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Lintulehtien tulevaisuus
Viime vuosina on keskusteltu paljon paikallisten lintulehtien tulevaisuudesta. On selvä, että pienillä
resursseilla toimivat yhdistykset
ovat ongelmissa koko ajan nousevien painatuskustannusten sekä
lehden tekemisestä aiheutuvan työmäärän kanssa. TLY on kuitenkin
kaikesta huolimatta panostanut
Ukulin tekemiseen viime vuonna.
Lehden pariin kerättiin toimituskunta, jotta suuri työmäärä ei kasautuisi ainoastaan yhden hengen
harteille. Seitsenhenkisestä toimituskunnasta löytyy osaamista lähes
kaikilta lintuharrastuksen osa-alueilta. Tärkeimpänä tietysti vahva
tietämys yhdistyksen alueen sekä

koko valtakunnan linnuista. Lehden ilmestymisen jälkeen kokoonnumme yhdessä suunnittelemaan
seuraavaa lehteä, jaamme jokaiselle
tehtävät ja sovimme aikatauluista,
joista kaikki pitävät kiinni. Näin
voimme varmistua siitä, että lehti
ilmestyy ajallaan.
Koska olemme tekemässä lehteä
jäsenillemme, on lehden suunnittelussa panostettu siihen, että sieltä
löytyisi jokaiselle jotain mieluisaa
luettavaa. Vaikka toimituskunta suunnittelee lehden rungon ja
tuottaa suurimman osan jutuista,
niin toivomme juttuja myös yhdistyksen rivijäseniltä. Hyviä esi-

merkkejä tällaisista jutuista ovat
tässä numerossa julkaistavat Irene
Roution ja Matti Vallan juttu palokärjen esiintymisestä Kakskerrassa
sekä Esko Joutsamon hieno kirjaarvostelu teoksesta Muuttohaukka
– Taivaanjumala. Vuodesta 2008 on
tulossa Ukulin kannalta merkittävä, koska TLY pyrkii julkaisemaan
kahden tavallisen numeron lisäksi
kolmannen
katsauspainotteisen
lehden. Tämä vuosikatsauksena
julkaistava lehti kaipaa kipeästi kirjoittajia. Katsausten kirjoittaminen
on vaativaa työtä, mutta samalla
hyvin antoisaa ja siinä voi kehittää
omia taitojaan juttujen kirjoittajana. Ehkä juuri sinä olet mukana
seuraavan Ukulin teossa!
Uskon vahvasti, että Ukulilla on
vankka tulevaisuus painettuna
lehtenä, vaikka internetin halvat
kustannukset ja helppo julkaisutapa varmasti jossain vaiheessa tuovat lisää keskustelua nettilehden
mahdollisuudesta. Millaisena sinä,
yhdistyksen jäsenenä ja Ukulin
lukijana, näet lehden tulevaisuuden? Voitko kuvitella itsesi viiden
vuoden päästä istumaan Jurmon
huussiin läppäri sylissä lukemaan
Ukulia? Sitähän minäkin, mutta voi olla että se on vielä jossain
vaiheessa tosiasia. Viime lehden
ilmestymisen jälkeen pyysin palautetta lehden sisällöstä. Sain yhden
vastauksen sähköpostitse ja kourallisen suullisesti. Se ei ole paljon
yli 600 jäsenen yhdistyksessä. Olen
kuullut sanonnan, että hiljaisuus
on myöntymisen merkki. Ukuliin
ollaan siis tyytyväisiä?
Mukavia lukuhetkiä Ukulin parissa,
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