
	  
	  
EKLY:n	  ekopinnakisa	  2014	  	  
Säännöt	  ja	  ohjeet	  (28.12.2013)	  
	  
	  
1.	  Kisa-‐aika	  ja	  -‐alue	  
	  
Kisa-‐aika	  on	  1.1.2014	  (klo	  00.00)	  –	  31.12.2014	  (klo	  23.59).	  Kisa-‐alue	  on	  EKLY:n	  toimialue,	  
johon	  kuuluvat	  seuraavat	  kunnat:	  Imatra,	  Lappeenranta,	  Lemi,	  Luumäki,	  Parikkala,	  
Rautjärvi,	  Ruokolahti,	  Savitaipale,	  Taipalsaari.	  
Osallistua	  voi	  myös	  lyhyemmän	  aikaa,	  mutta	  erillisiä	  sarjoja	  ei	  yhdistyksen	  toimesta	  
järjestetä.	  
	  
2.	  Liikkuminen	  ja	  ekopinnakelpoisuus	  
	  
Jotta	  lajin	  voi	  laskea	  ekopinnaksi,	  tulee	  matka	  "kotipesästä"	  havaintopaikalle	  ja	  takaisin	  
olla	  tehty	  ilman	  moottoriajoneuvoa	  –	  jalkaisin,	  polkupyörällä,	  hiihtäen,	  rullaluistellen,	  
soutaen	  jne.	  Luonnollisesti	  voit	  havainnoida	  myös	  pihallasi	  tai	  parvekkeellasi	  ja	  laskea	  
ikkunasta	  näkemäsi	  lajit	  mukaan	  kisalistalle,	  kunhan	  kotipesäsi	  sijaitsee	  EKLY:n	  
toimialueella.	  Ks.	  esimerkkitapaukset	  A–C	  jäljempänä.	  
	  
2b.	  "Kotipesä"	  on	  kiinteä	  sijainti.	  Sellaiseksi	  lasketaan	  ensisijaisesti	  kotiosoite,	  mutta	  
kotipesäkseen	  voi	  valita	  myös	  esimerkiksi	  kesämökin	  tai	  muun	  paikan,	  johon	  sinulla	  on	  
selvä	  yhteys	  (esim.	  lähisukulaisesi	  piha).	  Näin	  myös	  muualla	  kuin	  EKLY:n	  alueella	  asuva	  
voi	  osallistua	  kisaan.	  Pitää	  kuitenkin	  muistaa	  että	  kisaan	  voi	  laskea	  vain	  EKLY:n	  alueella	  
havaitut	  lajit	  mukaan.	  
	  
Kotipesä	  pysyy	  samana	  koko	  vuoden	  ajan,	  kuitenkin	  niin,	  että	  jos	  muutat	  kesken	  
kisajakson,	  voit	  jatkaa	  lajilistan	  kerryttämistä	  uudesta	  osoitteesta	  käsin.	  
	  
Esimerkkitapaukset	  liikkumisesta:	  
	  
A)	  Ajat	  ensin	  kotoa	  autolla	  rautatieasemalle,	  matkustat	  junalla	  Joutsenoon	  ja	  asemalta	  
linja-‐autolla	  Konnunsuolle.	  Kävelet	  alueella	  5	  km	  kävelylenkin	  lintuja	  havainnoiden.	  
Kävelylenkin	  lintulajeja	  et	  voi	  laskea	  ekopinnakisaan,	  sillä	  olet	  käyttänyt	  osaan	  matkasta	  
moottoriajoneuvoa.	  Huomaa	  siis,	  että	  myös	  julkiset	  kulkuvälineet,	  moottoriveneet	  yms.	  



ovat	  moottoriajoneuvoja.	  Sähköavusteisen	  polkupyörän	  käyttö	  ilman	  lääkärin	  lausuntoa	  
on	  niin	  ikään	  kielletty.	  	  
	  
B)	  Kävelet	  aamulla	  2	  km	  bussipysäkille	  josta	  lähdet	  bussilla	  eteenpäin.	  Palaat	  
myöhemmin	  samalle	  bussipysäkille,	  josta	  jatkat	  taas	  kävellen	  kotiin.	  Nyt	  voit	  laskea	  
kodin	  ja	  pysäkin	  välillä	  havaitsemasi	  lajit	  ekopinnoiksi,	  sillä	  vaikka	  välillä	  oletkin	  ollut	  
bussissa,	  olet	  tehnyt	  edestakaisen	  matkan	  kotoasi	  havaintopaikalle	  ilman	  
moottoriajoneuvoa.	  
	  
C)	  Pyöräilet	  Siikalahden	  lintutornille.	  Jätät	  pyörän	  tornille	  ja	  matkustat	  autolla	  
kotipesään.	  Palaat	  kolmen	  päivän	  kuluttua	  autokyydillä	  tornille	  havainnoimaan,	  jonka	  
jälkeen	  poljet	  kotiin.	  Et	  voi	  laskea	  havaitsemiasi	  lintulajeja	  ekopinnoiksi,	  sillä	  kotipesä–
havaintopaikka-‐jatkumo	  on	  välillä	  katkennut.	  
	  
Poikkeuksen	  tästä	  muodostaa	  esimerkiksi	  seuraavanlainen	  tapaus:	  Ajat	  polkupyörällä	  
lintutornille.	  Kun	  olet	  lähdössä	  tornilta,	  huomaat,	  että	  pyörän	  kumi	  on	  puhjennut,	  eikä	  
sinulla	  ole	  paikkausvälineitä	  tai	  vararengasta	  mukana.	  Saat	  kyydin	  kotiisi,	  haet	  
tarvittavat	  välineet	  pyöräsi	  kuntoon	  saamiseksi,	  saat	  kyydin	  takaisin,	  paikkaat	  renkaan	  ja	  
poljet	  kotiin.	  Voit	  laskea	  havaitsemasi	  lajit	  ekopinnoiksi	  (pois	  lukien	  mahdolliset	  
automatkan	  aikana	  tai	  kotipihallasi	  tarvikkeita	  hakiessasi	  havaitsemasi	  lajit).	  Tämä	  
poikkeus	  on	  verrattavissa	  esimerkkiin	  B.	  
	  
3.	  Havaintojen/pinnojen	  ilmoittaminen	  
	  
Havainnot/pinnat	  ilmoitetaan	  internetissä,	  EKLY:n	  kotisivujen	  kautta,	  pinnakisaa	  varten	  
tehdyn	  sovelluksen	  avulla.	  Mikäli	  sinulla	  ei	  ole	  internet-‐yhteyttä,	  mutta	  haluat	  osallistua	  
kisaan,	  voit	  "valtuuttaa"	  toisen	  henkilön	  tallentamaan	  havaintosi	  puolestasi.	  
	  
Pinnalisäykset	  voi	  tallentaa	  järjestelmään	  vaikka	  jokaisen	  retken	  jälkeen.	  On	  toivottavaa,	  
että	  omia	  pinnalistoja	  päivitetään	  vähintään	  kuukauden	  välein.	  
	  
Pinnasovelluksella	  ei	  ole	  yhteistä	  rajapintaa	  Tiira-‐havaintopalvelun	  kanssa.	  Havainnot	  
eivät	  siis	  välity	  pinnasovelluksesta	  Tiiraan.	  Tiiraan	  tallentaminen	  on	  tehtävä	  entiseen	  
malliin,	  jotta	  havaintosi	  tallentuvat	  yhdistyksen	  arkistoon.	  
	  
4.	  Lajien	  pinnakelpoisuus	  
	  
Pinnan	  voi	  laskea	  jokaisesta	  havaitsemastaan	  (suora	  näkö-‐	  tai	  kuulohavainto)	  Suomessa	  
luonnonvaraiseksi	  luokitellusta	  lintulajista.	  Tarhakarkulaisiksi	  tai	  todennäköisiksi	  
sellaisiksi	  luokitelluista	  lajeista	  ei	  voi	  laskea	  pinnaa.	  Tarkempi	  listaus	  ja	  
kategorialuokittelu	  löytyy	  osoitteesta	  
http://www.birdlife.fi/havainnot/rk/suomessa_tavatut_lintulajit.shtml	  
Mahdolliset	  maalle	  uudet	  lajit	  ovat	  luonnollisesti	  kisakelpoisia	  em.	  
luonnonvaraisuussäännön	  toteutuessa.	  



	  
ARK-‐	  ja	  RK-‐lajeista	  on	  tehtävä	  ilmoitus	  normaalikäytäntöjen	  mukaan	  viimeistään	  kisaa	  
seuraavan	  tammikuun	  15.	  päivään	  mennessä.	  Normaalitapauksessa	  bongattavissa	  
olleista	  lajeista	  ilmoituksen	  tekee	  löytäjä.	  Mikäli	  lomaketta	  ei	  ole	  toimitettu	  
asianomaisen	  komitean	  sihteerille	  em.	  ajankohtaan	  mennessä,	  ei	  havainnosta	  voida	  
laskea	  kisalajia.	  
	  
5.	  Muuta	  
	  
Näitä	  sääntöjä	  tarkennetaan	  tarvittaessa	  kisan	  kuluessa.	  


