Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015
1. Hallitus Puheenjohtajana jatkoi viidettä kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen
toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri/jäsen- ja tiedotussihteeri Reima
Hyytiäinen, rahastonhoitaja Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Jani Varis ja Hannu
Kauhanen.
Hallitus kokoontui neljä kertaa käsitellen yhteensä 49 pykälän verran asioita. Lisäksi hallitus
kävi keskusteluja hallitusasioiden valmistelussa sähköpostiviesteillä ja puhelimella.
2. Toiminta
2.1 Kokoukset ja kokoontumiset Uusien sääntöjen mukaisesti pidettiin vain yksi
vuosikokous. Se pidettiin 26.2.2015. Esitelmänä kuultiin R.Juvasteen ja H.Lehtorannan
”Tappolupien villi Suomi”. Kokouksiin ja kuukausikokoontumisiin osallistui yhteensä 43
henkilöä. Nurmeksessa pidettiin yhdistyksen esittäytymisen merkeissä lintuilta, jossa
opastettiin Tiiran käyttöä. Joulukuussa Aki Aintila piti esitelmän ”Yli miljoonan petolinnun
Batumi”. Enossa paikallinen kerhotoiminta on jatkunut ihailtavan aktiivisena (kerhon
toimintakertomus liitteenä, 19 kokoontumiskertaa).
2.2 Tapahtumat
1.1. Eka-ekaa- pinnakisa, 15 osallistujaa, 52 lajia, voittajalla 38 lajia. (Reijo Ruokonen)
1.1.-31.12. Pihapinnakisa. Uudessa kisassa hyvä osanotto, 38 pihaa, 209 lajia, parhaassa
pihassa 164 lajia. (Jani Varis)
27.1. Lapsiperhetapahtuma Outokummussa (Lasten ja vanhempien yhdessä harrastaminen)
Lintuharrastuksen esittelijöinä Osmo Heikkala ja Lassi Vänskä. Kävijöitä n. 200.
24.-25.1. Valtakunnallinen PihaBongaus- tapahtuma ( 786 pihaa, 56 lajia, into/1000 as. 4,8 ).
31.1.-1.2. Rengastajakokous Jyväskylässä , osallistujina 16 P-K:n rengastajaa
26.2. Vuosikokous Biologian laitoksella (esitelmä ”Tappolupien villi Suomi” R.Juvaste ja
H.Lehtoranta).
BirdLife Suomen edustajiston kokoukset: kevätkokouksessa ei edustajaa, syyskokouksessa
Tampereella Hannu Lehtoranta ja Janne Koskinen.
3.3. ja 16.4. Pönttötalkoot Noljakan koululla, yhteensä 18 osallistujaa (183 myytävää pönttöä).
7.3. Petolintuharrastajien kokoontuminen (Liperi,Kaatamo) 17 osallistujaa.
25.3. Kuukausikokoontuminen Nurmeksessa, teemana Tiiran käyttö (6 osallistujaa)

31.3. Pöllöretki Ylä-Karjalan luonnonystävien kanssa (peruttiin myrskyn takia)
18.4. Toritapahtuma. Esittäytyminen ja pönttömyynti (n. 120 pönttöä). Tapahtumassa Janne
Leppäsen suora haastattelu YLE:n valtakunnallisessa lähetyksessä.
18.4. Lintujen tarkkailutapahtuma Kontiosuon Jäteasemalla ( Risto Juvaste)
28.4. Juuan 4H-kerhon linturetki Kaajanlammelle (12 osallistujaa, H.Lehtoranta)
29.4. ja 6.5. Lintukävelyt Joensuussa (Janne Leppänen). Lisäksi Hannu Kauhasen toteuttama
kävely.
2.5. Valtakunnallinen ”Tornien taisto”, 18 tornia (P-K:n paras torni Out, Sysmäjärvi, Rannan
Juvola , sijoitus 15., 95 lajia)
18.5. Kontiosuon jäteaseman avoimet ovet. Pönttöjen teon työpaja kierrätysmateriaaleista +
yhdistyksen esittäytyminen (n. 50 osallistujaa, Hannu Lehtoranta)
20.5. linturetki Höylakselle Linnunmaan työntekijöille (Hannu Lehtoranta).
20.5. Enon lintukerhon Patvinsuon retki (14 osallistujaa)
20.5. Petolintujen tekopesätalkoot (5 osallistujaa)
Toukokuun loppu. Lasten lintuviikko, Enon lintukerho (Tapio Piipponen) järjesti retken
päiväkotiväelle (61 osallistujaa, joista 45 lapsia).
11.7. Eno-päivät , lintuharrastusesittelyä Enon lintukerhon toimesta (n. 100 kävijää)
26.7. ”Ötökkätalkoot” Polvijärvellä (Metso- ehdokaskohteen myrskypuiden kuorintaa).
Syys- lokakuu Kiteen hanhiviikot (satoja kävijöitä) (yhdessä Keski-Karjalan luonnonystävien
kanssa).
23.9. Enon lintukerhon hanhiretki (15 osallistujaa)
26.9. Petolintujen tekopesien puuhunlaittotalkoot (UPM-talkootuki)
3.10. Syysralli, 5 joukkuetta, voittajalla 78 lajia (Osmo Heikkala)
20.10. Tekopesähankkeen esittely (TV ja radiojuttu, J.Leppänen, H.Lehtoranta)
27.-29.11. Tikkapikkujoulun kolmipäiväinen 10-vuotis tapahtuma Kiteellä yhdessä KeskiKarjalan luonnon ja naapuriyhdistysten kanssa.
11.12. Kuukausikokoontuminen, Aki Aintila: Yli miljoonan petolinnun Batumi ( 20 osallistujaa)

2.3. Julkaisutoiminta Yhdistyksen lehti Siipirikko ei ilmestynyt. Julkaisuvelka pääsi siis
edelleen kasvamaan. Syksyllä julkaisuaikeissa päästiin eteenpäin, kun joukko koostajia ja
kirjoittajia aloitti työnsä. Tuloksia odotetaan vuoden 2016 puolella. Päätoimittaja on edelleen
Harri Hölttä. Yhdistyksen WWW-sivuston ja Facebook-ryhmän hoitajana jatkoi Tarmo Sotikov.
Www- sivuston merkitys yhdistyksen toiminnan päämäärien edistämisessä ja tiedon
välittämisessä on entistäkin tärkeämmässä roolissa.
2.4. Höytiäisen kanavan lintuasema 2015
Lintuaseman toiminta oli aktiivista sekä kevät- että syyskaudella. Sateinen ja kylmä toukokesäkuu näkyi lintujen pesimätuloksessa siten että rengastusmäärissä jäätiin reilusti alle 32
vuoden keskiarvon (= 3880). Lintuja rengastettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 33 päivänä
ja loppuvuodesta miehitystä oli 59 päivänä. Rengastuksia kertyi 66 lajista yhteensä 2331 ja
kontrolleja 332. Runsaimmat verkkolajit olivat sinitiainen (296 rengastusta), pajulintu (276),
talitiainen (256), punarinta (211) ja metsäkirvinen (176). Tehostetun kahlaajapyynnin
tuloksena saatiin edelleen mukavasti jänkäkurppia (36) ja taivaanvuohia (15). Muita kahlaajia
saatiin katiskoista ja verkoista niukasti: valkoviklo (1), liro (4) ja lehtokurppa (1). Metsäkirvinen
saavutti tähän asti parhaan tuloksensa (176). Punatulkkuja (114) rengastettiin yhtä paljon
viimeksi parikymmentä vuotta sitten. Asemalla harvalukuisista rengastuslajeista saatiin tavi (1),
nuolihaukka (1), luhtahuitti (1), varpuspöllö (3), helmipöllö (3), kehrääjä (1), valkoselkätikka (1),
haarapääsky (1), lapinkirvinen (1), pensastasku (2), pensassirkkalintu (1), viitakerttunen (1),
luhtakerttunen (1), mustapääkerttu (5), idänuunilintu (1), lapinuunilintu (1), taigauunilintu (3),
pikkusieppo (1), pähkinänakkeli (2), isolepinkäinen (1) ja tundraurpiainen (1). Rengastuksista
vastasivat Ari Latja (1244), Markku Huttunen (496), Juha Miettinen (427), Hannu Kärkkäinen
(69), Reima Hyytiäinen (51) ja Johanna Lakka (44). Toukokuussa lintuasemalla kävi muutamia
opiskelijaryhmiä tutustumassa rengastukseen. Kesällä rengastettiin edellisvuosien tapaan
pesäpoikasia ja emolintuja aseman lähistöllä. Talvilintuja ruokittiin kahdessa pisteessä.
2.5. Lintujensuojelu Yhdistyksen suojelu- ja IBA- vastaavana pitkään toimineen Heikki
Pönkän luovuttua tehtävästä uutta suojeluvastaavaa ei ole vielä löytynyt. Akuuteimpia tehtäviä
hoiti puheenjohtaja. 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 lintuja luontoharrastajien keskuudessa. Yhdistys on antanut lausuntonsa mm. Noljakan Suiston
laidunnukseen, Patvinsuon käyttösuunnitelmaan ja muistutuksen Kontiolahden pienvesien
ranta-asemakaavaan. TIIRA- havaintoaineistoa hyödynnettiin monissa linnustonsuojelua
edistävissä yhteyksissä. Aineistoa luovutettiin mm. P-K:n ELY-keskuksen käyttöön sekä
muutamiin BirdLife Suomen välittämiin tutkimuksiin.
Keväällä perustettiin valkoselkätikan suojelua edistävä työryhmä, Valkkari Pohjois-Karjala (pj
Kimmo Martiskainen, Timo Hokkanen, Anniina Kontiokorpi, Janne Leppänen, Toni Nurmi, Mika
Pirinen, Kari Antikainen, Juha Miettinen ). Työryhmän toimintakertomus liitteenä.

Harri Kontkanen osallistui heinäkurpan suojelua edistävän työryhmän työskentelyyn. Hanke
tuotti mm. esitteen lajista. Hannu Kivivuori aloitti syksyllä lintujen (hanhet,kurjet)
aiheuttamien viljelystuhojen vähentämistä pohtivan Keski-Karjalan lintutyöryhmän jäsenenä.
Yhdistyksen petolintuaineistoja hyödynnettiin Suomen metsäkeskuksen
luonnonhoitohankkeessa, jossa tehtiin 82 tekopesää isoille haukoille ja sääkselle. Hankkeen
käytännön työn teki Otso metsäpalvelut (Janne Leppänen). 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 (lähes 200 ).
Risto Juvaste organisoi lintujen talviruokintaan merkittävän määrän talipötköjä,
auringonkukkaa ja pähkinää.
2.6. Arkistot ja lintuhavaintojen keruu Vuodesta 2008 lähtien yhdistyksen lintuhavaintojen
keruu ja arkistointi on tapahtunut Tiira- havaintojärjestelmään. Lisäksi arkistoitavia havaintoja
kerätään erikseen petolintujen pesinnästä. PKLTY:n petolintuarkistoon pesintään liittyviä
havaintoja on kerätty aktiivisesti vuodesta 1982 lähtien (ylläpitäjänä Hannu Lehtoranta).
Petolintujen pesien tietoja tallennetaan Helsingin Yliopiston Rengastustoimiston järjestelmään
(pesintävuodesta 2012 alkaen).
Alueellisia harvinaisuushavaintoja tarkasti ja arkistoi ARK (Pj. Ari Latja, siht. Janne Koskinen,
jäsenet Jouni Pursiainen, Harri Kontkanen, Ari Parviainen)
Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2015 P-K:sta yhteensä 51 623 havaintoa
(v.2014 45 596) 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. Yhdistyksen muu arkisto on pääosin puheenjohtajan hallussa. Osin arkistoa on
myös muilla toimijoilla.
BirdLife Suomen tutkimuslajina 2015 oli pääskyt (räystäs- ja haarapääsky, lajivastaavana
Hannu Lehtoranta).
Yhdistys ylläpiti jäsenten viestintää varten tarkoitettua sähköpostilistaa
(pk_lintulista@lists.uef.fi), johon lähetettiin 290 viestiä. Listan ylläpidosta on vastannut Hannu
Huuskonen. Listalla oli toimintavuoden lopussa 132 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 toimi Kiteen Hanhivaaran
hanhiviikkojen järjestelyissä.
3. Talous Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 5425,31 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden
lopussa oli 18 796,39 €. Jäsenmaksu oli 25 €, opiskelijoilta 20 € ja perhejäseniltä 5 €. Siipirikko
lehti ei sisälly perhejäsenmaksuun. Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 286 ( 247 varsinaista-,
21 opiskelija- ja 18 perhejäsentä). Lisäksi oli 7 Siipirikon tilaajaa. 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 syyskokoukseen Tampereella. HL osallistui 14.-15.2. lintulaskijatapahtumaan
Orivedellä. Luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä etenkin kaava-asioissa ja
tapahtumien järjestämisessä ( Hatunvaaran hanhiviikot, Tikkapikkujoulu). PKLTY:n jäseniä
osallistui Keski-Karjalan luonnonystävien järjestämään vuosittaiseen Metsälintumaratontapahtumaan. Itä-Suomen tikkaharrastajien tapahtumassa 27.-29.11. Kiteellä kokoontui
PKLTY:n, Orioluksen , EKLY:n ja Keski-Karjalan luonnon väkeä. Kymmenvuotisen toiminnan
kunniaksi tapahtuma oli kolmepäiväinen. Tapahtuma tuli hyvin esille eri medioissa.
5. Tiedotustoiminta Lintuasiat olivat hyvin esillä maakunnan päälehdessä Karjalaisessa ja
monissa paikallislehdissä sekä Pohjois-Karjalan Radiossa (mm. useat haastattelut
ajankohtaisista lintuasioista). Lisäksi Toritapahtuman ja Tekopesähankkeen osalta päästiin
valtakunnallisiin radio- ja TV- lähetyksiin. Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin pk_lintulistalla,
kotisivuilla, Facebookissa, paikallislehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa. Jäsenkirjeitä
lähetettiin kaksi (kevättalvella ja syksyllä).
Yhdistys palkitsi vuoden Positiivisesta lintuteosta Tapio Piipposen Enon lintukerhon vetäjänä.
Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa
Joensuussa 24.2.2016.

