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POHJOIS-POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN 

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

 

YLEISTÄ  

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tarkoituksena ovat toimialueensa lintuharrasta-
jien yhteen saattaminen sekä lintujen suojelun, harrastuksen ja tutkimuksen edistäminen. Yhdistys 
toimii myös luonnon monimuotoisuuden elvyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta. Jäsenmää-
rää pyritään kasvattamaan jakamalla tietoa ja tarjoamalla lintuharrastuksesta kiinnostuneille 
monipuolisia mahdollisuuksia harrastuksensa aloittamiseen. Toimintamuotoja ovat mm. kuukau-
sikokoukset, retket, lintuhavaintojen kokoaminen, vuosikirjan julkaiseminen, retkikummitoiminta 
sekä lausuntojen antaminen. Yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan BirdLife 
Suomen ”Harrasta huomaavaisesti” -havainnointiohjetta.  

 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT  

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa syys–toukokuussa ja erikseen niin tarvittaessa. Hallituksen 
apuna toimivat suojelu-, linnustonseuranta-, lintualue-, havainto-, ohjelma-, ralli- ja retkikummi-
toimikunnat, Aureolan toimitusneuvosto, aluerariteettikomitea (ARK), loukkaantuneiden lintujen 
hoitorinki sekä Tiira-ryhmä. Yhdistyksen aktiivisuutta aluesuojelun saralla pyritään kasvattamaan. 

Muita yhdistyksen toimihenkilöitä ovat mm. Aureolan päätoimittaja, retkikummivastaava, havain-
toarkistonhoitaja, taloudenhoitaja, vuodenlajivastaava, tiedottaja sekä Facebook- ja www-vastaa-
vat. Hallitus voi lisätä tai vähentää toimihenkilöitä tarpeen mukaan.  

 

YHTEISTYÖ  

PPLY jatkaa yhteistyötä muiden Pohjois-Pohjanmaan lintu- ja luontoharrastusyhdistysten sekä 
alueen luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. Läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat yhdistyksen 
alueella toimivat lintukerhot ja -yhdistykset, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piiri ja Oulun yhdistys, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Oulun eläinsuojeluyhdistys, Norrbot-
tens Ornitologiska Förening, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Metsähallituksen luontopalve-
lut.  

 

PAIKALLISTOIMINTA  
PPLY harjoittaa yhteistyötä Hailuodon lintuseuran, Raahen seudun lintuharrastajien (Surnia), 
Oulujokilaakson lintuharrastajien, Oulaisten lintuharrastajien ja Taivalkosken lintuharrastajien 
kanssa. Paikallisia lintuharrastajien kannustetaan ja tuetaan aktiiviseen toimintaan ja paikallistoi-
mintaa tuetaan rahallisesti sen laajuuden mukaan. 

 

YLEISÖTILAISUUDET  
Vuoden aikana järjestetään yhdeksän kuukausikokousta, joista marras- ja helmikuun kokoukset 
ovat yhdistyksen sääntömääräisiä vuosikokouksia. Kokouksiin hankitaan laadukasta ja monipuo-
lista ohjelmaa. Vuoden 2021 alussa kokoukset järjestetään todennäköisesti etäkokouksina vallit-
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sevan covid19-pandemiatilanteen vuoksi. Perinteisiin Oulun yliopistolla Linnamaalla pidettäviin 
kokouksiin palataan heti, kun se on viranomaisten ohjeiden mukaan turvallista. 

JULKAISUT  
Aureolan seuraava vuosikirjanumero 40, joka sisältää Pohjois-Pohjanmaan linnuston vuosikatsauk-
sen 2017, valmistuu vuoden 2021 aikana. Jäsentiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan. Yhdistyk-
sen maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI-alueet) ovat edelleen julkaisematta. Tämä työ on 
tärkeää saattaa loppuun vuoden 2021 aikana. 

 

TUTKIMUS JA PROJEKTIT  

PPLY osallistuu BirdLife Suomen vuoden lajin, pikkutikan, esiintymisen kartoitukseen ja tiedottaa 
lajista. Yhdistys tekee linnustoselvityksiä konsulttitöinä työvoimaresurssien ja hallituksen harkin-
nan mukaan sekä kannustaa jäseniä osallistumaan Luonnontieteellisen keskusmuseon koordi-
noimiin lintulaskentoihin.  

 

KOULUTUS  
Lintuharrastuksen alkutaipaleella oleville järjestetään retkikummitoiminnan yhteydessä opas-
tusta. Yhdistyksen rengastajat järjestävät lajintuntemuskoulutusta rengastustenttiin valmistautu-
ville harrastajille. Kuukausikokousten ohjelmassa otetaan huomioon myös aloittelevat harrastajat.  

 

RETKET  

Yhdistyksen retkikummit järjestävät opastettuja linturetkiä ja jäsenretkiä osallistujien kiinnostuk-
sen mukaan koronaviruspandemian sallimissa rajoissa. Suurelle yleisölle suunnattuja lintuharras-
tustapahtumia ovat BirdLife Suomen järjestämät Pihabongaus 30.–31.1., Tornien Taisto 8.5., uusi 
valtakunnallinen pihatapahtuma 16.5., pönttöbongaus 5.–6.6. sekä syysmuutontarkkailu Euro 
BirdWatch lokakuun alussa. 

  

NUORISOTOIMINTA  

PPLY jatkaa lasten lintukerhon järjestämistä Oulussa tai tarvittaessa etäyhteyksin, jos koronavirus-
tilanne estää kokoontumiset kasvokkain. Tauvon lintuasemalla pyritään järjestämään toukokuussa 
lasten lintuleiri ja lasten lintuviikolla 17.–23.5. yleisöretki lapsiperheille, jos koronavirustilanne niin 
sallii. Yhdistys on mukana Liminganlahden lasten- ja nuorten lintuvisan laajentamisen suunnitte-
lussa BirdLifen ja Liminganlahden ystävät ry:n kanssa. Yhdistys on osoittanut myös erilliselle 
nuorisotoiminnalle varoja. Vuonna 2021 pyritään saamaan toiminta käyntiin.  

 

TALKOOT  
PPLY pyrkii jatkamaan loppukesällä ja syksyllä rantojenhoitotalkoita Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja Oulun kaupungin toimeksiannoista, jos talkoot pystytään järjestämään koronaturval-
lisesti. Tauvon lintuasemalla tai Munahiedalla pyritään myös talkoilemaan.  

 

LINTURALLIT  
Rallitoimikunta järjestää linturalleja seuraavasti: Tammiralli 1.–31.1., kevätralli toukokuun lopussa, 
Hailuodon syysralli 14.8., Lokakisa 1.–31.10. ja talviralli joulukuussa (4.12.). Lisäksi Raahen lintu-
harrastajat Surnia ry järjestää perinteisen syysrallin. Talviralliin järjestetään mahdollisuus aloitte-
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leville opastettuun retkeilyyn ja PPLY osallistuu ainakin yhdellä joukkueella BirdLife Suomen 
Tornien Taistoon 2021, jos koronatilanne niin sallii.  

 

TIEDOTUS  

Ajankohtaisista ja sääntömääräisistä yhdistysasioista tiedotetaan kolme kertaa vuodessa ilmesty-
vässä BirdLife-lehdessä sekä jäsenkirjeissä. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paikallisille 
lehdille, radiolle ja tv:lle ensisijaisesti yleisötapahtumien yhteydessä. Yhdistys osallistuu myös 
BirdLifen tiedotuskampanjoihin jakamalla tiedotteita jäsenistölle ja paikallismedioihin. Vuonna 
2021 painetaan uudistettu yhdistysesite, joka julkaistaan myös sähköisenä. Yhdistyksen tiedotta-
misessa ja markkinoinnissa käytetään pääasiassa www-sivuja, PPLY:n sähköpostilistaa, uutiskir-
jeitä, Facebookia, ja myös valtakunnallista Lintuverkkoa. Kutsut sääntömääräisiin kokouksiin väli-
tetään BirdLife-lehden lisäksi sähköpostilla kullekin jäsenelle. Loukkaantuneiden lintujen hoidosta 
tiedotetaan lähinnä Pihalinnun hoitolan Instagram- ja Facebook-sivujen kautta (@pihalintu). 
Yhdistyksen tiedotus on avointa ja saavutettavaa.  

 

TALOUS  

Tärkein menoerä on Aureola-vuosikirjan painatus. Lintujen suojeluun pyritään kohdentamaan 
entistä enemmän varoja. Yhdistyksen menot katetaan jäsenmaksuilla sekä talkoiden, mahdollisten 
konsulttitöiden, havaintojen myynnin sekä yhdistyksen tuotemyynnin tuloilla. Yhdistyksen louk-
kaantuneiden lintujen hoitoon ja linnustonsuojeluun kohdennettu rahankeräyslupa pyritään uusi-
maan vuoden 2021 aikana. 

 

JÄSENHANKINTA  
PPLY pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä BirdLife Suomen asettaman tavoitteen mukaisesti. Ylei-
sötilaisuuksiin osallistuville jaetaan yhdistysesitteitä ja BirdLife-lehtiä.  

 

LINTUJEN SUOJELU  
Suojelutoimikunta seuraa aktiivisesti lintujen suojelun tilaa ja pyrkii parantamaan sitä yhdistyksen 
toimialueella Pohjois-Pohjanmaalla. Toimikunta osallistuu lintujensuojeluhankkeisiin ja seuraa 
maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Suojelutoimikunta valmistelee lausuntoja ja toimii asian-
tuntijana lintujen ja niiden elinympäristöjen suojeluun liittyvissä asioissa.  

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden luonnonsuojelujärjestöjen ja alan viranomaisten, eten-
kin Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalveluiden ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen kanssa.  

1. Uhanalaisten lintujen suojelua edistetään osallistumalla laji- ja elinympäristötyöryhmien, erityisesti 
Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmän, toimintaan. Lisäksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat lajien 
populaatiotutkimuksiin. Erityisiä kohdelajeja ovat suokukko, rantakurvi, etelänsuosirri, lapinsirri, 
mustapyrstökuiri, kiljuhanhi, maa- ja merikotka, arosuohaukka, muuttohaukka ja valkoselkätikka.  

2. Kansainvälisesti arvokkaiden lintualueiden (IBA-alueiden) seurantaa jatketaan ja suojeluohjelmien 
ulkopuolisten IBA- ja MAALI-alueiden suojelua pyritään edistämään.  
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3. Edistetään arvokkaimpien lintualueiden suojelua. Erityisesti edistetään Sanginjoen metsälinnustol-

taan arvokkaan alueen suojelua yhdessä muiden paikallisten luontojärjestöjen kanssa. Pidemmän 
aikavälin tavoitteena on kansallispuiston perustaminen Sanginjoelle. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikut-
tamaan Oulun kaupungin metsien hoidon suunnitteluun. Laaditaan tarvittaessa lausuntoja kaavoi-
tuksesta kunnille ja linnustoon vaikuttavien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneista 
yhteysviranomaiselle. Esitetään kirjallisia mielipiteitä  

4. ympäristölupahakemuksista Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Tarvittaessa valitetaan 
kaavoista tai myönnetyistä ympäristöluvista oikeusasteisiin yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa.  

5. Oulussa sijaitsevan Pihalinnun lintuhoitolan toimintaa jatketaan ja sille osoitetaan avustusta yhdis-
tyksen suojelurahastosta. Myös muualla yhdistyksen alueella mahdollisesti toimivia hoitoloita 
voidaan avustaa.  

 

MUU TOIMINTA  
Lintujen talviruokintapaikan ylläpitoa jatketaan Oulun Hietasaaressa. Yhdistys osallistuu BirdLife 
Suomen edustajiston kokouksiin ja muihin mahdollisiin lintuharrastusta koskeviin valtakunnallisiin 
tapahtumiin. Yhdistys pyrkii välittämään lintuharrastustuotteita jäsenien ostettavaksi (esim. 
linnunruoka, seinäkalenteri).  

 

KOKOONTUMISKÄYTÄNNÖT POIKKEUSAIKANA  
Retkikummitoimintaa ja pieniä kokoontumisia (esim. toimikunnat) voidaan käynnistää vuoden 
2021 aikana, mikäli se on alueellisen koronapandemiatilanteen osalta turvallista. Tapahtumissa 
otetaan tarvittaessa käyttöön erityisrajoituksia tai -suosituksia (mm. hengityssuojainten ja 
koronavilkkusovelluksen käyttö) sekä ennakkoilmoittautuminen, jonka avulla paikalle saapuvien 
henkilöiden määrää voidaan rajoittaa.  

Etäkokouskäytäntöjä jatketaan ja kehitetään kuukausikokousten lisäksi myös hallituksessa sekä 
toimikunnissa, jolloin mahdollistetaan uusien aktiivien liittyminen toimintaan helpommin myös 
Oulun seudun ulkopuolelta. Etäyhteyksillä mahdollistetaan jatkossa esteetön osallistumisen myös 
mm. riskiryhmäläisille, liikuntarajoitteisille ja heikkokuuloisille.  

Kuukausikokousten lisäksi järjestetään virtuaaliretkiä ja muuta matalan kynnyksen etätoimintaa 
jäsenistölle. Kuukausikokouksiin otetaan mukaan ainakin kokeiluna kahvitauko sekä kahvipöy-
täryhmät, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisen keskustelun pienemmissä ryhmissä. 

 

Hyväksytty syyskokouksessa 11.11.2020 

 


