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Siivekkään tilaaminen ja jakelu. Jaetaan PSLM:n jäsenille. Lehden 
voi tilata myös jäseneksi liittymättä (tilausmaksu 30 mk tilille: 
PSP, KU 6606 82-2). Ilmestyy neljänä numerona vuodessa. 
Osoitteen muutokset toimitussihteerille. 

Euroatlaksen kimppuun 

Jokainen aikaansa seuraava lintuharrastaja tietää Euroatlaksen käynnisty
neen. Edelliskerran kansallisatlaksesta poiketen nyt on, kyseessä nimensä 
mukaisesti yleiseurooppalainen yhteisyritys. Vaikka informointi ylemmiltä 
tahoilta kenttäväelle on jäänyt viime lippaan, mitään ei ole vielä menetetty. 
Edessä on kolmivuotinen urakka. 

Silloin tällöin lintuyhdistysten ja harrastajakonkareiden taholta kuulee 
naristavan, että tämänkertainen atlastelu olisi tässä vaiheessa turhaa puu
haa, kun edellisestäkin suururakasta on kulunut vajaat kymmenen vuotta. 
Vaikka puuha rassaa yhdistysten voimavaroja, puhujien on syytä muistaa 
touhun merkitys aloittelevalle lintuiluväelle. Edellisen atlaksen jälkeen on 
varttunut uusi harrastajapolvi, jolle olisi opetettava, että on olemassa muun
kinlaista lintuharrastusta kuin bongaus ja bensanpoltto. Harrastustoiminnan 
yleinen vireytyminen 70-luvulla oli edellisen atlaksenkin ansiota. Moni yhdis
tys sai varmasti itselleen monta aktiivista nuorta jäsentä atlaksen innoitta
mana. Piristysruisketta tarvitaan nytkin. 

Harrastajan ja varsinkin aloittelevan sellaisen kannalta atlas on hyvä pro
jekti. Homma on menetelmällisesti helppoa. Ehkä atlas ei ole tästä syystä 
tarpeeksi haastava pitemmälle ehtineelle harrastajalle. Johtuuko eräiden 
konkareiden vähättelevä suhtautuminen at/akseen tästä? Atlasta voi toteut
taa yhtä hyvin kotimökin nurkilla kuin retkeilemällä oman kunnan alueella 
tai Suomen ääriä koluten. Puuha luonnistuu niin yksin kuin mukavassa po
rukassakin. Jokainen voi atlastella voimavarojensa ja mieltymystensä mu
kaisesti. Näitä etuja ei tarjoa monikaan valtakunnallinen projekti. Atlas 
opettaa tekijälleen mm. eri lajien pesienetsintää ja lintujen elinympäristövaa
timuksia; atlas antaa harrastukseen uusia näkövinkkeleitä - linnusta voi 
todella tutkia muutakin kuin iph:n tai hahö:n värin. Allasta tekevä kokee 
varmasti myös retkeilyn ja löytämisen riemua siinä missä bongarikin. Ja 
puuha on samalla tieteellisesti hyödyllistä. Atlaksessa on monta hyvää point
tia. 

Siispä kaikki kynnelle kykenevät Euroatlasta tekemääni Linnut odottavat 
takseeraajiaan. 

Markku Ukkonen 

Valitettavasti lehtemme on pahoin myöhässä ja näin pääkirjoitus on 
menettänyt ajankohtaisuuttaan. Julkaistakoon se kuitenkin kannustuk
seksi seuraaville atlaskesille. 

Toimitus 
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ne on palautettava viimeistään vuoden 
loppuun menneessä. 

Lomakkeen täyttöohjeita 

Havainnon pvm. klo. Tähän kohtaan mer
kitään linnun oleskeluaika kokonai
suudessaan, esim. 30.5.-6.6. 1985. 
Kellonaika mahdollisemman tarkasti. 
Nopeissa tilanteissa havannointiaika 
sekunneissa. 

Optiikka. Kiikarin tai kaukoputken 
suurennos. 

Sää- ja valaistusolosuhteet. Onko ollut 
myötä-, vasta- tai sivuvalo, lämpötila, 
pilvisyys, tuulen suunta ja voimakkuus 
sekä näkyvyys kilometreissä tai metreis
sä. 

Tärkeimmät havaitut tuntomerkit. Tähän 
merkitään yleistuntomerkit, joiden pe
rusteella määritys on tapahtunut, esim. 
muoto, ääni, lentotapa, väritys jne. 

Tarkka kuvaus. Selostus havaintoti
lanteesta, tarkka kuvaus havaituista 
tuntomerkeistä sinä laajuudessa, että 
AHK pystyy varmistumaan lajista. 
Liitteet. Rastitetaan vain siinä tapauk
sessa, jos ne postitetaan havaintoilmoi
tuksen mukana. 
Havainnoitsijat. Kaikkien havainnoitsi
joiden nimet. Kokemus ilmoitetaan, 
montako aikaisempaa havaintoa on 
kullakin henkilöllä, joko tarkasti ( esim. 
3 hav: -77, -78 ja 84) tai suunnilleen 
(esim. noin 20 hav. tai satoja mm. La
pista ja Norjasta). Ilmoita myös lähei
sistä lajeista aikaisempien havaintojesi 
määrä. Tärkeätä on myös alleviivata 
niiden henkilöiden nimet, jotka ovat it
se tehneet varman lajinmäärityksen. 
Kääntöpuolelle kirjoitetaan niiden 
henkilöiden kommentti havainnosta, 
jotka eivät ole pystyneet tekemään 
varmaa lajinmääritystä (esim. nopeat 
tilanteet). 
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Määritysasioissa voit ottaa yhteyttä AHK:n jäseniin: 

puheenjohtaja Paavo Liimatta

sihteeri Jyrki Pynnönen

jäsen Markku Ukkonen

POHJOIS-SA VON LINTUMIEHET 

Toimintakertomus vuodelta 1985 

Yleistä 

Yhdistys jatkoi toimintaansa perintei
sin toimintamuodoin. Tärkeimpinä 
toimintamuotoina olivat edelleen ylei
set kokoukset, Siivekäs-lehden kuu
dennen vuosikerran to1m1ttaminen, 
yhdistyksen toimialueen lintuhavainto
jen kerääminen ja maakunnallisten lin
tututkimusten toteuttaminen. 

Hallinto ja edustukset 

Vuoden 1985 hallitukseen ovat kuulu
neet Markku Ukkonen (Siilinjärvi) pu
heenjohtajana, Kai Jäderholm (Iisalmi) 
varapuheenjohtajana, Jyrki Pynnönen 
(Kuopio) sihteerinä, Jorma Tuomainen 
(Kuopio) taloudenhoitajana sekä Kari 
Saukkonen (Kuopio), Janne Taskinen 
(Pielavesi) ja Juhani Väätäinen (Kuo
pio) hallituksen muina jäseninä. Halli
tus kokoontui viisi (5) kertaa ja käsitte
li yhteensä 33 pykälää. 

Yhdistyksen edustajina Kuopion 
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen halli
tuksessa olivat Kari Saukkonen ja 
Jorma Tuomainen. Lintutieteellisten 
Yhdistysten Liiton (LYL) edustajistos
sa ·yhdistystä edusti Janne Taskinen. 
Jorma Tuomainen edusti yhdistystä 
L YL:n edustajiston kevätkokouksessa 
ja Suomen Lintutieteellisen Yhdistyk
sen Saaristolinnut ja ihminen -sympo
siossa 23.-24. 3. Helsingissä. LYL

aluevastaavana toimi Jorma Tuomai
nen, linnustonsuojeluvastaavana Juk
ka Kauppinen ja tiedotusvastaavana 
Kai Jäderholm. Karhonsaari-toimi
kunnan jäsenenä oli yhdistyksestä Jyr
ki Pynnönen. Yhdistyksen jäsenet ovat 
lisäksi toimineet erilaisissa asiantunti
jatehtävissä. 

Jäsenistö 

Vuoden 1985 lopussa jäsenmäärä oli 
173. Jäsenmäärässä ei tapahtunut
muutoksia toimintavuoden aikana.

Kokoukset ja kurssit 

Yhdistyksen kokoukset pidettiin Kuo
pion museolla. Yleisiä kokouksia oli 
yhteensä viisi (5). Kokouksissa oli läs
nä 11-25 henkilöä. Kokouksissa pi
dettiin seuraavat esitelmät (suluissa 
läsnäolijoiden määrä): 

25. 1. vuosikokous: Pekka Helle: Suo
jelualueiden ja talousmetsien 
linnustosta Pohjois-Suomessa 
(25) 

22. 3. Paavo Liimatta: Lajintunte
muskilpailu (12) 

3. 5. Juhani Toivanen: Kaavin peto
linnuista ja petolintujen seuran
tatutkimuksesta (11) 

17. 10. Hannu Pöysä: Parikkalan Sii
kalahden vesilinnustosta ja ve
silintututkimuksista ( 18) 

10. 12. Pentti Runko: Vesilintujen ren
gastuksesta ( 15)

Kokouksissa on keskusteltu lisäksi
ajankohtaisita lintumaailman tapah
tumista. Yhdistys järjesti Siilinjärvellä 
toukokuun puolivälissä kurssin linja
ja kartoituslaskentojen menetelmistä. 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta 

Yhdistyksen julkaiseman Siivekäs-leh
den kuudes vuosikerta ilmestyi neljänä 
(4) numerona, joista kaksi viimeistä
numeroa kaksoisnumerojulkaisuna. 
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meniä. Lintujen suojelua käsitteleviä 
artikkeleita pyritään tarjoamaan eri 
julkaisukanaviin ja suojelutoiminnassa 
ollaan yhteistyössä viranomaisten sekä 
muiden yhdistysten kanssa. 

Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmak-

sutuloihin, Siivekkään tilausmaksutu
loihin, myyntituloihin ja erilaisiin ul
kopuolisiin avustuksiin. Siivekäs-leh
teen hankitaan ilmoituksia. Vuosi vuo
delta heikentynyttä taloustilannetta 
pyritään parantamaan uusilla rahoitus
lähteillä. 

Itämeren 

lokkilinnut 

Itämeren lokkilinnut ITÄMEREN LOKKIUNNUT on 
ensimmäinen suomenkieli
nen lokkilintujen määritys
opas. Lokkien, tiirojen ja kihu
jen määrittämihen aiheuttaa 
kokeeneellekin harrastajalle 
jatkuvasti päänvaivaa varsin
kin hankalasti tunnistettavien 
nuorten lintujen takia, mutta 
teoksen seikkaperäisen teks
tin ja satojen kuvien ansiosta 
määrittäminen käy ratkaise
vasti helpommaksi. Teos kä
sittelee kaikkien Suomessa 
vak.ituisten lokkilintujen ohel
la myös muut Itämeren piiris
sä säännölliset lajit 

määritys ja esiintyminen 

Martti Hario 

l..nutieto 
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ITÄMEREN LOKKIUNNUT 
on enemmän kuin pelkkä 
määritysopas. Siinä on run
saasti yksityiskohtaista, uutta 
tietoa pesinnästä, esiintymi
s�s� ja kannanmuutolksista. 

ITAMEREN LOKKIUNNUT 
on Suomen Lintutieteellisen 
Yhdistyksen toimesta julkais
tavan sarjan kuudes määrity
sopas. 

26 lajia, 263 sivua, 280 valo
kuvaa ja yli 400 piirroskuvaa!· 

.Kirjan hinta on 135 mk+ 10 
mk lähetyskuluja/kirja. 

Kirjan hankit kätevimmin 
maksamalla em. summan 
PSLM:n tilille (PSP, KU 
660682-2). 

POHJOIS-SAVON LINTUMIEHET 
PL 205, 70100 KUOPIO 

HALLITUS 1986 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Sihteeri 

Taloudenhoitaja 

Muut jäsenet 

Markku Ukkonen 

Kai Jäderholm 

Kalle Ruokolainen 

Jaakko Kettunen 

Janne Kumpulainen 

Kari Saukkonen 

Juhani Väätäinen 

JÄSENMAKSUT 1986: Aikuiset 30 mk, koululaiset ja opiskelijat 20 mk, muut perheenjäsenet 
5 mk. Jäsenmaksuun sisältyy Siivekkään tilausmaksu (ei perheenjäsenmaksuun). Jäsenmaksut 
tilille PSP, KU 6606 82-2. Yhdistys toimii KLYY:n yhteydessä. 

Ohjeita kirjoittajiUe 
Käsikirjoitus tulee kirjoittaa koneella harvaa riviväliä ja leveää 
marginaalia käyttäen. Taulukot ja kuvat (kartat ja diagrammit) laaditaan 
erillisille arkeille. Kartat ja diagrammit on suunniteltava siten, että ne 
voidaan painaa joko sivun· tai puolen sivun levyisinä. Paras painojälki 
saavutetaan, mikäli kartat ja diagrammit piirretään esim. kaksi kertaa 
lopullista koko suuremmiksi mustalla tussilla (yli 0.25 mm:n terällä). 

Kirjallisuusluettelon ja muiden käytännön yksityiskohtien suhteen on 
syytä tutustua lehden omaksumaan käytäntöön. Toimitus pidättää oikeu
den pieniin teknisluonteisiin ja tyylillisnn muutoksiin. Asiasisältöön 
kajoavista muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Yleisiä ohjeita 
käsikirjoituksen laatimiseksi voit saada mm. Soikkelin kirjoituksesta 
(Lintumies 10: 20-25, 1975). Kaikissa käsikirjoitukseesi ja kirjoitussuun
nitclmiisi liittyvissä asioissa voit kääntyä tomittajien puoleen. 




