POHJOIS-POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Aija Lehikoinen

YLEISTÄ
Vuosi 2012 oli PPLY:n 39. toimintavuosi.

JÄSENISTÖ
Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 274 aikuis-, 36 opiskelija-, 21 perhe- ja 5 ainaisjäsentä eli
yhteensä 336 jäsentä. Jäsenmaksu oli 30/20 € aikuisjäseniltä (painettu/sähköinen Aureola),
opiskelijoilta 25/15 € ja perhejäseniltä 5 €. Tukijäsenmaksu oli 50 €.

Kuva 1. Jäsenmäärän kehittyminen.

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: puheenjohtajana Esa Aalto,
varapuheenjohtajana Mikko Ojanen, sihteerinä Aija Lehikoinen ja muina jäseninä Ari-Pekka
Auvinen, Markku Hukkanen, Jyrki Lukkari, Aappo Luukkonen, Pekka Roine sekä Tuomas Väyrynen.
Hallitus kokoontui päätösvaltaisena 7 kertaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Aalto 9,
Ojanen 7, Lehikoinen 5, Auvinen 8, Hukkanen 4, Lukkari 7, Luukkonen 0, Roine 7 ja Väyrynen 2
kertaa.
TOIMIHENKILÖT 2012
Arkistonhoitaja
Aureolan päätoimittaja
BirdLife aluevastaava
BirdLife-edustajat
Jäsensihteeri
Linnustonseurantavastaavat
Petovastaava
Pönttömestari
Retkivastaava
Ruokintapaikkavastaava
Taloudenhoitaja
Tauvon lintuasemat hoitajat
Vuoden laji -vastaava
www-vastaavat

Matti Tynjälä
Tapani Tapio
Tuomas Väyrynen
Esa Aalto, Aija Lehikoinen, Pekka Roine, Hanna-Riikka Ruhanen
Aija Lehikoinen
Tuomas Väyrynen (vakiolinjat), Esa Aalto (muut seurannat)
Markku Hukkanen
Juha Hilska
Minna Mikkola
Jukka Piispanen
Jari Heikkinen
Mikko Ojanen, Matti Tynjälä
Teemu Saarenpää
Juha Hilska, Ville Suorsa, Juha Repo, Tapani Tapio

Toimikuntien kokoonpanot selviävät liitteestä 1.
YLEISÖKOKOUKSET
Yleisökokoukset pidettiin joka kuun toisena keskiviikkona (lukuun ottamatta kesä-elokuuta) klo 18
Oulun yliopiston salissa YB210. Kokousten osallistujamäärä vaihteli 22:sta 66:een (vuosina 2009–
2011 17–51), keskiarvon ollessa 32 henkilöä. Vuoden aikana lanseerattiin Internetin välityksellä
toimiva etäyhteys kokouksiin. Kokeilu onnistui mainiosti ja etäyhteyden välityksellä osallistujia
kokouksissa, joista tieto on tilastoitu, oli 4 – 15 (keskiarvo 10).
Vuoden 2012 kuukausikokousten ohjelma:
Tammikuu - Kuukauden määritysvinkki: urpiainen ja tundraurpiainen (Petri Lampila); Esa Hohtola:
Puoli vuotta Australiassa, linturetkeilyä työn lomassa / 35 henk.
Helmikuu – Kuukauden määritysvinkki: isolokki ja grönlanninlokki (Juha Markkola); Jukka Hintikka:
Totuus taviokuurnasta: Suomen lintujen nimistä ennen ja nyt / 25 henk.
Maaliskuu – Info uusien PPLY-pinnojen veikkauskisasta; Kuukauden määritysvinkki: Petojen pesillä
(Markku Hukkanen); Pekka Helo: Viisi vuosikymmentä pöllöjen kummisetänä / 66 henk.

Huhtikuu – Ulla Matturi: Liminganlahden luontokeskuksen uudet tuulet; Tuomo Jaakkonen: PPLY:n
alueen seuraavat uudet lajit – veikkauskisan tilastot; Petri Lampila: 10 seuraavaa PPLY-pinnaa ja
niiden määrittäminen / 37 henk. + 13 etäosallistujaa netissä
Toukokuu – Infoa MAALI-hankkeesta; Kuukauden määritysvinkki: Kesäyön äänimaisema (Seppo
Rytkönen); Juhani Karvonen: Ohjeita maastohavaintojen kirjaamiseen / 23 henk.
Syyskuu – Kuukauden määritysvinkki: Idäntiltaltti (Petri Lampila); Jouni Pursiainen: Uusi-Seelanti /
35 henk. + 15 etäosallistujaa netissä
Lokakuu – Antti Paasivaara: Pohjois-Pohjanmaan metsähanhien mukana muutolla ja vähän
muuallakin / 24 henk. + väh. 4 etäosallistujaa netissä
Marraskuu – Kuukauden määritysvinkki: Loppusyksyisen Perämeren kätkemää (Juha Markkola);
Tuomo Jaakkonen: Taviokuurnan rengastuksesta / 22 henk.
Joulukuu – Petri Lampila Vinkkejä määrityskisaan; Tuomo Jaakkonen: Pohjois-Suomen
määrittäjämestaruus –kuvakisa / 23 henk. + 24 etäosallistujaa netissä
JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
Vuonna 2012 julkaistiin Aureolan vuosikerrat 32 ja 33. Viimeisimmän Aureolan reilusta 300
tilaajasta sähköisen version tilasi 140. Aureolan julkaisurästejä on tällä hetkellä kolme (vuosikerrat
34–36 eli vuodet 2009-2011) ja havaintokatsausten rästejä kuusi (vuodet 2005-2010). Tavoitteena
on purkaa rästit kahden vuosikirjan vuositahdilla.
Tiedonvälitystä hoidettiin yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.pply.fi, Tiira-lehden
yhdistyspalstalla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla. Jäsenten antamia haastatteluja ja tekemiä
artikkeleita julkaistiin mm. Kalevassa ja YLEn alueuutisissa.
SUOJELU
Vuonna 2012 suojelutoimikunta antoi lausuntoja tai mielipiteitä 8 (edellisinä vuosina 18 ja 20),
joista erityismaininnan ansaitsee lokakuussa Pohjois-Pohjanmaan liitolle annettu lausunto PohjoisPohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnoksesta. Luettelo lausunnoista on
suojelutoimikunnan toimintakertomuksessa. Toimikunnan jäsenet osallistuivat Oulun kaupungin
rantakenttätyöryhmän, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suostrategian neuvottelukunnan,
WWF Suomen kiljuhanhityöryhmän, Sanginjoki-liikkeen ja BirdLife Suomen suojelutoimikunnan
työhön.
Tuulivoimahankkeiden osalta vuosi oli jonkinlainen välivuosi. Uusia turvetuotantohankkeita oli
vireillä aikaisempaa vähemmän, mutta soiden käytön yleisen suunnittelun osalta vuoden aikana
tapahtui paljon. Maakuntakaavaan liittyen PPLY käynnisti vuoden lopulla maakunnan tärkeimpien
lintujen muuttoreittien ja levähdysalueiden tunnistamiseen ja rajaamiseen tähtäävän hankkeen
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksella.
Sanginjoen metsäalueen suojelemiseen tähtäävän toiminnan osalta vuosi oli hyvin aktiivinen. PPLY
oli mukana alueen hakkuita vastustaneissa mielenosoituksissa ja tähän liittyneessä julkisessa

keskustelussa sekä yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa ympäristöministeriölle jätetyssä
esityksessä Sanginjoen kansallispuiston perustamisesta.
Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmä jatkoi toimintaansa. Kesällä uhanalaisten kahlaajien
pesintää seurattiin ja sataman kanssa oltiin yhteydessä pesintöjen suojelemiseksi. Syksyllä Oulun
kaupunki hoiti kahlaajien pesimäympäristöjä Oritkarissa. Vihreäsaaressa jatkuivat hoitotoimet ELYkeskuksen toimesta.
Loukkaantuneiden lintujen hoitoringin toiminta jatkui aktiivisena. Yhteydenottoja ringille tuli
arviolta yli sata, joka on jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin.
TUTKIMUS JA SEURANTA
BirdLife Suomen vuoden laji 2012 oli mustakurkku-uikku. Lajivastaavana toimi yhdistyksemme
alueella Teemu Saarenpää. Mustakurkku-uikkuhavaintoja kirjattiin PPLY:n alueella Tiiraan 147 riviä.
Kuovin, vuoden lajin 2011, lukurengastus jatkui kesällä 2012.
MAALI-hanketta varten tehtiin linnustokartoituksia kesäkuussa yhteensä 35 suolla. Vuoden lopulla
tehtiin yhteenvetoa vuosien 2011–2012 kartoituksista ja suunniteltiin raportointia ja MAALIsuoalueiden rajaamista.
LINTURALLIT JA RETKET
Rallitoimikunta järjesti tammirallin, kevätrallin, kesärallin, Raahen seudun syysrallin, Hailuodon
syysrallin ja talvirallin.
Retkikummitoimikunnan
tapahtumia
olivat
Villa
Pukkilan
pihassa
järjestetty
pihabongaustapahtuma BirdLife Suomen Pihabongaus-päivänä, Hupisaarten lintukävely,
aamuvirkkujen linturetket, hanhiretket Oulun lähipelloille pyörällä ja bussilla (pääjärj. OLSY), retket
Vihantiin sekä Karjoneva-Konttikankaan suojelualueelle, kevät- ja syysmuuton seuranta ja opastus,
Lasten lintuleiri ja tutustuminen Oulun eläinmuseoon. Tapahtumat kokosivat yhteensä noin 180
osallistujaa.
15.10. aloitettiin uutena toimintana lasten lintukerho, jota pidettiin syksyllä maanantaisin Oulun
normaalikoululla. Kerhoon osallistui 6 alakouluikäistä tyttöä. Ohjaajana toimi Tiina Sihto. Kerhoon
saatiin avustusta Oulun kaupungilta 300 euroa, jotka käytettiin laadukkaan kiikarin hankintaan
kerhon käyttöön.
MUU TOIMINTA
Yhdistyksen linnunpönttövaraston loppuja myytiin vuoden aikana pois. Kaupaksi meni kaksi
kottaraispönttöä ja neljä varpuspöllönpönttöä. Pönttömestari oli avustamassa Oulun
luonnonsuojeluyhdistyksen lasten luontokerhossa Herukassa, missä nikkaroitiin syksyn aikana
kahdeksan lintujen ruokinta-automaattia. Syksyllä järjestettiin pöntötysretki, jossa vietiin kolme
varpuspöllönpönttöä Oulun Piispanleton- ja Karinkannanpuistoon.
BirdLife Suomen Tornien taisto -kisa pidettiin 5.5. PPLY:n alueella kisaan osallistui 30 joukkuetta.
PPLY:n joukkue Lumijoen Sannanlahden tornissa ylsi kisan 32. sijalle 84 lajilla. Yhdistyksen alueen
parhaan tuloksen, kisan viides sija 95 lajilla, sai joukkue "Piirin Porukka" Pyhäjoen Parhalahdella.

Talvikuukausina yhdistys ruokki lintuja Oulun Hietasaaressa Villa Pukkilan tontilla.
Jäsenille välitettiin 980 kg BirdLife Suomelta hankittua mantelia kevättalvella ja syksyllä.
YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
BirdLife Suomen edustajistoviikonloput pidettiin Joensuussa 18.3. ja Porvoossa 24.–25.11. Paikalla
olivat Joensuussa PPLY:n edustajina Esa Aalto, Pekka Roine ja Hanna-Riikka Ruhanen ja Porvoossa
Esa Aalto ja Pekka Roine. Kokouksissa käsiteltiin mm. ajankohtaisia suojeluasioita, jäsenyhdistysten
lehtien digitointia ja työllistämistä yhdistystoiminnassa.
16.10. järjestettiin vesilintujen tunnistusilta Oulussa yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton Oulun
piirin kanssa. Esitelmöitsijänä oli Petri Lampila.
Liminganlahden ystävät ry:n hallituksessa toimi PPLY:n edustajana Satu Lampila.
TALOUS JA KONSULTTITYÖT
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista, talkootoiminnasta, havaintojen myynnistä,
konsulttitöistä, kuukausikokousten kahvituloista, julkaisutoiminnasta (jäsenlehti) ja oheistuotteiden
(linnunpöntöt, hihamerkit) myynnistä. Suurin tuotto saatiin konsulttitöistä, joita olivat (suluissa
työhön osallistuneet henkilöt): UPM Kymmenen tilaama Luolakankaan luontoselvitys Kajaanissa
(Juha Markkola, Juha Kiiski, Suvi Ponnikas, Mikko Ojanen, Seppo Rytkönen), METLA:n tilaama
Paljakan linnustoselvitys Puolangalla (Esa Aalto, Ari Aalto), Pöyryn tilaama lausunto Lumijoen
Räinänaron soveltuvuudesta tuulivoiman tuotantoon (Ari-Pekka Auvinen) ja Oulun jätehuollon
tilaama raportti Ruskon jätekeskuksen linnuista (Esa Aalto).
Menot koostuivat pääasiassa yhdistystoiminnan kuluista. Jäsenlehden painatus on suurin
yksittäinen menoerä.
TAUVON LINTUASEMA
Siikajoen Tauvon lintuaseman hoidosta vastasivat Mikko Ojanen ja Matti Tynjälä. Lintuaseman
hoitajat huolehtivat aseman tutkimusten järjestelyistä. Yhdistyksen jäseniä osallistui aseman
miehitykseen sekä havainnointi- että rengastustoiminnassa.
Liitteenä toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2012.
Liite 1.
Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimikuntien vuosikertomukset vuodelta 2012
1. Aluerariteettikomitea, ARK
2. Havaintotoimikunta
3. Ohjelmatoimikunta
4. Rallitoimikunta
5. Retkikummitoimikunta
6. Suojelutoimikunta
7. Aureolan toimitusneuvosto

1. Aluerariteettikomitea, ARK
Juhani Karvonen
Ark:n jäsenet olivat vuonna 2012 Juhani Karvonen (pj.), Tapani Tapio (siht.), Sami Kalliokoski, Harri
Taavetti ja Antti Peuna.
Ark kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä
harvinaisuusilmoitusta. Näistä 93 oli ark:n alaisia, ja ilmoituksista hyväksyttiin 90.
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Ark:n jäsenet osallistuivat valtakunnallisen pikkurarikatsauksen kirjoittamiseen PPLY:n havaintojen
osalta.
2. Havaintotoimikunta
Mikko Ojanen
Havaintotoimikunnan kokoonpano oli vuoden 2012 alussa seuraava: Tuomas Väyrynen (pj), Matti
Tynjälä (siht.), Jari Heikkinen, Mikko Ojanen, Ville Suorsa, Tapani Tapio, Heikki Tuohimaa ja Minna
Tuomala. Jari Heikkinen pyysi eroa vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Laadittiin aikataulu rästien julkaisemiseksi ja normaaliin julkaisutahtiin pääsemiseksi. Seuraavassa
Aureolassa julkaistaan vuoden 2011 tuoreet havainnot ja seuraavassa numerossa kaksi rästivuotta
eli 2005 ja 2006. Jos saadaan julkaistua kaksi vuosikirjaa vuoden aikana niin saamme kurottua
julkaisuviivettä kiinni.
Toimikunta keräsi havainnot vuodelta 2011 ja aloitti vuosien 2005 ja 2006 havaintojen keräämisen.
Vuoden 2011 katsaukseen saatiin lähes 90 000 havaintoa, pääosin TIIRA-järjestelmään taltioituna.
Toimikunnassa käsiteltiin edelleen vanhojen havaintojen taltiointia TIIRAan, ns.
massatallennukseen liittyviä ongelmia, päivitettiin katsauksen kirjoitusohje ja todettiin Linnutvuosikirjan faunistisen katsauksen puutteet osaltamme. Nämä johtuvat pääosin myöhässä olevista
katsauksista.
3. Ohjelmatoimikunta
Hanna-Riikka Ruhanen
Ohjelmatoimikunnan kokoonpano koki vuoden alussa muutoksia. Toimikunnan toiminnasta jäivät
vuoden vaihteessa pois Petri Lampila ja Juha Markkola. Uutta verta saatiin tilalle, kun vuoden
alussa remmiin astuivat Samuli Lehikoinen ja Jouni Pursiainen sekä helmikuussa Jyrki Lukkari.
Vanhoina jäseninä koko vuoden ajan toimikunnassa jatkoivat Esa Hohtola ja Hanna-Riikka Ruhanen
(pj).
Toimikunta kiittää Petriä poikkeuksellisen toimeliaasta urasta! Tultuaan toimikuntaan 2006, hän oli
läsnä kokouksissa muistimme mukaan lähes aina, järjesti ahkerasti esiintyjiä kokouksiin
kontaktiensa avulla ja ennen kaikkea on laittanut itsensä likoon esiintymällä kokouksissa tähän
mennessä ennätykselliset 23 kertaa vuodesta 1997 lähtien.

Toimikunta suunnitteli ja järjesti ohjelmaa yhdistyksen kuukausikokouksiin. Toimikunta kokoontui
vuoden aikana neljä kertaa, lisäksi ohjelmaa suunniteltiin sähköpostin välityksellä.
Kuukausikokousten keskimääräinen osallistujamäärä oli 32 henkilöä, laskien hiukan edellisvuosista
(2011 ja 2012 keskiarvo 34 hlö). Osallistujamäärä vaihteli 22:sta 66:een (vuonna 2011 17–47, 2010
27–45).
Vaikka kokouksissa paikalla olleiden osallistujien määrä hiukan kutistui, kokouksia seuranneiden
määrä todellisuudessa nousi edellisvuosista, sillä vuoden aikana lanseerattiin internetin välityksellä
toimiva etäyhteys kokouksiin. Kokeilu onnistui mainiosti ja etäyhteyden välityksellä osallistujia
kokouksissa, joista tieto on tilastoitu, oli 4 – 15 (keskiarvo 10). Joulukuussa etäosallistujien lukema
oli vieläkin korkeampi, kun määrittäjämestaruuskisan etäyhteyttä mainostettiin myös yhdistyksen
ulkopuolisilla tahoilla, mikä keräsi noin 24 etäkisaajaa.
Vuoden 2012 kuukausikokousten ohjelma:
Tammikuu - Kuukauden määritysvinkki: urpiainen ja tundraurpiainen (Petri Lampila); Esa Hohtola:
Puoli vuotta Australiassa, linturetkeilyä työn lomassa / 35 henk.
Helmikuu – Kuukauden määritysvinkki: isolokki ja grönlanninlokki (Juha Markkola); Jukka Hintikka:
Totuus taviokuurnasta: Suomen lintujen nimistä ennen ja nyt / 25 henk.
Maaliskuu – Info uusien PPLY-pinnojen veikkauskisasta; Kuukauden määritysvinkki: Petojen pesillä
(Markku Hukkanen); Pekka Helo: Viisi vuosikymmentä pöllöjen kummisetänä / 66 henk.
Huhtikuu – Ulla Matturi: Liminganlahden luontokeskuksen uudet tuulet; Tuomo Jaakkonen: PPLY:n
alueen seuraavat uudet lajit – veikkauskisan tilastot; Petri Lampila: 10 seuraavaa PPLY-pinnaa ja
niiden määrittäminen / 37 henk. + 13 etäosallistujaa netissä
Toukokuu – Infoa MAALI-hankkeesta; Kuukauden määritysvinkki: Kesäyön äänimaisema (Seppo
Rytkönen); Juhani Karvonen: Ohjeita maastohavaintojen kirjaamiseen / 23 henk.
Syyskuu – Kuukauden määritysvinkki: Idäntiltaltti (Petri Lampila); Jouni Pursiainen: Uusi-Seelanti /
35 henk. + 15 etäosallistujaa netissä
Lokakuu – Antti Paasivaara: Pohjois-Pohjanmaan metsähanhien mukana muutolla ja vähän
muuallakin / 24 henk. + väh. 4 etäosallistujaa netissä
Marraskuu – Kuukauden määritysvinkki: Loppusyksyisen Perämeren kätkemää (Juha Markkola);
Tuomo Jaakkonen: Taviokuurnan rengastuksesta / 22 henk.
Joulukuu – Petri Lampila Vinkkejä määrityskisaan; Tuomo Jaakkonen: Pohjois-Suomen
määrittäjämestaruus –kuvakisa / 23 henk. + 24 etäosallistujaa netissä
4. Rallitoimikunta
Jouni Pursiainen

Tammiralliksi kutsuttu pinnakisa aloitti lintuvuoden. Lauha alkutalvi nosti lajien kokonaismäärän
93:een. Reijo Kylmänen vei yleisen (83) ja Pekka Suorsa Oulu-sarjan (68). Esa Aalto polki lihassarjan
voittoon 59 lajilla. Osallistujia oli PPLY-sarjassa 18, Oulu-sarjassa 13 ja lihassarjassa 9. Kuntakisa
meni Oululle 80 lajilla.
Pihabongaus 28.-29.1. on Birdlifen järjestämä tapahtuma, johon Pohjois-Pohjanmaalla osallistui
peräti 480 pihaa. Lajeja ilmoitettiin 44 ja yksilöitä 17718.
Tornien taistoon osallistui 5.5. 30 PPLY-joukkuetta. Parhaiten menestyivät Pyhäjoki, Parhalahden
kalasatama (Merja Ylönen, Esko Strömmer, Ari Kakko, 95 lajia, viides) ja Siikajoki, Tauvon
lintuasema, (Matti Tynjälä, Mikko Ojanen, Liisa Ojanen, Tuomo Jaakkonen, Annikki Tynjälä,
Annamari Markkola, Sami Aikio, 94 lajia, kahdeksas).
Kevätralli järjestettiin perinteiseen tapaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna (26.-27.5.), mikä
usein edustaa lajirunsainta ajankohtaa. Joukkueita oli 13 ja voittoon ylsivät ”Ihanat miehet retkellä”
(Antti Vierimaa, Harry Nyström, Janne Aalto, Jari Kiljunen) sangen kovalla tuloksella 165.
Kesäralli järjestettiin 30.6.-1.7. Syötteen kansallispuiston mahtavissa maisemissa, viiden joukkueen
voimin. Voitonpäivää juhlivat ”Puiston komppaajat” (Unto Laitala, Veli-Pekka Honkanen, Pekka
Järvelä) 48 lajilla.
Raahen seudun syysralli 18.9. veti puoleensa seitsemän joukkuetta. Voittoon kisasi ”Nro 6” Kari
Varpenius, Heikki Tuohimaa 91 lajilla.
Hailuodon syysrallin 29.9. voittivat ”Napalminallet” (Antti Peuna, Antti Vierimaa, Mikko Ala-Kojola)
85 lajilla. Ralliin osallistui kuusi joukkuetta.
Lokakisa PPLY vs KPLY käytiin seitsemännen kerran ja voiton vei, taas kerran, PPLY 170 lajilla KPLY:n
161:tta vastaan.
Ekohenkiseen neljän tunnin pyöräilytapahtumaan ”Talviralli” osallistui 1.12. vain 6 joukkuetta. Antti
Vierimaa polki voittoon 27 lajilla.
Kokoonpano: Jouni Pursiainen (pj), Tuomo Jaakkonen, Ilkka Ruuska
5. Retkikummitoimikunta
Minna Mikkola
Retkitoimikunnan puheenjohtajana toimi Minna Mikkola. Muina jäseninä toimikuntaan kuuluivat
Esa Aalto, Ari-Pekka Auvinen, Tuomo Jaakkonen, Sami Kalliokoski, Juha Markkola, Mikko Ojanen ja
Hanna-Riikka Ruhanen.
Retkivuosi alkoi yhdessä Oulun Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa yleisölle järjestetyssä
Pihabongaustapahtumassa Villa Pukkilassa Hietasaaressa tammikuun 29. päivänä, jossa lintujen
tunnistamisessa ja tarkkailussa opastivat Minna Mikkola ja Pekka Roine. Kovasta pakkasesta
huolimatta paikalle uskaltautui 19 henkeä. Keväisenä aamuna 4.3. yhdeksän kiikaroijaa käveli
Ojasen Mikon kanssa Hupisaarilla. Esa Aallon Aamuvirkkujen linturetkillä Oulujoen suistossa ja
Ruskon kaatopaikalla pyöräiltiin neljänä aamuna (10.3., 22.3, 19.4. ja 6.9), osallistujia retkille oli
yhteensä 31 henkeä. Yhdessä OLSY:n kanssa järjestetty Hanna-Riikka Ruhasen opastama hanhiretki
Oulun lähiseudun pelloille 28.4. houkutteli paikalle peräti 47 linnuista kiinnostunutta. Esakin sai

samana päivänä mukaansa kolme reippailijaa pyöräretkelle Liminkaan ja Tyrnävälle. Fillaroijat
näkivät eri hanhia yhteensä 2316 yksilöä. Mielenkiintoinen oli myös Jokisillalla Moilasen tien
päässä ollut tulvapelto, jossa 4470 sorsaa nautti keväästä. Vihannin maisemissa retkeili 21.5. SPR:n
porukka (9 henkilöä) Sami Kalliokosken johdolla ja Siikajoella 24.5. kaksitoista Ruukin yläkoulun
opettajaa Ari-Pekka Auvisen 31.5. järjestämällä kevätretkellä Karjoneva–Konttikankaan
suojelualueella.
Kevätmuuttoa tarkkailtiin oppaiden johdolla 21.–22.4. kuudessa eri tarkkailupisteessä (Haukipudas,
Hailuoto, Lumijoki, Oulu, Taivalkoski ja Vihanti). Yleisöä eri paikoille kertyi yhteensä viitisentoista.
Lintuja nähtiin paljon – varsinkin Sannanlahden tornista, jossa saatiin seurata kymmentuhantista
peippomuuttoa. Syysmuuttoa opastettiin 6.10. Haukiputaalla, Vihannissa ja Oulussa. Lintujen
syysmuutonseurannasta oli kiinnostunut ainoastaan muutama ihminen, mutta Meri-Toppilan
oppaat saivat nauttia harjalinnun vierailusta.
Lasten lintuleiri 11.–13.5. Siikajoen Tauvossa Esa Aallon, Tuomo Jaakkosen sekä Mikko Ojasen
toimiessa ohjaajina kokosi paikalle yhdeksän 8–11 -vuotiasta lintuharrastajaa.
Vuoden viimeisellä retkellä 28.12. Oulun yliopiston eläinmuseossa Tuomo Jaakkonen opasti
yhtätoista Oulun Palloseuran nuorta vierailijaa.
Erilaiset retkitapahtumat kokosivat yhteensä noin 180 osallistujaa.
6. Suojelutoimikunta
Vuoden 2012 lopussa suojelutoimikuntaan kuului yhteensä 14 jäsentä:
Ari-Pekka Auvinen (pj),
Esa Aalto,
Markku Hukkanen,
Veli-Matti Kangas,
Aija Lehikoinen,
Aappo Luukkonen,
Pekka Roine,
Jyrki Lukkari,
Mikko Ojanen,
Veli-Matti Pakanen,
Hanna-Riikka Ruhanen,
Ville Suorsa,
Heikki Tuohimaa ja
Tuomas Väyrynen
Vuoden aikana päätettiin liittää kaikki PPLY:n hallituksen jäsenet suojelutoimikunnan
sähköpostilistalle ja näin ollen myös itse toimikuntaan. Muita henkilömuutoksia olivat Jaakko
Junikan ja Jukka Kiiskisen jääminen pois toimikunnasta. Suojelutoimikunnan rinnalla toimi
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hanketta koordinoiva MAALI-toimikunta, johon kuuluivat:
Ari-Pekka Auvinen,
Petri Haapala,
Arto Niemi,
Juha Repo ja
Hanna-Riikka Ruhanen
Loukkaantuneiden lintujen hoitoringin toimintaan osallistuivat vuoden aikana:
Esa Aalto,
Ari-Pekka Auvinen,

Esa Hohtola,
Sami Kalliokoski,
Juha Markkola,
Iiris Poukkanen,
Jani Suua,
Heli Suurkuukka,
Heikki Tuohimaa ja
Tanja Tuomikoski (Oulun ESY)
Vuosi 2012 oli suojelutoimikunnalle hieman kahta aiempaa vuotta rauhallisempi. Lausuntoja tai
mielipiteitä annettiin vuoden aikana vain 8, kun aiempien vuosien luvut olivat 18 ja 20.
Lausunnoista erityismaininnan ansaitsee lokakuussa Pohjois-Pohjanmaan liitolle annettu lausunto
mm. tuulivoimaa ja turvetuotantoa käsittelevästä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.
vaihekaavan luonnoksesta. Seuraavat ausunnot löytyvät osoitteesta www.pply.fi/lausuntoja.
 PPLY:n lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnoksesta,
5.10.2012
 PPLY:n vastine Turveruukki Oy:n muutoshakemuksesta Vaasan hallinto-oikeudelle Siikajoen
 Honkanevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupapäätöksestä, 20.9.2012
 PPLY:n lausunto TerraWindD Oy:n Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, 26.6.2012
 PPLY:n lausunto tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta (YM 1/501/2012)
ympäristöministeriölle, 2.4.2012
 PPLY:n lausunto Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta Raahen kaupungille,
27.3.2012
 PPLY:n mielipide Kuiva-Turve Oy:n Iin Laukkulamminsuo turvetuotantohankeen
ympäristölupahakemuksesta, 30.1.2012
 PPLY:n lausunto Metsähalllitus Laatumaan Iin Myllykankaan tuulivoimapuiston YVAselostuksesta, 13.1.2012
Toimikunnan jäsenet osallistuivat Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmän (Pakanen), PohjoisPohjanmaan ja Länsi-Kainuun suostrategian neuvottelukunnan (Auvinen), WWF Suomen
kiljuhanhityöryhmän työhön (Aalto ja Luukkonen sekä muista PPLY:n jäsenistä Juha Markkola,
Pekka Roine, Petri Lampila, Toni Eskelin, Sami Timonen ja Metsähallituksen edustajana Ari
Rajasärkkä) ja Sanginjoki-liikkeen (Aalto ja Auvinen) työhön. Lisäksi toimikunnan puheenjohtaja
kuului BirdLife Suomen suojelutoimikuntaan ja osallistui sen molempiin kokouksiin 7.6 ja 12.12.
Tuulivoimahankkeiden osalta vuosi oli jonkinlainen välivuosi. Ainostaan Siikajoen Vartinojan ja
Isonevan YVA-hanke oli lausuntovaiheessa (YVA-ohjelma). Raahen Kopsan kaavoitusprosessissa oli
niin ikään aktiivisia vaiheita, mutta niihin PPLY ei enää ottanut kantaa. Huhtikuussa PPLY antoi
ympäristöministeriölle lausunnon tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta. Yhdessä BirdLife
Suomen ja muiden paikallisyhdistysten kanssa oppaaseen saatiin joitakin keskeisiä parannuksia.
Uusia turvetuotantohankkeita oli vireillä aikaisempaa vähemmän. Sen sijaan soiden käytön yleisen
suunnittelun osalta vuoden aikana tapahtui paljon. Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suoohjelmahanke tuotti runsaasti uutta tietoa alueen soista ja PPLY oli tuossa prosessissa aktiivisesti
mukana. Osittain tämän ansiosta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan
luonnoksessa oli mm. useita uusia merkittäviä luontokohteita osoittavia LUO-merkintöjä soilla, osa
yksinomaan lintuharrastajien tekemissä kartoituksissa ilmitulleiden linnustoarvojen vuoksi (mm.
Pyhännän Tattarineva ja Iso Hangasneva).

Maakuntakaavaan liittyen PPLY käynnisti aivan vuoden lopulla maakunnan tärkeimpien lintujen
muuttoreittien ja levähdysalueiden tunnistamiseen ja rajaamiseen tähtäävän hankkeen PohjoisPohjanmaan liiton rahoituksella, johon työntekijäksi palkattiin usean hyvän hakijan joukosta Harri
Hölttä Joensuusta. Hankkeen PPLY:n jäsenistä koostuva asiantuntijaryhmä piti ensimmäisen
kokouksensa 17.12.
Sanginjoen metsäalueen suojelemiseen tähtäävän toiminnan osalta vuosi oli hyvin aktiivinen.
Alkuvuodesta PPLY oli keskeisesti mukana Muuraiskankaan hakkuita vastustaneissa
mielenosoituksissa ja tähän liittyneessä julkisessa keskustelussa. Kesän kynnyksellä PPLY jätti
yhdessä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin ja Oulun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa ympäristöministeriölle esityksen Sanginjoen kansallispuiston
perustamisesta. Yhdistyksen edustaja oli läsnä kansallispuistoehdotuksia käsitelleessä seminaarissa
Helsingissä 31.10.
Loukkaantuneiden lintujen hoitoringin toiminta jatkui aktiivisena. Vaikka tilastointia vuoden aikana
tulleista yhteydenotoista ei pidetty, voidaan niitä arvioida tulleen joko hätäkeskuksen tai poliisin
välittäminä tai suoraan linnun ilmoittajalta yli sata, joka on jonkin verran enemmän kuin vuotta
aiemmin. Yhä suurempi osa yhteydenotoista tuli suoraan linnun löytäjiltä, josta voidaan päätellä
PPLY:n loukkaantuneita lintuja käsittelevän sivun löytävän hakukoneilla hyvin – joskus jopa liiankin
hyvin, sillä vuoden aikana hoitorinkiä lähestyttiin myös Helsingistä ja Hämeenlinnasta löytyneiden
lintujen vuoksi. Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui hyvin. Vuoden aikana oltiin yhteydessä Oulun
hätäkeskuksen ja poliisilaitoksen lisäksi uusina tahoina myös Jokilaaksojen poliisiin ja Oulu–
Koillismaan pelastuslaitokseen.
Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmä jatkoi toimintaansa. Työryhmä kokoontui keväällä.
Kokouksessa käsiteltiin edellisen kesän tapahtumia ja suunniteltiin tulevan kesän toimintaa. Useita
erillisiä kokouksia ja maastokäyntejä järjestettiin mm. sataman ja kaupungin teknisen keskuksen
kanssa erilaisista toiminnan järjestelyistä uhanalaisten lajien pesimäpaikoilla. Kesällä uhanalaisten
lajien reviirit kartoitettiin ja pesintää seurattiin. Sataman kanssa oltiin tiiviissä yhteydessä
maanrakennustöiden ja lintujen pesinnän välisten konfliktien välttämiseksi. Syksyllä Oritkarissa
niitettiin heinää, raivattiin puita ja Stora-Enso toi satoja kuutioita puujätettä lintujen pesimäkenttää
varten.
Vihreäsaaressa
jatkuivat
hoitotoimet
ELY-keskuksen
toimesta.
Kahlaajien
pesimäympäristöjen raivaustalkoita järjestettiin 1.9. ja 15.9. Tauvon Ulkonokalla. Talkoisiin osallistui
12 henkilöä.
MAALI-hanketta varten tehtiin linnustokartoituksia kesäkuussa yhteensä 35 suolla. Kartoituksista
vastasivat
tehtävään
palkatut
Hanna-Riikka
Ruhanen
ja
Pekka
Roine
sekä
suokartoitusviikonloppuun 2.–3.6. Pudasjärven Kärppäsuon soidensuojelualueen ympäristössä
osallistuneet yhdeksän vapaaehtoista laskijaa. Vuoden lopulla tehtiin yhteenvetoa vuosien 2011–
2012 kartoituksista ja suunniteltiin tulosten raportointia ja MAALI-suoalueiden rajaamista.
Yksittäisistä asioista olivat esillä mm. Oulunsalon Salonrannan kiisteltyyn rantametsään
suunnitellut hakkuut ja Ruskon kaatopaikan biojätekasojen suojaksi viritettyihin verkkoihin
takertuneet linnut.
Suojelutoimikunta/PPLY julkaisi 10.7. tiedotteen otsikolla ”Merikotka pesi onnistuneesti
Hanhikivenniemellä”. Tiedotteen pohjalta laadittiin uutinen ainakin Raahen Seutuun ja
Pyhäjokiseutuun.

Suojelutoimikunta/PPLY järjesti vesilintujen tunnistusillan 16.10. Oulussa yhteistyössä Suomen
Metsästäjäliiton Oulun piirin kanssa. Lintujen tunnistamisessa metsästäjiä opasti Petri Lampila.
Suojelutoimikunta
käsitteli
asioita
pääasiallisesti
sähköpostilistalla
suojelu@pply.fi.
Suojelutoimikunnan kokouksia pidettiin kaksi, 17.1. ja 19.9. MAALI-toimikunta kokoontui niin ikään
kahdesti, 29.5 ja 10.12..
Oulussa 7.2.2013 Ari-Pekka Auvinen
7. Aureolan toimitusneuvosto
Tapani Tapio
Aureolan vuosikirja vsk 32 julkaistiin helmikuussa ja vsk 33 joulukuussa. Paperiversio vsk 33:sta
jaeltiin tosin vasta tammikuun 2013 alkupuolella. Sivuja julkaisuissa oli (vsk32/33) 167/192,
kirjoittajia 26/26, kuvaajia17 /28 ja yhteensä 36/44 eri henkilöä. Sähköisen version suosio kasvaa
koko ajan. Tuoreimmassa sähköllä pärjääviä 140 eli jo lähes puolet reilun 300 jäsenmäärästä.
Aureolan toimituksesta vastasivat vuonna 2012 Tapani Tapio (päätoimittaja), Ville Suorsa (taittaja)
ja Pauli Jussila (kuvakäsittelijä). Aureolan toimitusneuvosto toimi aktiivisesti toimituksen tukena
ideoiden, neuvoen, oikolukien, osallistui juttujen, kuvien ja mainosten hankintaan, värkkäili itse
juttuja jne. Kokouksia järjestettiin yhdeksän. Niissä osallistumiset ja samalla neuvoston jäsenet
luetellen Tapani Tapio pj & siht. (9), Esa Hohtola (1), Aappo Luukkonen (0), Juha Markkola (5),
Teppo Mutanen (1, luopui jäsenyydestä 6/2012), Mikko Ojanen (7), Pekka Rahko (3) ja Ville Suorsa
(2). Kokousten lisäksi neuvosto käytti aktiivisesti sähköpostia asioiden käsittelyyn.
Julkaisurästejä on nyt pienen kirimisen jälkeen vielä kolme, vsk:t 34–36 eli vuodet 2009–2011.
Vuonna 2013 ”oikealla aikataululla” vuorossa pitäisi olla vsk 37 (2012). Raskainta yksittäistä
rästitaakkaa eli katsausrästejä on hieman enemmän eli 2005–2010. Tavoitteena on purkaa rästit
kahden vuosikirjan vuositahdilla.

