Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020
1. Hallitus Puheenjohtajana jatkoi kymmenettä kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen
toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri Mikko Hiltunen, rahastonhoitaja
Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Jani Varis ja Anniina Kontiokorpi.
Hallitus kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi hallitus kävi keskusteluja hallitusasioiden
valmistelussa sähköpostiviesteillä ja puhelimella.
2.Toiminta
2.1 Kokoukset ja kokoontumiset Sääntöjen mukaisesti pidettiin yksi vuosikokous. Se pidettiin
26.2.2020 Annamaijan gluteenittomat leipomon kahvilassa (8). Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
2.2 Tapahtumat
Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin Covid19-virus muutti koko yhteiskunnan
vuosisuunnitelmat. Niin kävi myös PKLTY:lle. Vuoden varrelle suunnitellut toiminnat romuttuivat
yhteisiin tapahtumiin kohdistuviin rajoituksiin. Lintuharrastus kuului niihin, joita ihmiset hyvin
pystyivät jatkamaan itsenäisesti, mutta yhteiset tapahtumat jäivät pakosta paljolti toteutumatta.
Sinällään Korona edisti ihmisten luontoon siirtymistä, millä oli positiivinen vaikutus myös
lintuharrastukseen
11-12.1. Tammitikkapikkujoulut Parikkalassa, PKLTY 10 osallistujaa
25—26.1. Pihabongaus. P-K:ssa osallistui 647 pihaa.
8.-9.2. Rengastajakokous Vaasassa. P-K:n rengastajaporukka järjesti yhteiskuljetuksen Jari
Nevalaisen kyydillä. Osallistujia ainakin 14.
9.5. Tornien taisto peruttiin koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan BL järjesti Pihojen taiston,
johon osallistuttiin Pohjois-Karjalassa 138 pihassa.
12.9. Höytiäisen Mustalaissaareen rakennetun yksityisen lintutornin avajaiset ja esittely (9)
20.9. Sysmäjärven kunnostushankkeen tehtyjen toimenpiteiden esittely (Lassi Vänskä) (5).
Hankkeeseen liittyen järjestettiin 7.3. talkoot joissa raivattiin lokkiluotojen puustoa ja
pensaikkoa.
4.10. Muuton havainnointipäivä Vuoniemessä (5, EuroBirdWatch, Jani Varis).
Marraskisa 12 osallistujaa (marraskuun kuntalajit).
Taajamalintulaskennat jatkuivat Joensuussa vuodenvaihteessa 2019-2020. Osallistuttiin
hankkeeseen, jossa tehtiin vesilintulaskentoja vanhoilla laskentakohteilla.

Pönttöjen myynti jatkui muutamien yksityisten pönttörakentajien avulla (JaL)
Enon kerho jatkoi aktiivista toimintaansa. Koronatilateesta huolimatta kokoontumisia oli 13 ja
niissä kävi 25 eri henkilöä. Kerhon toimintaraportti liitteenä.
2.3. Julkaisu- ja tiedotustoiminta Yhdistyksen lehti Siipirikko julkaistiin ansiokkaana
numerona, jossa pääteemana oli edesmennyt luonnon ja lintujen suojelija Pentti Linkola.
Päätoimittajana toimii Jenna-Marie Laine. WWW-sivuston hoitajana toimi Mikko Hiltunen ja
Facebook-ryhmän hoitajana Anniina Kontiokorpi. Facebook sivuilla oli 956 seuraajaa. Kolme
seuratuinta päivitystä oli piikkiteeri (laiton haukkapyydys)(108 475 tavoitettua henkilöä), Hilu
ja Vilu (tuhoutuneesta pesästä toiseen pesään adoptoidut sääksenpoikaset) (47 156) ja Enossa
ammuttu selkälokki (73 322). Www- sivuston merkitys yhdistyksen toiminnan päämäärien
edistämisessä ja tiedon välittämisessä on tärkeässä roolissa.
Yhdistyksen Uutiskirjeitä lähetettiin kaksi. Yhdistyksen ylläpitämä lintulista yliopiston
ylläpitämillä sivuilla lopetettiin. Uusi vastaava lista perustettiin osoitteeseen
pk_lintulista@googlegroups.com. Ylläpitäjänä toimi Anniina Kontiokorpi. Vanhalla listalla oli
265 viestiä ja uudella 66 viestiä. Lintuasioissa yhdistys oli monia kertoja esillä Yle Joensuun
haastatteluissa ja maakuntalehti Karjalaisessa. Lisäksi lintuasioista kirjoitetaan paikallislehtiin
säännöllisesti (Ylä-Karjala/Martti Timonen, Vaarojen Sanomat/Hannu Lehtoranta,
Outokummun Seutu/Janne Leppänen). Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin BirdLife lehdessä,
uutiskirjeissä, lintulistalla, kotisivuilla, Facebookissa, paikallislehdissä ja sanomalehti
Karjalaisessa. Ilomantsin sääksikameralla oli hyvin seuraajia. Rengastustapahtumaa seurasi
suorana lähetyksenä YouTubessa yli 300 henkilöä.
2.4. Höytiäisen kanavan lintuasema 2020
Lintuaseman toimintavuotta voi kuvata keskimääräistä paremmaksi. Rengastuksia kertyi 66
lajista yhteensä 5251 ja lisäksi kontrolleja 697. Määrä on selvästi yli 37 vuoden keskiarvon.
Rengastuspäiviä oli 167. Erityismaininnan ansaitsee kahlaajarengastukset, joissa mm.
rengastettiin 98 jänkäkurppaa. Tarkempi raportti aseman toiminnasta liitteenä.
2.5. Lintujensuojelu Yhdistys osallistui BirdLife Suomen, Luomuksen ja Metsähallituksen
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. TIIRAhavaintoaineistoa hyödynnettiin monissa linnustonsuojelua edistävissä yhteyksissä. Aineistoa
luovutettiin edelleen mm. P-K:n ELY-keskuksen ja Suomen metsäkeskuksen käyttöön sekä
muutamiin BirdLife Suomen välittämiin tutkimuksiin. ”Piikkiteeren” tapauksesta jätettiin
valtakunnansyyttäjälle kantelu syyttäjän toimista. Maaliskuussa annettu lausunto
Hasanniemen kaavasta yhdessä ls-järjestöjen kanssa oli vaikuttamassa alueelle suunniteltujen
omakotitonttien poistoon ja siten linnuston huomioimiseen. Juuassa Ruosmesuon
turvetuotantohakemukseen annetulla lausunnolla saatiin vähintään se vaikutus, että
mahdollinen lupa poistaa lähimmät tuotantolohkot luonnontilaisen suon läheisyydestä.

Tammikuussa annettiin lausunto valtion maiden suojelualueiden asetusluonnoksesta. Asiassa
Janne Leppänen ja Hannu Lehtoranta tapasivat ympäristöministeri Krista Mikkosen.
Vuonna 2015 perustettu Valkkari Pohjois-Karjala työryhmä jatkoi valkoselkätikan
talviruokinnan ja muun suojelun edistämistä (pj Kimmo Martiskainen, Timo Hokkanen, Anniina
Kontiokorpi, Janne Leppänen, Toni Nurmi, Mika Pirinen, Kari Antikainen, Juha Miettinen ). Noin
50 ruokinnalla tarjottiin läskiä noin 300 kg. Pesintöjä todettiin ennätykselliset 33 pesintää ja
niistä 43 poikasta rengastettiin. Työryhmän tarkempi toimintakertomus liitteenä. Petolintujen
pesien tiedotusta maanomistajille kehitettiin edelleen. Luomuksen kautta pesätietoja saadaan
siirtymään metsänomistajien käyttämään Metsään.fi palveluun. Siihen tarvitaan vielä
parannuksia joihin PKLTY pyrkii. Yhdistyksen jäsenillä on merkittävä määrä pöllönpönttöjä,
tuulihaukan pönttöjä ja muita pöntötyksiä. Pönttöjä myytiin kysynnän mukaan. Risto Juvaste
organisoi taas lintujen talviruokintaan merkittävän määrän talipötköjä, auringonkukkaa ja
pähkinää.
BirdLife Suomen vuoden lajina oli peltosirkku. Lajivastaavana toimi Johanna Lakka. Havaintoja
P-K:sta saatiin huolestuttavan vähän, vain kaksi reviiriä. PKLTY lahjoitti Tornien taiston
osallistumismaksut peltosirkun suojeluun.
Lassi Vänskän vetämässä Sysmäjärven kunnostushankkeessa (ruovikon poisto ym) tehtiin
linnuston elinoloja parantavia toimia. PKLTY oli rahoituksen hakijana. Projekti toteutettiin
10 380,59 € kustannuksilla. PKLTY sai vastaavan korvauksen ELY:ltä. Maaliskuun 7. päivänä viisi
yhdistyksen talkoolaista oli raivaamassa lokkiluotoja parempaan pesimiskuntoon. Tehtyihin
hankkeen toimiin järjestettiin tutustumispäivä 20.9.
Keski-Karjalan hanhityöryhmässä toimi Tuomo Eronen.
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. Pirita Latja, jäsenet,
Harri Kontkanen, Ari Parviainen)
Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2020 P-K:sta yhteensä 57 253 havaintoa
(v.2019 50 802). Tiirassa on nyt (vv.2007-2020) tallennettuna P-K:sta 617 419 havaintoa, yli 61
miljoonasta yksilöstä. PKLTY:n yhdistyskäyttäjinä toimivat Harri Kontkanen, Hannu Lehtoranta,
, Janne Leppänen, Tuomo Eronen sekä pääyhdistyskäyttäjänä Jani Varis. Yhdistyskäyttäjät
seuraavat havaintoaineiston laatua ja tekevät siinä tarvittavia tarkistuksia, yhdistämisiä ja
poistoja.

Yhdistyksen hallitus on harkintansa mukaan luovuttanut havaintoarkistojen tietoja sopiviksi
katsomiinsa tarkoituksiin.

2.7. Kirjasto Yhdistyksen kirjasto on sijoitettuna yliopistolle (Natura-talo, atk-luokka).
Lintulehtivaihdon myötä yhdistykselle saapuu valtaosa maamme lintulehdistä. Uusimmat
lehdet tulevat puheenjohtajalle. Lehdet pyritään välivuoden jälkeen toimittamaan Joensuun
kaupunginkirjaston lehtilukusaliin (lehtikotelo on aakkosissa olevien lehtien lopussa eli
”Ö:ssä”).
2.8. Retket ja retkikummitoiminta Yhdistyksen retkikummeina toimivat Hannu Lehtoranta,
Jani Varis, Janne Leppänen ja Tapio Piipponen. Koronatilanteen vuoksi retkitoiminta oli
jäähyllä, lukuun ottamatta EuroBirdWatch tapahtumaa Vuoniemessä.
3. Talous Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 4720,97 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden
lopussa oli 34 174,44 €. Jäsenmaksu oli 26 €, opiskelijoilta 21 € ja perhejäseniltä 5 €.
Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 286 (joista 14 perhejäsentä). Jäsenmaksusta 13 €
jäseneltä meni BirdLife Suomelle.
Toiminnantarkastajina toimivat Auli Patjas ja Reijo Sipilä, varalla Harri Kontkanen ja Jyri Pötry.
4. Yhteydet muihin yhdistyksiin Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa
toimivat Hannu Lehtoranta, Jani Varis ja Reijo Ruokonen. Kevätkokous pidettiin poikkeusolojen
takia etäkokouksena GoogleMeetissä 7.6.. Syksyn etäkokouksessa 22.11. Hannu Lehtoranta
valittiin BirdLife Suomen hallitukseen vv.2021-2022. Hän aloitti myös Sääksisäätiön
petolinturyhmässä. Luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä tikkapikkujoulun ja
lausuntojen merkeissä. Anniina Kontiokorpi nimitettiin P-K:n ELY:n neuvottelukunnan
varajäseneksi.
5. Palkitsemiset
Vuoden 2019 positiivisena lintutekona palkittiin Ilomantsin sääksikamera ja sen pyörittäjänä
Ilomantsin matkailuyhdistys. PKLTY on hankkeessa luvan hakeneena yhteistyökumppanina.
Valinta oli hyvin esillä tiedostusvälineissä.
Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa
etäkokouksessa xx.x.2021.

