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PKLTY 50-vuotisjuhla
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys juhlii 50-vuotista harrastustaivalta
BirdLife Suomen edustajiston kokousviikonlopun yhteydessä la 12.11.2022
Tervetuloa juhlimaan omien ja muiden yhdistysten lintuharrastajien kanssa.

Juhlaseminaariin ja juhlapäivälliseen tarvitaan ennakkoilmoittautumiset (ks alla).
Juhlaseminaariin voi osallistua paikan päällä tai etänä. Seminaari on ilmainen.
Juhlaillallinen maksaa joko 44 € tai 59 € (kalliimpi sisältää sisäänpääsyn
yökerhoon)

Ohjelma
Lauantai
klo 12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)
klo 13–17 Juhlaseminaari: Lintutekoja Karjalassa (striimataan etäosallistujille)
o puheenjohtajana Anniina Kontiokorpi
o Hannu Lehtoranta: Tilaisuuden avaus
o Mika Pirinen: Valkoposkihanhet ja hanhipellot
o Sami Raimoaho: PKLTY lintuvesien kunnostajana
o Kakkukahvit klo 14.40–15.20
o Hannu Lehtoranta: Tuloksia haukanpesien huomioimisesta metsätaloudessa
o Juha Miettinen: Höylas – sisämaan lintuasema

klo 19–23 Iltajuhla: Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys 50 vuotta
o Maljannosto
o Juhlapuhe
o Buffet-ruokailu
o Muistamiset ja onnittelut
o Musiikkiesityksiä

Ilmoittautuminen (sekä paikan päälle että etäosallistujaksi):
⇒ ILMOITTAUDU TÄSTÄ verkkolomakkeella ( www.birdlife.fi/edari )

Viimeinen ilmoittautumispäivä paikan päälle on tiistai 25.10. Etäosallistujaksi voi
ilmoittautua vielä tapahtumaviikolla.
HUOM: Ilmoittautuminen paikan päälle on sitova.

Ilmoittaudu verkkolomakkeella mieluusti myös jos osallistut etänä. Ilmoittautuneet
etäosallistujat ovat juhlaseminaarissa etusijalla, jos etäosallistujien määrää
joudutaan rajaamaan (max. 100 hlö). Etäosallistuja voi halutessaan esittää
kommentteja tai kysymyksiä. Vaihtoehtoisesti voi seurata Youtube-lähetystä ilman
kommentointimahdollisuutta.

 

http://www.birdlife.fi/edari


Lue lisää

 

Höylaksen lintuasemahanke etenee
Jo useamman vuoden PKLTY:llä on ollut vireillä asianmukaisten toimitilojen
hankinta Höylaksen lintuasemalle. Nyt voidaan todeta, että onneksi toteuttaminen
on viivästynyt. BirdLife Suomi sai viime jouluna eduskunnalta ylimääräisen
rahoituksen, joka on tarkoitettu Suomen lintuasemien toimintojen kehittämiseen.
Lintuasemat saivat tuolta pohjalta hakea rahoitusta esittämiinsä toteutuksiin.
Syksyllä BL:n hallitus teki rahoituspäätöksen, jossa PKLTY sai Höylaksen toimitilan
hankintaan 10 000 €.

Yhdistyksellä on olemassa varaus omien varojen käytöstä projektiin. Valmistelussa
toteutettiin lisäksi yleisökeräys lintuaseman kunnostukseen. Nyt nuo kerätyt varat
lopulta päästään kohdentamaan tarkoitukseensa.

Lintuaseman toimitilaksi ollaan hankkimassa valmiiksi varusteltua toimistovaunua.
Vaunussa saadaan toimitila rengastuksille ja muille toiminnoille. Varusteluna on
keittiö ja myös vessa-asia saadaan kuntoon, kun vaunussa on polttava wc. Kun
vaunu saadaan siirrettyä paikalle, tarvitaan vain sähköpiuhan yhdistäminen
töpseliin ja paikka on käyttövalmis. Lisäksi toisen rakennuksen majoitustilassa
tehdään pintaremontti.

PS. Onko sinulla valokuvia Höylakselta? Niille olisi käyttöä - ota yhteyttä Juha
Miettiseen: miejuha(at)hotmail.com

 

 

Lintuatlas alkoi ja jatkuu vuoteen 2025
Lintuatlaksen ensimmäinen pesimiskausi on takana. Pohjois-Karjalassa lähdimme
liikkeelle hiemantahmeasti. Turhan moni on jättänyt atlakselle tarpeellisia
havaintojaan kirjaamatta. Itse kunkin kannattaa istahtaa muistelemaan tai
selaamaan muistiinpanoja. Olikos siellä kesämökillä se jokavuotinen harmaasiepon
pesä tai anoppilassa haarapääskyllä pesä varaston räystäässä? Veneretkellähän
nähtiin sinisorsapoikue ja palokärki huuteli monena päivänä samalla alueella.
Unohtuiko merkata atlakseen? Tuttavien kertomia luotettavia havaintoja tai kuvia
kannattaa myös hyödyntää aineiston täydentämisessä. Syksyn pitkinä iltoina ehkä
meillä kaikilla on paremmin aikaa...
 

 

https://www.pklty.fi/lintuatlas-alkoi-ja-jatkuu-vuoteen-2025/


 

 Harmaasiepon pesä, pesimisvarmuus 82.  



 

Tikkaruokintojen tulevaisuudesta
Syksystä 2014 toiminut Valkkari PK jää toistaiseksi tauolle. Metsähallituksen
lopetettua ruokintojen rahoittamisen työryhmä on pyörittänyt valkoselkätikan
talviruokintaa ja mm. hankkinut läskiä ruokinnoille. Ruokinnat auttavat tikkoja
selviämään talven yli sekä ruokintapaikoilla tehdyt havainnot tuottavat tietoa
valkoselkätikan ja muidenkin talvehtivien metsälintujen kannankehityksestä.

PKLTYn hallitus on päättänyt jatkaa ruokintojen tukemista. Ruokintoja ylläpitävät
läskiä hankkineet henkilöt voivat ostokuitteja vastaan hakea rahoitusta
yhdistykseltä. Hakemuksessa edellytetään kerrottavan ruokintapaikan sijainti.
Taajamissa ja niiden lähialueilla valkoselkätikat voivat hyödyntää tavallisia
piharuokintoja. Joten etusijalla ovat metsäruokinnat ja syrjäseudut. Tärkeää on
valkoselkätikan ja muun ruokinnoilla käyvän lajiston seuranta. Ruokinta-avustusta
saavan henkilön edellytetään tallentavan ruokinnan lintuhavainnot Tiiraan. Jos
ruokinnalla harrastetaan rengastusta, niin rengastus- ja kontrollitiedot rengastaja
tallentaa Sulka-rengastustietojärjestelmään.

Jos et ole rengastaja, mutta näet väri- tai lukurenkaallisia tikkoja, niin pyri
lukemaan renkaat (kiikari, kamera, kaukoputki) ja ilmoita havainnot Luomuksen
rengaslöytölomakkeen kautta tai pyydä tuttua rengastajaa hoitamaan tallennus.

 

 



 

Kuvan maaliskuussa 2012 rengastettu valkoselkätikkanaaras oli elossa vielä
kesällä 2022. Viitenä keväänä se on tavattu ruokkimassa isoja pesäpoikasia.
Tämän linnun elämänkaari on hyvin dokumentoitu, koska kaikkiaan siitä on
rengastustoimiston tietokantaan tallennettu noin 30 tapaamishavaintoa.

 



 

 

Joutsenbongaus
29.-30.10.
Valtakunnallinen joutsenten
syyslaskenta toteutetaan lokakuun
viimeisenä
viikonloppuna.Tarkoituksena on, että
Tiiraan merkitään kaikki havainnot
joutsenista. Suositeltavaa siis on lähteä linturetkelle ja kierrellä paikoissa, joissa
joutsenia voi esiintyä (pellot ja järvet). Yksilömäärä on hyvä laskea
mahdollisimman tarkasti. Lisäarvoa on, jos laskee erikseen vanhat ja nuoret linnut.
(Tiira-vinkki: Samassa parvessa olevat linnut saat merkattua, kun laitat
ensimmäiselle riville vanhat linnut (puku ad) ja rivin lopussa olevaan parvi-kohtaan
1. Lisää toinen rivi ja merkitse siihen nuoret linnut (ikä 1-kv) ja ”sidot” nuoret linnut
samaan parveen merkitsemällä parvi-kohtaan myös 1).

Jos jollakin normaalisti hyvällä joutsenpaikalla ei ole ollenkaan joutsenia, voit
merkata paikan tarkastetuksi seuraavasti: Merkitse Tiirassa laulujoutsenten
määräksi paikalla 0. Silloin aikakirjoihin jää tieto, että paikka tarkastettiin, mutta
lintuja ei ollut.

 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2022
Jäsenmaksun henkilökohtainen tilanteesi:

Olet jo maksanut jäsenmaksusi vuodelta 2022. Kiitoksia että olet mukana
tukemassa toimintaa!

Seuraava Siipirikkokin lennähtää postilaatikkoosi ehkä jo ennen joulua.

  

Huom. Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla. Muutokset tiedoissa ilmoitetaan
sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

 

mailto:pk.lintutieteellinen@gmail.com


 

 

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

http://www.pklty.fi
https://www.pklty.fi/liittyminen/


 

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

https://birdlife.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://birdlife.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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