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Liite 1.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
1.

Kokoukset: Kuukausikokoontumiset järjestetään helmi-, maalis-, huhti-, syys-, loka- ja marraskuussa.
Maalis- ja marraskuun kokoontumisten yhteydessä pidetään sääntömääräiset vuosikokoukset.
Kokoontumisiin järjestetään monipuolista ohjelmaa. Ohjelmissa käytetään yhdistyksen omia, BirdLife
Suomen tai muiden lintuyhdistysten asiantuntijoita tai muita ulkopuolisia asiantuntijoita.
Järjestetään kaksi kokoontumista maakunnassa, joissa pääpaino yhdistyksen esittelyssä ja uusien
lintuharrastajien innostamisessa.
2. Julkaisutoiminta ja tiedotus: Siipirikko-lehden ilmestymisen ja katsausten aikataulu kurotaan umpeen.
Julkaisussa siirrytään kahteen ilmestymiskertaan, joista toisessa julkaistaan vuosikatsaus (ajanjakso 1.12.30.11.) ja toisessa muut katsaukset, artikkelit ja tiedotteet. Jäsenillä on mahdollisuus halutessaan saada
lehdestä sähköinen versio. Lehtiin ja radioon annetaan ja tarjotaan lausuntoja ja artikkeleita ajankohtaisista
lintuaiheista. Erityisesti tehostetaan lintuasioiden tuomista esille paikallislehdissä.
Yhdistys ylläpitää ja kehittää kotisivujaan ( www.pklty.fi ). Joensuun kaupunginkirjaston lukusalissa on
nähtävillä uusimmat yhdistykselle lehtivaihtona saapuneet lintulehdet. Vanhemmat numerot ja yhdistyksen
muu kirjallisuus pyritään sijoittamaan takaisin yliopistolle. Jäsenten yhteydenpidon ja keskustelujen
kanavana jatketaan sähköpostilistaa ( pk_lintulista@lists.uef.fi ). Käyttöoikeutta varten jäsenen on erikseen
ilmoittauduttava listan ylläpitäjälle.
3. Lintuasema ja lintutornit: Höytiäisen kanavan suiston lintuaseman toiminta jatkuu. Aseman toimintaan
kuuluvat myös rengastajien vetämät maksulliset opastuskierrokset koululuokille ja muille ryhmille.
Ylläpidetään Joensuun Höytiäisen kanavan suistoon (Kolosseumi) ja Rääkkylän Vuoniemeen (Eihveli)
yhdistyksen rakentamia lintutorneja. Osallistutaan asiantuntijana tuleviin lintutorniprojekteihin
maakunnassa.
4. Arkistot: Yhdistyksen lintuhavaintojen pääarkistona toimii Tiira- havaintojenkeruujärjestelmä (vuodesta
2007). Lisäksi yhdistys ylläpitää petolintu- ja harvinaisuushavaintojen (ARK) arkistoja sekä lintukuvaarkistoa. ARK-havaintojen samoin kuin yhdistyksen muiden dokumenttien loppuarkistointipaikkana toimii
Joensuun maakunta-arkisto.
5. Havainnointi ja retket: Kuukausikokoontumisten lisäksi järjestetään jäsenille ja yleisölle retkiä ja
lintuaiheisia kilpailuja. Yhdistyksellä on neljä retkikummia. Määrää pyritään lisäämään. Osallistutaan
BirdLife Suomen valtakunnallisiin projekteihin. Tornien taisto- tapahtuman yhteyteen järjestetään
yleisöinfoa mahdollisimman monelle tornille. Muita valtakunnallisia tapahtumia ovat talvella Pihabongaus,
kesällä Pönttöbongaus ja syksyllä Joutsenbongaus. Edistetään myös osallistumista syksyn EuroBirdWatchtapahtumaan ja kevään Lasten lintupäivään. Organisoidaan valtakunnallisen Vuoden lintu -tutkimuksen
maakunnallinen selvitystyö (selkälokki).
6. Linnustonsuojelu: Yhdistys tekee yhteistyötä toiminta-aluettaan koskevissa linnustonsuojeluasioissa
viranomaistahojen ja alueellisten luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. Tehostetaan v.2011 alkanutta MAALIhanketta, jossa paikallisyhdistysten toimesta valitaan maakunnan eri lajeille merkittävät lintupaikat. Osaksi
valintoja voidaan tehdä olemassa olevan tiedon pohjalta, mutta tarvitaan myös maastokartoituksia. Jatketaan
yhteistyökumppanina Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeissa (petolinnut ja kuukkeli). Yhdistys
on mukana myös uhanalaisten lajien seurannassa (mm. valkoselkätikka). Annetaan asiantuntijalausuntoja
kaavoitushankkeista ja muissa maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. IBA-alueiden valvontaa varten
yhdistyksellä on IBA-vastaava. Yhdistys valmistaa talkoilla linnunpönttöjä ja ruokinta-automaatteja sekä
välittää niitä. Lisäksi välitetään ruokaa talvilinnuille.
7. Lintuharrastuksen edistäminen: Jatketaan harrastuksen aktivointia koko maakunnassa (kohta
1).Vuokrataan yhdistyksen kaukoputki-jalusta -pakettia jäsenille. Yhdistyksen kaukoputki on käytettävissä
myös yleisötapahtumissa ja yhdistyksen retkillä. Lainataan ilmaiseksi lintuopetuspakettia. Järjestetään
teematapahtumia (mm. petolintu- ja tikkaharrastajien kokoontumiset). Toteutetaan jäsenkysely. Keväällä
järjestetään lintukurssi yhdessä Joensuun seudun luonnonystävien kanssa.
8. Tutkimustoiminta: Yhdistys tukee tutkimustoimintaa mm. luovuttamalla Tiira-lintuhavaintojärjestelmän
aineistoa eri tutkimusprojekteille. Yhdistyksen arkistot ovat hallituksen harkinnalla ja päätöksillä
käytettävissä tutkimuksiin ja selvityksiin. Tutkimustoiminnassa aktivoidaan em. Maali-hanketta palvelevaa
retkeilyä ja selvityksiä. Jatketaan 40 vuotta tehtyä aktiivista petolintututkimusta.
9. Toimikunnat: Yhdistyksessä toimii aluerariteettikomitea (ARK), johon jäsenet kutsutaan. Tiirahavaintojärjestelmässä PKLTY:llä on kuusi valtuutettua yhdistyskäyttäjää. MAALI-hankkeessa toimii
viiden henkilön työryhmä. Selvitetään mahdollisten muiden toimikuntien tarve.
10. Varainhankinta: Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan, mikä jäsenmaksujen kautta antaa lisää
tuloa. Osa Tiira- havaintojärjestelmän aineistosta voidaan entiseen tapaan luovuttaa korvausta vastaan.
Valmistetaan talkoilla ja myydään linnunpönttöjä. Keväällä järjestetään pönttöjen myynti- ja
lintuharrastuksen markkinointitapahtuma esim. Joensuun torilla. Lisäksi välitetään linnunruokaa ja pöntön
suojapeltejä. Siipirikossa julkaistaan maksullisia mainoksia.

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry
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Tulo- ja menoarvio vuodelle 2013
Tilinpäätös 2011

JULKAISUTOIMINTA
-painolaskut (SR)
vuosikerta2012kirja ja
2 x 2013 lehti
-postitus
-taitto
-mainokset
-irtonumerot ja tilaukset (SR)
- petolintukirjat
- nettisivut

LINTUTORNIT JA LINTUASEMA
Höylas
-sähkö
-vakuutus
-kokouskulut (rengastus)
-huolto & korjauskulut, tarvikkeet
-opastusmaksut

tulot

menot

500,00
150,00

87,00
3 243,02

-2 988,02

137,33
99,25
143,00
131,50
-450,00

511,08

-511,08

72,00
-270,00

1 200,00
500,00

72,00

-72,00

1 560,70
600,00
200,00

308,28
238,10

600,00
800,00

30,00
500,00
300,00
100,00
100,00
150,00
1 180,00

1 750,00

2 398,80

308,28

2 090,52

30,00
1 010,60
153,02

-1 180,00

1 193,62

-1 193,62

500,00
150,00
100,00
150,00

147,13
88,00
122,70

35,00
700,00
1 135,00

33,73
229,02
620,58

-620,58

1 705,00
1 705,00

3 390,00

35,00

-600,00

5 095,00
5 095,00

TILIKAUDEN TULOS

255,00

0,00

70,00
200,00
270,00

535,00

JÄSENMAKSUT
-n.200 jäsentä
-BirdLifen osuus

-5 190,00

0,00

TOIMINTA
-Tornien taisto
-retket
-kerhotoiminta
-petolintukokous
-tikkapikkujoulu
-kokoustilan vuokra

kate

613,52
300,00

150,00
100,00
0,00
200,00

250,00
600,00
2 550,00

menot
2 242,50

150,00
105,00

100,00
750,00 5 940,00

Lintutorni, Vuoniemi
-vakuutus
-huolto-, korjaus- ym. kulut

MUUT TULOT JA MENOT
-havaintojen myynti Tiirasta
-pankin palvelumaksut
-postituskulut
-kokousmatkat, BL
-kaukoputken vuokratulot
-kaukoputken vakuutus
-muut sekalaiset kulut (jäsenlahja)

tulot

2 108,00 (alvilla)
2 232,00 (alvilla)
700,00
900,00

450,00

LINNUSTONSUOJELU
-myynti: pöntöt, reikäpellit ym.
BL pöntöt
-pönttötalkoot
-UPM-talkootuki
-MAALI-hanke

kate

0,00

5 095,00
2 280,00
2 280,00

2 815,00

-3 125,00

5 095,00

95,22

PKLTY ry
Jäsenmaksukertymän perusteet

Varsinaiset jäsenet
Opiskelijajäsenet
Perhejäsenet
Yhteisöjäsenet
Yhteensä
Birdlifen osuus
PKLTY:lle jää

henkilöä jäsenmaksu yhteensä
180
25
4500
10
20
200
10
5
50
0
100
0
200
4750
190
12,0
2280

2470

%
94,7
4,2
1,1
0,0
100,0
48,0
52,0

LUONNOS: EHDOTUS PKLTY:n SÄÄNNÖIKSI

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. ja sen kotipaikka on
Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Karjala. Tarvittaessa
yhdistys voi perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alaosastoja Pohjois-Karjalan
keskuksiin.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta,
tutkimusta sekä lintujen ja muun luonnon suojelua. Tarkoituksensa yhdistys pyrkii
saavuttamaan harjoittamalla kokous-, esitelmä-, retkeily- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä näyttelyitä,
esitelmätilaisuuksia, luonnontutkimukseen opastavia retkiä ja julkaisemalla kirjoituksia
lehdistössä. Lisäksi yhdistys voi myydä luonnonsuojelua edistäviä tarvikkeita, kuten
lintulautoja ja linnunpönttöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäseneksi voidaan ottaa muukin oikeuskelpoinen yhteisö, jos sellaisen
jäsenyys harkitaan yhdistyksen kannalta aiheelliseksi. Yhdistyksen
kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua
kunniajäseneksi henkilön, jonka ansiot yhdistyksen tukemiseksi tai edistämiseksi
harkitaan huomattaviksi ja joka tällaiseen kutsuun suostuu. Kunniajäsenen
saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus. (?)

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 7 (?)
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen
vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat (kun velat on maksettu) yhdistyksen
toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen viimeisen yhdistyksen lakkauttavan kokouksen
päätöksen mukaisesti.

Nämä säännöt on hyväksytty Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen
kokouksessa xx.xx.20xx.

