
Kyly:n ekopinnakisa 2011 - Säännöt tarkennettuna:  
 

1. Kisa-aika ja alue: 

 

Aikana on koko vuosi 2011 ja kisa-alue Kymenlaakso, eli Kylyn toimialue. Tältä ajalta ja alueelta kukin osallistuja 

laskee havaitsemansa ekopinnat. Ekopinnoiksi voi laskea lajien lisäksi myös muut havaitsemansa lajit poissulkevat sp.- 

ja vel-lajit (esimerkiksi käpylintulajista voi ottaa pinnan jos ei ole havainnut lajilleen määritettyjä käpylintuja).  

 

2. Hyväksyttävät pinnat 

 

Jotta voit ottaa havaitsemasi lajin ekopinnaksi, tulee 

matka pihaltasi havaintopaikalle ja takaisin olla tehty 

ilman moottoriajoneuvoja. Myös pihahavaintosi 

lasketaan mukaan ekopinnoiksi. Asuintalojen hissejä ei 

lasketa kisassa kielletyksi matkaamiseksi, vaan hissin 

mahdollinen käyttö lasketaan asumiseen liittyväksi 

toiminnaksi. Julkinen liikenne (junat, bussit, 

yhteysalukset jne.) lasketaan moottoriajoneuvoiksi, eli 

niiden käyttö on kiellettyä. 

 
Esimerkiksi polkupyörä on hyväksyttävä kulkuväline 

ekopinnakisassa. Kuva: EP 8/2010. 

 

3. Osallistumispaikka 

 

 Voit osallistua vain yhdeltä pihalta kisaan ja kisapihan voi vaihtaa kesken vuotta vain muuton tähden. Lähtökohtaisesti 

kisapiha on kotisi, mutta voit valita myös muun pihan johon sinulla on selvä yhteys (esim. mökkisi tai lähisukulaisesi 

koti). Näin myös Kyly:n alueella satunnaisemmin retkeilevä voi osallistua tuollaiselta pihalta kisaan. Tuolloin pitää 

kuitenkin muistaa että kisaan voi laskea vain Kylyn alueella havaitut lajit mukaan. 

 

4. Havaintojen ilmoitus  

 

Kisaan osallistujia kehoitetaan ilmoittamaan merkitykselliset havaintonsa tuoreeltaan Tiiraan. Mikäli Tiiran käyttö ei 

ole mahdollista, voi havainnot ilmoittaa tuttujen, kisavastaavan tai aluevastaavan kautta. Pinnatilanteen ilmoitus, ks. 

kohta 6.  

 

5. Spontaanien pinnojen erottaminen 

 

Kisaan osallistujat voivat halutessaan erotella spontaanit (= itse löytämänsä) lajit kokonaislajimäärästään, jossa on 

mukana myös bongatut lajit, eli ne joita on mennyt katsomaan ennakkotiedon perusteella. Väliaikatilanteissa sekä 

lopputuloksissa järjestys muodostuu kuitenkin vain kokonaislajimäärän mukaan ja spontaanien lajien määrä ilmoitetaan 

tilanteissa lisätietona. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kisaaja voi itse tulkita, bongasiko linnun vai ei.  

 

6. Osallistuminen ja väliaikatilanteiden ilmoitus 

 

Kisaan voivat osallistua kaikki Kymenlaaksossa vakituisesti tai väliaikaisesti asuvat ja kisaan ei ole pakollista 

ennakkoilmoittautumista. Osallistujien toivotaan ilmoittavan väliaikatilanteensa aina kuukauden vaihtuessa, viikon 

sisällä kuun vaihteesta. Väliaikatilanteeseen lajimäärä, pari parasta uutta lajia sekä halutessaan spontaanien lajien 

määrä. (esimerkki: tilanne 31.3. 80 lajia, tammitikka ja tunturikiuru, 70 spontaania). Ensimmäiseen tilanteeseen 

laitetaan mukaan kotipaikka (tai muun kisapiha) kylän tarkkuudella (esim. Kouvola, Myllykoski). Kisaan voi 

ilmoittautua mukaan myös kesken vuoden ja väliaikatilanteen puuttuminen ei johda kisasta hylkäykseen.  

 

7. Muuta  

 

Näitä sääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa kisan kuluessa.  



 

Sääntöjen tulkintaesimerkit:  
 

a) Ajat ensin kodistasi autolla suonlaitaan ja teet sitten kävelylenkin suolle. Havaitset suolla riekkoparven, mutta et voi 

laskea riekkoa kuitenkaan ekopinnakisaan. Olet nimittäin tullut kotoasi havaintopaikalle käyttäen myös 

moottoriajoneuvoa. 

 

 b) Pyöräilet kotoasi Kotkan Sapokkaan, ja näet hieman ennen Sapokkaa ylilentävän ruskohaikaran. Jatkat retkeäsi 

Sapokasta yhteysaluksella Kaunissaareen, jossa näet rantakivikossa virtavästäräkin. Palaat Kaunissaaresta takaisin 

Sapokkaan ja jatkat Sapokasta retkeä polkupyörällä takaisin kotiisi. Saat ruskohaikarasta ekopinnan, sillä olet 

matkannut havaintopaikalle ja takaisin ilman moottoriajoneuvoa, vaikka välillä kävitkin Kaunissaaressa moottoroidulla 

aluksella. Virtavästäräkistä sen sijaan et saa tähän kisaan ekopinnaa.  

 

c) Havaitset pihabongauksessa ruokinnallasi valkopäätiaisen. Lähdet pihabongauksen jälkeen autolla käymään 

mummolassa ja huomaat mummolan läskiruokinnalla puolestaan ruokailevan vihertikan. Voit laskea vain jomman 

kumman lajin ekopinnakisaan sen mukaan kumman pihan olet valinnut kisan lähtöpaikaksi. Jos olisit matkannut kodin 

ja mummolan välimatkat esimerkiksi hiihtäen, olisit saanut molemmista lajeista pinnan ekopinnakisaan. 

 

 

Lisätietoja kisasta sekä väliaikatilanteiden ilmoitus: 
 

Esa Partanen, p. 044 552 6617 esa.partanen /ät/ yahoo.com tai esapart/ät/gmail.com 

 

  


