytynyt ennalta tunnetuilla tavoilla. 
Myös nuoremmasta käsidesimiesyksilöstä tehtiin jälleen uusi 
havainto. Jotkut partiolaiset ovat epäilleet, että tämä nuorempi 
yksilö ei ole aito hygienus desinfieus -lajin edustaja vaan vale- 
asuun pukeutunut partiolainen. Jotkut ovat jopa kieltäytyneet 
ottamasta käsidesiä nuoremmalta yksilöltä! Tutkijat ovat va- 
kuuttuneita, että myös nuorempi yksilö on aito lajin edustaja ja 
kehottavat ottamaan käsidesiä aina kun sitä tarjotaan.

Tutkijoiden maastoetsinnät Tulejärven ympäristössä ovat edis- 
tyneet. He raportoivat havainneensa merkkejä hygienus 
desinfieus -populaation mahdollisesta reviiristä. Maastosta löy- 
tyi satoja, ehkä jopa tuhansia, tyhjiä ja täysiä käsidesipulloja 
sekä tynnyreittäin denaturoitua etanolia. Tutkijoiden saapuessa 
reviirille he kuulivat  pusikosta rapinaa ja heitä kohti ammuttiin 
käsidesiä. Tutkijat eivät halunneet häiritä uhanalaista lajia, joten 
toistaiseksi maastoetsinnät on keskeytetty.



GALLUP: VESIOHJELMA
1: Oletko käynyt leirillä uimassa?
2: Oletko käynyt melomassa?
3: Kuinka lämmintä vesi oli?

Olga ja Anniina, RMP, seikkailija
1: Joo, joka ilta!
2: Joo
3: Vesi oli sopivan lämpöistä

Kasmira, MyMa, seikkailija
1: Kävin kerran
2: Joo, Baywatchissa
3: Vesi ei ollut kylmää, mutta siellä oli jotain ällöttävää turvetta 
joten siellä ei ollut kovin kiva uida.

Kira ja Sini, NHLpk, tarpoja
1: Joo, olemme uineet kolmesti
2: Emme käyneet melomassa
3: Vesi oli ihan sopivaa

Henna, MyMa, tarpoja
1: Joo, olen uinut monta kertaa
2: Joo vesiohjelmassa
3: Vesi ei ollut kylmää jos siihen tottui
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SIMO
Leirin kovin

vesipeto

Simo, VKK, aikuinen
1: Olen uinut 12 kertaa
2: Joo, olen ollut kanootissa 
rantavahtina, rastitehtävissä, 
muuten vaan melomassa ja 
kokeilemassa kaatamista
3: Vesi oli lämmintä
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PÄIVÄN LEIRISÄÄ
Kuinkahan monta telttaa tänään lähtee lentoon?

Ilmatieteen laitos

Foreca
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