Valkkari Pohjois-Karjala – työryhmän toimintakertomus
Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry on perustanut keväällä 2015 työryhmän, joka kantaa nimeä
Valkkari Pohjois-Karjala. Työryhmään kuuluvat:
Antikainen Kari (Keski-Karjalan Luonto ry:n pj)
Hokkanen Timo J. (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
Kontiokorpi Anniina (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Leppänen Janne (PKLTY:n rahastonhoitaja)
Martiskainen Kimmo (työryhmän pj, Keski-Karjalan Luonto ry)
Miettinen Juha (PKLTY)
Nurmi Toni (PKLTY:n vpj)
Pirinen Mika (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
Ajatus työryhmästä syntyi syksyllä 2014, kun Metsähallitus tiedotti päätöksestään lopettaa erittäin
uhanalaisen valkoselkätikan talviruokinta. Maakunnassa kentällä reagoitiin hyvin voimakkaasti kyseiseen
päätökseen, valkoselkätikan talviruokinnoista vastanneet lintuharrastajat ja rengastajat, myös muu
luonnonsuojeluväki olivat sitä mieltä, että ruokintaa tulisi jatkaa. Ruokinta voitiinkin aloittaa eri yhdistysten
avustuksilla ja lehdistön otettua kantaa asiaan lahjoituksia saatiin myös yksityisiltä henkilöiltä.
”Torstin Tikkaremminä” aloittaneen porukan perustaminen katsottiin aiheelliseksi ennen kaikkea
talviruokinnan jatkon turvaamiseksi, myöhemmin talven kuluessa syntyi uusia ajatuksia toiminnasta ja
ryhmän tehtävistä. Työryhmän kokoonpano vakiintui alkukeväästä, nimeksi päätettiin Valkkari PohjoisKarjala, ja se toimii PKLTY:n alaisuudessa.
Valkkari Pohjois-Karjalan tavoitteena on:








vakiinnuttaa Pohjois-Karjalan valkoselkätikkapopulaation vahvuudeksi vähintään 35 pesivää paria
vuoteen 2020 mennessä (v.2014 pesintöjä varmistettiin 25)
valkoselkätikan talviruokinnan suunnittelu, ohjaus ja koordinointi, sekä ruokintapaikkaverkoston
päivittäminen Pohjois-Karjalassa
varojen kerääminen talviruokinnan turvaamiseksi maakunnan alueella lähivuosiksi, rahoituksen
saaminen myös ruokinnasta ja muusta valkoselkätikkatyöstä aiheutuviin kulukorvauksiin
valkoselkätikkatutkimuksen tehostaminen Pohjois-Karjalassa
lajin suojelusuunnitelman päivittäminen maakunnan osalta
valkoselkätikasta ja työryhmän toiminnasta tiedottaminen mm. perustettavan Facebook –ryhmän
avulla
tehdä yhteistyötä Metsähallituksen, ELY-keskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa em.
tavoitteiden toteuttamiseksi

https://www.facebook.com/valkoselkatikka

Toiminnasta talvikaudella 2014-2015 ja vuoden 2015 aikana
Talvikaudella 2014-2015 työryhmän organisoimana ylläpidettiin lähes 50 ruokintaa läpi maakunnan
Kesälahdelta Kolille. Työryhmän jäsenten lisäksi ruokintojen ylläpitoon maastossa osallistui 10 muuta
lintuharrastajaa. Talvikauden aikana läskiä hankittiin kaikkiaan n. 470kg 887€:lla. Tästä määrästä osa jäi
pakastimiin kesän yli ja niillä aloitettiin ruokinnat syksyllä 2015. Läskiä on saatu ostaa Parikkalasta Louhen
lihalta, Helsingistä Helsingin lihaexperteiltä ja Kuopiosta Savo-Karjalan lihalta. Pienempiä määriä myös
Laakamäen lihalta Varpaisjärveltä. Alkutalvella 2015 hankittiin Louhen lihalta vielä 81kg, joka maksoi
121,50€
Talvikauden 2014-2015 rahoituksesta 300€ on Keski-Karjalan luonto ry:ltä ja 250€ PKLTY:ltä. Keski-Karjalan
luonnon läskin ostoon tarkoittama raha on käytetty suoraan KK luonto ry:n tililtä, se ei siten näy PKLTY:n
tilinpäätöksessä.
Asian saaman julkisuuden myötä valkoselkätikan ruokintaan saatiin syksystä 2014 vuoden loppuun 2015
välisenä aikana 685€ ulkopuolisia lahjoituksia ja nämä on ohjattu PKLTY:n tilille ja pidetty tilikartassa
erillään. ( 3132 tikkaläskilahjoitukset, 4132 tikkaläski). Lahjoittajina ovat olleet Joensuun seudun
luonnonystävät, Kontiolahden luonnonystävät, Kontiolahden Vihreät ja useat yksityishenkilöt.
31.12.2015 tilanteessa tikkaläskitilillä oli 226€ käytettäväksi kevättalven 2016 ostoihin.
Työryhmä kokoontui syksystä 2014 vuoden loppuun 2015 välisenä aikana 6 kertaa
18.12.2014, 15.01.2015, 19.03.2015, 11.05.2015, 20.08.2015, 08.10.2015 (puhelinkokous)
Lisäksi asioista on keskusteltu sähköpostitse ja puhelimitse. Kokouksissa on käsitelty ruokintaan ja rahan
hankintaan liittyvien asioiden lisäksi tikan suojelua, mm. pesimä- ja ruokailumetsiköiden suojelutilanne.
Tikkaelinympäristöjen hoitoa, mm. mahdollisuuksista hoitaa tikkametsiä laiduntamalla osana maatalouden
perinnebiotooppi-sopimuksia. Medianäkyvyyttä ja sen hallintaa, sekä tikkaan liittyviä tutkimustarpeita.
Vuoden aikana perustettiin Valkkari Pohjois-Karjala- Facebook ryhmä jakamaan tietoa tikasta ja ryhmän
toiminnasta. Facebook-ryhmän ylläpitäjänä toimivat Johanna Lakka ja Toni Nurmi.
Vuoden aikana tehtiin runsaasti yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa ja sanomalehti Karjalaisessa oli
useita artikkeleita valkoselkätikasta. Myös syksyn ennätyksellinen valkoselkätikkavaellus ja järjestyksessään
kymmenes Tikkapikkujoulu-tapahtuma saivat median huomiota mm. Pohjois-Karjalan radiossa.
Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastolle tehtiin helmikuussa hakemus laajemman
valkoselkätikka-aiheisen tutkimuksen rahoittamiseksi. Tällä kertaa ei kuitenkaan saatu myönteistä päätöstä.

