
    Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y. 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2014 

1. Hallitus   Puheenjohtajana jatkoi neljättä kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen 

toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri/jäsen- ja tiedotussihteeri Tarmo 

Sotikov, rahastonhoitaja Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Jani Varis, Tuula Pirnes, 

Janne Koskinen ja Hannu Kauhanen. 

Hallitus kokoontui viisi kertaa (joista yksi epävirallinen BL:n edustajan tapaaminen). Lisäksi 

hallitus kävi keskusteluja hallitusasioiden valmistelussa sähköpostiviesteillä ja puhelimella. 

2. Toiminta 

2.1 Kokoukset ja kokoontumiset    Huhtikuussa ja marraskuussa pidettiin sääntömääräiset 

vuosikokoukset. Yhdistykselle hyväksyttiin uudet säännöt, jotka tulevat voimaan vuoden 2015 

puolella. Kuukausikokoontumisiin osallistui yhteensä 61 henkilöä.  Lieksassa pidettiin 

yhdistyksen esittäytymisen merkeissä lintuilta, johon osallistui 40 henkilöä. Enossa 

käynnistynyt paikallinen kerhotoiminta on jatkunut aktiivisena. BirdLifen Inka Plitt kävi 

palaverissa hallituksen kanssa 16.9. 

2.2  Tapahtumat             

1.1.   Reijo Ruokonen:  Eka-ekaa- pinnakisa (16 osallistujaa, 47 lajia, voittajalla 34 lajia).              

25.-26.1.  Valtakunnallinen PihaBongaus- tapahtuma ( 695 pihaa, 47 lajia ).                 

 2.-3.2.   Rengastajakokous Seinäjoella ,  osallistujina 13 P-K:n rengastajaa 

4.3. Risto Juvasteen esitys ”Lokkiretkeilyä Karjalassa”, Enon lintukerhosssa (25 osallistujaa) 

23.3. Seinäjoki (Hannu Lehtoranta ja Janne Koskinen) ja 16.11. Jyväskylä (Hannu Lehtoranta ja 

Janne Leppänen).  BirdLife Suomen edustajiston kokoukset  

31.3.  Lieksan lintuilta (Pertti Tolvanen, Esko Lappi ja Hannu Lehtoranta) 40 osallistujaa 

2.4. Pihlat-kuoron lintuilta Kiihtelysvaaran Suojapirtillä, kuorolaulua ja lintutietoutta yhdistänyt 

tapahtuna, noin 30 osallistujaa (Janne Leppänen ja Hannu Lehtoranta). 

23. ja 24.4. Enon koulun lintuinfo 7. luokkalaisille (Reijo Erola). Lasten lintupäivä Tohmajärven 

Vartialassa (Toni Nurmi) 

26.3.  Kevätvuosikokous ( 7 osallistujaa) 

19.3. ja 22.4.  Pönttötalkoot. N. 20 osallistujaa (250 myytävää pönttöä).  Pönttösarjoja 

toimitettiin Jns srk:n lapsityölle 30 kpl ja Kuntohoville 8 kpl. 

Harri Hölttä: Lintukurssi Joensuussa 26.3., 17.4 , 7.5. ja 10.5.   n.20 osallistujaa (HH ja JL) 



13.4. ja 27.4. Lintukävelyt Joensuussa (Janne Leppänen ja Jari Kiljunen) 12 + 12 osallistujaa  

 26.4.   Toritapahtuma (pönttömyynti+esittäytyminen) 

29.4.  Oravilahden lintutornin avajaiset. Samassa yhteydessä luovutettiin vuoden 2013 

Positiivinen lintuteko- palkinto Markku Haloselle. 

1.5.   Yhdistys esittäytyi Liperin yrittäjien vappupäivässä ja myöhemmin kesällä Eno-päivillä. 

 3.5. Valtakunnallinen ”Tornien taisto”, 16 tornia, (Oku,Sysmäjärvi Lahdenjoensuu, sijoitus                                  

.  94 lajia).     

Lasten lintuviikko, Enon lintukerho (Tapio Piipponen) järjesti retken päiväkodin väelle (56 

osallistujaa).                               

  Syys- lokakuu   Kiteen hanhiviikot (satoja kävijöitä) (yhdessä Keski-Karjalan luonnonystävien 

kanssa). 

25.-26.10.  Joutsenbongaus  

26.11. Syysvuosikokous, esitelmä Matti Koivula: Kontiosuon kaatopaikan linnut 2012-14 (14 

osallistujaa). 

29.11. Tikkapikkujoulu Polvijärvellä yhdessä naapuriyhdistysten kanssa (PKLTY 12 osallistujaa). 

Tapahtumassa lisäksi rengastuksen esittelyä Polvijärven päiväkodin väelle (n.20 lasta+10 aik) 

6.12. Itsenäisyyspäivän ralli (Harri Hölttä) 8 joukkuetta, 52 lajia, voittajilla 40 lajia. 

Vuosi 2014: Kuukausipinnakisa (Harri Hölttä) , 12 osallistujaa, voittajan pisteet 1062. 

                                                                      

2.3.  Julkaisutoiminta    Yhdistyksen lehteä Siipirikko ilmestyi  numero 1/14. Julkaisussa 

siirryttiin vuosikatsaustyyppiseen muotoon. Julkaisurästissä on muutama aikaisempi numero.  

Syynä mm. luvattujen juttujen viivästyminen. Päätoimittajana toimi Harri Hölttä.   Yhdistyksen 

WWW-sivuston hoitajana jatkoi Tarmo Sotikov. Www- sivuston merkitys yhdistyksen 

toiminnan päämäärien edistämisessä ja tiedon välittämisessä on entistäkin tärkeämmässä 

roolissa. 

2.4.  Höytiäisen kanavan lintuasema  Lintuaseman toiminta oli aktiivista etenkin syyskaudella 

ja rengastuksissa päästiin lähelle 31 vuoden keskiarvoa (3930). Lintuja rengastettiin vuoden 

ensimmäisellä puoliskolla 2 päivänä ja loppuvuonna miehitystä oli 57 päivänä. rengastuksia 

kertyi 61 lajista yhteensä 3806 ja kontrolleja 281. Runsaimmat verkkolajit olivat urpiainen 

(1333 reng – uusi ennätys), pajulintu (359), talitiainen (342), sinitiainen (179) ja hippiäinen 

(154). Hankittiin uusia kahlaajakatiskoita ja ennätyksellisesti saatiin tyllejä (6), jänkäkurppia 

(51) ja taivaanvuohia (64). Muita kahlaajia saatiin pikkusirri (3), kuovisirri (1, aseman 3. 

rengastus), suosirri (5), suokukko (19), liro (4) ja lehtokurppa (1). Metsäkirvinen saavutti 



toiseksi parhaan tuloksen (124). Harvalukuisista saatiin varpushaukka (4), pikkulokki (2), 

varpuspöllö (3), helmipöllö (1), valkoselkätikka (3), pikkutikka (5), pensastasku (2), 

viitakerttunen (1), mustapääkerttu (1), taigauunilintu (2), töyhtötiainen (12), pähkinänakkeli 

(1), isolepinkäinen (4) ja tundraurpiainen (16). Rengastuksista vastasivat Ari Latja (2030), 

Johanna Lakka (894), Markku Huttunen (580), Juha Miettinen (299) ja Reima Hyytiäinen (3). 

Toukokuussa lintuasemalla kävi muutamia opiskelijaryhmiä tutustumassa rengastukseen. 

Kesällä rengastettiin edellisvuotiseen tapaan pesäpoikasia ja emolintuja aseman lähistöllä. 

Talvilintuja ruokittiin kahdessa pisteessä.     

 

2.5.  Lintujensuojelu     Yhdistyksen suojelu- ja IBA- vastaavana toimi Heikki Pönkkä. Kaikilla 

Pohjois-Karjalan IBA- alueilla on nimetyt kohdevastaavat. Yhdistys osallistui BirdLife Suomen 

uhanalaisten ja vähälukuisten lajien seurantatutkimuksiin. Linnustonsuojelun edistämiseksi 

yhdistys teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suojelupainotteista toimintaa tehtiin viranomais-, 

kunta- ja paikallistasolla ja yksittäisten lintu- ja luontoharrastajien keskuudessa. Yhdistys on 

neuvotellut mm. Linnunsuon kosteikon metsästyksestä. TIIRA- havaintoaineistoa hyödynnettiin 

monissa linnustonsuojelua edistävissä yhteyksissä. Aineistoa luovutettiin mm. P-K:n ELY-

keskuksen käyttöön sekä muutamiin BirdLife Suomen välittämiin tutkimuksiin.  

 Yhteistyö Suomen Metsäkeskuksen P-K:n alueyksikön kanssa jatkui petolintujen pesien 

säilymiseen tähtäävässä luonnonhoitohankkeessa (luovutettiin uusien löytyneiden 

pesäpaikkojen tiedot sääksestä, kana-, hiiri-  ja mehiläishaukasta sekä huuhkajasta ja 

viirupöllön luonnonkoloista).  Puustoiset suot- luonnonhoitohankkeessa jatkettiin yhteistyötä 

kuukkelin elinympäristöjen säästämiseksi ja ennallistamiseksi. Yhdistyksen jäsenillä on 

merkittävä määrä pöllönpönttöjä, tuulihaukan pönttöjä ja muita pöntötyksiä. Pönttötalkoilla 

on tehty pönttöjä myyntiin niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta itse tehdä pönttöjä (n. 

250 ).  Risto Juvaste organisoi lintujen talviruokintaan merkittävän määrän auringonkukkaa ja 

pähkinää. 

2.6.  Arkistot ja lintuhavaintojen keruu     Vuodesta 2008 lähtien yhdistyksen lintuhavaintojen 

keruu ja arkistointi on tapahtunut Tiira- havaintojen keruujärjestelmään. Lisäksi arkistoitavia 

havaintoja kerätään erikseen petolintujen pesinnästä. PKLTY:n petolintuarkistoon pesintään 

liittyviä havaintoja on kerätty aktiivisesti vuodesta 1982 lähtien (ylläpitäjänä Hannu 

Lehtoranta). Uutena aloitettiin petolintujen pesien tietojen tallentaminen Helsingin Yliopiston 

Rengastustoimiston järjestelmään (pesintävuodesta 2012 alkaen).  

 Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2014 P-K:sta yhteensä 45 596 havaintoa ( v. 

2013  41 818  havaintoa v. 2012 44 414  v.2011 35 025 v. 2010   37 855, v.2009   35 947, v.2008   

37 579). PKLTY:n yhdistyskäyttäjinä toimivat Harri Kontkanen, Hannu Lehtoranta, Jani Varis, 

Roni Väisänen, Janne Leppänen, Janne Koskinen sekä pääyhdistyskäyttäjänä Harri Hölttä. 

Yhdistyksen hallitus on harkintansa mukaan luovuttanut ja myynyt havaintoarkistojen tietoja 

sopiviksi katsomiinsa tarkoituksiin.                  



Maakunta-arkistoon on tallennettu aluerariteettikomitealle tehdyt havaintoilmoitukset vv. 

1976-2001. Muu yhdistyksen arkisto oli hajasijoitettuna eri paikkoihin Joensuun kaupungin 

tarjoamien tilojen käytön päätyttyä.   

BirdLife Suomen tutkimuslajina 2014 oli laulujoutsen (lajivastaavana Hannu Lehtoranta). 

 Yhdistys ylläpiti jäsenten viestintää varten tarkoitettua sähköpostilistaa 

(pk_lintulista@lists.uef.fi), johon lähetettiin vajaa 300 viestiä. Listan ylläpidosta on vastannut 

Hannu Huuskonen. Listalla oli toimintavuoden lopussa 127 osoitetta.                        

2.7.   Kirjasto     Yhdistyksen kirjasto siirrettiin takaisin yliopistolle (Natura-talo,atk-luokka). 

Lintulehtivaihdon myötä yhdistyksen kirjastoon saapuu valtaosa maamme lintulehdistä. 

Uusimmat lehdet kierrätettiin Joensuun kaupunginkirjaston lehtilukusalin kautta. 

2.8.  Retket ja retkikummitoiminta   Yhdistyksen retkikummeina toimivat Hannu Lehtoranta,  

Markku Halonen, Janne Leppänen ja Tapio Piipponen. MH oli toimijana Kiteen Hanhivaaran 

hanhiviikkojen järjestelyissä. 

2.9.  Enon lintukerho  Aktiivinen toinen toimintavuosi. Kokoontumisia 16 kertaa (23 henkilöä, 

keskimäärin 12). Yhteisiä retkiä 8, joissa 58 osallistumiskertaa. Lasten lintuviikon retkeen 

osallistui 56 henkilöä. Lintuharrastusesittelyä Eno-päivillä (kymmeniä kävijöitä). Kerho perusti 

uuden talvilintulaskentareitin. Toiminnasta tarkemmin erillisessä liitteessä. 

3.  Talous    Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 4028 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden lopussa 

oli 15995 €. Jäsenmaksu oli 25 €, opiskelijoilta 20 € ja perhejäseniltä 5 €. Siipirikko lehti ei 

sisälly perhejäsenmaksuun. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 264 ( 223varsinaista-, 23 

opiskelija- ja 17 perhejäsentä). Lisäksi oli 1 Siipirikon tilaaja. Jäsenmaksusta 12 € jäseneltä meni 

BirdLife Suomelle.                        

Toiminnantarkastajina toimivat Auli Patjas ja Reijo Ruokonen, varalla Harri Kontkanen ja Osmo 

Heikkala. 

4.  Yhteydet muihin yhdistyksiin    Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa 

toimivat Hannu Lehtoranta, Janne Koskinen ja Janne Leppänen. HL ja JK osallistuivat 

edustajiston kevätkokoukseen Seinäjoella. Syyskokoukseen Jyväskylässä osallistuivat HL ja JL. 

Suojeluvastaava Heikki Pönkkä toimi Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin 

aluepäällikkönä. Luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä etenkin kaava-asioissa ja 

tapahtumien järjestämisessä ( Hatunvaaran hanhiviikot).  PKLTY:n jäseniä osallistui Keski-

Karjalan luonnonystävien järjestämään vuosittaiseen Metsälintumaraton- tapahtumaan.                                                          

Itä-Suomen tikkaharrastajien tapahtumassa Polvijärvellälla kokoontuivat PKLTY:n, Orioluksen , 

EKLY:n ja Keski-Karjalan luonnon väkeä. 

5.  Tiedotustoiminta      Lintuasiat olivat hyvin esillä maakunnan päälehdessä Karjalaisessa ja 

monissa paikallislehdissä sekä Pohjois-Karjalan Radiossa (mm.  haastattelut ajankohtaisista 

lintuasioista). Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin pk_lintulistalla, kotisivuilla, 

mailto:pk_lintulista@lists.uef.fi


paikallislehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa. Jäsentiedotusta toteutettiin kahdella 

jäsenkirjeellä (sähköposti ja posti). 

Yhdistys palkitsi vuoden Positiivisesta lintuteosta sanomalehti Karjalaisen (runsaat lintujutut ja 

lintuvisa). 

 

Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa 

Joensuussa xx.x.2015. 

 

 


