
PKLTY:n WhatsApp-ryhmä, ohjeet ja säännöt 6.6.20 

 

Ryhmän tarkoitus on välittää lintuja koskevaa ajankohtaista tietoa Pohjois-Karjalan alueelta. 

Ryhmään voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut Pohjois-Karjalan linnustosta. Teknisenä edellytyksenä 

on älypuhelin, johon on asennettu ilmainen WhatsApp-sovellus. 

Liittyminen tapahtuu ilmoittamalla nimensä ja puhelinnumeronsa ryhmän ylläpitäjälle (Jani Varis, 040-5830355, 

varisjani(ät)gmail.com; tai Matti Koivula, 045-1144929, mjkoivula(ät)gmail.com), joka liittää sinut 

mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen. 

Ryhmästä voi erota WhatsApp-sovelluksessa itse, tai ottamalla yhteyttä ryhmän ylläpitäjään. 

 

Liittymällä ryhmään olet sitoutunut seuraaviin seikkoihin: 

Voit lähettää ryhmään minkä tahansa mielenkiintoiseksi kokemasi lintuhavainnon, kunhan se on tehty Pohjois-

Karjalassa. Yleisesti viestit voivat koskea harvinaisia lajeja, lintukerääntymiä, erikoista linnustollista tilannetta, 

muuttavaa lajistoa tai yksilömääriä. Ryhmään saa lähettää myös lintuharrastukseen ja lintuihin suoraan liittyvää 

tietoa, kuten esimerkiksi havainnointiohjeita, lintukohteen olosuhteiden muutoksia, linnunruokatarjouksia, 

myytävää optiikkaa tai lintukirjoja, tai roskikseen menossa olevia lintulehtiä. 

Ryhmässä ei käydä varsinaisia keskusteluja eikä sinne myöskään lähetetä kysymyksiä. Niitä varten yhdistyksellä 

on erikseen sähköpostilista (PK-lintulista). Myös yksittäiselle ryhmän jäsenelle suunnatut terveiset tulee lähettää 

tälle henkilökohtaisesti. 

Lintuviestit ovat pääsääntöisesti lyhyitä ilmoituksia, joissa kerrotaan laji, kunta ja paikka (kylän, vesistön, pellon 

jne. nimi) ja usein lisätietoa, kuten yksilömäärä, lentosuunta tai havainnointiin liittyviä ohjeita. 

Ylläpitäjä voi poistaa loukkaavan tai poliittissävyisen viestin lähettäneen henkilön ryhmästä ilman 

ennakkovaroitusta. Lintuihin suoraan liittymättömistä muista viesteistä antaa ylläpitäjä ensin huomautuksen ja 

toistuessaan niistä voi seurata ryhmästä poistaminen. 

 

Muuta huomioitavaa: 

Ryhmään kuuluu Bongariliiton Lintutiedotukseen kuuluvia. Koska heitä sitoo valtakunnallisia suurharvinaisuuksia 

koskeva ilmoitusvelvollisuus, ryhmään ei pidä ilmoittaa sellaisia havaintoja, joiden ei toivota päätyvän 

Lintutiedotukseen kuuluville bongareille. Ilmoittamatta jättämistä kannattaa harkita myös sellaisissa tapauksissa, 

joissa lintuun saattaa kohdistua merkittävää häiriötä bongareiden tai kuvaajien taholta (esimerkiksi pöllöjen tai 

petolintujen pesät tai ojassa talvehtiva jänkäkurppa). 

Ryhmään ilmoitetut havainnot eivät itsestään päädy yhdistyksen arkistoihin eivätkä BirdLifen Tiira-järjestelmään, 

vaan ne on havainnoitsijan itse Tiiraan kirjattava. Ryhmään ilmoitettuja havaintoja on sallittua välittää muuhun 

sosiaaliseen mediaan (Facebook- ja muut keskusteluryhmät, Lintutiedotus), mutta ne eivät sellaisenaan ole 

yhdistyksen virallista havaintoaineistoa. 


