Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2013
1. Hallitus Puheenjohtajana jatkoi kolmatta kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen
toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni Nurmi, sihteeri/jäsen- ja tiedotussihteeri Tarmo Sotikov,
rahastonhoitaja Janne Leppänen. Muut jäsenet olivat Jani Varis, Tuula Pirnes, Janne Koskinen ja
Hannu Kauhanen.
Hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi hallitus kävi keskusteluja hallitusasioiden valmistelussa
sähköpostiviesteillä ja puhelimella.
2. Toiminta
2.1 Kokoukset ja kokoontumiset Kuukausikokoontumisia pidettiin neljä. Maaliskuun ja marraskuun
kokoontumiset olivat sääntömääräisiä vuosikokouksia. Kuukausikokoontumisiin osallistui yhteensä 40
henkilöä. Maakunnassa pidettyjä kuukausikokoontumisia ei nyt pidetty. Enossa käynnistynyt
paikallinen kerhotoiminta Tapio Piipposen vetämänä oli ilahduttavan vilkasta (säännöllistä
kokoontumista eri aiheiden piirissä, PKLTY esittäytyminen Eno- päivillä ym.).
2.2 Tapahtumat
1.1. Reijo Ruokonen: Eka-ekaa- pinnakisa (13 osallistujaa, 41 lajia, voittajalla 31 lajia).
26.-27.1. Valtakunnallinen PihaBongaus- tapahtuma ( 504 pihaa, 51 lajia, into 3,1).
2.-3.2. Rengastajakokous Helsingissä (100 v. juhlakokous), osallistujina 16 P-K:n rengastajaa
7.2. Pönttötalkoot. 12 osallistujaa
20.2. Timo Pakkalan esitys ”Metsälinnustoa selvittämässä- indikaattorilajien käyttö tutkimuksessa ja
seurannassa (Yliopiston audiorio). 13 osallistujaa.
23.2. Petolintuharrastajien kokoontuminen, Joensuu, Metsäkeskus ( 20 osallistujaa).
27.3. Selkälokki-ilta (Risto Juvaste) 7 osallistujaa
2.4. Pklty:n toiminnan esittely Botanian ystävien kokouksessa
24.4. Janne Koskinen: Opiskelijabudjetilla Afrikkaan, 14 osallistujaa (kevätvuosikokous).
10.4. – 18.5. Lintukurssi (neljä luentokertaa ja neljä retkeä), jossa osallistujia oli yhteensä 45. Kurssiin
liittyen järjestettiin myös laajemmalle yleisölle tarkoitettu kevätretki 9.5. Keski-Karjalan lintupaikoille.
Osallistujia oli 18.
16.4. Pönttötalkoot. 12 osallistujaa (120 myytävää pönttöä).
21.4. Toritapahtuma (pönttömyynti + esittäytyminen)

Botanian/ Linnunlahden lintukävelyt: 21.4. (Jari Kiljunen, Tarmo Sotikov) , 28.4. (Janne Leppänen, Tuula
Pirnes), 5.5. (Hannu Kauhanen), 19.5 (Jari Kiljunen), 2.6. (Janne Leppänen)
Urho Paakkunainen: Pinnakisa/huhtikuu, 13 osallistujaa, 159 lajia, voittajalla 114 lajia.
27.4. Seurakunnan perhetapahtuma Kuhasalossa. Myytiin tapahtumaan pönttösarjoja. Esittelijänä
Harri Kontkanen.
4.5. Valtakunnallinen ”Tornien taisto”, 14 tornia, (Out Sysmäjärvi ja Toh Hopeakallio, sijoitus
16. 93 lajia).
8.-9.6. Valtakunnallinen pönttöbongaus. Aktivointiartikkeleita paikallislehdissä. P-K:ssa 106 paikkaa /
191 osallistujaa.
Carelicumissa oli esillä näyttely ”Linnut lennossa”. PKLTY osallistui merkittävällä panoksella
näyttelykokonaisuuteen. Näyttelyyn liittyen pidettiin luentoja (Tapio Piipponen: Lintujen määritys ja
PKLTY, Juha Miettinen: Lintujen rengastus, Hannu Lehtoranta: P-K:n petolintututkimus ja pesien
säästäminen). Lisäksi 18.5. pidettiin pönttöpajaa jossa lapset ja muut saivat rakentaa itselleen pöntön
(Tarmo Sotikov). Näyttelyssä oli tarjolla PKLTY:n ja lintuharrastusmateriaalia.
Syys- lokakuu Kiteen hanhiviikot (satoja kävijöitä) (yhdessä Keski-Karjalan luonnonystävien kanssa).
14.9. Talkoot Höylaksen lintuasemalla ( Kolosseum-tornin lattian korjaus, polkujen raivaus yms) 7
osallistujaa
7.11. Tuulivoiman linnustovaikutuksia käsitellyt keskustelutapahtuma Joensuussa ( 15 hlöä).
17.11. BirdLife Suomen edustajiston kokous ja BirdLife Suomen 40-vuotisjuhla Helsinki (Hannu
Lehtoranta ja Janne Koskinen). Rovaniemen kevätkokoukseen ei osallistuttu.
26.10. Syysralli (Harri Hölttä), 5 joukkuetta, 14 osallistujaa, voittajalla 71.
14.-15.12. Tikkapikkujoulu Parikkalassa yhdessä naapuriyhdistysten kanssa (PKLTY 7 osallistujaa)

2.3. Julkaisutoiminta Yhdistyksen lehdestä Siipirikko ilmestyi numerot 4/11 ja 1/13. Julkaisussa
siirryttiin vuosikatsaustyyppiseen muotoon. Tarkoitus oli siirtyä kahteen numeroon, mutta kakkonen jäi
vuoden 2014 puolelle. Lisäksi rästissä on vuosikerta 2012. Syynä mm. luvattujen juttujen
viivästyminen. 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. PKLTY:llä on myös Facebook-sivusto, jolla yli 150
seuraajaa (ylläpitäjinä Harri Hölttä, Lauri Tukiainen ja Tarmo Sotikov).
2.4. Höytiäisen kanavan lintuasema
Lintuaseman toiminta normalisoitui edellisvuotisesta Pyhäselän tulvimisesta johtuneesta
notkahduksesta. Lintuaseman toiminta oli melko aktiivista, mutta silti rengastuksissa jäätiin jonkin
verran alle 30 vuoden keskiarvon (3934). Lintuja rengastettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 21
päivänä ja loppuvuodesta miehitystä oli 43 päivänä. Rengastuksia kertyi 54 lajista yhteensä 3271 ja
kontrolleja 187. Runsaimmat verkkolajit olivat pajulintu (626 rengastusta), pyrstötiainen (370),

talitiainen (370) ja sinitiainen (358). Rengastusennätys tehtiin tiltaltin (120) osalta; lähes ennätykseen
päästiin myös seuraavien lajien osalta: metsäkirvinen (121), lapinkirvinen (7) ja pikkusirkku (3). Myös
sinirintoja (72) ja pajusirkkuja (311) rengastettiin runsaasti. Asemalla harvalukuisista rengastuslajeista
saatiin pikkutikka (4), törmäpääsky (1), haarapääsky (4), viitakerttunen (3), mustapääkerttu (4),
taigauunilintu (1), pikkusieppo (1), pähkinänakkeli (1), varis (1) ja tundraurpiainen (19). Rengastuksista
vastasivat Ari Latja (2603 rengastusta), Markku Huttunen (432) ja Juha Miettinen (236). Toukokuussa
lintuasemalla kävi muutamia opiskelijaryhmiä tutustumassa rengastukseen ja lisäksi pari muuta ryhmää
kesäkauden aikana. Kesällä rengastettiin edellisvuosien tapaan pesäpoikasia ja emolintuja aseman
lähistöllä. Talvilintuja ruokittiin kahdessa pisteessä.
2.5. Lintujensuojelu Yhdistyksen suojelu- ja IBA- vastaavana toimi Heikki Pönkkä. Kaikilla PohjoisKarjalan IBA- alueilla on nimetyt kohdevastaavat. 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 kaava-asioissa,
Ruokosten rantakaava Juuassa. TIIRA- havaintoaineistoa hyödynnettiin monissa linnustonsuojelua
edistävissä yhteyksissä. Aineistoa luovutettiin mm. P-K:n ELY-keskuksen käyttöön sekä muutamiin
BirdLife Suomen välittämiin tutkimuksiin.
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 suotluonnonhoitohankkeessa 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 150 kpl). Risto Juvaste organisoi lintujen talviruokintaan merkittävän määrän
auringonkukkaa.
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). Uutena aloitettiin
petolintujen pesien tietojen tallentaminen Helsingin Yliopiston Rengastustoimiston järjestelmään
(pesintävuodesta 2012 alkaen).
Tiira- havaintojärjestelmään ilmoitettiin vuonna 2013 P-K:sta yhteensä 41 818 havaintoa ( v. 2012 44
410 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, Janne Leppänen 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 2013 oli selkälokki (lajivastaavana Risto Juvaste).
Yhdistys ylläpiti jäsenten viestintää varten tarkoitettua sähköpostilistaa (pk_lintulista@lists.uef.fi),
johon lähetettiin 520 viestiä. Listan ylläpidosta on vastannut Hannu Huuskonen. Listalla oli
toimintavuoden lopussa 125 osoitetta.
ARK- toimikunta alkuvuodesta 2013 pj Pentti Zetterberg, siht. Roni Väisänen, jäsenet Ari Parviainen,
Jouni Pursiainen. Loppuvuodesta ARK-toimikunta uudistui (pj Ari Latja, jäsenet Roni Väisänen, Jouni
Pursiainen, Harri Kontkanen ja Ari Parviainen).
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, Janne Leppänen ja Tapio Piipponen. MH oli toimijana Kiteen Hanhivaaran hanhiviikkojen
järjestelyissä.
3. Talous Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 421,87 €. Yhdistyksen oma pääoma vuoden lopussa oli
11 966,48 €. Jäsenmaksu oli 25 €, opiskelijoilta 20 € ja perhejäseniltä 5 €. Siipirikko lehti ei sisälly
perhejäsenmaksuun. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 234 ( 211 varsinaista-, 23 opiskelija- ja 16
perhejäsentä). Lisäksi oli viisi Siipirikon tilaajaa. Jäsenmaksusta 11 € jäseneltä meni BirdLife Suomelle.
Toiminnantarkastajina toimivat Auli Patjas ja Reijo Ruokonen, varalla Harri Kontkanen ja Kati Pajunen.
4. Yhteydet muihin yhdistyksiin Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa toimivat
Hannu Lehtoranta ja Janne Koskinen. He osallistuivat edustajiston syyskokoukseen Helsingissä.
Kevätkokoukseen Rovaniemellä ei osallistuttu. 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 Metsälintumaratontapahtumaan. Itä-Suomen tikkaharrastajien tapahtumassa 14.12 Parikkalassa kokoontuivat PKLTY:n,
Orioluksen , EKLY:n ja Keski-Karjalan luonnon väkeä. Hannu Lehtoranta kävi pitämässä Orioluksen
kokouksessa esitelmän P-K:n petolintututkimuksesta.
5. Tiedotustoiminta Lintuasiat olivat hyvin esillä maakunnan päälehdessä Karjalaisessa ja monissa
paikallislehdissä sekä Pohjois-Karjalan Radiossa (mm. Markku Halosen, Harri Kontkasen, Hannu
Lehtorannan ja Janne Leppäsen haastattelut ajankohtaisista lintuasioista). Toni Nurmen haastattelu
televisiossa, aiheena lintutornien kunto ja hoitovastuut. Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin
pk_lintulistalla, kotisivuilla, paikallislehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa.

Tämä toimintakertomus hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa
Joensuussa 26.3.2014.

