






















TILAA LIITUHARRASTUOOPA.s Z 

Lintutieteellisten Thdistyaten Liitto ja Luonto-Liitto julkai�evat 

syksyn aikana LIN'nJHARRASTUSOPPAAN. Oppaan hinta on lintuaiesten 

jäsenille 2J markkaa, ja opasta on saAtaviaaa yhdistyksen talou

denhoitajalta Jorma Tuoiaaiaelta (Kalevalankatu 19 A, 70500 kuo
pio 50, puh. 971-115264). 
Opaa ei pyri olemaan mikään määritysopas vaan antaa etenkin lin
tuharrastukaen alkutaipaleelle vihjeitä siitä, mitä lintutieteen 

saralla kannattaa tutkia. Pitemmällekin ehtineelle harrastajalle 

llppaasta löytyy varmasti ohjeita harrastukaen laajentamiseen. 
lirjan toimittajat ovat Patrick Hublin, Olli Järvinen ja Juha 

Tiainen, ja kirjaan on koottu tekstit kunkin alan "ykköa•iehil
tä• Suomessa. 

PS. Tiedoksi niille, jotka ovat oppaan tilanneet annakkoon1 toi
mittajat valittavat, että kirjan valmiatuminen ei pysy luvatussa 

aikataulussa vaan tulee myöhästymään jonkin verran. Joka tapauk
sessa kirja on tilaajien käsissä tämän vuoden puolella. 

LllflfO'BSIDIEIII TALY"aSI 

Pohjoia-SaTon Lintmaiehet hankkii lintujen talTiruolcintaa Tar
ten keskitetysti siemeniä. HankittaTan aeokeen sisllt� on: au
ringonkukan siementl 5°", kauraa 2°", Tehnlll 5"• bireeill 1°", 
hamppua ja pellaT&& 5" sekä maap!l.hkinU 1°"• 
Jokaisen halukkaan tulisi mahdollisimman pikaisesti illloittaa 
aiementarpeenaa (kiloina) postikortilla yhdistyksen sihteerille 

(Patrick Hublin): kortista 

tulee luonnolliaeati ilmetä halutun aiemenmllllrlln lisäksi tilaa
jan nimi, osoite ja puhelinnumero. Tilaajiin tullaan siemen
toimitukeista ottamaan tarkemmin yhteyttä tarpeellisen määrän 
tilau�sia tultua. Siemenseokeen hinta on 6 mk/kg. 

Hankkikaa 11ntum1ebet kerralla ja keekitetyati talven lintujen 
ruokintaaiemenet •. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Pohjois-Savon· Liritumieaten jlleenekei voit liittyi makaamalla 
Suomen Luonnonsuojeluliiton (PST 1767 37-1) tai Luonto-Liiton 

(PS'l' 9.086-1) jll.aenm&ksun 15 mk. PST kortissa on oltava maininta 
KLTY/Pohjois-Savon Llntumiehet. 
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POHJOIS-SAVON LINTUMIF.HET TOIMII 

-Pohjois-Savon Lintumieeten yleinen kokous pidet!U1n 13.12.
Kokouspaikka ja -ohjelma ilmoitetaan jäsenkirjeellä.

-Lajintuntemuskuresit: Alustavasti suunnitteilla on pit!!.ä vielä 
tämän TUoden puolella lintujen lajintuntemuslrurssit Kuopion 
museolla. Kurssi tulee pä�osin peruatuma&n museon luonnontieteen 
osaston nahlcakokoelmiin. Kurssia on tarkoitus pitää 
viikonloppuisin, esim. lauantaisin iltapäivällä. 
Lajintuntemuskursaista kiinnostuneiden tulisi mahdollisimman 
pian ottaa
yhteyttä Jorma Tuomaiseen.

-SiiTekla numero 4 ilmestyy joulukuuesa. Siihen tarkoitettujen 
juttujen on oltava toimituksessa (osoite sisäkannessa) marras'ruun 
loppuun mennessä. Kirjoittamiseen liittyvät tekniset
ohjeet ovat Siivekkääasä no2.

Pohjoie-S&von Lintumiesten hallitus 1980 

puh. jobt. Markku Ukkonen 
Sihteeri Patrick Hublin

 

varapuh,joht. Juhani Toivanen 
Taloudenhoitaja, Jorma Tuomainen

Veijo Jormalainen
Julclca Kauppinen 
Mikko MBnkkilnen
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