
Enon lintukerhon vuosikertomus 2020 
 
Enon lintukerho pystyi poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toimimaan kohtuullisen 
hyvin. Kerhokokoontumisia oli vuoden aikana kaikkiaan 13(edellisenä vuona 17). Niissä 
käyntimäärä keväällä 173 (294). . Eri henkilöitä 25 (30). Keskimäärin kävijämäärä oli 12 
(16).Kesä-elokuussa kerholaisia kokoontui Enon torikahvioon keskiviikkoisin puolenpäivän 
aikaan vaihtamaan kuulumisia. Kokoontumisia 8 (10) kertaa ja niillä kävijöitä yht. n.100 
(110). Kuten edellisenäkin kesänä kerhoon kuulumattomiakin ilmestyi kuuntelemaan 
juttujamme joka kerta. Suluissa on viime vuoden vastaavia lukuja ja niistä on havaittavissa 
pientä vähenemistä joita korona-aika jonkin verran aiheutti. Keväällä toiminta oli kerhojen 
suhteen tauolla maalis- huhtikuun, mutta jatkui sitten retkillä ja toritapahtumilla 
toukokuusta lähtien. 
 
Retket ja tapahtumat 
8.1. Reijo Ruokonen kertoi uudesta Höylaksen lintuasemasta lintukerhossa ja mukana oli 
tuolloin 21 henkilöä. 
25.1. Yhteinen pihabongaustapahtuma Hyttisillä Jakojärventiellä (15 henkeä) 
16.5. Linnunsuonretki mukana 9 kerholaista 
31.5. Toinen Linnunsuon retki pienellä 6-hengen porukalla 
12-13.6. Yölaulajia kuunneltiin Enon lähiympäristössä (6 henkeä) 
23.9. Pönttötalkoot Sarvingissa Kurosen Ilkanlla. Poikkeuksellisesti syksyllä joka säiden ja 
olosuhteiden vuoksi oli parempi kuin kevään aika. 8-hengen voimin valmistimme 75 
pönttöä. 
26.9. Syysretki Linnunsuolle  (8 henkeä) 
3.10. EuroBirdwatch tapahtuma Enon Vallisärkällä (10 henkeä) 
Marraskuun ja joulukuun lintukerhot pidimme nuotiotulille Heposärkän nuotiopaikalla 
 
Erilaisista rajoituksista johtuen, emme kuluneena vuonna pitäneet yleisötapahtumia, 
emmekä pystyneet järjestämään lasten lintuviikkotapahtumaa kuten aiempina vuosina. 
Kerholaiset kuitenkin halusivat kokoontumisia  toteuttaa, siten ettei toimintaan isompia 
katkosia päässyt syntymään. Siltä osin kerhotoiminta osallistui kohtuullisen hyvin. 
 
Kerhon talous. 
 
Kerho toimii omavaraisesti. Tuotot syntyvät lähinnä pönttömyynnistä. Tänä vuonna 
pönttömyyntituloja oli niukasti koska isompaa myyntitapahtumaa ei ollut , mutta jonkin verran niitä 
myytiin  yksittäisinä tilauksina. Alkuvuodesta keräsimme pienen 150€ summan Höytiäisen 
lintuaseman tarkoituksiin lähinnä kahvi- ja vapaaehtoismaksuna. Ajatuksena oli ,  että tuo summa 
voitaisiin jotenkin merkitä hankinnoissa Enon lintukerhon lahjoituksena .  
Vuokrakuluja ei ollut .Kuluja oli lähinnä pönttötarvikemaksut ja pienet muut materiaalikulut (kirjoitin 
musteet yms.  PKLTY on tukennut toimintaa lähinnä materiaaliavustuksin mm. reikäpeltejä 
lahjoittamalla sekä pieniä määriä värityskirjoja kuten aiempinakin vuosina. 
 
Taloutta seurataan yksinkertaisella omatoimisella kirjanpidolla. Yhdistyksen varat vuoden lopussa  
325,35 € (483,25€). Varoilla maksetaan tulevan vuoden pieniä käyttökuluja, kuten kahvitusmenot. 
yms. pieniä hankintoja.  
 
Tulevaan vuoteen jouduttiin tekemään uusia toteutus suunnitelmia mm. tilankäytön suhteen. 
Hyvänmielen tupa on ollut suljettuna ja tulee olemaan ilmeisesti koko kevään 2021. Myös 
Seurakunnan vuokrasopimus päättyy toukokuussa 2021 ja senkin suhteen on tilakysymykset 
mietittävä uudestaan.  Näillä näkymin ainakin Enon palvelupisteen valtuustosali on veloituksetta 
käytössä yhdistyksille ja myös lintukerholle. Tilat on vain varattava reilusti etukäteen, myöskään 
kahvitusmahdollisuuksia ei siellä ole. 
 



Erityisen kiitoksen haluan vielä mainita kerholaisille jotka ovat jaksaneet innostaa kerhon toiminnan 
jatkamista ja erityisesti heille jotka monin tavoin ovat olleet toteuttamassa toimintaa. Näitä ovat 
olleet mm. kahvittelujen organisoiminen ja erilaisten retkillä tarvittavien lisäjärjestelyjen, 
nuotiotarvikkeiden, kuljetusten ja hankintojen toteuttamiset. Erityisesti meidän pönttötalkoiden pito 
mahdollisuus Kurosen Ilkan erinomaisesti organisoimassa pihapiirissä  
 
Toiveikkain mielin jatketaan. 


