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T
ämä juttu on tarkoitettu 

erityisesti Sinulle, joka vielä 

iaet omaa tapaasi toimia 

intuharrastuksessa. Toivon 

kuitenkin teidän kaikkien lukevan 

tämän, sillä jäsenmaksuillanne saadaan 

paljon aikaan! 

Sinä, joka tätä luet, olet yksi 

yhdistyksemme tämänhetkisistä noin 

200 jäsenestä ja lintuharrastajasta. Tai 

ehkä tutustut ensimmäistä kertaa tähän 

lehteen, mutta tunnet kiinnostusta 

lintuihin ja haluat oppia tuntemaan 

niitä paremmin. Siinä tapauksessa olet 

mahdollinen uusi jäsen, erittäin 

tervetullut joukkoomme. Joka tapauk

sessa olet yhdistyksellemme tärkeä 

henkilö, harrastatpa lintuja millä 

tasolla hyvänsä, sillä ilman jäsenistöä 

mikään yhdistys ei voi toimia. Ihanteel

lista tietenkin on, jos jäsenistön määrä 

myös kasvaa, kasvu turvaa yhdistyksen 

1oiminnalliset ja taloudelliset resurssit, 

jotka kulkevat käsi kädessä. 

Jokaisessa yhdistyksessä tietenkin 

toivotaan, että sillä on paljon aktiivises

ti toimivia jäseniä, eikä meidän Kuik

kamme ole tästä poikkeus. Lintutieteel

lisessä yhdistyksessä mahdollisuudet 

toimia ovatkin erittäin monipuoliset, 

erityisosaajia ja ahkeria puurtajia 

/arvitaan monella saralla. Tarvitaan 

jäseniä yhdistyksen hallitukseen 

pyörittämään sääntöjen mukaiset 

kuviot, suunnittelemaan toimintaa ja 

huolehtimaan siitä, että suunnitelmat 

toteutuvat. Tarvitaan. lintukurssien ja 

retkien vetäjiä etenkin pienemmillä 

paikkakunnilla. Tämän lehden toimi1us 

lepää muutaman ahkeran puurtajan 

harteilla. Työn. alla on projekti, jolla 

Kuikkaverkkoon. ilmoitetul lintuhavain

not saataisiin suoraan tietokantaan. 

Rengastusasemamme Raasiossa kaipaa 

lisää rengastajia; monimuotoisessa 

toiminnassa riittää työsarkaa ja 

tekijöitä tarvitaan. Kiitos teille kaikille, 

jotka jaksatte vuodesta toiseen näiden. 

asioiden parissa puurtaa, mutta joskus 

saattaa itse kullekin tulla mitta täyteen, 

oppipoikia ja ::;tyttöjä kaivataan. 

Jos edellä mainitut tehtävät eivät 

tuntuneet olevan Sinun "heiniäsi ", 

toivomme aktiviteettia lin.tuharrastuksen 

perus saralla eli retkeilyssä ja havainto

jen ilmoittamisessa. Havaintoja voit 

ilmoittaa internetin kautta, kirjallisesti 

tai vaikka puhelimitse, yhteystiedot 

löytyvät esimerkiksi tästä lehdestä. 

Kuten viime numerossa kehotettiin, voit 

syventää havainn.ointiasi vaikkapa 

perustamalla talvilintujen laskentarei

tin. Mutta jo yksittäisten havaintojen 

ilmoittaminen on tärkeää; kun niistä 

kootaan. Pohjois-Savon faunistisia 

katsauksia, syntyykin jo tiedettä. 

Jos et kuitenkaan elämäntilanteesi 

tai muun. syyn takia pysty tai halua 

toimia aktiivisesti, olet meille tärkeä 

pelkkänä jäsenmaksun maksavana 

jäsenenä. Itse asiassa vaikutat jo silloin 

laajalla sektorilla, sillä samalla olet 

jäsenenä Kuopion Luonnon Ystäväin 

Yhdistyksessä ja Birdlife Suomi ry: ssä, 

jälkimmäisen kautta vielä maailmanlaa

juisessa Birdlife Internationalissa. 

KLYY. l lä on jo historiallisista syistä

vaikutusvaltaa Kuopion seudulla ja 

Birdlife Suomi on mm. mukana 

monissa sekä kotimaisissa että kansain

välisissä lintujen suojeluhankkeissa. 

Mitä suurempi jäsen.joukko on takana, 

sitä suuremmat ovat mahdollisuudet 

vaikuttaa. Et siis ole ollenkaan vähäpä

töinen jäsen yhdistyksessämme, 

jäsenyytesi edistää monipuolisesti 

lintuharrastusta ja lintujen suojelua, 

olet oikea lintujen. ja luon.n.on ystävä. 

Toivottavasti koet myös saavasi 

jotakin jäsenyydestäsi. Konkreettisesti 

saat tämän lehden ja kaksi muuta 

lehteä, yhteensä noin JO eri numeroa 

3 






















































