Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.

Jäsentiedote , loppuvuosi 2015

Talven toimintaa:
pe 11.12. ”Yli miljoonan petolinnun Batumi” Aki Aintilan kuvaesitys klo 18.00, Joensuu Metsäkeskuksen
koulutustilat (Siltakatu 20 B, 4. kerros, sisäänkäynti väliköstä Kelan toimiston vierestä). Aki on eri vuosina ollut
Batumissa tutkimassa alueen huikeaa petolintumuuttoa. Kannattaa tulla kuvaesityksen kautta kokemaan
tunnelmia.
25.12.-20.2. Joensuun kaupunkialueen taajamalintulaskenta. Tarkemmin jäljempänä
pe 1.1. EkaEkaa- kisa. Vuoden ensimmäisen päivän pinnakisa. ( www.pklty.fi )
Vuosi 2016: Hyvän suosion saavuttanut Pihakisa jatkuu! (lasketaan havainnoijan pihassa ollen paikalta havaitut
lajit vuoden aikana). Ilmoittautumiset Jani Varikselle ( varisjani@gmail.com ).
la-su 30.-31.1. Pihabongaus, osallistu ja houkuttele tuttaviasi mukaan. Tehdään yhdessä uusi osallistujaennätys!
ke 24.2. Vuosikokous, klo 18.00 Joensuu Metsäkeskuksen koulutustilat Siltakatu 20 B, 4. kerros. Käsitellään
vuosikokoukselle kuuluvat asiat (yhdistys on siirtynyt yhden vuosikokouksen käytäntöön).
maaliskuu: Pönttötalkoita Noljakan koululla. Ilmoitamme tarkemmin kotisivuilla ja sähköpostilistalla.

Yhdistys laskee jaksolla 25.12.-20.2. Joensuun kaupunkialueen talvehtivan linnuston. Laskentaan voivat
osallistua kaikki, joilla on kohtuullinen lintujen tunnistamiskyky, huolellisuutta sekä alkeellista
kartanlukutaitoa. Laskenta toteutetaan noin puolen neliökilometrin kokoisina lohkoina, jollaisen yksi laskija
ehtii kävellen tutkimaan päivässä. Toteutusjakson aikana voi laskea useammankin lohkon. Tarkempia
tietoja, kuten laskentaohje sekä lohkojen kartat ja varaustilanne, löytyvät osoitteesta
www.pklty.fi/kaupunkikartoitus. Jos sinulla herää kysymyksiä tai haluat varata lohkon ota yhteys projektin
koordinaattori Matti Koivulaan, s-posti mjkoivula@gmail.com , puh. 045-1144929. Rohkeasti mukaan
laskemaan!
Tunnetko linnuista kiinnostuneita, jotka eivät vielä ole jäseniä? Voit markkinoida jäsenyyttä heille. Jäsenmaksu on
edelleen 25 €, opiskelijat 20 € ,perhejäsenet 5 €. Uudet jäsenet ilmoittavat maksun viestissä nimensä ja osoitteensa.
Vanhojen jäsenten kannattaa ilmoittaa sähköposti-ja postiosoitemuutokset jäsensihteerille:
pk.lintutieteellinen@gmail.com .

Ilmoita lintuhavaintosi Tiiraan ( www.tiira.fi ). Kirjaudu sinne jäsenenä, koska silloin käytössäsi on enemmän
ominaisuuksia (jäsennumero Siipirikon osoitetarrassa). Tiira on oma havaintokirjasi, missä havainnot säilyvät helposti
käsiteltävässä muodossa (helppo etsiä vanhojakin asioita). Samalla tuotat arvokasta lintudataa linnustonseurannan
käyttöön. Älä aseta kirjaamisen arvoisen havainnon rimaa liian korkealle. Halutessasi voit salata havainnon näkymästä
peruskäyttäjille. Tiira uudistuu tulevaisuudessa entistäkin paremmaksi.
Jos vesistöt pysyvät auki tammikuulle tarkkaile erityisesti vesilintuja! On havaittu vesilintujen talvehtimisen olevan
muuttumassa. Kun talvet leudontuvat ja vedet pysyvät jäättöminä on osa vesilinnuista alkanut talvehtia aiempaa
pohjoisempana. Birdlife selvittää tänä talvena tehostetusti vesilintujen esiintymistä maassamme.

Siipirikko
Jäsenlehtemme julkaisun ongelmat ovat pysyneet ennallaan. Tarvitaan kipeästi aineiston koostajia. Ota yhteyttä,
jos voit jollakin tapaa auttaa. Nöyrä anteeksipyyntö jäsenille, kun emme ole pystyneet tuottamaan jäsenlehteä.
Sähköpostilista ja kotisivut
Yhdistyksellä on käytössä sähköpostilista pk_lintulista@lists.uef.fi , johon voit halutessasi erikseen liittyä
(ottamalla yhteyttä hannu.huuskonen@uef.fi ). Listalla käydään keskusteluja ja siellä tapahtuu myös jonkin verran
tiedottamista. Varsinainen yhdistystiedottaminen hoidetaan kotisivujen ( www.pklty.fi ) , Siipirikon ja
jäsentiedotteiden kautta. Jäsentiedotteita emme lähetä paria kolmea enempää/ vuosi, ettei se rasita niitä, jotka
eivät halua runsasta sähköpostiliikennettä (ilmoita siis sähköpostiosoitteesi pk.lintutieteellinen@gmail.com )
Ole aktiivinen
Retkeilyn, havaintojen kirjaamisen ja laskentoihin osallistumisen lisäksi toivomme jäseniltä aktiivisuutta myös
talkoisiin ja tapahtumiin osallistumiseen yms. Mielellämme otamme vinkkejä ja ideoita siitä, kuinka ja mitä
voitaisiin tehdä nykyistä paremmin.
Vuoden 2016-2017 laji – koskikara
BirdLife Suomen seuraavaksi tutkimuslajiksi on valittu koskikara. Tarkemmin aiheesta tulevassa Tiira- lehdessä ja
yhdistyksen kotisivuilla.
Rauhallista Joulun aikaa ja Elämyksellistä lintuvuotta 2016!
terveisin pj Hannu Lehtoranta ja hallitus (0500-186607, hannu.lehtoranta@oyk.fi )

