
Pönttömyyntitapahtuma Joensuun torilla 20.4.2013 

Joensuun torilla järjestettiin 20.4.2013 pönttömyyntitapahtuma, jonka yhteydessä esiteltiin lintuharrastusta.  

 

Myimme kaikkiaan n. 5 isoa telkänpönttöä, n. 70 pikkulinnunpönttöä sekä melkoisesti reikäpeltejäkin.  

Keräsimme kelpo summan lintujen hyväksi tehtävään työhön.  

Telkänpöntöt loppuivat kesken mutta Janne lupasi toimittaa kyselijöille "latovarastostaan".  

 

 
Mari Vauhkonen kauppaa reikäpeltejä Jannen viimeistellessä takana pönttöjä  

 

 
Tapio Piipponen kertoo asiakkaalle lintutietoutta  

 



 
Toni Nurmi jututtaa asiakkaita.  

 

  



PKLTY:n pönttötalkoiden 16.4.2013 "saalista"  

Noljakan koululla ahkeroi yli 10 pöntönrakentajaa.  

Tulostakin syntyi, n.60 tiaispönttöä, 10 kottaraispönttöä ja tilauksesta myös 50 rakennussarjaa (kuva alla).  

 

 
kuva: Veli-Matti Sorvari  

 

Pönttöjä on nyt siis saatavilla ellei torilla lauantaina 21.4.2013 myydä kaikkia pois :)  

 

Tiaispöntöt myydään PKLTY:n jäsenille hintaan 5 €/kpl, ei-jäsenille hinta on 7 €/kpl.  

Kottaraispöntöt jäsenille hintaan 7 €/kpl, ei-jäsenille hinta on 9 €/kpl  

Lisäksi myytävänä on lentoaukon suojapeltejä:  

jäsenille 0,5 € / kpl, ei jäsenille 1 €/kpl.  

 

Pönttöjä ja lentoaukon suojapeltejä voi kysellä  
Janne Leppäseltä janneleppanen@hotmail.com 050-33 90 605  

tai Tarmo Sotikovilta tarmo.sotikov@gmail.com  

tai tee tilaus pöntöstä webbilomakkeella  

 

  

http://www.pklty.fi/palaute-new.html


Pönttömyyntitapahtuma Joensuun torilla 21.4.2012 

Joensuun torilla järjestettiin 21.4.2012 pönttömyyntitapahtuma, jonka yhteydessä 

esiteltiin lintuharrastusta. Tapahtuman tarkoituksena oli myös saada yhdistykseen 

uusia jäseniä.  

 

Kaikkiaan torilla myytiin n. 10 isoa telkänpönttöä ja n. 100 pikkulinnunpönttöä eli 

yhdistys hankki ihan mukavan summan lintujen hyväksi tehtävään työhön. Itse 

asiassa tiaispöntöt loppuivat kesken ja muutamille asiakkaille jouduttiin myymään "ei 

oota".  

 

Puheenjohtaja jututti parhaansa mukaan teltalla vierailijoita, mm. kansanedustaja Anu 

Vehviläistä ja hänen poikaansa Tatu Hiltusta, jotka ostivat mukaansa telkänpöntön.  

 

 

Tukijoitamme  
lintujen hyväksi  

 

 
 

UPM, Joensuun 

vaneritehdas  

 

L&T Biowatti  

 

Palavaneri Oy  

 

Kontiolahden 

Höyläämö Ky  

 

Saha Höyläämö 

Pieviläinen  

 

Noljakan koulu 

 

 

  

http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/$all/60279323A44F94E3C2257101004086B7?Open&qm=menu,0,0,0
http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/$all/60279323A44F94E3C2257101004086B7?Open&qm=menu,0,0,0
http://www.biowatti.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.palavaneri.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=2
http://www.kontiolahdenhoylaamo.com/
http://www.kontiolahdenhoylaamo.com/
http://www.starkki.fi/


Pönttömyyntitapahtuma Joensuun torilla 16.4.2011 

Joensuun torilla järjestettiin 16.4.2011 pönttömyyntitapahtuma, jonka 

yhteydessä esiteltiin lintuharrastusta. Tapahtuman tarkoituksena oli myös  

saada yhdistykseen uusia jäseniä.  

 

Sattui olemaan vaalien aluspäivä ja telttamme "sloganiksi" muodostui  

"asuntoja asunnottomille ja koteja kodittomille" :)  

 

 
Homma lähti käyntiin nihkeästi - vähitellen kun puolueetkin olivat 

koonneet telttansa ja yleisöä saapui paikalle, myynti vilkastui. Kaikkiaan 

myytiin vajaa 100 pönttöä ja 200 reikäpeltiä omatoiminikkaroijille. 

Puheenjohtaja jututti parhaansa mukaan teltalla vierailijoita.  

 

 
 

Tukijoitamme  
lintujen hyväksi  

 

 
 

UPM, Joensuun vaneritehdas  

 

L&T Biowatti  

 

Palavaneri Oy  

 

Kontiolahden Höyläämö Ky  

 

Saha Höyläämö Pieviläinen  

http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/$all/60279323A44F94E3C2257101004086B7?Open&qm=menu,0,0,0
http://www.biowatti.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.palavaneri.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=2
http://www.kontiolahdenhoylaamo.com/
http://www.starkki.fi/


 
Espoolaiset kottaraisetkin (, joiksi nämä iloitsijat itseään kutsuivat),  

ostivat itselleen pönttöjä.  

 

 
 

 
 
  



Tunnelmia PKLTY:n pönttötalkoista 10.2. ja 3.3.2011.  

Noljakan koululla ahkeroi 12/8 pöntönrakentajaa.  

Tulostakin syntyi, n.140 + n.100 tiais-, kottarais- ja telkänpönttöä.  

Tukijoitamme  
lintujen hyväksi  

 

 
 

UPM, Joensuun vaneritehdas  

 

L&T Biowatti  

 

Palavaneri Oy  

 

Kontiolahden Höyläämö Ky  

 

Saha Höyläämö Pieviläinen  

 
 

http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/$all/60279323A44F94E3C2257101004086B7?Open&qm=menu,0,0,0
http://www.biowatti.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.palavaneri.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=2
http://www.kontiolahdenhoylaamo.com/
http://www.starkki.fi/


 
 

 
 



 
 

 



 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



Pönttömyyntitapahtuma Joensuun torilla 17.4.2010 oli menestys 

Ensimmäiset asiakkaat ostivat pönttönsä ennen kuin ne kerittiin  

ottamaan edes kärrin kyydistä pois.  

Myyjänä Janne Leppänen esittelee asiakkaalle pöntön ominaisuuksia. 

 
 

Hulina ensimmäisen tunnin aikana teltan ympärillä oli melkoinen  

 
 

Noin puolentoista tunnin kuluttua oli enää muutama pönttö jäljellä.  

Kaikkiaan myytiin loppuun noin 135 pikkulinnun pönttöä.  

Pari asiakasta jätti "jälkitoimitustilauksen" noin 10 pöntöstä.  

Tukijoitamme  
lintujen hyväksi  

 

 
 

UPM, Joensuun vaneritehdas  

 

L&T Biowatti  

 

Palavaneri Oy  

 

Kontiolahden Höyläämö Ky  

 

Saha Höyläämö Pieviläinen  

http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/$all/60279323A44F94E3C2257101004086B7?Open&qm=menu,0,0,0
http://www.biowatti.fi/fi/Sivut/Default.aspx
http://www.palavaneri.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=2
http://www.kontiolahdenhoylaamo.com/
http://www.starkki.fi/


Myös pönttöjen aukkopeltejä meni varsin hyvin kaupaksi.  

 
 

 


