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PKLTY:n jäsenenä saat tämän syksyisen uutiskirjeen. Yhdistyksen jäsenistöön
suuntautuva toiminta on rajoitusten takia ollut hyvinkin vähäistä. Kiitos sinulle, kun
olet halunnut pysyä jäsenenä.

Lintuyhdistyksen jäsenyys on lähtökohdiltaan hyvinkin moninainen. Jotkut
arvottavat tärkeäksi jäsenyyden kautta tulevat konkreettiset edut. PKLTY:n
etuisuuksina voidaan luetella jäsenlehti Siipirkikko (väh. 1/vuosi), BirdLife lehti
(3/vuosi), Tiira-havaintojenkeruujärjestelmän paremmat ominaisuudet, oikeus liittyä
keskusteluun tarkoitetulle sähköpostilistalle, yhdistyksen kaukoputken
vuokrausoikeus, retket yms. Monille on tärkeää jäsenyyden kautta kuulua
lintuharrastajien kasvavaan joukkoon ja sitä kautta edistää linnuston suojelua.
Uusin tutkimus osoittaa, että Suomessa lintuharrastajan ”kriteerit” täyttää noin
miljoona ihmistä. Kiinnostus lintujen seurantaan on kasvanut huimasti viime
aikoina. Se on hyvä suunta ja antaa lintuyhdistyksille potentiaalia saada lisää
jäseniä. Tosin jäsenyyttä tärkeämpää on kiinnostua linnuista ja arvostaa luontoa.

Voit hyvinkin suositella lintuharrastusta ja jäsenyyttä tuttavillesi. Uudet jäsenet
saavat BirdLifen Rissa kiikarissa- kirjan ja yhdistyksemme pienen lahjan
(lintuvärityskirja tms).

 

 

Viisikymmentä vuotta tuli täyteen
Lokakuun 7. päivänä 1971 12 lintumiestä perusti Joensuun tyttölyseolla
yhdistyksen nimeltä Joensuun lintumiehet. Perustettu yhdistys rekisteröitiin 1974
nimellä Joensuun lintutieteellinen yhdistys ry. Vuonna 1975 JLY liittyi Suomen
lintutieteellisten yhdistysten liiton jäseneksi. Toiminnan laajennuttua koko
maakuntaan yhdistyksen nimeksi muutettiin 1977 Pohjois-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys ry. PKLTY on pitänyt perustamisvuotenaan ensimmäisen yhdistyksen
perustamista vuonna 1971. Yhdistyksen 40- vuotisjuhlat pidettiin 17.3.2012. Nyt 50
vuotista yhdistystä on tarkoitus juhlia marraskuussa 2022 BirdLife Suomen
edustajiston kokouksen yhteydessä (jos kokous meille myönnetään). Kiitos kaikille
jäsenille ja toimihenkilöille kautta aikain!

Kymmenen vuotta sitten PKLTY:n 40-vuotis juhlissa kuultiin mm. Huojuvaa latoa:

 

https://birdlife.creamailer.fi/forward-to-a-friend/6172c896a128f
https://birdlife.creamailer.fi/email/6172c896a128f
https://www.osoite.fi/


 

 EuroBirdwatch Vuoniemessä  

 

 

Euro Birdwatch -päivän muutonhavainnointia vietettiin 2.10.2021 Rääkkylän
Vuoniemessä hieman utuisessa säässä. Vastatuulikelissä arktika oli niukkaa,
mutta pikkulintuja näkyi mukavan monipuolisesti. Aamun mukavia havaintoja olivat
mm. lähietäisyydeltä ohittanut parinsadan yksilön alliparvi, melko myöhäinen
haarapääsky, pikkulintuja salmessa saalistanut nuolihaukka ja syksyn ensimmäiset
tilhiparvet. Tapahtumaan osallistui 13 henkilöä. Havainnoinnin jälkeen oli mukava
evästellä nuotiolla. Kiitos kaikille mukana olleille!

 

LINTUPAINOTTEINEN LUONTO- ja
KULTTUURITAPAHTUMA
KESÄLAHDELLA 13.-14.11.2021
PKLTY on mukana Keski-Karjalan luonto ry:n Kulttuuriseuran ja ProKesälahden



 

järjestämässä tapahtumassa. Paikka Sovintola (Pyhäjärventie 8).

La 13.11.2021 talvilintujen rengastusnäytöstä puoliltapäivin. Toimintaa voi seurata
sisätiloista käsin.

Päätapahtuma su 14.11.2021 (klo 14, aika vahvistamatta), jossa Kimmo
Martiskaisen 2x60 minuutin lintuesitys "Lintuharrastusta lapsuudesta tähän
päivään". Esitystä täydentää Hannu Sutisen äänishow.

Sovintolassa on esillä yli 10 näyttelyä ja runsaasti lintuaiheista materiaalia (lintuja,
kirjoja, lehtiä, kuvia, koululaisten mielilintu piirroksia ym). Esineet ja näyttelyt ovat
Sovintolassa esillä muutamia viikkoja tapahtuman jälkeenkin. Näyttelyissä tulevat
vierailemaan päiväkodin väki, koululaiset ja vanhukset. Ruokinnalle asennetaan
webbikamera (Sovintolan lintulive) josta ruokinnan tapahtumia voi seurata.

Kannattaa mennä mukaan. Seuraa ilmoittelua PKLTY:n kotisivuilta. Ennakkojuttua
ehkä myös sanomalehti Karjalaisessa.

 

 

Nuorten linturyhmä on aloittanut
toimintansa
Pohjois-Karjalan nuorten linturyhmä on aloittanut toimintansa ja se on avoin kaikille
alueen 13-25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita linnuista. Mukaan
toimintaan pääsevät kaikki aloittelijoista kokeneempiinkin harrastajiin. Ryhmän
tulevaa toimintaa, kuten retkiä, suunnitellaan parhaillaan. Nuorten linturyhmät
saavat toimintaansa tukea BirdLife Suomelta ja sen avulla voidaan kattaa
esimerkiksi varusteiden tai vaikkapa veneen vuokrausta.

Kaikki ideat toiminnan kehittämiseksi ovat tervetulleita. Toimintaan pääsee mukaan
ottamalla yhteyttä Rose Aaltoseen, rose.aaltonen(at)gmail.com. Kirjoitathan
viestiin lyhyen kuvauksen itsestäsi. Paluupostissa saat Roselta linkin whatsapp-
ryhmään, jonka kautta pääset mukaan toimintaan.

Kaikki nuoret jäsenemme, ilmoittautukaa Roselle. Ja me vanhemmat jäsenet
voisimme aktivoida oman lähipiirimme nuoria mukaan PKLTYn nuorten
linturyhmään.

 

 

Lintuatlas alkaa - ole valmis
Hyvänä uutisena haluamme tiedottaa, että ensi vuonna alkaa nelivuotinen
linnuston levinneisyyskartoitus, lintuatlas. Kartoitus tapahtuu entiseen tapaan
10x10 km ruuduissa. Kartoituksessa jokaisesta ruudusta yritetään selvittää mitä
lintuja siellä pesii tai mahdollisesti pesii. Lintuatlas on siitä hyvä tutkimus, että
siihen voi osallistua jokainen harrastaja. Tutkimukseen voi ja saa ilmoittaa
havainnot niistä lajeista, jotka varmuudella tunnistaa. Pohjois-Karjala on laaja alue
ja meillä on runsaasti syrjäisiä alueita, joissa lintuharrastajat normaalisti liikkuvat
hyvin vähän. Tuleville neljälle vuodelle suositellaan jokaisen harrastajan
suunnittelevan ja toteuttavan retkiä nimenomaan em. alueille.

Havaintojen ilmoitus on entistä helpompaa, kun lintujen esiintyminen ja
pesimisvarmuudet ilmoitetaan tutusti Tiira-havaintojärjestelmän kautta. Starttiin on
aikaa vain muutama kuukausi, kun mm. käpylinnut, pöllöt ja korpit aloittelevat
pesintöjään. Ole mukana. Asiasta tullaan jatkossa tiedottamaan lisää.

 



PKLTY
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974
Joensuun lintutieteellinen yhdistys ry-

 

 

Pikkutikan vuosi 2021
Birdlifen vuoden lajin pikkutikan kartoitus Pohjois-Karjalassa sujui hyvin.
Havaintoja tuli mukavasti koko Pohjois-Karjalan alueelta Kesälahdelta Valtimolle.
Kaikkiaan Tiiraan on tullut yli 160 havaintoa pikkutikoista kevään ja kesän ajalta.
Pikkutikan pesinnän varmistus ei ole helppoa, mutta varmoja pesintöjä todettiin
kuitenkin 6 kpl. Parireviireitä löydettiin 9 kappaletta. Parireviiri tarkoittaa paikkaa,
missä molemmat sukupuolet on havaittu, mutta pesää ei ole löydetty. Edellä
mainittujen lisäksi löytyi reviireitä, joista ei saatu havaintoja kuin yhdestä
rummuttavasta tai ääntelevästä linnusta. Näitä löytyi reviiritarkastuksissa 31 kpl.
Yhteensä reviireiksi tulkittavia löydettiin 46 kpl.

Havaintomäärä on viisivuotistarkastelussa normaali, eli suuria muutoksia
pikkutikkojen havainnoissa Pohjois-Karjalassa ei ole viimeisen viiden vuoden
aikana tapahtunut. Pikkutikkaa on usein vaikea havaita pesimäaikaan ja tämän
vuoksi reviireitä on todennäköisesti jäänyt löytymättä. Kartoituksen perusteella
Pohjois-Karjalan pikkutikkojen parimäärä voisi olla arviolta 100-300.   

 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2021
Jäsenmaksun henkilökohtainen tilanteesi:

Olet maksanut jäsenmaksusi vuodelle 2021. Kiitos että olet mukana tukemassa
toimintaa!

Loppuvuodesta ilmestyvä jäsenlehti Siipirikko lähetetään vain jäsenmaksun
maksaneille.

Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

 

mailto:pk.lintutieteellinen@gmail.com


 

 

nimisenä. 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

http://www.pklty.fi
https://www.pklty.fi/liittyminen/
https://birdlife.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://birdlife.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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