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K
atselen Siivekkään tämänker
taista sisällysluetteloa - sitä,
joka seisoo viereisellä 
sivulla. Joku voisi harmistua:

onpa lyhyenläntä. Onneksi en ole joku,
vaan tämän lehden päätoimittaja. 

Minä olen tyytyväinen, etenkin 
tuohon lokkijuttuun. Se kertoo yhden 
ihmisen lintuharrastuksesta, lakkeihin 
kohdistuvasta, ja sen saavutuksista. Se 
on artikkeli, jollaisia harrastajien soisi
tuottavan. Se perustuu jonkinlaiseen
laskentaan, jota tutkimukseksikin 
kutsutaan. Se antaa yhteiskunnallista
merkitystä, olemassaolon oikeutusta
Siivekkäälle ja sitä julkaisevalle 
yhdistykselle. Kaiken kukkuraksi se on
tuottanut vielä runsaasti uutta tietoa. 

Aina ei kuitenkaan kannata vaatia
liikoja. Ei uuden tiedon tuottaminen 
välttämättä niin tärkeää ole. Tosin sekin
on määrittelykysymys, mikä on uutta ja
mikä ei. Mutta, jos uudella tiedolla 
tarkoitetaan sitä, että se tieto, joka on 
saatu, jollain tavalla muuttaa aiemmin
vallinneita vääriä käsityksiä, niin 
silloin vaaditaan jo melko paljon. Eikä
se suinkaan ole harrastajatutkimusten
ehdoton tarkoitus. Siihen riittää, että
harrastaja saa sellaista tietoa, joka 
häntä itseään kiinnostaa ja ilahduttaa.
Olkoon tieto mitä tahansa. 

En kuitenkaan rupea luettelemaan, 
kuka tässä maakunnassa tutkii mitäkin, 
enkä asettele tutkimuksia arvojärjestyk
seen. Siitä ei ole kysymys. Haluan vain
rohkaista tarttumaan toimeen ja 
osallistumaan yhteisiin lintututkimuk
siin tai -laskentoihin tai aloittamaan
oman tutkimuksen. Siitä on kysymys.

Siivekkään ja lintutieteellisen
yhdistyksen kannalta kysymys on 
melkeinpä elintärkeä. Näiden tutkimus
ten avulla nimittäin luodaan mielenkiin
toista sisältöä tähän lehteen ja lintuhar
rastukseen yleensä. Tehdyt tutkimukset
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ja laskennat toimivat kimmokkeina 
myös tuleville sukupolville. Tutkimus voi
nimittäin olla myös sitä, että dokumen
toidaan tilanne, joka sillä hetkellä 
vallitsee riippumatta siitä, onko juuri
silloin kyseisen asian selvittämisestä
mitään hyötyä. Myöhemmin toiset 
haluavat kenties toistaa tehtyjä tutki
muksia ja vertailla tuloksia. Saadaan
tietoa mm. linnuston.muutoksista. Ja
tässä suhteessa meitä savolaisia 
ornitomaaneja perinteet velvoittavat -
alkoihan nykymuotoinen "havistenkir
jaaminen" juuri täältä, Kuopion
Haminalahdesta. 

Siispä, kalkyloikaa lintuja - tavalla 
tai toisella! Jos sitä ei halua tehdä omia
tutkimuksia varten, on lintuharrastajille
tarjolla kymmeniä muiden hallinnoimia
tutkimuksia ja laskentoja, mm. talvilin
tulaskennat, pesimälinnuston pistelas
kennat, linjalaskennat, vesilintulasken
nat, vuodesta 1999 alkaen Kuopion. ja
Iisalmen kaupunkiatlakset jne. Lisäksi
voi osallistua muutonseurantapäiviin,
laskea muuttaja- tai lepäilijämääriä
muuten huvikseen ja ilmoittaa ne
muuttokatsauksien kokoajille. 

Eikä kannata kainostella. Useimmat
valtakunnalliset seurantatutkimukset
eivät ole ylikansoitettuja. Niihin 
tarvitaan aina uusia laskijoita. Ja ne
ovat myös erittäin tärkeitä, siitä on 
osoituksena mm. äskettäin ilmestynyt
Muuttuva pesimälinnusto -kirja. 
Sitäkään ei olisi saatu tehtyä ilman 
lintuharrastajia ja heidän joukkovoi
maansa. 

PS. Edelliseen pääkirjoitukseen oli
pujahtanut pieni virhe. Ei Make 
tietenkään tuhlannut ralliaikaamme 
sisäkumin paikkailuun. Kyllä se vaihtui
kokonaan uuteen. Sehän oli tietysti
varalle mukaan otettu!
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