Enon lintukerhon vuosikertomus 2019
Lintukerhon keskeinen toiminta perustuu joka toinen viikko pidettäviin kerhotapaamisiin.
Kerhokokoontumisia oli vuoden aikana kaikkiaan 17. Niissä käyntimäärä keväällä 168 ja
syksyllä 126 kävijää eli yhteenä 294. . Eri henkilöitä 30. Keskimäärin kävijöitä oli 16 joka
kerhossa. Kesä-elokuussa kerholaisia kokoontui Enon torikahvioon keskiviikkoisin
puolenpäivän aikaan vaihtamaan kuulumisia. Kokoontumisia 10 kertaa ja niillä kävijöitä
yht. n. 110. Lisäksi mukana oli usein kerhokuulumisia kuuntelemassa muitakin torikahvion
asiakkaita.
Retket ja tapahtumat
26.1. Yhteinen pihabongaustapahtuma Heposärkkä Eno 8 henkeä24.4. Lintukerho 8 pönttötalkoot 10 henkeä
1.5. Vapputapahtuma ja pöntönmyynti Enon torilla. Kerholaisia mukana 10 henkeä.
14.5. Lasten lintuviikkotapahtuma, lapsia 37, kerhonohjaajia 10, kirjastonhoitaja 1 ja
lintukerholaisia 4.
29.5. Linnunsuon kevätseurantaretki Kerholaisia 10.
7.-8.6. Yölaulajaretki Enon lähiympäristöön mukana 7 henkeä.
25.9. ”Linnut Enon paikannimissä” esitys PKLTY:n vuosikokouksessa. Osallistujia 2+3!
28.9. Linnunsuon syysretki mukana 6 henkeä
5.10. Pienimuotoinen Eurobirdwatch tapahtuma Enon Vallisärkällä 3 henkeä
31.10. Talvilintutarinoita Enon setlementille. Mukana 15 henkeä setlementtiläistä.
6.11. Esitys talvilintujen selviytymisestä ”Enon ämmät-” nimiselle naisryhmälle 12 henkeä.
Tapahtumissa käynikertoja yht. 138.
Kerhoissa on käynyt yli 30 eri henkilöä, joista osa on osallisunut useaankin tapahtumaan. Muita
kerhoon kuulumattomia on ollut noin 80 Henkeä (Lasten tapahtuma ja muiden ryhmien kävijät).
Kerhon talous.
Kerho toimii omavaraisesti. Tuotot syntyvät lähinnä
pönttömyynnistä. Kerhopäivien vapaaehtoiset kahvimaksut
lahjoitetaan pääosin Enon srk:n diakoniatyölle korvauksena tilojen
ja välineiden käytöstä. Muuta vuokraa ei tarvitse maksaa. PKLTY
on tukennut toimintaa lähinnä materiaaliavustuksin mm.
reikäpeltejä lahjoittamalla sekä pieniä määriä värityskirjoja mm.
lastentapahtuman palkinnoiksi.
Taloutta seurataan yksinkertaisella omatoimisella kirjanpidolla.
Yhdistyksen varat vuoden lopussa 483,25€. Varoilla maksetaan
tulevan vuoden pönttötalkootarpeet ja tarvikekulut, Linnut vuosikirja,
ja mahdollisesti muita pieniä hankintoja sekä kerhojen
kahvitusmenot. Pidemmistä linturetkimatkoista maksetaan
yhteiskyytikuljettajille kulukorvausta harkinnan mukaan (n.
0,20€/km)
Ps.Kerholaiset ostivat itselleen kerhoa varten suunnitellun nimikkomukin n.12€/kpl : Mukeja tilattiin
36 joista 4 jäi kerhon käyttöön loput maksoivat kerholaiset itse omakustannushintaan.
Epäviralliseksi nimikkolinnuksi valittiin pikkusieppo, vähän harvalukuisempi itäinen laji. Vuosittain
pikkusieppoa havaitaan Enon pahvitehtaan metsässä , varsin lähellä taajamaa.
Mukit tilattiin sipoolaiselta ”Kananlento” nimiseltä yritykseltä. Kuva on uniikki sikäläisen
akvarellimaalarin tekemä.

