
 
 

Enon lintukerhon toiminta v.2015 

Kerhon keskeisin toimintamuoto on joka toinen keskiviikko tapahtuvat kokoontumiset Enon srk:n 

Hyvänmielen Tuvalla ja sen lisäksi yhteiset retket ja osallistumiset erilaisiin tapahtumiin.  Tiloista 

emme maksa vuokraa, mutta vapaaehtoisen kahvimaksun jätämme srk:n diakoniatyölle 

korvaukseksi tilojen ja laitteiden käytöstä.  

Kerho kokoontui kevätkaudella 10 kertaa ja syyskaudella 9 kertaa. Kävijöitä oli keskimäärin 

12/kerta (max 17 ja min. 8/kerta). Vakituisia kävijöitä on noin 17 henkeä, sen lisäksi kerran pari 

käyneitä kymmenkunta henkeä. 

Kerho kokoontuu päiväsaikaan (11.30-14), joka jonkin verran rajoittaa osallistumismahdollisuuksia. 

Kuitenkin kerhon perustajaporukka halusi nimenomaan päiväaikaista kokoontumista iltojen sijaan. 

Osallistujat ovatkin iäkkäämpää, jo työelämästä syystä tai toisesta poistuneita ihmisiä, lähinnä 

eläkeläisiä. 

Kerhokokoontumisten aiheita ovat ajankohtaiset lintumaailman tapahtumat. Myös vierailevia 

esitelmöitsijöitä on pyritty saamaan mukaan. Kevätkaudella Janne Leppänen piti ansiokkaan ja 

väkeä keränneen esityksen petolintuaiheesta. Syksykaudella Reijo Erola kertoili harrastuksestaan 

ja erityisesti Uimaharjun alueen linnuista ja lintupaikoista. 

Toimintaa ja retkiä 

• Kerholaiset osallistuivat Enopäiville 11.7. yhdessä Enon luonnonystävien kanssa. Kävijöitä 

kojullamme oli varovaisestikin arvioiden väh. 100 henkeä. Heille kerrottiin harrastuksesta, 

myytiin linnunpönttöjä, julisteita ja aiheeseen liittyvää muuta materiaalia. Pklty:lle tilitettiin 

Pklty:n tavaroiden tuotto (julisteita, pönttöoppaita ja peltireikiä).  Omaa pienmyyntiä 

olivat kerholaisten tekemät pöntöt ja pari hyönteishotellia. Niistä saaduilla tuotoilla 

katetaan pieniä kerhokuluja kuten kahvituksia ja mm. pikkujoulumenoja.   

• Talvilintulaskenta Enon kirkonkylän alueella tammikuussa, maaliskuussa ja marraskuussa. 

• Osallistuminen tornien taistoon Kontiolahden pitkärannan tornilla  ( 4:n hengen joukkue + 

kerholaisia ja vierailijoita tornilla muistaakseni  n.10 henkeä ) 

• Lasten lintuviikon lintupäivän järjestäminen yhdessä Enon kirjaston ja päiväkerholaisten 

kanssa. Osallistujia yhteensä 61 henkeä joista lapsia 45 ja aikuisia 16 

• Esitelmä Enon martoille  ”Linnut Enon paikannimissä” osallistujia 18 henkeä (Juha-Veikko 

Mikkola ja Tapsa Piipponen) 

Yhteiset retket 

• Pihabongaus 24.1.  Enon Heposärkän linnunruokintapaikalla mukana osallistujia 11 

henkeä 

• Patvinsuon päiväretki 20.5. Osallistujia 14 (joista kolme alle 18v.) 

• Hanhiretki 23.9. Jari Nivan Kodalla Oulilantiellä Enossa. Osallistujia 15 henkeä  

• Näiden lisäksi ovat kerholaiset tehneet keskenään pienempiä lintu- ja bongausretkiä 


