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EKLYN	  SPONTAANIKISA	  2017	  	  
	  

Vuoden	  2017	  spontaanikisassa	  lasketaan	  sen	  nimen	  mukaisesti	  spontaaneja,	  ilman	  

ennakkotietoa	  tehtyjä	  lajihavaintoja	  vuodenpinnojen	  tapaan.	  Kisan	  ideana	  on	  painottaa	  

"luovaa"	  retkeilyä	  ja	  uusien	  yksilöiden	  löytämistä	  sekä	  tuoda	  harrastajille	  löytämisen	  iloa!	  

Jokaisesta	  spontaanisti	  havaitsemastaan	  lajista	  saa	  siis	  spontaanivuodenpinnan,	  mutta	  

bongatusta	  eli	  aiemmin	  löytyneestä	  ja	  havainnoijan	  tiedossa	  olleesta	  yksilöstä	  sellaista	  ei	  saa	  (ks.	  

säännöt	  tarkemmin	  alla).	  

	  

Pinnat	  merkitään	  aiempien	  pinnakisojen	  tapaan	  yhdistyksen	  nettisivuilta	  löytyvään	  

pinnasovellukseen,	  joka	  toimii	  ns.	  ruksilistaperiaatteella.	  Sovelluksen	  käyttäminen	  vaatii	  

rekisteröitymisen,	  joka	  on	  kuitenkin	  äärimmäisen	  helppoa:	  täytät	  vain	  nimesi,	  kotipaikkasi	  kylän	  

tai	  kaupunginosan	  tarkkuudella	  (esim.	  Lappeenranta	  Linnoitus)	  ja	  annat	  sähköpostiosoitteen,	  

johon	  pinnasovellus	  voi	  tarvittaessa	  lähettää	  tiedon	  unohtuneesta	  salasanasta.	  Spontaanikisan	  

pinnasovellus	  löytyy	  osoitteella:	  http://www.ekly.org/spontaanipinnakisa-‐2017/	  	  

	  

Tervetuloa	  mukaan	  kisaan	  kokemaan	  onnistumisen	  ja	  löytämisen	  riemua!	  

	  

Säännöt	  

	  

I	  Osallistujat,	  liikkuminen	  ja	  kisa-‐alue	  

–	  Kisaan	  voivat	  osallistua	  kaikki	  EKLY:n	  alueella	  retkeilevät	  henkilöt.	  

–	  Kaikki	  liikkumisvälineet	  ovat	  sallittuja.	  

–	  Kisa-‐alue	  on	  Etelä-‐Karjalan	  lintutieteellisen	  yhdistyksen	  toiminta-‐alue	  (Imatra,	  Lappeenranta,	  
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Lemi,	  Luumäki,	  Parikkala,	  Rautjärvi,	  Ruokolahti,	  Savitaipale	  ja	  Taipalsaari).	  

	  	  

II	  Pinnojen	  laskeminen	  

–	  Pinnan	  saa	  laskea	  spontaanisti,	  ilman	  ennakkotietoa,	  havaitusta	  lajista	  ja	  yksilöstä.	  

–	  Havainnon	  ja	  yksilön	  tulee	  lähtökohtaisesti	  olla	  uusi.	  Jo	  aiemmin	  havaitusta	  yksilöstä	  voi	  laskea	  

pinnan	  vain,	  jos	  (a)	  havainto	  ei	  ole	  ollut	  havaitsijan	  itsensä	  tiedossa	  ennen	  havainnon	  tekemistä,	  

(b)	  aiemmin	  havaittu	  yksilö	  havaitaan	  ilman	  ennakkotietoa	  selvästi	  edelliseltä	  havaintopaikalta	  

siirtyneenä	  (esim.	  jos	  löydät	  vaikkapa	  aiemmin	  IMA	  Virasojalla	  nähdyn	  mustahaikaran	  LAP	  

Konnunsuolta	  tietämättä	  sen	  siirtymisestä	  tms.)	  tai	  (c)	  aiemmin	  havaittu	  yksilö	  siirtyy	  niin,	  että	  

havaitset	  sen	  paikalla,	  jossa	  olet	  jo	  ennen	  linnusta	  saamaasi	  tietoa	  (ks.	  esimerkkitapaukset	  alla).	  

–	  Spontaanin	  vuodenpinnan	  saaminen	  ei	  välttämättä	  edellytä	  lintuyksilön	  määrittämistä	  itse.	  

Linnun	  löytäjä	  tai	  löytäjäryhmä	  saa	  spontaanin	  vuodenpinnan,	  vaikka	  määritys	  tapahtuisi	  vasta	  

jälkikäteen	  toisten	  harrastajien	  toimesta.	  Myös	  väärän	  määrityksen	  sattuessa	  pinnan	  saa	  linnun	  

alkuperäinen	  löytäjä	  eikä	  jälkikäteen	  linnun	  määrittänyt	  bongari.	  

–	  ARK-‐	  ja	  RK-‐lajeista	  tulee	  tehdä	  asiaankuuluvat	  ilmoitukset	  ko.	  komiteoille.	  Komiteoiden	  

mahdollisesti	  hylkäämät	  havainnot	  eivät	  ole	  pinnakelpoisia.	  

	  

Esimerkkitilanteita:	  

1)	  Olet	  LAP	  Kaislasen	  kalliolla	  yhdessä	  viiden	  muun	  havainnoijan	  kanssa.	  Järvelle	  laskeutuu	  

harmaasorsa,	  jonka	  yksi	  porukasta	  huomaa	  ja	  ilmoittaa	  muille.	  Kaikki	  spontaanisti	  paikalla	  olleet	  

havainnoijat	  saavat	  pinnan.	  

2)	  Olet	  LAP	  Kaislasen	  parkkipaikalla,	  kun	  saat	  tiedon,	  että	  kalliolla	  jo	  oleva	  porukka	  on	  havainnut	  

pikku-‐uikun.	  Kävelet	  parkkipaikalta	  kalliolle	  ja	  näet	  linnun.	  Et	  saa	  spontaanivuodenpinnaa,	  sillä	  

olet	  ollut	  tietoinen	  linnusta	  jo	  ennen	  havaintoa.	  

3)	  Olet	  staijaamassa	  muuttoa	  LAP	  Konnunsuolla.	  Saat	  tiedon	  munkkikorppikotkasta,	  joka	  on	  

havaittu	  Nuijamaalla,	  ja	  joka	  on	  liikkunut	  kohti	  Konnunsuota.	  Jäät	  Konnunsuolle	  ja	  havaitset	  

saman	  munkkikorppikotkan	  puolen	  tunnin	  kuluttua.	  Saat	  laskea	  spontaanivuodenpinnan,	  sillä	  et	  

ole	  vaihtanut	  paikkaa	  havaitaksesi	  tietoon	  saamasi	  linnun.	  

4)	  Olet	  havainnoimassa	  PAR	  Siikalahden	  lintulavalla.	  Paikalle	  tulee	  harrastaja	  joka	  kertoo	  

havainneensa	  punapäälepinkäisen	  puolen	  kilometrin	  päässä.	  Poistut	  lintulavalta	  ja	  kävelet	  

200m,	  jonka	  jälkeen	  näet	  linnun	  kaukoputkella.	  Et	  saa	  laskea	  spontaanivuodenpinnaa,	  sillä	  olet	  

siirtynyt	  havaintopaikaltasi	  saamasi	  tiedon	  perusteella	  linnun	  nähdäksesi.	  
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5)	  Huomaat	  Tiira-‐havaintotietokannasta	  havainnon	  paksunokkauikusta	  RAU	  Kokkolanjoelta.	  

Menet	  seuraavana	  päivänä	  paikalle,	  mutta	  löydätkin	  ilmoitetulta	  paikalta	  pikku-‐uikun.	  Et	  saa	  

spontaanivuodenpinnaa,	  sillä	  Tiira-‐ilmoituksessa	  laji	  on	  mitä	  todennäköisimmin	  

määritetty/ilmoitettu	  väärin	  ja	  ilmoitus	  koskee	  suurella	  todennäköisyydellä	  samaa	  lintua.	  

	  

Mahdollisissa	  rajatapauksissa	  ja	  ristiriitatilanteissa	  päätöksen	  spontaanivuodenpinnaksi	  

kelpuuttamisesta	  tekee	  kisatoimikunta,	  johon	  kuuluvat	  Totti	  Toiskallio	  ja	  Jarkko	  Rutila.	  	  	  

	  


