
    Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y. 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2021 

1. Hallitus   Puheenjohtajana jatkoi 11.  kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen 

toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri Mikko Hiltunen, rahastonhoitaja 

Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Jani Varis ja Anniina Kontiokorpi.  

Hallitus kokoontui viisi kertaa (etäkokouksia). Lisäksi hallitus kävi keskusteluja 

hallitusasioiden valmistelussa sähköpostiviesteillä ja puhelimella. 

2.Toiminta 

2.1 Kokoukset ja kokoontumiset    Sääntöjen mukaisesti pidettiin yksi vuosikokous. Se pidettiin 
koronaepidemian takia GoogleMeet kokouksena 17.2.2021 (15). Epidemian takia ei muita 
kokoontumisia pystytty järjestämään. 
 

2.2  Tapahtumat 

 Covid19-virus muutti koko yhteiskunnan vuosisuunnitelmat jo toisena vuotena peräkkäin. 

Vaikutus oli merkittävä myös PKLTY:lle.  Tapahtumien järjestämisessä oli rajoituksia eikä yhdistys 

ehtinyt toteuttaa merkittäviä tapahtumia hetkellisesti taudin kannalta parempina aikoina. Ihmiset 

suuntasivat toimintojaan mm. luontoon. Se näkyi jo toisena peräkkäisenä vuonna myös 

lintuharrastuksen lisääntymisenä. PKLTY ylitti jäsenmäärässään ensimmäisen kerran 300 jäsenen 

rajan. 

30.—31.1. Pihabongaus. P-K:ssa osallistui 734 pihaa. 

 8.-9.2. Rengastajakokous.  Pandemian takia kokous oli järjestetty etäkokouksena. P-K:n 

rengastajia osallistui lähes parikymmentä. 

13.2. BirdLife Suomen laskijatapaaminen etänä (6 osallistujaa) 

9.5.  Tornien taisto peruttiin koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan BL järjesti Pihojen taiston, 

johon osallistuttiin  Pohjois-Karjalassa melko innokkaasti. 

2.10. Muuton havainnointipäivä Vuoniemessä (13, EuroBirdWatch, Jani Varis).  

2.10. Hepolahden kunnostustalkoot, pressujen levitys (ks. myöh.) 

13.-14.11.  alkaen Kesälahden lintuviikot. PKLTY oli mukana Keski-Karjalan luonto ry:n, Pro-

Kesälahden ja Kimmo Martiskaisen järjestämässä lintutapahtumassa ja –näyttelyssä. 

Aloituspäivinä oli KM:n lintuesitelmät (osallistujia yli 100). Sointulan tiloissa useassa huoneessa 

oli esillä runsaasti lintuaiheista materiaalia. Vuodenvaihteeseen mennessä näyttelyssä oli 

käynyt jo yli tuhat kävijää. Näyttely jatkui vuodenvaihteen koronatauon jälkeen vielä 



kevättalvelle 2022.  Sointulan alueella olevalla ruokintapaikalla oli Risto Juvasteen asentama 

lintulive kamera. Aloituspäivinä ruokintapaikalla toteutettiin myös  rengastusnäytös. 

10.12. Osallistuttiin Riistakeskuksen ja BirdLife Suomen järjestämään lintuvesi-iltaan 

Joensuussa (Sotka- hanke) 

Pönttöjen myynti jatkui muutamien yksityisten pönttörakentajien avulla (JaL), mutta 

toritapahtumaa ei voitu järjestää. 

Enon kerho jatkoi erittäin aktiivista toimintaansa. Koronatilanteesta huolimatta kokoontumisia 

oli 27 ja niissä kävi 33 eri henkilöä (keskimäärin 15 henk.). Kerhon toimintaraportti liitteenä. 

Uutena toimintana aloitti PKLTY:n nuorisoryhmä (liittyminen rose.aaltonen@gmail.com ). 

Vuoniemen lintutornissa (Eihveli) teetätettiin rungon muttereiden kiristys. 

2.3.  Julkaisu- ja tiedotustoiminta    Yhdistyksen lehti Siipirikko julkaistiin kahtena numerona. 

Päätoimittajana toimii Jenna-Marie Laine. WWW-sivuston hoitajana toimi Mikko Hiltunen ja 

Facebook-ryhmän hoitajana Anniina Kontiokorpi. Facebook sivuilla oli 1128 seuraajaa. Www- 

sivuston merkitys yhdistyksen toiminnan päämäärien edistämisessä ja tiedon välittämisessä on 

tärkeässä roolissa.   

Yhdistyksen Uutiskirjeitä lähetettiin kaksi. Toisessa niistä toteutettiin jäsenkysely. 

Lintukeskusteluiden ja osin tiedotuksen kanavana käytettiin   pk_lintulista@googlegroups.com.  

Ylläpitäjänä toimi Anniina Kontiokorpi (ilmoittautuminen hänelle). Lintuasioissa yhdistys oli 

monia kertoja esillä Yle Joensuun haastatteluissa ja maakuntalehti Karjalaisessa. Lisäksi 

lintuasioista kirjoitetaan paikallislehtiin säännöllisesti (Ylä-Karjala/Martti Timonen, Vaarojen 

Sanomat/Hannu Lehtoranta, Outokummun Seutu/Janne Leppänen). Yhdistyksen tapahtumista 

tiedotettiin BirdLife lehdessä, uutiskirjeissä, lintulistalla, kotisivuilla ja Facebookissa. Ilomantsin 

sääksikamera oli toiminnassa kolmatta vuotta ja sillä oli hyvin seuraajia. Rengastustapahtumaa 

seurasi suorana lähetyksenä YouTubessa yli 300 henkilöä.  YouTuben videota on katsottu 5566 

kertaa. 

2.4.  Höytiäisen kanavan lintuasema 2021 

Lintuaseman toimintavuotta voi kuvata keskimääräistä vaisummaksi. Rengastuksia kertyi 62 

lajista yhteensä 2721 ja lisäksi kontrolleja 357 ( 38 vuoden keskiarvo 3845). Rengastuspäiviä oli 

97. Erityismaininnan ansaitsee kahlaajarengastukset, joissa mm. rengastettiin ennätykselliset 

173  jänkäkurppaa. Tarkempi raportti aseman toiminnasta liitteenä. 

Lintuaseman remontti jatkui rakennuksen purkamisen ja materiaalin poiskuljetuksen 

merkeissä. Uuden rakennuksen hankinta toteutuu vuonna 2022. 

1) 2.5.  Lintujensuojelu     Yhdistys osallistui BirdLife Suomen, Luomuksen ja Metsähallituksen  

uhanalaisten ja vähälukuisten lajien seurantatutkimuksiin. Linnustonsuojelun edistämiseksi 

yhdistys teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suojelupainotteista toimintaa tehtiin 
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viranomais-, kunta- ja paikallistasolla ja yksittäisten lintu- ja luontoharrastajien 

keskuudessa. TIIRA- havaintoaineistoa hyödynnettiin  linnustonsuojelua edistävissä 

yhteyksissä.  Suojeluvastaavana toimi Anniina Kontiokorpi. Lausuntoja annettiin 

Outokummun Hautalammen kaivoshankkeen YVA:sta 

Joensuun Kuhasalon esteettömästä reitistä (maisematyölupa), Joensuun Puronsuu-

Pataluodon puistoalueen kaavasta  ja Maakuntakaavasta. ELY:lle tehtiin ilmoitus 

törmäpääsky-yhdyskunnan tuhoamisesta ja lintuvesialueelle tehdystä laittomasta laiturista. 

Laskentavastaavana toimi Jari  Kontiokorpi. Laskennoissa toteutettiin mm. uusintoja 1980-

luvun vesilintulaskennoista (Ilomantsi,Juuka). 

 

Vuonna 2015 perustettu Valkkari Pohjois-Karjala työryhmä jatkoi valkoselkätikan 

talviruokinnan ja muun suojelun edistämistä (pj Kimmo Martiskainen, Timo Hokkanen, Anniina 

Kontiokorpi, Janne Leppänen, Toni Nurmi, Mika Pirinen, Kari Antikainen, Juha Miettinen ja Ilari 

Soppela ). Noin 50 ruokinnalla tarjottiin läskiä noin 350 kg. Työryhmän tarkempi 

toimintakertomus liitteenä.  

Petolintujen pesäseuranta jatkui aktiivisena. Hakkuutilanteisiin annettiin muutamia 

ohjeistuksia. Luomuksen kautta pesätietoja saadaan siirtymään metsänomistajien käyttämään 

Metsään.fi palveluun. Tiedotukseen liittyvien parannusten kehittely jatkuu edelleen. HL on 

toiminut kehitteillä olevan Raptor-Life hankkeen kehittelyssä sekä Sääksisäätiön haukka-ja 

pöllötyöryhmässä.  Yhdistyksen jäsenillä on merkittävä määrä pöllön- ja tuulihaukan pönttöjä,  

muita pöntötyksiä sekä isojen haukkojen tekopesiä. Pönttöjä myytiin  kysynnän mukaan. Risto 

Juvaste organisoi taas lintujen talviruokintaan merkittävän määrän talipötköjä, auringonkukkaa 

ja pähkinää. 

BirdLife Suomen vuoden lajina oli pikkutikka. Lajivastaavana toimi Toni Nurmi. Kevään ja 

pesintäajan raportti julkaistiin jäsenkirjeessä. 

Edellisvuosina toteutetun Sysmäjärven kunnostushankkeen jatkoksi yhdistys haki ja sai ELY:ltä 

rahoituksen Liperin Hepolahden ja Viinijärven Nivanlahden kunnostushankkeeseen. Hanketta 

toteuttavat Asmo ja  Sami  Raimoaho.  Hepolahdella toteutettiin 2.10. talkoot, joissa levitettiin 

kasvillisuuden poistamiseen tarkoitettuja pressuja. Osuuskunta Lumimuutos lahjoitti projektiin 

1000 €. 

Keski-Karjalan hanhityöryhmässä toimi Tuomo Eronen. Joensuun seudun hanhityöryhmässä 

aloitti Hannu Lehtoranta. HL osallistui työryhmän maastoretkiin, joissa toisessa oli mukana 

ympäristöministeri Krista Mikkonen (14.5.) ja toisessa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 

(20.5.). 

2.6.  Arkistot ja lintuhavaintojen keruu Vuodesta 2008 lähtien yhdistyksen lintuhavaintojen 

keruu ja arkistointi on tapahtunut Tiira- havaintojärjestelmään.  Lisäksi arkistoitavia havaintoja 

kerätään erikseen petolintujen pesinnästä. PKLTY:n petolintuarkistoon pesintään liittyviä 



havaintoja on kerätty aktiivisesti vuodesta 1982 lähtien (ylläpitäjänä Hannu Lehtoranta). 

Petolintujen pesien tietoja tallennetaan Helsingin Yliopiston Rengastustoimiston järjestelmään 

(pesintävuodesta 2012 alkaen). Heinävesi liitettiin vuoden 2021 alusta Pohjois-Karjalan 

maakuntaan. PKLTY:n sääntöjen mukaan yhdistyksen toimialue on Pohjois-Karjala, joten 

Heinävesi kuuluu jatkossa PKLTY:n toimintaalueeseen. Päällekkäisyys Orioluksen kanssa 

yritetään purkaa, mutta toistaiseksi Heinäveden havaintoaineiston omistaa Oriolus. 

Alueellisia harvinaisuushavaintoja tarkasti ja arkistoi ARK (Pj. Ari Latja, jäsenet Harri 

Kontkanen, Ari Parviainen) 

 Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2021 P-K:sta yhteensä 53 289 havaintoa noin 

3,9 milj yksilöstä (v.2020  57 253) . Tiirassa on nyt (vv.2007-2021) tallennettuna P-K:sta 

670 708  havaintoa  noin 64 miljoonasta yksilöstä. PKLTY:n yhdistyskäyttäjinä toimivat Harri 

Kontkanen, Hannu Lehtoranta, , Janne Leppänen, Tuomo Eronen sekä pääyhdistyskäyttäjänä 

Jani Varis. Yhdistyskäyttäjät seuraavat havaintoaineiston laatua ja tekevät siinä tarvittavia 

tarkistuksia, yhdistämisiä ja poistoja. 

Yhdistyksen hallitus on harkintansa mukaan luovuttanut havaintoarkistojen tietoja sopiviksi 

katsomiinsa tarkoituksiin. 

   

2.7. Kirjasto Yhdistyksen kirjasto on sijoitettuna yliopistolle (Natura-talo, atk-luokka). 

Lintulehtivaihdon myötä yhdistykselle saapuu valtaosa maamme lintulehdistä. Uusimmat 

lehdet tulevat puheenjohtajalle. Lehdet pyritään tauon jälkeen toimittamaan Joensuun 

kaupunginkirjaston lehtilukusaliin  (lehtikotelo on aakkosissa olevien lehtien lopussa eli 

”Ö:ssä”). 

2.8.  Retket ja retkikummitoiminta   Yhdistyksen retkikummeina toimivat Hannu Lehtoranta,  

Jani Varis, ja Tapio Piipponen. Koronatilanteen vuoksi retkitoiminta oli 

vähäistä.(EuroBirdWatch tapahtumaa Vuoniemessä, Marttojen linturetki Juuassa). 

3.  Talous    Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 3 097,45 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden 

lopussa oli 38 394,41 €. Jäsenmaksu oli 26 €, opiskelijoilta 21 € ja perhejäseniltä 5 €. 

Jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 316  (joista 15 perhejäsentä). Jäsenmaksusta 13 € 

jäseneltä meni BirdLife Suomelle. 

Toiminnantarkastajina toimivat Auli Patjas ja Reijo Sipilä, varalla Harri Kontkanen ja Jyri Pötry. 

4.  Yhteydet muihin yhdistyksiin  Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa 

toimivat Hannu Lehtoranta, Jani Varis ja Reijo Ruokonen. Kevätkokous pidettiin poikkeusolojen 

takia etäkokouksena GoogleMeetissä 21.3. Syyskokous pidettiin Hyvinkäällä 20.-21.11. Kaikki 

kolme edustajaa osallistuivat molempiin kokouksiin. Hannu Lehtoranta aloitti vuoden alusta 

BirdLife Suomen hallituksessa. 



5.  Palkitsemiset       

Vuoden 2020 positiivisena lintutekona palkittiin Lassi Vänskän vetämä Sysmäjärven 

kunnostushanke (ruovikon poistoa, lintuluotojen avartamista , pesälaatikoita ja pienpetojen 

pyyntivälineitä).  Valinta oli hyvin esillä tiedostusvälineissä. 

Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa 

etäkokouksessa xx.2022. 


