
PKLTY ry    Pöytäkirja 

KEVÄTVUOSIKOKOUS 2013  

 

Aika: ke 24.4.2013 klo 18.00 

Paikka:  Yliopistokatu 2, Joensuu (biologian laitos) 

 

Läsnä:   

Nimilistan mukaan: Hannu Lehtoranta pj, Janne Leppänen, Raimo Latja, Ari Latja, 

Pirita Latja, Tuula Pirnes, Toni Nurmi, Janne Koskinen, Timo Karkiainen, Jani Varis, 

Jari Kiljunen, Rauni Piiroinen, Jonna Kettunen, Henrik Rautanen, Eila Hirvonen, 

Tarmo Sotikov. 

 

1 § Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen pj Hannu Lehtoranta avasi kokouksen klo 18:01. 

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Latja, sihteeriksi Tarmo Sotikov, pöytä-

kirjantarkastajiksi Ari Latja ja Jari Kiljunen. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

 

Muutettiin esityslistan kohta 7:stä sana tilintarkastajien sanaksi toiminnantarkastajien. 

 

5 § Vuoden 2012 toimintakertomus ja sen hyväksyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajan johdolla käytiin läpi toimintakertomus kohta kohdalta. 

Lyhyen jäsenmäärää koskevan keskustelun jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin. 

 

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen esittely 

 

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Seurasi lyhyt keskustelu Tiira-havaintojen  

hyödyntämisestä varainhankinnan tukemiseksi - jäsenistön ennakoiva aktivointi 

havaintomäärien nostamiseksi erityisesti suojelu- ja selvityskohteiden alueilta. 

 

7 §  Toiminnantarkastajien lausunto v. 2012 tilinpäätöksestä 

 

 Lausunto puoltaa vastuuvapauden hyväksymistä. 

 

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle v. 2012 tilikaudelta 

 

 Vuosikokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle tilikaudelta 2012. 

 

9 § Muut asiat 

 





 



   

 



 

 

 



 



    Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y. 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2012 

1. Hallitus    

 

Puheenjohtajana jatkoi toista kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen toimihenkilöt: 

varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri/jäsen- ja tiedotussihteeri Tarmo Sotikov, 

rahastonhoitaja Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Pirita Latja, Tuula Pirnes, Janne Koskinen 

ja Hannu Kauhanen. 

Hallitus kokoontui neljä kertaa käsitellen yhteensä 40 pykälän verran asioita. Lisäksi hallitus 

kävi keskusteluja hallitusasioiden valmistelussa sähköpostiviesteillä ja puhelimella. 

 

2. Toiminta 

2.1 Kokoukset ja kokoontumiset    

Kuukausikokoontumisia pidettiin viisi. Maaliskuun ja marraskuun kokoontumiset olivat 

sääntömääräisiä vuosikokouksia. Kevään kuukausikokoontumisen kohokohtana oli yhdistyksen 

40- vuotisjuhla. Kuukausikokoontumisiin osallistui yhteensä 145 henkilöä.  

Kuukausikokoontumisissa jatkettiin niiden järjestämistä eri puolilla maakuntaa. 

17.3.  Lintututkimusta Karjalan kunnailla -seminaari ja PKLTY:n 40-vuotta iltajuhla Karjalan 

talolla (n. 80 osallistujaa) 

7.3.   Maakuntakokoontuminen Rääkkylässä. Teemana pöllöt (Hannu Lehtoranta) 15 

osallistujaa 

28.3. Kevätvuosikokous, I-S:n yliopisto, (4 osallistujaa) 

28.11. Syysvuosikokous, I-S.n yliopisto, Tarmo Sotikovin esitys Tansaniaan suuntautuneesta 

matkasta (9 osallistujaa) 

20.12. Maakuntakokoontuminen Nurmeksessa. Harrastusesittelyn lisäksi Antti Leinosen 

kuvaesitys (20 osallistujaa) 

2.2  Tapahtumat 

1.1.   Reijo Ruokonen:  Eka-ekaa- pinnakisa (17 osallistujaa, 58 lajia, voittajalla 38 lajia). 

28.-29.1.  Valtakunnallinen PihaBongaus- tapahtuma ( 463 pihaa, 50 lajia, into 2,8). 

4.-5.2.   Rengastajakokous Oulussa,  osallistujina 15 P-K:n rengastajaa 

11.-12.2. MAALI- kokous, Orivesi (Hannu Lehtoranta, Veli-Matti Sorvari) 



25.2.   Petolintuharrastajien kokoontuminen, Liperi Kaatamon Erän maja ( 17 osallistujaa).  

18.3.  BirdLife Suomen edustajiston kokous PKLTY:n järjestämänä Karjalan talolla 

26.3.  Harrastusesittely kuntouttavan työtoiminnan ryhmälle (Risto Juvaste), Jns Kanavaranta 

29.3. ,  3.4. ja 18.4. Pönttötalkoot, 26 osallistujaa (135 + n.100 myytävää pönttöä).    

21.4.   Toritapahtuma (pönttömyynti + esittäytyminen) 

Toukokuussa maalattiin luonnonsuojelualuepaaluja (5 osallistujaa).   

Viinijärven koululla kaksi vierailua lintuaiheesta (Tarmo Sotikov) 

1.5.  Foto Fennican kalustoesittely Joensuussa Jokiasemalla    

5.5. Valtakunnallinen ”Tornien taisto”, 13 tornia, (Kitee Päätyeenlahti perukka 29.  88 lajia).      

Urho Paakkunainen: Pinnakisa/maaliskuu, 17 osallistujaa, 76 lajia, voittajalla 63 lajia.           

Syys-lokakuu Kiteen hanhiviikot (satoja kävijöitä) (yhdessä Keski-Karjalan luonnonystävien 

kanssa).  

Talvikaudella järjestettiin Tapio Piipposen organisoima lintukurssi Enossa (7 kahden tunnin 

iltaa + yhteisen pihabongauksen lisäksi kolme maastoretkeä). Kurssille osallistui 24 eri 

henkilöä. 

Vesitilanteen vuoksi Höylakselle suunnitellut talkoot (UPM) jouduttiin muuttamaan haukan 

tekopesien tekemisen talkoiksi lokakuussa (8 osallistujaa) 

6.12.  Talviralli (Harri Hölttä), 8 joukkuetta, 20 osallistujaa, 47 lajia, voittajalla 36. 

8.12. Tikkapikkujoulu Kesälahdella yhdessä naapuriyhdistysten kanssa (PKLTY n. 10 osallistujaa) 

2.3.  Julkaisutoiminta 

Yhdistyksen lehti Siipirikko ilmestyi kolmena numerona (1/11, 2/11 ja 3/11) eli edelleen oltiin 

jäljessä tavoiteaikataulusta.  Syynä mm. luvattujen juttujen viivästyminen. Ensimmäisen kerran 

jäsenillä oli mahdollisuus saada lehti sähköisenä versiona. Päätoimittajana toimi Harri Hölttä. 

Yhdistyksen WWW-sivuston hoitajana jatkoi Tarmo Sotikov. Www-sivuston merkitys 

yhdistyksen toiminnan päämäärien edistämisessä ja tiedon välittämisessä on entistäkin 

tärkeämmässä roolissa. 

2.4.  Höytiäisen kanavan lintuasema 

Lintuaseman toiminnassa tapahtui kuluneena vuonna notkahdus, mikä johtui lähes 

ennätysmäiset mittasuhteet saavuttaneesta Pyhäselän tulvimisesta. Vedenpinta oli 

loppukesästä lähtien vuoden loppuun noin 70 cm keskiarvon yläpuolella, minkä vuoksi 

rengastuksesta jouduttiin suurelta osin luopumaan jo turvallisuussyistä. Rengastuksissa jäätiin 

siten reilusti alle 29 vuoden keskiarvon (3958). Lintuja rengastettiin vaihtelevasti vuoden 



ensimmäisellä puoliskolla ja loppuvuodesta miehitystä oli ainoastaan 15 päivänä pyynnin 

keskittyessä lintutornin lähiverkoille. Rengastuksia kertyi 35 lajista yhteensä 775 ja kontrolleja 

76. Rengastusmäärässä on laskua edellisvuoteen noin 60 % verran. Runsaimmat verkkolajit 

olivat sinitiainen (168 rengastusta), pajulintu (157) ja talitiainen (91). Ennätyksiin ei 

luonnollisestikaan päästy minkään lajin osalta. Rengastuksista vastasivat Ari Latja (566 

rengastusta), Juha Miettinen (92), Markku Huttunen (83) ja Roni Väisänen (34). Toukokuussa 

lintuasemalla kävi muutamia opiskelijaryhmiä tutustumassa rengastukseen. Kesällä 

rengastettiin vain vähän pesäpoikasia ja emolintuja aseman lähistöllä, isosta osasta 

rengastuksia jouduttiin luopumaan runsaiden sateiden vuoksi. Talvilintuja ruokittiin kahdessa 

pisteessä. 

2.5.  Lintujensuojelu 

Yhdistyksen suojelu- ja IBA- vastaavana toimi Heikki Pönkkä. Kaikilla Pohjois-Karjalan IBA- 

alueilla on nimetyt kohdevastaavat. Yhdistys organisoi Polvijärven Viklin alueen IBA- laskennat. 

Tringan porukka teki laskentoja Koitajoen alueella. Yhdistys osallistui BirdLife Suomen 

uhanalaisten ja vähälukuisten lajien seurantatutkimuksiin. Linnustonsuojelun edistämiseksi 

yhdistys teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suojelupainotteista toimintaa tehtiin viranomais-, 

kunta- ja paikallistasolla ja yksittäisten lintu- ja luontoharrastajien keskuudessa. Yhdistys on 

antanut lausuntonsa mm. Juuan suunnalle suunnitelluista turpeennostoalueista. TIIRA- 

havaintoaineistoa hyödynnettiin monissa linnustonsuojelua edistävissä yhteyksissä. Aineistoa 

luovutettiin mm. P-K:n ELY-keskuksen käyttöön sekä muutamin BirdLife Suomen välittämiin 

tutkimuksiin. Maakuntaliiton toteuttama tuulivoima- alueiden linnustoselvitys jatkui. 

Selvittäjänä oli Veli-Matti Sorvarin työn jatkajana Kari Lindblom. 

Yhteistyö Suomen Metsäkeskuksen P-K:n alueyksikön kanssa jatkui petolintujen pesien 

säilymiseen tähtäävässä luonnonhoitohankkeessa (luovutettiin uusien löytyneiden 

pesäpaikkojen tiedot sääksestä, kana-, hiiri- ja mehiläishaukasta sekä huuhkajasta ja 

viirupöllön luonnonkoloista).  Puustoiset suot -luonnonhoitohankkeessa jatkettiin yhteistyötä 

kuukkelin elinympäristöjen säästämiseksi ja ennallistamiseksi. Yhdistyksen jäsenillä on 

merkittävä määrä pöllönpönttöjä, tuulihaukan pönttöjä ja muita pöntötyksiä. Pönttötalkoilla 

on tehty pönttöjä myyntiin niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta itse tehdä pönttöjä (yli 

200 kpl). Osallistuttiin BirdLifen lahjapönttökampanjaan 30 pöntöllä.  Risto Juvaste 

organisoivat lintujen talviruokintaan merkittävän määrän auringonkukkaa. 

PKLTY palkitsi Pohjois-Karjalan Sähkön ”Vuoden 2012 positiivinen lintuteko”-palkinnolla. 

Perusteena yhtiön suopea toiminta lintuvahinkojen estämiseen sähkölinjojen viirimerkintöjen 

avulla. 

2.6.  Arkistot ja lintuhavaintojen keruu 

Vuodesta 2008 lähtien yhdistyksen lintuhavaintojen keruu ja arkistointi on tapahtunut Tiira- 

havaintojen keruujärjestelmään. Lisäksi arkistoitavia havaintoja kerätään erikseen petolintujen 



pesinnästä. PKLTY:n petolintuarkistoon pesintään liittyviä havaintoja on kerätty aktiivisesti 

vuodesta 1982 lähtien (ylläpitäjänä Hannu Lehtoranta). 

Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2012 P-K:sta yhteensä 44 410  havaintoa 

(v.2011 35 025 v. 2010   37 855, v.2009   35 947, v.2008   37 579). PKLTY:n yhdistyskäyttäjinä 

toimivat Harri Kontkanen, Hannu Lehtoranta, Jani Varis, Roni Väisänen sekä 

pääyhdistyskäyttäjänä Harri Hölttä. 

Yhdistyksen hallitus on harkintansa mukaan luovuttanut ja myynyt havaintoarkistojen tietoja 

sopiviksi katsomiinsa tarkoituksiin. 

Maakunta-arkistoon on tallennettu aluerariteettikomitealle tehdyt havaintoilmoitukset vv. 

1976-2001. Muu yhdistyksen arkisto oli hajasijoitettuna eri paikkoihin Joensuun kaupungin 

tarjoamien tilojen käytön päätyttyä. 

BirdLife Suomen tutkimuslajina 2012 oli mustakurkku-uikku (lajivastaavana Harri Kontkanen). 

Yhdistys ylläpiti jäsenten viestintää varten tarkoitettua sähköpostilistaa 

(pk_lintulista@lists.uef.fi), johon lähetettiin n.400 viestiä. Listan ylläpidosta on vastannut 

Hannu Huuskonen. Listalla oli toimintavuoden lopussa 129 osoitetta. 

2.7.   Kirjasto 

Yhdistyksen kirjasto oli varastovaiheessa Joensuun Suvantokatu 1:ssä. Lintulehtivaihdon myötä 

yhdistyksen kirjastoon saapuu valtaosa maamme lintulehdistä. Uusimmat lehdet kierrätettiin 

Joensuun kaupunginkirjaston lehtilukusalin kautta. 

2.8.  Retket ja retkikummitoiminta 

Yhdistyksen retkikummeina toimivat Hannu Lehtoranta,  Markku Halonen ja uusina kummeina 

Janne Leppänen ja Tapio Piipponen. MH oli toimijana Kiteen Hanhivaaran hanhiviikkojen 

järjestelyissä. 

3. Talous 

 

Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 2795,41 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden lopussa oli 

11 544,61 €. Jäsenmaksu oli 25 €, opiskelijoilta 20 € ja perhejäseniltä 5 €. Siipirikko lehti ei 

sisälly perhejäsenmaksuun. Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 224 ( 189 varsinaista-, 22 

opiskelija- ja 13 perhejäsentä). Lisäksi oli 3 Siipirikon tilaajaa. Jäsenmaksusta 11 € jäseneltä 

meni BirdLife Suomelle.                        

Toiminnantarkastajina toimivat Urho Paakkunainen ja Timo Karkiainen, varalla Harri 

Kontkanen ja Kati Pajunen. 
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4. Yhteydet muihin yhdistyksiin 

Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa toimivat Hannu Lehtoranta ja Janne 

Koskinen. HL ja JK osallistuivat edustajiston kevätkokoukseen Joensuussa ja HL syyskokoukseen 

Porvoossa. Suojeluvastaava Heikki Pönkkä toimi Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan 

piirin aluepäällikkönä. Luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä etenkin kaava-

asioissa ja tapahtumien järjestämisessä ( Hatunvaaran hanhiviikot).  PKLTY:n jäseniä osallistui 

Keski-Karjalan luonnonystävien järjestämään vuosittaiseen Metsälintumaraton- tapahtumaan. 

Itä-Suomen tikkaharrastajien tapahtumassa 8.12 Kesälahdella kokoontuivat PKLTY:n, 

Orioluksen , EKLY:n ja Keski-Karjalan luonnon väkeä. 

5. Tiedotustoiminta 

Lintuasiat olivat hyvin esillä maakunnan päälehdessä Karjalaisessa ja monissa paikallislehdissä 

sekä Pohjois-Karjalan Radiossa (mm Hannu Lehtorannan ja Janne Leppäsen haastattelut 

ajankohtaisista lintuasioista ja 3.4. Risto Juvasteen lokkihaastattelu). Yhdistyksen tapahtumista 

tiedotettiin pk_lintulistalla, kotisivuilla, paikallislehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa.  

 

Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa 

Joensuussa 24.4.2013. 




