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Hallitus	  toivottaa	  kaikille	  hyvää	  alkanutta	  lintuvuotta!	  

Tämä	  jäsenkirje	  valottaa	  yhdistyksen	  kuulumisia	  lähimenneisyyden	  ja	  -‐tulevaisuuden	  osalta.	  	  

Syyskokouksen	  päätöksiä	  
Marraskuisen	  syyskokouksen	  tärkeimmät	  uutiset	  ovat	  olleet	  verkkosivuilla	  luettavissa,	  mutta	  kerrataan	  
tärkeimmät:	  
-‐	  yhdistyksen	  jäsenmaksu	  päätettiin	  laskea	  30	  euroon.	  
-‐	  olemme	  saaneet	  Lappeenrannan	  kaupungilta	  luvan	  rakentaa	  lintutornin	  Tiuruniemen	  kärkeen	  
perinteiselle	  muutontarkkailupaikalle.	  
-‐	  valkoselkätikkojen	  talviruokintaa	  jatketaan	  edelleen	  yhdistyksen	  omin	  voimin	  Metsähallituksen	  lopetettua	  
ruokinnan	  talvikauteen	  2013–2014.	  Rahoitus	  saadaan	  Tuuliaisen	  säätiöltä,	  alueen	  
luonnonsuojeluyhdistyksiltä,	  yhdistyksen	  omista	  varoista	  ja	  joiltakin	  yksittäisiltä	  jäseniltä,	  mahdollisesti	  
myös	  BirdLife	  Suomelta.	  

Ornis	  Karelica	  
Jäsenlehtemme	  Ornis	  Karelican	  uusi	  numero	  ilmestyy	  lähiaikoina.	  Jo	  40	  vuotta	  porskuttanut	  ”OK”	  kaipaa	  
kipeästi	  innokkaita	  tekijöitä	  niin	  lehden	  sisältöjen	  ideoimiseen	  kuin	  juttujen	  ja	  katsausten	  
kirjoittamiseenkin.	  Haluaisitko	  sinä	  olla	  osa	  lehden	  toimituskuntaa?	  Voit	  kysyä	  lisätietoja,	  ehdottaa	  
artikkeliaiheita,	  tarjota	  tekstejä,	  kuvia	  ym.	  sähköpostilla:	  ornis.karelica@ekly.org	  

Vuoden	  lintu	  2016	  
Vuoden	  2016	  lintu	  on	  koskikara.	  Varsinainen	  vuoden	  linnun	  havainnointijakso	  sijoittuu	  talvikaudelle	  2016–
2017	  yhtenäisen	  havaintojakson	  aikaansaamiseksi,	  mutta	  tietysti	  koluamme	  virtavesien	  rantoja	  tänäkin	  
talvena	  karoja	  tähyillen.	  Kaikki	  havainnot	  vuoden	  lajista	  toivotaan	  ilmoitettavan	  Tiira-‐havaintotietokantaan	  
–	  tärkeitä	  ovat	  myös	  niin	  sanotut	  nollahavainnot,	  eli	  sellaiset	  käynnit	  sopivilla	  paikoilla,	  joilla	  havaintoa	  
lajista	  ei	  kuitenkaan	  ole	  saatu.	  Nollahavainnot	  ilmoitetaan	  Tiirassa	  nimensä	  mukaisesti	  kirjaamalla	  
ilmoituslomakkeen	  lukumäärä-‐kohtaan	  0.	  Yhdistyksen	  lajivastaava	  on	  vielä	  koskikaraprojektin	  osalta	  
avoinna,	  mutta	  siitä	  ilmoitetaan	  mm.	  EKLY-‐verkossa	  asian	  selvittyä.	  

Lintulaskennat	  tärkeitä	  
Tuore	  Suomen	  lintujen	  uhanalaisjulkistus	  toi	  tietoon	  yllättäviä	  muutoksia:	  esimerkiksi	  taivaanvuohi,	  
punatulkku	  ja	  pajusirkku	  siirrettiin	  suoraan	  luokkaan	  vaarantunut	  (VU),	  kun	  viisi	  vuotta	  sitten	  kantojen	  
arvioitiin	  olevan	  elinvoimaisia	  (LC).	  Tällaisia	  suhteellisen	  tavallisten	  lintujen	  kannanmuutoksia	  on	  vaikea	  
todeta	  ilman	  säännöllisiä	  laskentoja.	  Uusi	  uhanalaisluokitus	  tehtiin	  paljolti	  linja-‐,	  piste-‐,	  vesilintu-‐	  ja	  
talvilintulaskentatulosten	  pohjalta.	  On	  erittäin	  toivottavaa,	  että	  eklyläiset	  osallistuisivat	  laskentoihin	  tavalla	  
tai	  toisella,	  pienimuotoinenkin	  säännöllinen	  laskenta	  on	  tärkeä.	  Osallistumisohjeita	  Luonnontieteellisen	  
keskusmuseon	  koordinoimiin	  laskentaprojekteihin	  löydät	  Luomuksen	  sivuilta:	  
http://www.luomus.fi/fi/linnustonseuranta	  



Lappeenrannan	  taajamalaskennat	  
Lappeenrannan	  talvilintujen	  taajamalaskenta	  toteutetaan	  tänä	  vuonna	  toista	  kertaa.	  Laskentajakso	  
käynnistyi	  15.1.,	  mutta	  mukaan	  mahtuu	  vielä	  mainiosti.	  Laskentajakso	  jatkuu	  helmikuun	  loppuun	  asti,	  ja	  
koska	  2016	  on	  karkausvuosi,	  mahdollisia	  laskentapäiviäkin	  on	  yksi	  enemmän	  kuin	  normaalisti!	  Katso	  
lisätiedot	  ja	  ohjeet	  yhdistyksen	  kotisivuilta	  (http://www.ekly.org/ajankohtaista/lappeenrannan-‐
taajamalaskennat-‐2016/)	  ja	  ota	  osaa	  laskentoihin!	  	  	  	  

Kevätkauden	  tapahtumat	  käynnistyvät	  Pihabongauksella	  
Valtakunnallinen	  Pihabongaus	  järjestetään	  jälleen	  tammikuun	  viimeisenä	  viikonloppuna.	  Siitä	  alkavat	  myös	  
vuoden	  yhdistystapahtumat	  ja	  retket:	  tapahtumakalenteri	  ilmaantuu	  verkkosivuille	  parin	  viikon	  kuluessa	  ja	  
sitä	  täydennetään	  tarpeen	  mukaan.	  Tule	  mukaan	  ja	  tuo	  tuttavasikin!	  
Tarkempia	  tietoja	  pihabongauksesta	  löydät	  internetistä	  osoitteella	  www.pihabongaus.fi	  ja	  yhdistyksen	  
tapahtumakalenterin	  löydät	  kotisivuiltamme	  www.ekly.org	  !	  ajankohtaista.	  	  

Liiku	  ja	  havainnoi	  huomaavaisesti	  
Lopuksi	  muistutamme	  huomaavaisesta	  havainnointitavasta	  ja	  jokamiehen	  oikeuksista.	  Vuoden	  alkajaisiksi	  
meidän	  jokaisen	  on	  hyvä	  muistutella	  mieleemme	  nämä	  ohjeet:	  	  
-‐	  BirdLifen	  ohjeet	  huomaavaisesta	  havainnoinnista:	  
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi_huomaavaisesti.shtml	  	  
-‐	  Jokamiehen	  oikeudet:	  http://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet	  	  

Haluammehan	  eklyläisinä	  antaa	  kanssaihmisille	  positiivisen	  kuvan	  lintuharrastuksesta	  ja	  -‐harrastajista	  
lintujen	  ja	  harrastuksen	  asiaa	  edistääksemme.	  	  
	  

*	  *	  	  

Alkaneelta	  vuodelta	  toivomme	  tietenkin	  paljon	  lintuhavaintoja	  ja	  niiden	  aktiivista	  tallentamista	  Tiiraan!	  
Kiitämme	  kaikkia	  yhdistyksen	  jäseniä,	  jotka	  monin	  eri	  tavoin	  toimivat	  lintujen	  ja	  lintuharrastuksen	  hyväksi.	  
Hyviä	  haviksia	  kaikille!	  

Terveisin	  hallitus,	  eli	  
Juha	  Juuti,	  puheenjohtaja	  
Harri	  Ekholm,	  varapuheenjohtaja	  
Raine	  Kekäläinen	  
Jari	  Kontiokorpi	  
Liisa	  Laitinen,	  sihteeri	  
Timo	  Tikka	  


