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Ainakin ensimmäiset
kotkamuuttohavikset ovat jo
avanneet kevätmuuton. Lumimassa
on melkoinen ja lämpötilat olivat
hyisen alhaisia helmikuun lopulle.
Marjalinnutkin olivat alamaissa koko
talven. Jyrsijät kadoksissa ja pöllöt
sen myötä. Mutta tästä
ponnistamme taas uuteen
kevääseen ja korkeapaineista
huolimatta pitenevät päivät
sulattavat kinokset ja lähiviikkoina
maastot täyttyvät ensimmäisistä
muuttolinnuista. Tikat rummuttavat
jo kuuluvasti reviireitään, korpit
liikkuvat levottomasti ja pöllöt
aloittelevat soitimiaan. Oletpa
lintuharrastuksen konkari tai vielä
kapaloissa tämä on harrastuksen
kiehtovinta aikaa!
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KUTSU
yhdistyksemme
kevätkokoukseen, joka pidetään
23.3. klo 18:30
Lappeenrannan ortodoksisen
seurakunnan tiloissa ns.
linnoitusalueella, osoitteessa
Kristiinankatu 7, Lappeenranta

TERVETULOA!
Jari-Pekka Tyyskä, Puheenjohtaja

Suojelutoimikunta
Hanna Aalto, Juha Juuti, Timo Kauppinen (kuukkeli), Anniina
Kontiokorpi, Jari Kontiokorpi (valkoselkätikka), Rainer Rajakallio ja
Timo Tikka

Havaintotoimikunnan, ARK:n, BirdLife Suomen
edustajiston jäsenien sekä sähköpostiverkkojen
johtoryhmien yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme
http://yhdistykset.ekarjala.fi/ekly/

KEVÄÄN 2011 OHJELMAA:
su 13.3. Lintukävely Linnoituksella. Kokoontuminen klo 10
Lappeenrannan Pusupuiston esiintymislavan luona.
Retkellä tutustutaan Linnoituksen alueen linnustoon. Retki
sopii hyvin myös lapsiperheille. Retken kesto noin 1,5
tuntia. Retki järjestetään yhteistyössä Lappeenrannan
seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Oppaina Jari
Kiljunen ja Jarno Walle.
ke 23.3. Kevätkokous Lappeenrannassa Linnoituksella
Ortodoksisen seurakunnan luokkahuoneessa. Tarkemmat
tiedot tässä tiedotteessa olevassa kutsussa.
la 9.4. Vuoksen lintukävely. Kokoontuminen urheilutalon
pysäköintipaikalle klo 10, josta patikoidaan Vuoksen
rantamille. Retki sopii erinomaisesti lapsiperheille! Retki
järjestetään yhteistyössä Imatran seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Retken kesto 1,5-2
tuntia. Oppaina Anniina Kontiokorpi ja Seppo Pousi.
su 10.4. Lintukävely Linnoituksella. Kokoontuminen klo
10.00 Lappeenrannan Pusupuiston esiintymislavan luona.
Retkellä tutustutaan Linnoituksen alueen linnustoon. Retki
sopii hyvin myös lapsiperheille. Retken kesto noin 1,5
tuntia. Retki järjestetään yhteistyössä Lappeenrannan
seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Oppaina Jari
Kiljunen ja Jarno Walle.
ma 25.4. Pääsiäisretki. Perinteiselle pääsiäisretkelle
suuntaamme toisena pääsiäispäivänä (ma 25.4).
Kokoontuminen maakuntakirjaston parkkipaikalla klo 8,
josta suuntaamme ajankohdan parhaille lintupaikoille
kimppakyydein.
Retki järjestetään yhdessä Lappeenrannan seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Oppaina Jari Kiljunen
ja Jarno Walle.
ma 25.4. Vuoksen lintukävely. Kokoontuminen urheilutalon
pysäköintipaikalle klo 10, josta patikoidaan Vuoksen
rantamille. Retki sopii erinomaisesti lapsiperheille! Retki
järjestetään yhteistyössä Imatran seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Retken kesto on noin
1,5-2 tuntia. Oppaina Anniina Kontiokorpi ja Seppo Pousi.
la 30.4. Optiikkaesittely ja muutonseurantaa Konnunsuolla.
Fotofennican optiikkaesittelyn ja -myynnin ohella
opastettua muutonseurantaa Konunsuon lintutornilla klo
10-14. Tule tutustumaan kiikareihin ja kaukoputkiin sekä
yhdistyksen toimintaan.
ke 1.6. Yölaulajaretki Siikalahdelle. Yhdessä Imatran
seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa järjestettävän
retken kohteena on Kaakkois-Suomen parhaimpiin
lintukosteikkoihin kuuluva Parikkalan Siikalahti. Matka
tehdään kimppakyydein, kokoontuminen klo 20 Imatran
keskusliikenneasemalle. Huom.! Ilmoittautukaa ennakkoon
viimeistään 28.5.
Anniinalle anniina.kontiokorpi@gmail.com tai 040 530
6455 ja mainitkaa, onko käytössänne auto vai tarvitsetteko
kyytiä! Ilmoittautuneille pystymme myös ilmoittamaan
mahdollisista muutoksista. Retken kesto on noin kuusi
tuntia eli paluu tapahtuu aikaisin seuraavana aamuna.
Oppaina Anniina Kontiokorpi ja Seppo Pousi.
ma 13.6. Optiikkaaa Siikalahdella. Fotofennican esittely ja
–myynti Siikalahdella patotien tornilla klo 18-21.

EKLY:n varsinaisena tapahtumakalenterina toimivat
jokaiselle jäsenelle ilmestyvä Tiira -lehti, yhdistyksen
internet -sivut sekä ekly -verkko.
Tapahtumiin liittyvissä ehdotuksissa ja kysymyksissä
voi kääntyä hallituksen jäsenten puoleen. Seuratkaa
myös alueellisten luonnonsuojeluyhdistysten
tapahtumakalentereita.
Lisää ohjelmaa luvassa vuodelle 2011. Muista seurata
Tiira -lehteä, EKLY:n kotisivuja sekä EKLY -verkkoa,
joista ajankohtainen tieto löytyy.
!!! MAALI !!!
BirdLife Suomi on käynnistänyt maakunnalliset
lintualueet eli MAALI-hankkeen, jonka tavoitteena on
linnuille ja harrastajille tärkeiden alueiden säästäminen.
Aktiiviharrastajat muistavat IBA (kansainväliset) ja
FINIBA (kansalliset) linnuston selvitys ja
suojelualuehankkeet. MAALI hankkeessa täydennetään
sitä arvokasta dataa, mikä tuli kerätyksi IBA/FINIBA –
projektien yhteydessä. MAALI- hankkeessa katsomme
maakuntamme tärkeät alueet, omaa katsetta ja sydäntä
seuraten, vielä kertaalleen, ja päivitämme periaatteessa
jo olemassa olevat tietomme maakunnallisesti tärkeistä
lintualueistamme.
Ai se juju? Se on, että käydessämme läpi valtavan
maakunnallisen datamme tunnistamme tai muistamme
retkivuosiltamme uusia tai vanhoja kohteitamme
täydentäviä, taikka sitten aivan uusia tärkeitä
lintualueita omassa maakunnassamme. Muistakaa että
me EKLYläiset olemme parhaat asiantuntijat
maakuntamme osalta.
Maali-hankkeen osalta EKLYn vastuuhenkilö on pj. JariPekka Tyyskä, joka pyrkii erityisesti organisoimaan
hanketta läntisen Etelä-Karjalan osalta, itäisen EteläKarjalan puolelta on työryhmä, jonka tuloksista raportoi
vpj Anniina Kontiokorpi. Maali- hankkeen ”next steps”
ja täydentävät koordinaatit ovat luettavissa EKLYVERKOSTA maaliskuun lopulla.
!!! MAALI !!!
!!! TORNIEN TAISTO 7.5.2011 !!!
Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä
leikkimielinen kilpailu, jossa pyritään havaitsemaan
lintutornista mahdollisimman monta lajia kahdeksassa
tunnissa. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja
kerätään varoja linnustonsuojeluun. Vuoden 2011
Tornien taisto on 7.5. Lisäksi yleisö on tervetullut
jokaiseen kisaan osallistuvaan torniin. Tänä vuonna
Tornien taisto järjestetään 18. kerran. Tänä vuonna
Tornien taistolla kerättyjä varoja käytetään
maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden
kartoitushankkeisiin. EKLYn viralliset tornit tänä vuonna
ovat EKLY I, LPR Askola ja EKLY II, LPR Ylämaa,
Salajärven KGB. www.birdlife.fi
Vallatkaa muita torneja ja tehkää tapahtuma näkyväksi!
!!! TORNIEN TAISTO 7.5.2011 !!!

Kuovi – Vuoden 2011 lintu
Kuovi on tuttu näky peltoaukeilla koko Etelä-Karjalan
alueella. Ei tulisi ensimmäisenä pidettyä juuri kuovia
taantuneena lajina. Kuovimäärät ovat kuitenkin monen
muun maatalousympäristön lajin tapaan vähentyneet
erityisesti Etelä-Suomessa ja se on valittu BirdLifen
vuoden 2011 lajiksi. Tarkoituksena on kerätä tietoa muuton
etenemisestä, suurimmista muuttajamääristä ja pesintöjen
onnistumisesta. Koska kuovi on kuitenkin runsaslukuinen
lintu, ei kokonaiskannan arvio ole tämän lajin kohdalla
tarpeen. Pesimäkantana pidetään noin 60 000 lintua ja sitä
pystytään seuraamaan hyvin vakiolinjalaskentojen avulla.
Yhtenä kuovi-vuoden tavoitteena on tehdä lajia paremmin
tutuksi viljelijöille. Viljelijät voivat vaikuttaa merkittävästi
kuovin pesintämenestykseen etsimällä pesät pelloilta
ennen toukotöiden aloittamista. Pesien etsimisestä
lisätietoa alla.
Moni Eklyläinen on varmasti jättänyt suurimman osan
kuovihavainnoistaan kirjaamatta menneinä vuosina. Nyt
olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että kuovihavainnot kirjataan
Tiira-havaintotietopalveluun. Ei kannata miettiä sitä, että
joku muu on tämän varmasti jo ilmoittanut tai, että eihän
tällä yhdellä havainnolla ole mitään merkitystä, vaan
syöttäkää kaikki kuovihavainnot Tiiraan. Samojen lintujen
tunnistaminen havaintomassasta jää vastaavan tehtäväksi.
Erityisen tärkeää olisi kuitenkin pesimämenestyksen
seuranta.
Ohjeet havainnoitsijoille:
A. Kirjaa kaikki kevään ensimmäiset kuovihavaintosi
Tiiraan
- Merkitse selvästi reviireilleen asettuneet linnut
”rev” -tunnuksella (ks. myös kohta C). Näin
saadaan tietoa sekä ensimmäisten muuttajien
saapumisesta että lintujen asettumisesta
reviireilleen.
- Kuovin keväthavaintojen kirjaaminen tukee
tiedotusta, sillä Tiirasta tulostettavilla kartoilla
voidaan seurata kuovin muuton etenemistä
valtakunnallisesti. Kartat palvelevat myös mediaa..
B. Kirjaa Tiiraan kuovien muuttohavainnot koko
vuodelta
- Muista merkitä lintu muuttavaksi sekä kirjaa myös
muuttosuunta ja parvesta yksilömäärä.
- Huomaa, että naaraiden ja pesinnässään
epäonnistuneiden koiraiden syysmuutto voi alkaa jo
touko–kesäkuun vaihteessa!
C. Kerää tietoa kuovien pesimämenestyksestä ja kirjaa
tiedot Tiiraan
- Seuraa yhden tai useamman kuoviparin
elämää/pesintää keväästä kesään yhdellä alueella tai
eri alueilla. Yhden reviirin tiedot on kätevintä ilmoittaa
yhtenä aikavälihavaintona (esim. 1.5.– 8.7.2011) ja
esittää lisätietoina, mitä kullakin käyntikerralla on
havaittu. Ohjeen lopussa on pari mallia Tiirakirjauksesta.
- On tärkeää, että myös pesinnässä epäonnistuneet
parit raportoidaan Tiiraan. Mahdolliset tiedot
epäonnistumisen syystä otetaan erityisellä
kiitollisuudella vastaan. Tarkemmat ohjeet
pesimismenestyksen seurannasta löydät alta. Tietoja
kaivataan mahdollisimman kattavasti eri puolilta
maata!
D. Jos löydät pesän, täytä pesäkortti
- Pesäkortti löytyy osoitteesta
http://www.luomus.fi/seurannat/pesakortit/index.htm

Reviirien paikantaminen
Kuovireviirien paikantaminen ei välttämättä ole helppoa.
Ensi kertaa pellon laidalle tultaessa tilanne saattaa vaikuttaa
epätoivoiselta: lintuja ei joko näy lainkaan tai sitten niitä
menee edestakaisin. Jotta asia olisi vieläkin mutkikkaampi,
vaatii sukupuolen määrittäminen jonkin verran kokemusta.
Koiraat ovat kuitenkin naaraita pienempiä; selvin kokoero
löytyy nokan pituudessa – koiraan nokka on lyhyempi.
Parhaiten sukupuolten välisen kokoeron oivaltaa, jos
pääsee tarkkailemaan pariskuntaa rinnakkain.
Reviirien sijainnin ja niiden rajojen selvittäminen voi vaatia
useampia käyntejä. Parhainta aikaa kuovien tarkkailuun
ovat huhtikuun lopun ja toukokuun alun varhaiset aamut ja
illat. Tuolloin koiraat ovat soidinlennossaan varsin näkyviä
paljastaen reviirinsä ydinalueen. Päiväsaikaan linnut
saattavat olla todella huomaamattomia, sillä niiden suojaväri
on erinomainen. Muutaman käyntikerran jälkeen
kokonaiskuva hahmottuu ja reviirien keskukset paljastuvat
Pesien etsiminen
Muninnan alettua pesän löytäminen on sitä helpompaa, mitä
paremmin on selvillä reviirin ydinalueesta. Pesän voi löytää
seuraamalla emoja riittävän etäältä kaukoputkella tai
näkösuojasta, sillä emot vaihtavat hautomisvuoroa
muutaman tunnin välein. Pesintää ei saa turhaan häiritä.
Pesien merkitsemisestä ollaan vähintään kahta mieltä.
Merkinnästä saattaa olla hyötyä etenkin sellaisilla pelloilla,
jotka kylvetään keväällä. Kaikki viljelijät nimittäin eivät ehdi
tai osaa hakea pesiä, joten ainakin tällaisissa tapauksissa
pesän näkyvä merkintä kepeillä tai vastaavilla voi pelastaa
sen äkeen kurimuksesta.
Toisaalta on epäilty, että merkit voivat houkuttaa petoja
pesille. Aiheeseen liittyvät tutkimustulokset ovat olleet
ristiriitaisia. Jari Valkaman kuovitutkimuksissa 1990-luvun
lopulla ei havaittu, että merkintä houkuttelisi petoja.
Tutkimusalueella Satakunnassa merkittävimpiä pesien
saalistajia ovat nisäkäspedot, etenkin ketut, jotka löytävät
pesän riippumatta siitä, onko se merkitty vai ei. Jos löydät
pesän ja arvelet, että peltotyöt eivät sitä uhkaa, on pesä
ehkä viisasta merkitä huomaamattomasti jonkin lähellä
olevan kiintopisteen avulla tai sitten pelkästään mitata
gpskoordinaatit.
Mikäli löydät pesän, täytä siitä pesäkortti. Turhaa häirintää
tulee välttää, mutta jos sattuu osumaan pesälle, kannattaa
tietoa kerätä. Usein pesät ovat sellaisissa paikoissa, että
niitä voi tähystää matkan päästä kiikarilla tai kaukoputkella
ajamatta lintua pois pesästä. Hautova lintu näkyy kauas, kun
vaan tietää mihin kohtaan katsoa. Haudonnan loppupuolella
emot varoittelevat yleensä kiihkeästi. Kun kaikki poikaset
ovat kuoriutuneet, ne leviävät nopeasti maastoon, minkä
jälkeen niiden löytäminen on hankalampaa. Maastopoikasia
kannattaa etsiskellä varhain aamulla käymällä läpi
heinäpeltoja, joilta ensimmäinen säilörehusato on juuri
korjattu. Joskus poikueita löytää myös peltoteiltä.
Pesimismenestyksen seuranta
Karkean arvion kuovien pesimismenestyksestä voi saada
ilman, että etsii itse pesää.
Ensimmäinen askel on, että paikantaa reviirin ja havaitsee
siellä molemmat emot. Kun haudonta on alkanut, paikalla
näkyy vain toinen emolintu ja toinen on hautomassa. Mikäli
jossain vaiheessa molemmat emot ilmaantuvat joutilaan
oloisina näkyville, kertoo tämä luultavimmin siitä, että
pesintä on epäonnistunut. Tyypillisesti tällaisia joutolintuja
alkaa näkyä melkein heti sen jälkeen, kun peltotyöt on
aloitettu. Jotkut parit saattavat aloittaa pesinnän uudelleen,

mikäli ensimmäinen yritys on tuhoutunut parin
ensimmäisen haudontaviikon aikana.
Aivan haudonnan lopulla (Etelä-Suomessa yleensä touko–
kesäkuun vaihteessa) voi reviirin ydinalueella käydä
varovaisesti kävelemässä. Mikäli pesintä on edelleen
käynnissä, ryhtyy vahdissa oleva emo herkästi
varoittelemaan ja tätä voi pitää merkkinä pesinnän
onnistumisesta. Poikasvaiheen alussa reviirille voi tehdä
samanlaisen tarkastuskäynnin. Etelä-Suomessa tämä
käynti voi ajoittua noin kesäkuun 10. päivän paikkeille,
pohjoisempana käynti voi olla noin viikkoa myöhemmin.
Emot tekevät välittömästi selväksi, mikäli niillä on poikasia.
Tiheän kannan alueella tämä lähestymistapa on
ongelmallinen, koska poikueet liikkuvat limittäin ja silloin
voi olla vaikea päätellä, onko varoitteleva emo juuri siitä
perheestä, jota alun perin tarkkailtiin vai onko se kenties
naapurireviiriltä. Reviiriseurantaa pystyy jatkamaan noin
heinäkuun puoliväliin saakka.
Kuovin parissa riittääkin mukavaa puuhasteltavaa koko
kesän ajaksi. Toivon, että koette kuovin lajina
mielenkiintoiseksi, ettekä aliarvioi havaintojenne tärkeyttä.
Jokainen havainto on tärkeä, mutta olisi erityisen hienoa,
jos jokainen lintuharrastaja ottaisi seurattavaksi ainakin
yhden kuoviparin pesintämenestyksen. Olkaa aktiivisia,
jutelkaa viljelijöiden kanssa kuovista ja kertokaa kuinka
yksinkertaisilla toimenpiteillä pesät voisivat säästyä.
Minuun saa ottaa yhteyttä kaikissa kuoviin liittyvissä
asioissa!
Tutustukaa myös EKLY:n ja BirdLifen kuovi-sivustoihin.
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/kuovi.shtml
http://yhdistykset.ekarjala.fi/ekly/sivut/projektilajit.html
Anniina Kontiokorpi
EKLY:n kuovivastaava
anniina.kontiokorpi@gmail.com
Lähde: Jari Valkama. 2011. BirdLife Suomen kuoviohjeet
Esimerkki havainto alla:

MUISTAKAAMME SIIS ERITYISESTI
KUOVIA TÄNÄ KEVÄÄNÄ – YHTÄ
UPEIMMISTA KEVÄÄN
AIRUEISTAMME!
...KUOVEJA HAVAINNOIDESSA ON
HYVÄ PITÄÄ MIELESSÄ MUUTKIN
TAANTUVAT JA UHANALAISET
PELTOJEN ASUKIT, KUTEN
PELTOSIRKKU, RUISRÄÄKKÄ JA
KADONNEET VIIRIÄINEN JA
KULTASIRKKU...
...PELTOJEN REUNUKSIEN
KASVUSTOILLA KANNATTAA OLLA
KORVA TARKALLA MAHDOLLISTEN
PIKKUKULTARINTOJEN SUHTEEN...
NO VAIKKA ET KUULISIKAAN
MITÄÄN...MIKÄ ON UPEAMPAA KUIN
SUOMALAINEN PELTO
SINIHARMAASSA YÖSSÄ KUUN
KELLOTTAESSA SEN PÄÄLLÄ...
...PYSÄHDY HETKEKSI JA EHKÄ
KUULET KUITENKIN KUOVIN
HUUDON...

________________________________________________________________________________

Yhdistysesite
BirdLife Suomen EKLY:lle räätälöimä yhdistysesite on ladattavissa edelleen EKLY:n sivuilta. Esitettä voi laittaa tarjolle
lintupaikoille, luontokeskuksiin, kouluille sekä tietysti jakaa tuttaville, sukulaisille, naapureille ym. linnuista ja luonnosta
kiinnostuneille, jotka saattaisivat olla halukkaita liittymään yhdistykseemme.

Ornis Karelica
Yhdistyksen julkaisu Ornis Karelicaa työstää aktiivinen työryhmä varsinaisten vastuuhenkilöiden lisäksi. Tavoitteena on,
että lehti ilmestyy alkusyksystä.

Mainoksia lehteen kaivataan entiseen tapaan. Ilmoittajat ovat yhdistyksen ja lehden kannalta kullan arvoisia. Jos sinulla
on hyviä mainostajia tiedossasi, ota yhteyttä lehden toimituskuntaan.
Vastaisuuden varalle toivomme jäseniltä myös juttuja ja kuvia. Jos mielessäsi on aiheita, joista haluaisit lehteen kirjoittaa
tai joista haluaisit sieltä lukea, ehdota niitä vapaasti toimituskunnalle. Etsimme myös jatkuvasti lehteen sopivia kuvia,
joten jos kuva-arkistosi pullistelee laatuotoksia linnuista, harrastajista tai muista lintuharrastukseen liittyvistä aiheista,
toivomme sinun ottavan yhteyttä toimituskuntaan.
Taittajana ja päätoimittajana toimii Totti Toiskallio. Lehden toimituskuntaan kuuluvat Jari Kontiokorpi, Pertti Koskimies,
Jarkko Rutila ja Anna-Liisa Pirhonen. Totti ja Anna-Liisa toimivat myös kuvatoimittajina.
________________________________________________________________________________________________

Kevätkokous
Kevätkokous järjestetään keskiviikkona 23.3.2011 Lappeenrannassa Ortodoksisen seurakunnan luokkahuoneessa,
osoitteesssa Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta klo 18.30 alkaen. Kokouksessa on mukana lintuaiheista ohjelmaa.
Tervetuloa!

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
3. hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
4. valitaan yksi tai kaksi tilin – tai toiminnantarkastajaa sekä varahenkilöt,
5. Määrätään jäsenmaksu seuraavalle vuodelle
6. Käsitellään tarvittaessa muut sääntöjen edellyttämät asiat
7. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenistön ehdottamat asiat

Päättyneestä Atlaksesta hyvä uutisia - kaikki EKLY:n ruudut saivat värin!
Etelä-Karjalan alueella saatiin Lintuatlaksessa Esa Partasen koordinoimana kaikki 10 x 10 km atlasruudut rajalla
sijaitsevia hankalia ruutuja lukuun ottamatta vähintään keltaisiksi. Tämä tarkoittaa että atlasruutujen pesimälinnusto on
selvitetty atlakseen vähintään tyydyttävästi. Suomenniemi ja Ruokolahtikin kohenivat Atlaksen loppuvaiheessa. Atlas –
projekti päättyi EKLYn osalta vähintäinkin kohtuullisin tuloksin.
________________________________________________________________________________________________

Tikka-apurahaa
EKLY anoi toista vuotta peräkkäin Suomen ympäristökeskukselta tikkojen inventointiin uhanalaisten lajien suojelu- ja
hoitomomentin määrärahaa. Viime vuonna saimme 4000 €, nyt 3000 €. Viime vuonna suurin osa apurahasta meni
tikkainventoijan palkkaamiseen, mutta nyt pienemmällä summalla se ei kannata. Inventointeja suoritetaan matkakorvausja päivärahaperiaatteella.
Myös täksi kevääksi Metsähallitus palkkasi valkoselkätutkimukseen kaksi tutkimusapulaista: allekirjoittanut inventoi
Ruokolahden itäisimmistä osista Uukuniemelle ja toinen henkilö loppua osaa Etelä-Karjalaa. Ensi kertaa
Metsähallituksen tutkimus on määritelty tehtäväksi vain osoitetuille kohteille, suurin osa tiedetyistä tapaamispaikoista jää
siis vaille inventoijaa. Näille ja uusille alueille tarvitaan inventointiapua ja tähän EKLY:n saama määräraha olisi paras
käyttää.
Päähuomio on erittäin uhanalainen valkoselkätikka, mutta muutkin tikat käpytikkaa lukuun ottamatta huomioidaan ja
merkitään. Tikkainventointia voidaan tehdä maaliskuun lopulta kesäkuun alkuun.
Jos olet kiinnostunut tikkailemaan, ota yhteyttä. Itäisessä osassa minä opastan paikoissa yms., lännessä kääntykää
hallituksen puoleen.
Jari Kontiokorpi
jari.kontiokorpi@pp.inet.fi

________________________________________________________________________
Yhdistyksen sähköpostiryhmät
EKLY-verkko:

Ryhmä on tarkoitettu nyt kaikille linnuista kiinnostuneille henkilöille eikä pelkästään yhdistyksen jäsenille ja sen
tarkoituksena on edistää lintuharrastukseen kuten harvinaisuushavaintoihin, muuttohavaintoihin, linnuston- ja
luonnonsuojeluun, yhdistyksen toimintaan ja muuhun lintuharrastuksen eri osa-alueisiin liittyvää tiedottamista ensisijassa
Etelä-Karjalan alueella.
Ryhmään voivat liittyä kaikki linnuista ja erityisesti Etelä-Karjalan alueen linnustosta kiinnostuneet. Ryhmälle on tehty
selkeät säännöt, jotka ovat nähtävillä yhdistyksen internetsivuilla.
1) Sähköpostilistalle liitytään lähettämällä viesti (tyhjä) omasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen:

ekly-verkko-subscribe@yahoogroups.com
2) Liittyminen varmistetaan vastaamalla, eli palauttamalla palvelimelta saatu viesti takaisin. Ryhmään voi liittyä myös
kirjautumalla Yahoogroups -palveluun ja hakea jäsenyyttä omalla käyttäjätunnuksella.
3) Jäsenyyttä voi myös pyytää suoraan johtoryhmältä sähköpostitse (harry.nystrom@quicknet.inet.fi).

Digikuva_EKLY:
EKLY:n digitaaliselle valokuvaamiselle omistettu sähköpostilista Digikuva_EKLY on tarkoitettu kaikille lintujen ja luonnon
digikuvaamisesta kiinnostuneille. Ryhmä on avoin kaikille EKLY:n jäsenille. Listalle lähetetään kuvia linnuista ja
luonnosta sekä keskustellaan kuvista ja muista aiheeseen liittyvistä asioista, kuten laitteista, tekniikoista,
kuvankäsittelystä, määritysongelmista yms.
1) Sähköpostilistalle liitytään lähettämällä viesti (tyhjä) omasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen:

Digikuva_EKLY-subscribe@yahoogroups.com
2) Liittyminen varmistetaan vastaamalla, eli palauttamalla palvelimelta saatu viesti takaisin. Ryhmään voi liittyä myös
kirjautumalla Yahoogroups -palveluun ja hakea jäsenyyttä omalla käyttäjätunnuksella.
3) Jäsenyyttä voi myös pyytää suoraan johtoryhmältä sähköpostitse (harry.nystrom@quicknet.inet.fi).
Tarkempia tietoja sähköpostiryhmistä sekä niiden säännöistä löytyy EKLY:n nettisivuilta. Linkkipolkuna
http://www.birdlife.fi/ekly/ ja etusivun vasemmasta reunasta Yleistä -kohta, josta avautuvalta sivulta löytyvät linkit
kummallekin ryhmälle.

Hyvä EKLYläinen. Tämä jäsentiedote toimitetaan poikkeuksellisesti
kirjeenä kaikille jäsenille. Jäsenten pyynnöstä ja kustannussyistä
olemme siirtymässä vain sähköisesti toimitettavaan
jäsentiedotteeseen.
Pyydämmekin sinua ystävällisesti ilmoittamaan jäsensihteerille, mikäli haluat jatkossakin
jäsentiedotteet ja muut yhdistyksen tiedonannot paperikirjeinä ja samalla osoitteen, joihin
ne toimitetaan. Tämä käytäntö tullaan ottamaan huomioon myös tulevissa yhdistyksen
sääntömuutoksissa.

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN 23.3.2011 KLO 18:30
LAPPEENRANNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TILOIHIN
OSOITTEESEEN KRISTIINANKATU 7, 53900 LAPPEENRANTA

LINTURIKASTA ALKUKEVÄTTÄ EKLYN JÄSENISTÖLLE!
ETELÄ-KARJALAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS
HALLITUS

