Vinkkaa uutiskirjeestä kaverille?

Katso viesti selaimessa

Pohjois-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen
uutiskirje

maaliskuu 2020

Vuoden ensimmäinen uutiskirje
Olet saanut tiutiu- vuoden eli 2020 ensimmäisen uutiskirjeen. Lintuvuosi on jo
hyvässä vauhdissa myös muuttolintujen osalta. PKLTY:n vuosikokous pidettin
helmikuussa. Kokouksen aineistoa löydät kotisivuilta. Hallitus jatkaa entisellään.
Alkuvuoden tapahtumista lisää tässä kirjeessä. Lisäksi kehitteillä on yhteisretki,
josta tiedotamme vielä erikseen.
Linturikkaita retkiä!
Hannu pj

Kevään tapahtumia
14.3. Petolintuharrastajien tapaaminen Tohmajärven Saariossa klo 12:00 Lue
lisää...
30.3. Pönttötalkoot Noljakan koulun puutyöluokassa klo 15:30 alkaen Lue lisää...
25.4. Toritapahtuma. Olemme torilla klo 9 alkaen esittelemässä yhdistyksen
toimintaa ja mm. vastailemassa lintuaiheisiin kysymyksiin. Myytävänä tulee
olemaan linnunpönttöjä, lentoaukon suojia ja erilaista paperitavaraa. Telttamme
tulee olemaan kävelykadulla lähellä Sinistä virtaa. Olemme paikalla n. klo 13 asti,
tai miten tavaraa riittää
27.4. Foto Fennican optiikka- ja laite-esittely Jokiasemalla klo 15 - 18
29.4. Tornipäivystys Suiston lintutornissa klo 17-19
13.5 Tornipäivystys Peijonniemenlahden lintutornissa klo 17-19
6.6. Yölaulajapyöräily Reijolassa. Kokoontuminen klo 22 Reijolan ST1-aseman
pihassa

Tornien taisto
toukokuussa
Lauantaina 9.5. havainnoidaan jälleen
kevään lintutilannetta Tornien taistossa
klo 5 - 13 välisenä aikana.
Muunmuassa Polvijärven
Ruvaslahden Ruvastornilla saa
käydä seuraamassa taiston
edistymistä. Tarjolla on myös opastusta
lintujen tunnistamisessa. Savirannan toimintakeskuksen väki myy kahvia ja pientä
purtavaa.
Lisätietoa tapahtumasta löytyy Birdlifen kotisivuilta
Pohjois-Karjalan lintutornit löytyvät tästä

Vuoden positiivinen lintuteko: Ilomantsin
matkailuyhdistys
Vuoden 2019 positiivinen lintuteko- huomionosoitus Ilomantsin
matkailuyhdistykselle.
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys on vuosikokouksessaan julkaissut
Vuoden 2019 positiivinen lintuteko- huomionosoituksen. Palkinnon saa Ilomantsin
matkailuyhdistys. Perusteena oli yhdistyksen aktiivinen rooli sääksikameran
käynnistämisessä.
Lue lisää

Yhdistyksen jäsenmaksu 2020
Hei ! Henkilökohtainen jäsennumerosi on
Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat:
Varsinainen jäsen 26€
Opiskelija 21€
perhejäsen 5€

PKLTYn tilinumero on FI60 5770 0520 1040 32
Viitenumero on yllä kerrottu jäsennumerosi! Viestiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään.
Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

Jäsenmaksutuloja käytetään mm.
valkoselkätikkojen talviruokinnan
järjestämiseen. Kuvassa paraikaa
pesintään valmistautuva pariskunta
vanhalla reviirillä

Jäsenmaksun henkilökohtainen tilanteesi:
Olet maksanut jäsenmaksusi vuodelle 2020. Kiitos että olet mukana tukemassa
toimintaa!

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

