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Koronapandemia kurittaa yhteisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Onneksi
lintuharrastuksemme on sellainen, että omatoimista harrastamista pystymme
jatkamaan melko normaalisti. Eipä tästä ole pitkä aika, kun pääsemme
pöllökuunteluille. Ensi kuussa sitten ensimmäiset muuttolinnut aloittavat
saapumisen iloksemme.
Tämän uutiskirjeen tärkeimmät asiat ovat vuosikokous ja jäsenkysely.
Hyvää retkeilytalvea ja –kevättä toivottaen,
Hannu Lehtoranta

Vuosikokous ke 17.2.2021 klo 18:00
etäkokouksena
BirdLife lehdessä ilmoitettiin, että koronatilanteen vuoksi vuosikokous saatetaan
muuttaa tapahtuvaksi etänä. Edellytyksiä normaaliin kokoukseen ei ole, joten
kokous toteutetaan etänä.
Kokous toteutetaan Google Meetillä. Tietokoneella pääset osallistumaan
kokoukseen oheisen linkin kautta suoraan. Puhelimella tai tabletilla osallistuttaessa
laitteeseen pitää olla asennettuna Google Meet sovellus, jonka saa ladattua
ilmaiseksi sovelluskaupasta.
Kokoukseen liittyvää aineistoa laitetaan esille muutama päivä ennen kokousta
yhdistyksen kotisivuille www.pklty.fi .
Kokoukseen pääset liittymään tästä linkistä: https://meet.google.com/jhs-kjtqbic
Lisäohjetta käyttöön löytyy täältä:
www.birdlife.fi/jarjesto/verkkoviestinta/etakokousohje

Osallistu jäsenkyselyyn
Yhdistys ei ole pitkään aikaan toteuttanut jäsenkyselyä. Nyt toivomme aktiivista
osallistumista toteutettavaan kyselyyn. Toiminnan kehittämiseksi on tärkeää tietää
millaisia ajatuksia on jäsenistöllä.
Jäsenkyselyyn kannattaa vastata unohduksen välttämiseksi mahdollisimman pian.
Kysely on auki 20.2.2021 saakka. Kysely toteutetaan nimettömänä (tietyssä
kysymyksessä voit antaa yhteystietosi, mutta silloinkaan tietojasi ei kytketä muihin
vastauksiin).
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Lintuvarusteen lahjakortti ja muutamia
yhdistyksellä myynnissä olevia lintuvärityskirjoja.
Linkki jäsenkyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/3E09880771DA8333

Vuoden 2021
tutkimuslaji on
pikkutikka
BirdLife Suomen vuoden lajina on
vähentynyt pikkutikka. Tavoitteena on
herättää keskustelua lajin
elinvaatimuksista ja elinympäristöjen
säilyttämisestä. Esimerkiksi lisääntyvä
energiapuun korjuu voi nousta merkittäväksi uhkaksi pikkutikalle. Lisäksi
selvitetään kannan nykylevinneisyyttä ja tarkennetaan Suomen kannanarviota.
Osallistuminen kannattaa aloittaa nyt talvella kyselemällä tutuilta ovatko he
onnistuneet saamaan pikkutikan vieraaksi ruokinnalleen. Maalis-huhtikuussa on
sitten hyvä retkeillä lajille sopivissa biotoopeissa ja kuulostella mahdollisia
soidinääniä. Tärkeää on, että harrastajat painotetusti liikkuvat lehtipuisissa
rantametsissä ja muissa pikkutikalle sopivissa paikoissa. Havainnot kerätään Tiirahavaintojärjestelmän kautta ( www.tiira.fi ).
Lisätietoa: www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu2021/
PKLTY:n lajivastaavana toimii Toni Nurmi ( toni.nurmi73(at)gmail.com )

Uusi suojeluvastaava
PKLTY on muutaman vuoden joutunut toimimaan ilman suojeluvastaavaa.
Suojeluun liittyviä asioita on hoitanut puheenjohtaja hallituksen tuella. Nyt tilanne
paranee, kun hallitus on nimittänyt suojeluvastaavaksi Anniina Kontiokorven.

Alkuvuoden tapahtumia
Tässä listana muutamia alkuvuoden lintutapahtumia merkittäväksi kalentereihin.
Seuraa myös yhdistyksen kotisivuja.
13.2.2021 Lintulaskijatapaaminen etänä
20.2.-7.3. Talvilintulaskentojen 3. laskenta

5.3. ja 4.6. Linnut lehti ilmestyy
21.3. BirdLife Suomen edustajiston kokous etänä
15.4. BirdLife lehti ilmestyy
8.5. Tornien taisto
16.5. Pihojen taisto (nimi ehkä muuttuu)
17.-23.5. Lasten lintuviikko
5.-6.6. Pönttöbongaus
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys on 7.-13.4. ja vaalipäivä 18.4.. Muista äänestää
ja vaikuttaa!

Risto Komun pitkä
rengastajaura
palkittiin
Etänä pidetyssä Luomuksen
rengastajakokouksessa julistettiin
tuorein Strix -palkinnon saaja.
Kiertopalkinnolla huomioidaan
vuosittain ansioitunut rengastaja. Nyt
palkinnon sai nykyisin PohjoisKarjalassa vaikuttava pitkän linjan
rengastaja Risto Komu. Hän on
aloittanut rengastajauransa jo vuonna
1958. Hän on rengastanut merkittävät
määrät vesilintuja. Rengastettujen
riskilöiden määrä on peräti yli 10 000.
Pohjois-Karjalassa hänellä oli
parhaimmillaan seurannassa yli 200
telkän pönttöä. Tervapääskyjäkin Risto on rengastanut yli 1000 yksilöä.
Rengastukset jatkuvat edelleen. Palkinto käytiin Ristolle luovuttamassa yllätyksenä
etukäteen. PKLTY onnittelee ja kiittää Ristoa ansiokkaasta rengastajaurasta. Hän
on hyvä esimerkki kaikille nuorille harrastajille. Lintuharrastus on harrastus, joka
voi kestää läpi elämän.

PKLTY ry 2021 jäsenmaksut
Hei ! Henkilökohtainen jäsennumerosi on .
Monet ovatkin jo oma-aloitteisesti maksaneet yhdistyksen 2021 jäsenmaksun.
Kiitoksia teille!
Jos et ole vielä maksanut, asia hoituu näillä ohjeilla. Varsinaiset jäsenet 26€,
opiskelijat 21€ ja perhejäsenet 5€
PKLTY:n pankkitili FI 60 5770 0520 1040 32.
Sinä joka tätä viestiä luet, olet PKLTYn jäsen jo ennestään, joten maksun
viestikenttään et tarvitse kirjoittaa mitään. Sen sijaan viitenumeron paikalle
kirjoita henk.koht PKLTY-jäsennumerosi (yllä) , joka siis toimii viitenumerona.
Numero löytyy myös viimeksi Joulun seutuun ilmestyneen Siipirikko-lehden
osoitetarrasta.
Jos on yhteystietojen muutoksia, osoite taikka sähköposti, niin ilmoita niistä joko

tähän osoitteeseen janneleppanen@hotmail.com
taikka sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com. Tulee lehdetkin varmemmin perille
????
Hyvää lintuvuoden jatkoa!
t.JanneL
PKLTY rahastonhoitaja

PKLTY
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974
Joensuun lintutieteellinen yhdistys rynimisenä. Vuonna 1979 nimi muutettiin
nykyiseksi, jonka mukaisesti
toimialueena on Pohjois-Karjala.
"Tieteellinen" -nimestään huolimatta,
yhdistys on kaikenlaisten
lintuharrastajien kotipesä, niin tiedettä
tekevien kuin kotipihallaan lintuja
ruokkivien ja tarkkailevienkin.
www.pklty.fi
Puheenjohtaja Hannu Lehtoranta, lintuhannu57 (at) gmail.com
Sihteeri Mikko Hiltunen, pk.lintutieteellinen (at) gmail.com

Liity jäseneksi

BirdLife on maailman suurin ympäristöjärjestö ja johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife
toimii yli 120 maassa, ja sillä on yli 10 miljoonaa henkilöjäsentä tai tukijaa.
BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä maamme 30 lintuyhdistyksen
keskusjärjestö.
Päivitä tilaajatietosi

Peruuta jäsenkirjeen tilaus

Osoitelähde: Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenrekisteri

