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materiaali kelpaa, myös värikuvat ja väridia!). 
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Taakse ovat jääneet ajat, jolloin 
pystyi huolettomana pyöräilemään 
retkille kiikarit ja eväät mukanaan -

ilman paineita. Nyt on lyötävä 

rumpua itsestään ja linnuista, jottei 
ihmiset unohtaisi lintujenkin elin

ehtojen kapenevan huimaa vauhtia. 
Täytyy tiedottaa harrastuskave

reille, yleisölle, virkamiehille, tutki
joille ja mieluummin vielä Brys
seliin. "Onhan noita" tai "Tarttis 
tehdä jotain" -tokaisut hukkuvat 
ylikansallisen byrokratian käytäville 

kuin pieru Saharaan. Täytyy olla 
kirjallisuutta, selvityksiä ja tutki
muksia - FAKTAA, jotta viesti 

menisi edes jollain tavalla perille. 
Aimo annos röyhkeyttä, kontaktit 
päättäjiin ja kylmäpäinen lobbaus 
ovat sallittua kyynärpäätaktiikkaa. 

Pohjois-Savon havaintokatsausteo 
tekijät ovat tivanneet havaintoja 
yksittäisiltä harrastajilta ja vaati
neet heiltä pientä vaivannäköä. Ha

vaintojen ilmoittaminen lieneekin 
vähintä, mitä lintujen ja oman 
harrastuksensa puolustamiseksi voi 
tehdä. Mutta Kuikan pitäisi astua 
yhdistyksenä suurempiin saap
paisiin. Ja ensi askelia otetaan jo. 
Kuikan juhlajulkaisun Pohjois-Savon 
linnustosta täytyy olla myös lin
nustonsuojelullinen perustietoteos. 
Siinä on oltava TIETOA jo hävin
neistä, uhanalaisista ja yleisistäkin 

linnuista, sillä kirjan arvoa sadan 
vuoden päästä ei kiistä kukaan. Se 

on aivan varmaa. 

Luonnonsuojelu Pohjois-Savossa 
on lähes minimaalista. Lintuvesien 
suojelu ei ole edennyt, vanhoja 
metsiä ei juurikaan ole. Lehtipuu
valtaiset (tikka)metsät taajamien 

liepeillä raivataan viiden vuoden 
välein puistomaisiksi. Lintupaik-

kojen säästämisestä ei edes kes
kustella! Yhteiskunnan kulutus/ 
elämyshimon muutos ottaa liikaa 

aikaa - se ei ole lähitulevaisuutta. 
Nyt on viimeiset hetket ruveta 
vaatimaan meidänkin harrastuksen, 
himomme huomioimista. 

Yksi haaste tulee myös Raasion 
kahlaajarengastajille. Nyt luodaan 
kontakteja kansainväliseen kah
laajien tutkijoiden yhteisöön, 

Wader Study Groupiin. Sen tähden 
tuon yhteyden kautta tuleva 
arvokas tieto ja julkisuus on 
hyödynnettävä mahdollisimman 

hyvin. Yhtenä keinona näen 
artikkelien referaattien julkaisun 

Siivekkäässä. Jos tiedot juuttuvat 
lehtikoteloihin, ei niistä ole juuri
kaan hyötyä - iloa toki kuitenkin. 

Oman rinnan rummuttaminen 
rahoittajien suuntaan on sallittua. 

Muita haasteita ovat osuutemme 
kansainvälisen lintujensuojelun 
yhteistyöjärjestön (BirdLife lnter
nationalin) suomalaisen keskus
järjestön (Lintutieteellisten Yhdis
tysten Liiton) toiminnan tukemi
sessa ja oman taloutemme pön
kittäminen "epäpyhien" allianssien 

(suuryritykset yms.) rahoja kalas
telemalla. Meitä kun ei yhteiskunta 
enää juuri ruoki, ellemme itse 
osoita tarpeellisuuttamme. Ja 
lopulta saattavat useat tarkkaile

mamme lajitkin kadota. Siksi 
Siivekäskin haluaa olla mukana 
vastaamassa haasteisiin. On taas 

aika palata ajassa hiukan taakse
päin - Siivekkään ja yhdistyksen 
omiin harrastajatutkimuksiin. Ide
oita ensi vuosille otetaan vastaan! 
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