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Kirjoittajien osoitteet 

Jäderholm Kai 

Kauppinen Jukka

Pakarinen Raimo 

Toivanen Juhani

Tuomainen Jorma 

Suomen sorsalinnut - lintutiedon kirjauutuus

Suomen sorsalinnut on suomalainen alkuperäisteos, joka auttaa 

sorsien, hanhien ja joutsenten määrityspulmissa. Meillä tavatuista 

sorsa-, hanhi- ja joutsenlajeista maastotuntomerkit esitetään 

seikkaperäisesti. Näitä täydentävät tiedot mm. rengastajia varten. 

Teos on laadittu Suomen oloihin ja se perustuu Aarno Salmisen 

monivuotiseen työhön maastossa, museokokoelmissa ja kirjallisuuden 

parissa. Monet tiedot ovat kokonaan uusia tai esiintyvät vain 

hankalasti löydettävissä ulkomaisissa erikoisteoksissa. 

Suomen sorsalinnut on erinomaisesti kuvitettu: 154 valokuvaa sekä 

yli 300 tunnustetun lintutaiteilijamme Dick Forsmanin laatimaa 

piirrosta havainnoillistavat tekstiä. 

Suomen sorsalinnut kuuluu Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen 

toimesta karttuvaan valioteosten sarjaan, jossa aiemmin ovat 

ilmestyneet Euroopan varpuslinnut, Kahlaajaopas sekä Suomen 

päiväpetolinnut. Suomen sorsalintujen hinta kirjakaupassa on 

135,-. Pohjois-Savon Lintumiehiltä saat kirjan hintaan 98,-

(+ postikulut). 

Yhdistykseltämme saa alla mainittuja kirjoja. Kirjoja voit hankkia 

maksamalla kyseisen summan yhdistyksen tilille (PSP, KU 6606 82-2) 

ja mainitsemalla tilillepanokortin tiedonantoja osassa, mitä 

kirjaa/kirjoja tilauksesi koskee. Muista lisätä hintoihin posti

tuskuluja 5 mk/kirja. 

Suomen päiväpetolinnut a 63,-

- Kahlaajaopas a 85,-

- Lintuharrastusopas a 28,-

- Euroopan varpuslinnut a 30,-

- Harrasta lintuja a 20,-

- Suomen sorsalinnut a 98,-

POHJOIS-SA VON LINTUMIEHET 
PL 205, 70101 KUOPIO 10 

HALLITUS 1983 

Puheenjohtaja Juhani Toivanen  

Varapuheenjohtaja Jukka Kauppinen 

Sihteeri Jyrki Pynnönen 

Taloudenhoitaja Jonna Tuomainen 

Muut jäsenet Jorma Knuutinen 

Martti Komulainen 

JanneTaskinen 

JÄSENMAKSUT 1983: Aikuiset 30 mk, koululaiset ja opiskelijat 20 mk. Jäsenmaksuun 
mlltyy Siivekklln tilaUJmaksu. Jäsenmaksut tilille PSP, KU 660682-2. Yhdistys toimii 
KLYY:n yhteyclesai. 

Ohjeita kirjoittajille 

Käsikirjoitus tulee kirjoittaa koneella harvaa riviväliä ja leveää marginaalia 
käyttäen. Taulukot ja kuvat (kartat ja diagrammit) laaditaan erillwlle arkeille.
Kartat ja diagrammit on suunniteltava siten, että ne voidaan painaa joko pals
tan tai puolen palstan levymnä. Paras painojälki saavutetaan, mikäli kartat ja 
�t piirretään esim. kaksi kertaa lopulli<lta kokoa suuremmiksi mU5talla 
tu�Jt!yl� 0.25 mm:n terällä). · · usluettebn ja muiden käytännön yksityuohtien suhteen on syytä
tutustua lehden omaksumaan k�äntöön. Toimitus pidättää oikeuden pie
niin teknisluonteisiin ja tyytillisiin muutoksiin. Asiasisältöön kajoavista muu
toksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Yleisiä ohjeita käsikirjoituksen 
laatimiseksi voit saada mm. Soikkelin kirjoituksesta (Lintumies 10:20-25,
1975). Kaikissa käsikirjoitukseesi ja kirjoitussuunnitelmiisi liittyvissä asioissa 
voit kääntyä toimittajien puoleen. 






