
Valkkari Pohjois-Karjala – työryhmän toimintakertomus 

 
Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry perusti keväällä 2015 työryhmän, joka kantaa nimeä Valkkari 

Pohjois-Karjala.  Työryhmässä jatkoivat 2020: 

Antikainen Kari (Keski-Karjalan Luonto ry:n pj) 

Hokkanen Timo J. (työryhmän siht. 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) 

 

Toiminnasta talvikaudella 2019-2020 ja vuoden 2020 aikana 
 

Talvikaudella 2019 - 2020 työryhmän organisoimana ylläpidettiin yli 50 ruokintaa läpi maakunnan 

Kesälahdelta Kolille.  Ongelmina olleet Tohmajärvi ja Rääkkylä saatiin pyörimään Henrik Rantasen ja Ilari 

Soppelan ansiosta. Työryhmän jäsenten lisäksi ruokintojen ylläpitoon maastossa osallistui kymmenkunta 

muuta lintuharrastajaa. Syksyllä 2019 ruokintoja aloitettiin kesän yli pakastetuilla rasvoilla ja uutta 

hankittiin 320eurolla 158kg joulukuussa 2019. Alkuvuonna 2020 saatiin Pekka Poutulta lahjoituksena 100kg 

ja Pirjo Kirjavaiselta 6kg. Näin päästiin kevääseen 2020.  

 

Niittylahden Opistolla olleelle PKLTYn pakastimelle tuli häätö, kun Opisto kertoi purkavansa 

varastorakennuksen.  Loppusyksyllä pakastin saatiin sijoitettua Risto Juvasteen autotalliin. Joulukuussa 

2020 hankittiin läskiä alkanutta talvea 2020/2021 varten 350kg / 658€  Keski-Karjalan luonnon pakastin 

Kiteellä on edelleen käytössä. Lisäksi läskiä on säilytetty useiden harrastajien kotipakastimissa. 

 

Läskiä on saatu ostaa Kuopiosta Savo-Karjalan lihalta sekä pieniä määriä Kesälahdelta Bonus Carnis Oy:n 

pienteurastamolta. Jatkuvana ongelmana on ollut läskin ajoittain heikko saatavuus. Bonus Carnikselta 

saatiin kokeiluun villasian rasvaa.  

 

Eri tavoin aiemmin saatuja tikkaläskirahoja oli PKLTYn hallussa 1.1.2020 433,24€. Vuonna 2020 PKLTY ja 

Keski-Karjalan luonto ry varasivat molemmat budjettiinsa 200€ läskirahaksi. Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin 

lisäksi 129€. Rahaliikenne hoidettiin PKLTYn tilin kautta.  31.12.2020 tikkaläskirahoja oli PKLTYn tilillä 269,9€  

 

 Työryhmä ei vuonna 2020 ehtinyt kokoontua ennen Korona-aikaa.  Asioista on keskusteltu sähköpostitse ja 

puhelimitse. Tärkeimmät keskustelun aiheet ovat olleet: 

 

• Ruokintojen toteutuminen, läskin saatavuus ja laatu, pakastimen sijoitusongelma 

• Talvikauden 2019 -2020 ruokintojen suunnittelu ja 2020-2021 talven aloitus 

• Keväisten reviiritarkastusten tulokset Pohjois-Karjalassa ja varmistettujen pesintöjen tilanne 

• Havaintojen keruun ja niiden käytön tehostaminen suojelussa ja tutkimuksessa. Kaikkien 
havaintojen tallennus Tiiraan. Kontr.tietojen tallentaminen Sulkaan. 

 



 
Pesintävuosi 2020 oli hyvä. Pesintöjä varmistettiin 33. Vuonna 2019 pesintöjä varmistui 27 ja edellisenä 
ennätysvuonna 2017 28 pesintää.  Ollaan lähellä työryhmän asettamaa tavoitetta vakiinnuttaa P-K:n pesivä 
kanta vähintään 35 pariin. Koronan ansiosta muutamalla harrastajalla oli tavallista enemmän aikaa pesien 
etsintään.  Poikasrengastuksessa tehtiin maakunnan ennätys 43 poikasta. Erityisesti Ilari Soppela panosti 
asiaan ja rengasti 25 poikasta. Valkoselkätikkoja havaittiin ja rengastettiin myös vaellukselta. 
 
Valkkari Pohjois-Karjala- Facebook ryhmä jatkoi tikkatiedon jakamista ja ryhmän toiminnan tiedottamista. 
Facebook-ryhmän ylläpitäjänä toimivat Anniina Kontiokorpi,  Johanna Lakka ja Toni Nurmi. Sivulla on 181 
tykkääjää. 
 
Ryhmä osallistui perinteisen tikkapikkujoulun suunnitteluun ja toteutukseen tammikuussa 2020. 
Vetovastuu oli nyt Etelä-Karjalassa ja keskuspaikkana oli Mikonniemen toimintakeskus Parikkalassa.   
Vastaavasti loppuvuonna 2020 aloitettiin koronan varjostama tikkatapahtuma 2021 suunnittelu.  


