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IISALMI'., 

2/1999 (20 vsk.) """""""'���

uoden 1999 aikana on ja olisi 

ollut aihetta monenlaiseen 

ä1jestöjuhlaan. Juhlia on 

kuitenkin vietetty resurssien 

mukaan, eli melko vähän. Tärkein 

tilaisuus lienee ollut marraskuun 

ensimmäisen viikonlopun. 25-vuotisjuh

lakokous ja siihen. liittynyt kaksipäiväi

nen lintuharrastusnäyttely. Tilaisuudes

ta on kuvia tuonnempana tässä lehdes

sä. 

Sopivasti, joskin melko pitkän 

toimitus rupeaman jälkeen, ilmestyi 

joulun alla myös kauan odotettu teos 

"Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto". 

Sekin ikään kuin yhdistyksen 25-

vuotisjuhlien kunniaksi. Maakunnan 

lintu.harrastuksen historiassa 25 vuoden 

taival ei kuitenkaan ole niin pitkä, että 

kirjaa voisi pitää pelkästään tuon 

ajanjakson juhlistajana, vaan kyse on 

paljon pitemmistä perinteistä 1800-

/uvu.n alusta alkaen. Hatunnosto von 

Wrighteille, Aschanille, Enwaldeille, 

Karppaselle ja monille muille, myös 

itsellemme ja omalle työllemme. 

Siivekkään kannalta vuosi 1999 on 

sikäli juhlallinen, että lehdestä ilmestyy 

nyt 20. vuosikerta! Ja todellakin 

ilmestyy, sillä nyt joulukuun toiseksi 

viimeisellä viikolla tämä numero 2/99 

on menossa painoon. Siivekkäälle ja 

sen tekijöille vuosi on ollut raskas, 

koska nyt on tuotettu peräti neljä 

numeroa -1/98, 2/98, 1/99 ja tämä -

runsaan puolen vuoden aikana. Syykin 

siihen on näinä aikoina yksinkertainen: 

taloudellinen tilanne paranee, kun neljä 

numero vuodessa tekemällä vapautuu. 

22 %:n arvonlisäverosta. Näiden neljän 

Siivekkään osalta vero olisi ollut n. 

4500 markkaa. Säästö on siis huomat

tava. 

Muuten Siivekkään "juhlavuosi" ei 

pahemmin näy. Lehden sisältö on 

keikkunut vuodesta toiseen "tieteellisyy

den rajamailla" eikä linjaan liene 

paljon muutoksia luvassa tulevaisuu

dessakaan. Toki vuosien varrella 

toimitustyö on tullut osin kevytken

käisemmäksi ja tieteellinen arvokkuus 

on aivan lehden alkuvuosista hiukan 

karrissut, mutta edelleen juttu.valikoi

massa on pystytty pitämään vaka

vasti(-kin) ki,joitettuja lintu.artikkeleita. 

Ja periaatteessa kaikki lintujutut ovat 

vakavia, joskin vakavuuden määrä 

yleensä ki,joittajan mukaan vaihtelee. 

Havaintojen luotettavuudesta pitää 

kuitenkin aina ja vakavamielisesti pitää 

kiinni, muuten tulevien sukupolvien 

lintujulkaisujen lukijat eivät tiedä, 

miten meidän julkaisemiin tietoihin 

pitäisi suhtautua: hyväksyä vai hylätä? 

Edessä on vuosi 2000, joka pitänee 

sisällään taas kaksi Siivekästä. Lehti 

pysyy vanhoissa kuoseissa, se ei 

koreudu eikä lakastu. Syytä mihinkään 

erityistoimiin ei ole. Siivekästä voikin 

verrata vaikkapa varikseen: se on 

vähän juhlapuvussa aina, tosin liivi on 

harmaa ja joskus tulee vastaan kioskille 

eksynyt yksilö, jonka suu.pielet ovat 

vielä sinapissa ja lenninsulat vajaake

hittyneet, resuisetkin. Siivekäs kaivaa 

myös roskiksia, tai ainakin kaatopaik

koja, kärkkyy ki,joituspöydiltä meheviä 

haukkapaloja, raakkuu vaaran uhatessa 

ja esittää joskus hienoja ilmapiru.etteja. 

Toisinaan taas tulee kuperkeikkoja, 

ruoka on sitä sun tätä kaikilla mausteil

la, perään on ammuttu. haulikolla. 

Häkit ja kaupungin kaasupyövelit on 

toistaiseksi osattu välttää eikä kana

hau.kkakaan ole vielä ihan kintereillä. 

Onneksi otin verrokiksi variksen. enkä 

vaikkapa varpusta, joka on kai jo 

silmälläpitoa vaativa tsilp, tsilp, 

tsilputtaja. 
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