
Valkkari Pohjois-Karjala – työryhmän toimintakertomus 

 
Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry perusti keväällä 2015 työryhmän, joka kantaa nimeä Valkkari 

Pohjois-Karjala.  Työryhmässä jatkoivat 2021: 

Antikainen Kari (Keski-Karjalan Luonto ry:n pj) 

Hokkanen Timo J. (työryhmän siht. Pohjois-Karjalan ELY-keskus) 

Kontiokorpi Anniina (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

Leppänen Janne (PKLTY:n rahastonhoitaja) 

Martiskainen Kimmo (työryhmän pj, Keski-Karjalan Luonto ry) 

Miettinen Juha (PKLTY) 

Nurmi Toni (PKLTY:n vpj) 

Pirinen Mika (Pohjois-Karjalan ELY-keskus) 

Soppela Ilari (PKLTY) 

 

Toiminnasta talvikaudella 2020-2021 ja vuoden 2021 aikana 
 

Talvikaudella 2020 - 2021 työryhmän organisoimana ylläpidettiin noin 50 ruokintaa läpi maakunnan 

Kesälahdelta Kolille. Työryhmän jäsenten lisäksi ruokintojen ylläpitoon maastossa osallistui kymmenkunta 

muuta lintuharrastajaa.  

 

Ruokintoja aloitettiin syksytalvella 2020 kesän yli pakastetulla läskillä. Uutta läskiä hankittiin syksytalvella 

2021 Bonus Carnis teurastamolta Kesälahdelta 77,6kg (88,5€) ja Kuopiosta Savo-Karjalan lihalta 275kg. 

(569,84€) Helmikuun lopulla hankittiin Savo-Karjalan lihalta vielä 289kg (546,9€) ja se valtaosin varastoitiin 

syksyn 2021 aloituksiin.  

 

Marraskuulla 2021 hankittiin Savo-Karjalan lihalta 152kg (396,64€) talvikauden 2021/2022 tarpeisiin. 

Kimmo Martiskainen on hoitanut yhteydet Bonus Carnikseen ja llari Soppela sekä Janne Leppänen Savo-

Karjalan lihaan. 

 

Läskiä on säilötty Kiteellä Keski-Karjalan luonnon pakastimessa ja PKLTYn pakastimessa, joka sijaitsee 

Kontiolahden Onttolassa Risto Juvasteen autotallissa.  Lisäksi läskiä on säilytetty useiden harrastajien 

kotipakastimissa. 

 

Eri tavoin aiemmin saatuja tikkaläskirahoja oli PKLTYn hallussa 1.1.2021 269,9€. Vuonna 2020 PKLTY ja 

Keski-Karjalan luonto ry varasivat molemmat budjettiinsa 200€ läskirahaksi. JSLY:ltä haettiin ja saatiin 200€. 

Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin lisäksi 40€. Rahaliikenne hoidettiin PKLTYn tilin kautta.  31.12.2021 

tikkaläskirahoja oli PKLTYn tilillä 73,64€  

 

 Työryhmä ei vuonna 2021 kokoontunut.  Asioista on keskusteltu sähköpostitse ja puhelimitse. Tärkeimmät 

keskustelun aiheet ovat olleet: 

 

• Läskin saatavuus ja laatu. Ruokintojen toteutuminen 



• Keväisten reviiritarkastusten tulokset Pohjois-Karjalassa ja varmistettujen pesintöjen tilanne, 
havaintojen tallennus 

 
 

Koronan vuoksi tikkapikkujoulua ei voitu järjestää normaalisti. Havainnoinnin tehostamiseksi tammikuun 
loppu 23-31.1.2021 julistettiin tikkapäiviksi ja rengastajia, sekä muita havainnoitsijoita innostettiin osin 
pihabongauksen hengessä retkeilemään omavalintaisilla ruokintapaikoilla mainittuna ajanjaksona. 

 
Pesintävuoden 2021 analysointi on kesken. Pesintöjä varmistettiin ainakin 31, mutta todellinen lukema on 
puolenkymmentä enemmän. Vuonna 2020 pesintöjä varmistui 33. Valkkari PK:n perustamisen aikaan 
tavoitteeksi asetettiin vakiinnuttaa P-K:n pesivä kanta vähintään 35 pariin. Poikasia rengastettiin runsaasti. 
 
Valkkari Pohjois-Karjala- Facebook ryhmä jatkoi tikkatiedon jakamista ja ryhmän toiminnan tiedottamista. 
Facebook-ryhmän ylläpitäjänä toimivat Anniina Kontiokorpi,  Johanna Lakka ja Toni Nurmi. Sivulla on 223 
tykkääjää. 
 


