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PKLTY:n syyskokous pidetään keskiviikkona 26.11.2014  klo 18.00 alkaen Itä-Suomen yliopiston  Biologian 

laitoksella (sali N101). Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat (toimintasuunnitelma, talousarvio, toimihenkilöt). 

Kokouksessa käsitellään lisäksi PRH:n esittämät muutokset uusiin sääntöihimme. 

 

Kokouksen aluksi (klo 18.00) Matti Koivula pitää esitelmän Joensuun Kontiosuon kaatopaikan linnuista vv. 2012-14. 

Matilla on erityisosaamista lokkien laji- ja ikämäärityksistä, joten luvassa on mielenkiintoista tietoa sekä aloittelijoille 

että kokeneille harrastajille.  

Syyskokous siis heti esitelmän jälkeen. Kokouksen sujuvan kulun varmistamiseksi yhdistyksen kotisivuille laitetaan 

ennakolta esille syyskokouksen asiakirjat (www.pklty.fi ). Asiakirjat ovat alustavia eli hallitus voi täsmentää niitä 

vielä ennen kokousta. 

 

Tulevassa muussa toiminnassa lähimpänä on Tikkapikkujoulu, mikä tarkoittaa tikkaharrastajien kokoontumista sekä 

käytännön toimiin että illanviettoon. Tapahtuma on 29.-30.11. Lauantaina tapahtuu rengastelua Polvijärven, 

Outokummun ja Liperin seudulla. Illaksi kokoonnutaan Saarilan matkailutilalle Polvijärvelle. Mikäli aihe kiinnostaa, 

ota yhteyttä 16.11. mennessä 0500-3390605 tai janneleppanen@hotmail.com . 

Tammikuussa 17.1.  järjestetään vastaavasti petolintuharrastajien kokoontuminen. Tarkempia tietoja ja 

ilmoittautuminen (10.1. mennessä) 0500-186607 tai hannu.lehtoranta@oyk.fi . 

Keväämmällä sitten jatketaan pönttötalkoita. Sinne toivotan kaikki uudet naputtelijat tervetulleiksi. Talkoissa oppii 

tuntemaan uusia harrastajakolleegoita. 

 

Lintuseurannan talvilintukausi alkaa joulukuussa. Käynnissä ja edessä on todella mielenkiintoinen lintutalvi. 

Pähkinänakkeleilla on menossa suurvaellus ja paljon lintuja on asettunut ruokintapaikoille. Pihlajat notkuvat 

marjamassojen alla, joten marjalintuja riittänee läpi talven. Ei siis kannata laittaa kiikaria pois käytöstä. Kannustan 

kaikkia aktiivisesti kirjaamaan havaintojaan Tiiraan (www.tiira.fi ). Havaintojen ilmoittamisen kynnystä ei kannata 

pitää liian korkeana. Tiira ei ole vain harvinaisuushavaintojen keruuta varten. Mielenkiintoista tietoa saadaan kerättyä 

tavallisistakin lajeista, kun vain harrastajat jaksavat ilmoittaa havaintojaan. Muista, että jäsenenä kirjautumalla saat 

Tiiraan satunnaista käyttäjää parempia ominaisuuksia (jäsennumerosi löytyy Siipirikon osoitetarrasta). Tiirassa voit 

pitää omaa havaintopäiväkirjaa ja samalla tuottaa aineistoa linnuston seurantaan.  

 

Kannustan jäseniä olemaan aktiivisia yhteydenpidossa. Hallituksessa mielellämme otamme vastaan toiveita ja ideoita. 

Kaiken toteuttamiseen resurssimme ei riitä, mutta mielellämme toteuttaisimme asioita, jotka  kiinnostavat jäsenistöä.  

Vetoan jäsenistöä myös ilmoittautumaan vapaaehtoisesti eri tehtäviin. Emme hallituksessa aina osaa kysyä oikeilta 

ihmisiltä kiinnostuksesta. Talkoolaisten lisäksi kipeästi tarvitaan aineistojen käsittelijöitä ja kirjoittajia. Siipirikon 

ilmestymisen ongelmat jatkuvat edelleen em. puutteen takia. Yritämme edelleen punnertaa, että jäsenetuun kuuluva 

Siipirikko saadaan ilmestymään. 

 

Toivotan kaikille linturikasta talvea. Tervetuloa syyskokoukseen ja muihin tapahtumiin 

 

Hannu Lehtoranta 

puheenjohtaja 

0500-186607 

hannu.lehtoranta@oyk.fi   
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