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Vuoden 2013 tapahtumia

1.1.-31.12.2013 Apuksen ekopinnakisa. Ilmoittautumisaikaa 31.3. asti! ilmoittautumiset
hanna.pesanto@hotmail.com ja lisätiedot www.tringa.fi/apus.

26.3.2013 Kevätkokous ja kuvaesitys Järvenpäässä Järvenpää-talolla klo 18.30 - 21.00, ks. lisätiedot 
kokouskutsusta.

4.5.2013 Tornien taisto. Apus osallistuu kolmella tornilla (Hyvinkään Ridasjärvi, Tuusulanjärven Kaak-
kolan ja Koskenmäen tornit). Kisa-aika klo 05.00-13.00. Opastetut linturetket torneilla klo 10:00.

28.4.2013 Sunnuntaina retki Porkkalanniemelle kevätmuuttoa seuraamaan. Lähtö Hyvinkään 
rautatieasemalta klo 6:00 ja Järvenpään rautatieasemalta, Hotelli Rivolin parkkipaikalta klo 6:30. Bus-
simatka kestää noin tunnin, jonka jälkeen kävelemme puolisen tuntia Porkkalanniemen eteläisimpään 
kärkeen Pampskatanille. Asetumme rantakallioille seuraamaan lintujen kevätmuuttoa noin neljän tun-
nin ajaksi. Omat eväät ja lämmin tuulenpitävä vaatetus mukaan. Retken hinta on jäsenille 10 € ja 
muille 20 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti Lahtinen 040-5288310 tai masa.lahtinen@pp.inet.fi.

Tringan sisämaayhdistysten välinen Haastekisa-viikonloppu la 24.8. klo 00.00 – su 25.8. klo 24.00. 
Tallenna havaintosi Tiiraan ja olet mukana kartuttamassa Apuksen lajimäärää. Tämä ei ole siis henkilö-
kohtainen kisa. Lisätiedot verkkosivuilta tai Petri Solalta (petri.sola@gmail.com tai p. 050-3296140).

Birdlifen Vuoden laji 2013 on selkälokki. Lajista ei todettu Apuksen alueelta varmaa pesintää v. 
2006 - 2010 toteutetussa lintuatlaksessa, joten pesimälajina selkälokki taitaa olla alueeltamme hävin-
nyt. Edellisissä atlaksissa 1970- ja 1980-luvuilla pesintä varmistettiin yhdessä ruudussa. Selkälokki-
havaintoja kerätään tänä vuonna tehostetusti ja ne pyydetään ilmoittamaan Tiiraan.



Apus ry          

Apus ry toimii kuuden kunnan alueella: Hyvinkää - Järvenpää - Kerava - Mäntsälä - Nurmijärvi - 
Tuusula. Apus on valtakunnallisen Birflife Suomen alueellinen jäsenyhdistys ja liittymällä jäseneksi 
tuet alueellista ja valtakunnallista luonnonsuojelua. Puolet jäsenmaksustasi tilitetään Birdlife Suomen 
toimintaan luonnon puolesta.

Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 20 € ja perhejäseniltä 4 €. Apuslainen saa Tringa-lehden 14 eurolla.
Jäsenmaksujen laskutus on vuoden 2013 alusta muutettu tapahtumaan Birdlifen kautta. Saat lähiai-
koinaerillisen kirjeen, jossa ovat maksuohjeet.

Apuksen hallitus

Varapuheenjohtaja
Petri Sola
Mäntsälä
petri.sola@helsinki.fi
p. 050 329 6140

Taloudenhoitaja
Matti Lahtinen
Hyvinkää
masa.lahtinen@pp.inet.fi
p. 040 528 8310

Puheenjohtaja valitaan kevätkokouksessa 26.3.2013.

Aluevastaava

Mika Asikainen
mika.asikainen@saunalahti.fi
p. 040 025 1389

Jäsenkirjeen toimitus

Kalle Särkkä
kalle.sarkka@gmail.com
p. 040 580 7758

Havaintojen kerääminen ja ilmoittaminen

Havaintojen kerääminen ja arkistointi on siirtynyt internetpohjaiseen Tiira-havaintojärjestelmään.
Tiiraa ylläpitää Birdlife Suomi ja sen avulla voit ilmoittaa omia havaintojasi sekä selata lintuhavaintoja 
Apuksen alueelta ja koko Suomesta. Yhdistyksen yhteyshenkilölle voit edelleenkin ilmoittaa havain-
toja ja kysellä lisätietoja. Tiira löytyy osoitteessa www.tiira.fi.
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Mika Ylinen
Järvenpää
ylinen.mika@elisanet.fi
p. 040 594 4988
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honkala.juha@gmail.com
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Apuksen ekopinnakisa lähti käyntiin 1.1.2013, ja tätä kirjoittaessa mukaan on ilmoittautunut 20 kisaa-
jaa Apuksen alueen eri kunnista. Uusia ekopinnailijoita mahtuu ja ehtii mukaan vielä runsaasti, sillä 
ilmoittautumisaikaa on maaliskuun loppuun asti ja mahdolliset alkuvuoden ekopinnat voi halutessaan 
ilmoittaa myös takautuvasti.

Ekopinnakisan idea on liikkua jalan, suksin, pyöräillen, meloen, soutaen tai muilla keksimilläsi ilman 
moottorivoimaa kulkevilla välineillä ja pyrkiä havaitsemaan mahdollisimman monta eri lintulajia näillä 
retkillä tai esimerkiksi työmatkoilla. Autot, moottoripyörät, moottoroidut veneet, lentokoneet tai kuu-
mailmapallot ja niin edelleen sekä julkiset kulkuneuvot, kuten junat tai bussit, ovat kisan näkökulmasta 
kiellettyjä. Kisassa valitaan niin sanottu kotipesä, josta retket ja ulkona liikkuminen alkavat ja jonne 
ne päättyvät - yleensä kisaajan koti on yhtä kuin kotipesä. Kotipihalla oleskelevaa lintua ei kuitenkaan 
tarvitse hätistää matkoihinsa ulos ryntäämällä, vaan myös kotipesän ikkunan läpi havaitut lajit lasket-
aan ekopinnoiksi.

Kisa jatkuu tänä vuonna vuoden loppuun asti lähinnä siksi, että hyödynnämme tällä kertaa Tringan 
ekohavaintojen keräämiseen tarkoitettua webbi-järjestelmää. Siitä huolimatta Apuksen kisaan kelpaa-
vat tietenkin vain Apuksen alueella havaitut lajit. Kannattaa huomioida myös se, että vain Apuksen 
jäsenet saavat osallistua, mutta myös perhejäsenet ovat jäseniä.

Moni nyt mukaan lähteneistä oli mukana myös viime vuonna ja oli kokenut kisan sen verran mukavas-
ti koukuttavaksi, että oli puolittain pakkokin lähteä uudelleen kisaamaan. Samassa yhteydessä osa 
ilmoittautuneista on kertonut myös tavoitteistaan tälle vuodelle. On ollut ilo lukea kisaajien ajatuksia, 
miten viime vuonna lajeja kertyi x kappaletta ja tälle vuodelle oma tavoite on x+y. Osassa viesteistä 
on myönnetty, ettei edes kaivata kärkikahinoihin, vaan motivaatioksi kisaamiselle riittää oma liikunnan 
ilo yhdistettynä lintujen havainnointiin ekologisesti. Olipa joku hankkinut uuden polkupyöränkin, jotta 
keväämmällä uskaltaa polkaista vähän pidemmänkin lenkin.

Kisan vetäjän oma pinnasaldo ei ole lähtenyt huimaan kasvuun, kun puoli tammikuuta kului muissa 
maisemissa ja siellä muissa maisemissa hankittu rasitusvammakin esti vielä jonkin aikaa kaiken ret-
keilyn. Onni on kuitenkin pitenevä päivä, joka mahdollistaa konttorirotallekin valoisaa aikaa ja ekopin-
noja myös työpäivän jälkeen. Ja pianhan ne muuttolinnutkin palailevat kukin vuorollaan lisäämään 
havaintojen monimuotoisuutta lintulaudalla vierailevien tiaisten, viherpeippojen ja urpiaisten lisäksi.

Tänä vuonna osallistuminen ekopinnakisaan tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti:
1. lue kisan säännöt: http://www.tringa.fi/apus/tapahtumat/Ekokisa2013.shtml
2. ilmoittaudu sähköpostitse Hannalle (hanna.pesanto@hotmail.com), kerro myös kotipesä ja retkei-
letkö laajemmin Tringan alueella vai ainoastaan Apuksen alueella (tämä tieto helpottaa järjestäjän 
tekemää seurantaa)
3. ilmoita myös ekopinnat Tiiraan
4. ilmoita ekopinnat lisäksi Tringan ylläpitämään havaintojen keruukoneeseen: http://www.tringa.fi/
ekopinnaskaba/

Apuksen alueen Ekopinnakisa 2013 

Hanna Pesanto



Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry:n sääntömääräinen kevätkokous
kutsutaan koolle tiistaiksi 26.3.2013.

 Aika    Tiistai 26.3.2013 klo 18.30 – 21.00
Paikka   Järvenpää-talo, kokoushuone 1 (Hallintokatu 4, Järvenpää)

Käsiteltävät asiat  Sääntömääräiset kevätkokousasiat
     • vuosikertomus 2012
     • tilit ja tilintarkastajien kertomus 2012
     • hallituksen tili- ja vastuuvapaus 2012
     • yhdistyksen puheenjohtajan valinta

    Varsinaisen kokouksen jälkeen Olli Korander pitää kuvaesityksen  
    otsikolla ”Retkiä Atlantin saarille ja Galapagoksen lintuja”.

    Paikan päällä myös pullakahvitarjoilu.
    
    Lisätietoa käsiteltävistä asioista ja järjestelyistä allekirjoittaneelta
    p. 050 329 6140 tai petri.sola@helsinki.fi.

    Tervetuloa
    Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:n hallitus

   

Kutsu kevätkokoukseen

Apus-sähköpostilista ja Tikli-viestit

Apus-lista on Apuksen jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, jonka kautta lähetetyt viestit välittyvät kaikille listalle 
liittyneille. Apus-listalla välitetään tuoreita alueen lintuhavaintotietoja, lyhyitä katsauksisa, yhdistyksen ajan-
kohtaisia tiedotteita ja muuta harrastukseen liittyvää. Palvelu on maksuton ja jäsenet voivat ilmoittautua listalle 
vaikka sähköpostitse: honkala.juha@gmail.com.

Tikli-tekstiviestipalvelu on Apuksen jäsenille tarkoitettu harvinaisten lintujen tiedotuspalvelu. Havaintotieto 
lähetetään useimmiten jo heti havaintopaikalta, joten bongauksesta kiinnostuneilla on hyvät mahdollisuudet 
harvinaisuuksien näkemiseen. Havaintoja on välitetty vuosittain n. 50-60 kpl, joista osa valtakunnantason harvi-
naisuuksia. Tikli-palvelun liittymismaksu on 15€ ja viestit maksavat n. 0,13 € kpl. Lisätietoja  palvelusta 
apus@birdlife.fi.


