
Enon lintukerhon vuosikertomus 2021 

 

Vuoden 2021 aikana Enon lintukerho pystyi jälleen kokoontumaan varsin säännöllisesti. 
Kokoontumistila keväällä oli pääsääntöisesti Enon palvelupisteen valtuustosali, jossa oli 
mahdollista noudattaa annettuja koronaohjeita. Kahvitarjoilut olivat niukemmat koska 
kahvit ja tarjoilut jouduimme tuomaan mukanamme. Järjestely sujui näinkin. Syyskaudella 
pääsimme jälleen kokoontumaan entisiin Hyvänmielen Tuvan tiloihin, jonka nykyinen nimi 
on ”Niskan tupa”. Uusi omistaja järjesti tilat monien yhdistysten ja kerhojen käyttöön pientä 
korvausta vastaan. Vuoden aikana kokoonnuimme kaikkiaan 18 kertaa keväällä ja syksyllä 
joka toinen keskiviikko n. 11-14 välisenä aikana. Osallistumisia 261, keskimäärin 15 
henkeä/kerta. Lisäksi kesällä viikottain 12 kertaa torikahviossa, samoin keskiviikkoisin 
puolen päivän aikaan. Osallistumisia 174 kertaa keskimäärin 16 henkeä /kerta. Kaikkiaan 
33 eri henkilöä osallistui säännöllisesti. Kerhokokoontumisten aiheet vaihtelivat 
ajankohtaisista tapahtumista, pihabongauksista, talvilintulaskennoista, omiin kokemuksiin 
ja havantoihin. Lisänä erilaisia tietoiskuja, tunnistusharjoituksia ja syksyllä myös aiheena 
Viron linnustoa käsittelevät pari kerhotapahtumaa. Kesätapahtumissa myös muita 
luontoaiheita esim. hyönteisiä. 
 

Retket ja tapahtumat 2021 

30.1. Yhteinen pihabongaustapahtuma Jakojärvellä Matti Hyttisen pihapiirissä. 10 henkeä 

24.3  Janne Lepppäsen esitys Suomen tikoista (lintukerhon puitteissa ) valtuustosali 21 
henkeä. 
13.4. Esitys muuttolinnuista Enon eläkeliittolaisille (TP) 14 henkeä 

14.5. Lintukerholaisten retki Linnunsuon kosteikolle. Aiheena myös kiikarivertailuja (Kowa, 
Opticron, Olympus, Hawke, Focus, Nikon, katto- ja porroprismakiikarit.) ) 9 henkeä 

21.5. Kerholaisten toinen retki Linnunsuolle.10 henkeä 

28.5. Toritapahtuma Enon torilla. Kerholaisia 10 ja yleisöä 50-100? 

9.6. Yölaulajaretki Eno Pohjan alue 6 henkeä 

23.7. Linturetki Pamilon suistolle ja Yrjö Hassisen pihapiiriin. ) 9 henkeä. 
11.8. Ulkoilmaretki Sikren Valkealammelle. Kahvittelua ja tarinointia 13 henkeä 

18.8. Lähiretki Vallisärkälle notiorupattelua ja luonnon tarkkailua. 15 henkeä 

29.8. Suomen Luonnon päivän retki yhdessä Joensuun Luonnonystävien kanssa 
Linnunsuolle. Yht. 16 henkeää. 
22.9. Syysmuuton seurantaa Linnunsuolla 11. henkeä. MM. harvoin siellä nähty 
valkoselkätikka. 
2.10. EuroBirdwatch taphtuma Vallisärkällä 12 henkeä 

 

Talvilintulaskennat 
Usean vuoden ajan  Juha-Veikko Mikkola, Ilkka Kuronen ja Matti Kevätväre ovat tehneet  
talvilintulaskennat Enon kirkonkylän ja Louhiojan ympäristössä. Niistä tuloksia löytyy 
Luomuksen talvilintulaskenta sivuilta. Tuloksia on käsitelty myös kerhotapahtumissa.  
 

Kerhon talous  
Kerho toimii omavaraisesti. Pönttömyynti on ollut niukkaa ja tuottoja jonkin verran kahvituloista sekä 

yhdistykeltä saatujen värityskirjojen myynnistä. Menoja lähinnä kahvikulut ja syksyn tilavuokra joka on 

kohtuullinen 10€/ kerta, pienet ostot kuten linnut vuosikirja ja Tiede Luontolehden tilaus kerhon käyttöön ja 

kiertoon. Matkakulukorvauksia yhteiskuljetuksiin ja tulostinmusteisiin. Tuloja on kuitenkin kertynyt sen 

verran että vuoden loppusaldo on 437,15 €. Pohjana edellisen vuoden kassa 325,25€ 
Kirjanpito on tehty yksinkertaisella kirjanpidolla, tulot ja menot periaatteella. Kirjanito T Piipposen 

Tietokoneella ja halukkaille tarkistettavissa 
 


