
	  
	  
EKLY:n	  vuodenpinnakisa	  ”Etelä-‐Karjala	  Open”	  2015	  	  
Säännöt	  ja	  ohjeet	  (29.12.2014)	  
	  
	  
1.	  Kisa-‐aika	  ja	  -‐alue	  
	  
Kisa-‐aika	  on	  1.1.2015	  (klo	  00.00)	  –	  31.12.2015	  (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.	  Osallistuminen	  ja	  pinnojen	  ilmoittaminen	  
	  
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.	  
	  
3.	  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.	  
	  



Lajin	  havaitsemishetkellä	  havainnoijan	  on	  oltava	  em.	  kisa-‐alueen	  rajojen	  sisällä	  (ks.	  
kohta	  1.).	  	  
	  
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.	  RK:n	  tai	  ARK:n	  hylkäämät	  havainnot	  eivät	  ole	  pinnakelpoisia.	  	  
	  
4.	  Muuta	  
	  
Näitä	  sääntöjä	  tarkennetaan	  tarvittaessa	  kisan	  kuluessa.	  


