POHJOIS‐POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2014
Aija Lehikoinen
YLEISTÄ
Vuosi 2014 oli PPLY:n 41. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 337 aikuis‐, 34 opiskelija‐, 29 perhe‐ ja 5 ainaisjäsentä eli
yhteensä 403 jäsentä. Jäsenmaksu oli 34/22 € aikuisjäseniltä (painettu/sähköinen Aureola),
opiskelijoilta 29/17 € ja perhejäseniltä 5 €. Tukijäsenmaksu oli 50 €.

Kuva 1. Jäsenmäärän kehittyminen.
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HALLITUS
Vuonna 2014 hallitukseen kuuluivat Esa Aalto (puheenjohtaja), Annamari Markkola
(varapuheenjohtaja), Aija Lehikoinen (sihteeri), Ari‐Pekka Auvinen, Petri Haapala, Markku
Hukkanen, Pekka Roine, Heli Suurkuukka ja Pauli‐Pekka Österberg. Hallitus kokoontui
päätösvaltaisena kahdeksan kertaa ja lisäksi pidettiin kaksi hallituksen kokousta, jotka eivät olleet
päätösvaltaisia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Aalto 9, Markkola 10, Lehikoinen 7,
Auvinen 10, Haapala 8, Hukkanen 3, Roine 2, Suurkuukka 6 ja Österberg 7 kertaa.

TOIMIHENKILÖT 2014
Arkistonhoitaja
Aureolan päätoimittaja
BirdLife‐aluevastaava
BirdLife‐edustajat
Jäsensihteeri
Lintualuevastaava
Petoruutuvastaava
Petovastaava
Pönttömestari
Retkivastaava
Ruokintapaikkavastaava
Taloudenhoitaja
Tauvon lintuasemat hoitajat
Tiedottaja
Vuoden laji ‐vastaava
www‐vastaavat

Matti Tynjälä
Tapani Tapio
Tuomas Väyrynen
Esa Aalto, Annamari Markkola, Pekka Roine, Heli Suurkuukka
Aija Lehikoinen
Heli Suurkuukka
Erik Saarnio
Markku Hukkanen
Esa Aalto
Minna Mikkola
Jukka Piispanen
Esa Aalto
Mikko Ojanen, Matti Tynjälä
Pauli‐Pekka Österberg
Ari‐Pekka Auvinen
Juha Hilska, Ville Suorsa, Juha Repo, Tapani Tapio

Vuonna 2014 perustettiin linnustonseurantatoimikunta ja lintualuetoimikunta. Toimikuntien
kokoonpanot selviävät liitteestä 1.

YLEISÖKOKOUKSET
Yleisökokoukset pidettiin joka kuun toisena keskiviikkona klo 18 Oulun yliopistolla lukuun
ottamatta toukokuuta, jolloin kokous pidettiin torstaina 15.5. Liminganlahden
luontokeskuksessa, sekä kesä‐elokuuta, jolloin kokouksia ei pidetty. Vuonna 2012 aloitettua
kokousten välittämistä internet‐yhteyden päässä seuraavalle yleisölle jatkettiin, ja ensimmäistä
kertaa monessa kokouksessa oli enemmän etäkuuntelijoita kuin salissa paikalla olevaa yleisöä.
Kokousten kokonaisosallistujamäärä (salissa + etäyhteyden avulla kokousta kuuntelevat) vaihteli
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21:stä 57:een (vuosina 2009–2013 salissa 17–66 kuuntelijaa), keskiarvon ollessa noin 41
henkilöä.
Vuoden 2014 kuukausikokousten ohjelma:
Tammikuu (8.1.) – Pauli‐Pekka Österberg: Kuvakavalkadi 2013. Paikalla 25, etänä 29.
Helmikuu, vuosikokous (12.2.)– Petri Lampila: RK:n kuulumisia, vuosikokousasiat, Teppo Helo:
Sinipyrstö (kuvaesitys). Paikalla 19, etänä 18.
Maaliskuu (12.3.) – Aija Lehikoinen: Linturetkellä Etelä‐Afrikassa. Paikalla 16, etänä 15.
Huhtikuu, petoilta (9.4.) – Jari Peltomäki: Pöllöjen valokuvaus. Paikalla 34, etänä 15.
Toukokuu (Liminganlahden luontokeskus) (15.5.) – Ari‐Pekka Auvinen: Vuoden laji, laulujoutsen;
Mika Honkalinna: Elämäni linnut (kuvaesitys). Paikalla 28, ei etäosallistumista.
Syyskuu (10.9.) – Petri Hottola: Kuuba linturetkikohteena. Paikalla 15, etänä 6.
Lokakuu (8.10.) – Esa Aalto: Muuttolintuja vastassa – polkupyörällä Euroopassa. Paikalla 17,
etänä 22.
Marraskuu, sääntömääräinen syyskokous (12.11.) – Veli‐Matti Pakanen: Etelänsuosirrien muuton
tutkimus geolokaattoreilla, syyskokouksen sääntömääräiset asiat, Ari‐Pekka Auvinen:
Loukkaantuneet linnut ja PPLY:n hoitorinki. Paikalla 22, etänä 27.
Joulukuu (10.12.) – Pohjois‐Suomen määrittäjämestaruuskisa. Pitäjä Kalle Hiekkanen, kisan voitti
Petri Lampila. Paikalla 25, etänä 32.

JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
Vuonna 2014 julkaistiin Aureolan vuosikerrat 34 (tammikuussa) ja 35 (elokuussa). Kummankin
vuosikerran tilaajista vajaa puolet tilasi lehtensä sähköisenä versiona. Vuosikerran 35 teemana oli
Iin Krunnien saaristo. Lehdet laitettiin uusinta lukuun ottamatta vapaasti ladattavaksi yhdistyksen
internet‐sivuille.
Tiedonvälitystä hoidettiin yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.pply.fi, Tiira‐lehden
yhdistyspalstalla, yhdistyksen sähköpostilistalla sekä Facebook‐sivulla. Jäsenten antamia
haastatteluja ja tekemiä artikkeleita julkaistiin muun muassa Kalevassa.
Vuoden lopussa julkaistiin yhdistyksen seinäkalenteri seuraavalle vuodelle. Kuvituksena käytettiin
PPLY:n jäsenten ottamia lintukuvia.
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SUOJELU
Vuonna 2014 suojelutoimikunta laati 18 lausuntoa tai kannanottoa. Erityisesti voidaan mainita
ympäristöministeriölle tehty valitus Pohjois‐Pohjanmaan maakuntavaltuuston päätöksestä
hyväksyä Pohjois‐Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja siihen liittynyt vastaselitys.
Muut lausunnot koskivat pääosin turvetuotantoa, tuulivoimaa ja kaavoitusta. Vuoden aikana
laadittiin ensimmäinen valitus Riistakeskuksen myöntämistä varis‐ ja lokkilintujen pesimisaikaisen
tappamisen sallivista poikkeusluvista.
Suojelutoimikunnan jäsenet osallistuivat muun muassa BirdLife Suomen suojelutoimikunnan,
Oulun kaupungin rantakenttätyöryhmän ja WWF Suomen kiljuhanhityöryhmän toimintaan sekä
valkoselkätikan, merikotkan ja muuttohaukan seurantaan. Yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa
törmäpääskyjen pesäseinämien rakentamisessa aloiteltiin.
Muita suojelutoimikuntaa työllistäneitä asioita olivat muun muassa Sanginjoen ulkometsän
suojelukysymys, Uljuan tekoaltaan säännöstelykäytännöt, Raahen terästehtaan öljyvuoto sekä
Siikajoen Rautakalliolla havaittu merimetson poikasten joukkosurma.
Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki sai vuoden aikana noin sata yhteydenottoa, ja hoitoa
vaatineita lintuja oli 30.

TUTKIMUS JA SEURANTA
Alkuvuoden aikana perustettiin lintualuetoimikunta jatkamaan suojelutoimikunnan MAALI‐
työryhmän työtä ja koordinoimaan valtakunnallisten IBA‐alueiden laskentoja. MAALI‐hanke jatkui
maastotöiden osalta vain toisen hankkeen yhteydessä tehdyillä kahden suoalueen kartoituksilla.
Lisäksi vahvistettiin MAALI‐soiden laji‐ ja parimääräkriteerit, tehtiin kohteiksi valittujen soiden
GIS‐rajaukset, tehtiin alustava valinta sisävesien MAALI‐lintujärvistä sekä aloitettiin MAALI‐
alueiden julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla.
BirdLifen Suomen vuoden laji oli laulujoutsen. Lajivastaavana toimi Ari‐Pekka Auvinen.
Havaintokatsaus vuodelta 2012 saatiin valmiiksi toukokuussa, minkä jälkeen havaintotoimikunta
aloitti vuoden 2013 havaintokatsauksen työstämisen.

LINTURALLIT JA RETKET
Rallitoimikunta järjesti vuonna 2014 tammirallin, kevätrallin, Raahen seudun syyspinnarallin,
Hailuodon syysrallin, PPLY:n ja KPLY:n välisen lokakisan sekä talvirallin.
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Retkikummitoimikunnan tapahtumia olivat opastettu havainnointi Pihabongaus‐päivänä,
keväiset sunnuntairetket Hietasaaressa ja Pitkämöljällä, aamuvirkkujen linturetket, kevät‐ ja
syysmuuton tarkkailu, lintukurssi Pateniemen asukasyhdistykselle, elokuinen retki Sanginjoen
ulkometsään sekä retki Hietaniemeen. Tauvon lintuasemalla järjestettiin kaksi lintuleiriä. Lasten
lintuleirit pidettiin 9.–11.5. noin 10‐12‐vuotiaille (12 lasta) ja 16.‐18.5. noin 7‐9‐vuotiaille (10
lasta). Nuorten lintuleiri aiottiin järjestää 25.‐27.7., mutta jouduttiin perumaan leirinvetäjien
kiireiden vuoksi. Jäsenretki Iin Ulko‐Krunniin tehtiin 16.‐19.10. seitsemän hengen voimin.
Yhteensä retkille ja muihin toimikunnan järjestämiin tapahtumiin osallistui noin 300 henkilöä.
Jo perinteeksi muodostunut suoviikonloppu järjestettiin Litokairan IBA‐alueella 6.‐8.6.
Suoviikonlopun ja lähiviikkojen aikana alueella laskettiin 12 linjaa 13 henkilön voimin. Laskentoja
varten yhdistykselle hankittiin kaksi GPS‐laitetta.

MUU TOIMINTA
BirdLife Suomen Tornien taisto käytiin vuonna 2014 3.5. PPLY:n alueella kisaan osallistui 31
joukkuetta 15 kunnassa. PPLY:n joukkueet Pyhäjoen Parhalahdella ja Lumijoen Sannanlahdella
saavuttivat sijat 8 (96 lajia) ja 51 (83 lajia). Parhalahden torni ylsi samalla PPLY:n alueen
korkeimpaan lajimäärään. PPLY:n paikalliskerhoilla oli joukkueet Taivalkoskella ja Utajärvellä.
BirdLife Suomen Pihabongaus‐tapahtumaan tammikuun viimeisenä viikonloppuna osallistui
PPLY:n alueella 631 pihaa. Havaintoja kirjattiin 3643, lajeja 49. Yleisin laji sekä koko Suomen että
PPLY:n alueella oli talitiainen, jota havaittiin yhdistyksen alueella 4943 yksilöä. BirdLife Suomen
Pönttöbongaukseen 7.‐8.6. puolestaan osallistui PPLY:n alueella 133 paikkaa (222 henkilöä) 16
kunnassa. Yhdistyksen alueella havainnoitiin 1228 pönttöä, joista 656:ssa oli pesintä käynnissä.
Tiina Sihto pyöritti syksyllä lasten lintukerhoa Oulun normaalikoululla.
Kesällä 2014 yhdistys työllisti nuorten kesätyöläisten palkkaamiseen saaduilla avustuksilla Tiia
Henttusen (Oulun OP:n kesätyötuki), Inka Homasen, Tuure Kinnusen ja Lauri‐Matti Kulmalan
(Oulun kaupungin tuella).
Vuonna 2014 järjestettiin yhdistyksen lintukuvakisa edellisen vuoden kuvista. Tulokset julkaistiin
maalikuussa. Kisan voitti Erik Saarnio kuvallaan “Iltahämärän päivystäjä”.
Talvikuukausina yhdistys ruokki lintuja Oulun Hietasaaressa Villa Pukkilan tontilla.
Pönttömestari jakoi purkukaapelia pönttöjen ripustukseen.
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YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
BirdLife Suomen edustajiston kokoukset järjestettiin 22.‐23.3. Seinäjoella ja 15.‐16.11.
Jyväskylässä. Jyväskylässä PPLY:tä edusti puheenjohtaja, Seinäjoella ei ollut edustusta.
Liminganlahden ystävät ry:n hallituksessa toimi PPLY:n edustajana Petri Lampila.
PPLY:n vahvistetut paikallisjaostot olivat: Oulun eteläisen alueen lintuharrastajat, Raahen seudun
lintuharrastajat (Surnia), Oulujokilaakson lintuharrastajat (Muhos‐Utajärvi), Oulaisten
lintuharrastajat ja Taivalkosken lintuharrastajat. Raahen seudun lintuharrastajista ei löydetty
yhteyshenkilöä, kenelle tarjota paikallistoiminnan etuja. Raahen seudun ainoaksi toiminnaksi jäi
Surnian syysralli. Syksyllä perustettiin uudeksi paikallisjaostoksi maakunnan eteläosissa toimiva
Jokilaaksojen lintuharrastajat ‐ Lintukerho Larus.

TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista, avustuksista, talkootoiminnasta, konsulttitöistä,
havaintojen myynnistä, kuukausikokousten kahvituloista, tilaisuuksien osallistumismaksuista ja
kalentereiden myynnistä. Menot koostuivat pääasiassa Aureolan julkaisemisesta, suojelu‐ ja
tutkimustoiminnasta, yleisötilaisuuksista, kesätyöläisten palkasta, konsulttitöiden kuluista ja
yhdistystoiminnan kuluista. Tilinpäätös oli noin 7000 euroa alijäämäinen.

TAUVON LINTUASEMA
Siikajoen Tauvon lintuaseman hoidosta vastasivat Mikko Ojanen ja Matti Tynjälä. Lintuaseman
hoitajat huolehtivat aseman tutkimusten järjestelyistä. Asemarakennuksia kunnostettiin syksyn
mittaan neljässä talkootapahtumassa. Talkoisiin saatiin BirdLife Suomen ja UPM:n talkootukea.
Yhdistyksen
jäseniä
osallistui
aseman
miehitykseen
sekä
havainnointi‐
että
rengastustoiminnassa.
Tauvon
lintuaseman
blogissa
(osoitteessa
http://tauvonlintuasema.blogspot.fi/) jatkettiin tiedotusta aseman havainnoista ja toiminnasta.

Liitteenä toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2014.
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Liite 1.
Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimikuntien vuosikertomukset vuodelta
2014:
1. Aluerariteettikomitea, ARK
2. Havaintotoimikunta
3. Ohjelmatoimikunta
4. Rallitoimikunta
5. Retkikummitoimikunta
6. Suojelutoimikunta
7. Aureolan toimitusneuvosto
8. Linnustonseurantatoimikunta
9. Lintualuetoimikunta
10. Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki

1. Aluerariteettikomitea, ARK
Juhani Karvonen
Ark:n jäsenet olivat vuonna 2014 Juhani Karvonen (pj.), Tapani Tapio (siht.), Sami Kalliokoski,
Antti Peuna ja Antti Vierimaa. Ark kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
yhteensä 73 harvinaisuusilmoitusta. Näistä 12 oli rk:n alaisia. Ark‐ilmoituksista hyväksyttiin 49.
Ark:n jäsenet osallistuivat valtakunnallisen pikkurarikatsauksen kirjoittamiseen PPLY:n
havaintojen osalta.
2. Havaintotoimikunta
Mikko Ojanen
Kokoonpano: Mikko Ojanen (pj), Ville Suorsa, Tapani Tapio, Heikki Tuohimaa, Matti Tynjälä ja
Tuomas Väyrynen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Asioina olivat mm.
havaintojen kerääminen Aureolan vuosikatsauksia varten, vanhojen havaintojen tallentaminen ja
havaintojen toimittaminen Linnut‐vuosikirjan katsauksiin.
3. Ohjelmatoimikunta
Esa Hohtola
Vuonna 2014 ohjelmatoimikuntaan kuuluivat Esa Hohtola (pj), Samuli Lehikoinen, Jyrki Lukkari,
Annamari Markkola ja Jouni Pursiainen.
Vuoden 2014 kuukausikokousten ohjelmat:
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Tammikuu – Pauli‐Pekka Österberg: Kuvakavalkadi 2013. Paikalla 25, etänä 29.
Helmikuu, vuosikokous – Petri Lampila: RK:n kuulumisia, vuosikokousasiat, Teppo Helo:
Sinipyrstö (kuvaesitys). Paikalla 19, etänä 18.
Maaliskuu – Aija Lehikoinen: Linturetkellä Etelä‐Afrikassa. Paikalla 16, etänä 15.
Huhtikuu, petoilta – Jari Peltomäki: Pöllöjen valokuvaus. Paikalla 34, etänä 15.
Toukokuu (Liminganlahden luontokeskus) ‐ Ari‐Pekka Auvinen: Vuoden laji, laulujoutsen; Mika
Honkalinna: Elämäni linnut (kuvaesitys). Paikalla 28, ei etäosallistumista.
Syyskuu – Petri Hottola: Kuuba linturetkikohteena. Paikalla 15, etänä 6.
Lokakuu – Esa Aalto: Muuttolintuja vastassa – polkupyörällä Euroopassa. Paikalla 17, etänä 22.
Marraskuu, sääntömääräinen syyskokous‐ Veli‐Matti Pakanen: Etelänsuosirrien muuton tutkimus
geolokaattoreilla, syyskokouksen sääntömääräiset asiat, Ari‐Pekka Auvinen: Loukkaantuneet
linnut ja PPLY:n hoitorinki. Paikalla 22, etänä 27.
Joulukuu ‐ Pohjois‐Suomen määrittäjämestaruuskisa. Pitäjä Kalle Hiekkanen, kisan voitti Petri
Lampila. Paikalla 25, etänä 32.

4. Rallitoimikunta
Jouni Pursiainen
PPLY‐alueella järjestetään vuosittain kymmenkunta erilaista tapahtumaa, joiden ideana oli laskea lajeja.
Mukana on klassisia tositaistoja, kuten kevätralli, mutta paljon kevyemmälläkin otteella pääsee
kisailemaan. Keveyden monitahoisuuden toista ääripäätä edustanevat BirdLifen Pihabongaus ja patioralli.
Perinteisen tammirallin kokonaislajimäärä oli keskimääräistä parempi 91. Tapani Tapio vei yleisen (79) ja
Oulu‐sarjan (63) voiton. Esa Aalto polki lihassarjan voittoon 72 lajilla. Kuntakisassa oli Raahen vuoro
voittaa 71 lajilla.
Tammikuun lopun Pihabongaus on BirdLifen järjestämä tapahtuma, johon Pohjois‐Pohjanmaalla osallistui
peräti 631 pihaa, ilmoittaen 49 lajia ja 21000 yksilöä. Tapahtuma on huomattu hyvin myös mediassa ja
palvelee siten mainiosti lintuja ja lintuharrastusta.
Tornien taisto on erinomainen päivitys lintukevään etenemisestä läpi Suomen ja parhaimmillaan PPLY:n
tornit (vuonna 2014 31 kpl) kilpailevat myös valtakunnallisen kisa kärjessä. Pyhäjoen Parhalahden
kalasatama (Sami Kalliokoski, Juhani Karvonen, Jukka Österberg, Pauli‐Pekka Österberg, Heikki Tuohimaa )
sijoittui 3.5.2014 käydyssä taistossa 96 lajilla kansallisen kisan 8. sijalle.
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Kevätrallin pitkiä perinteitä kunnioitettiin 24.‐25.5.2013. Toukokuun lopussa PPLY:n lajirunsaus kestää
vertailun mihin tahansa paikkaan Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Joukkueita oli 11 ja voittoon
ylsivät Petteri Lehikoinen, Samuli Lehikoinen, Petri Lampila, Kari Soilevaara, Harri Taavetti erinomaisella
tuloksella 167.
Kesä 2014 oli rallien suhteen hiljaisempi: Kesärallia ei järjestetty lainkaan, eikä tietoja Patiorallistakaan ole
kuulunut.
Raahen seudun syyspinnaralliin 13.9.2014 osallistui kuusi joukkuetta, joista voiton veivät Kari Varpenius,
ja Heikki Tuohimaa 95 lajilla, mikä voittotuloksena on keskinkertainen.
Hailuodon syysrallissa (16.8.2014) lähdettiin ajankohdan puolessa aivan uuteen kokeiluun. Loppukesäisen
ajankohdan vuoksi voittotulos (Petri Lampila, Harri Taavetti, Samuli Lehikoinen, 114 lajia) oli eri luokassa
kuin aiemmissa loppusyksyn kisailuissa.
Lokakisa PPLY:n ja KPLY:n välillä käytiin jo käytiin yhdeksännen kerran ja voiton vei, yhdeksännen kerran
PPLY, nyt 180 lajilla , mikä on ennätystulos, samoin kuin kokonaislajimäärä 200.
Ekohenkiseen neljän tunnin pyöräilytapahtumaan ”Talviralli” osallistui 7.12. peräti 17 polkupyöräkuntaa.
Voiton tasasivat Merja Ylönen sekä Esa Aalto ja Pauli‐Pekka Österberg 30 lajilla.

5. Retkikummitoimikunta
Minna Mikkola
Retkitoimikunnan puheenjohtajana toimi Minna Mikkola. Muina jäseninä toimikuntaan kuuluivat
Esa Aalto, Ari‐Pekka Auvinen, Tuomo Jaakkonen, Sami Kalliokoski, Samuli Lehikoinen, Annamari
Markkola, Juha Markkola, Harry Nyström, Mikko Ojanen, Pekka Roine, Hanna‐Riikka Ruhanen,
Heli Suurkuukka, Tea Swanljung ja Pauli‐Pekka Österberg.
Retkivuosi alkoi perinteisesti yhdessä Oulun Luonnonsuojeluyhdistyksen (OLSY) kanssa yleisölle
järjestetyssä Pihabongaustapahtumassa Tuiranpuistossa Oulussa tammikuun 26. päivänä, jossa
lintujen tunnistamisessa ja tarkkailussa opasti Heli Suurkuukka ja Hannu Karvonen. Tapahtuma
houkutteli paikalle 40 osallistujaa, joista puolet lapsia.
Uutuutena tänä vuonna olivat yhdessä OLSY:n kanssa järjestetyt sunnuntairetket Hietasaaressa
ja Toppilan Pitkämöljällä. Heli Suurkuukan, Annamari Markkolan, Juha Hilskan ja Hannu Karvosen
opastamina lintuja tarkkaili neljänä maaliskuisena sunnuntaina yhteensä 50 ihmistä.
Esa Aallon Aamuvirkkujen linturetkillä Oulun alueella pyöräiltiin kerran maaliskuussa ja neljänä
huhtikuisena aamuna. Retkille osallistui yhteensä 46 linnuista kiinnostunutta.
Kevätmuuttoa tarkkailtiin oppaiden johdolla lauantaina 19.4. Hailuodossa Kirkkosalmella ja
Oulussa Iinatissa ja Kellon Kiviniemessä sekä sunnuntaina 20.4. Lumijoen Sannanlahden tornissa.
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Voimakas lounaistuuli haittasi havainnointia ja varmaan hillitsi muuttoakin, mutta Lumijoella
nähtiin kuitenkin 75 lajia, joista mainittavia mm. haarahaukka ja maakotka. Yleisöä
tarkkailupisteissä ei juuri käynyt Lumijokea lukuun ottamatta, jossa paikalla vieraili peräti 28
ihmistä.
Huhti ‐ toukokuun vaiheessa PPLY järjesti Pateniemen asukasyhdistykselle lintukurssin.
Kurssilaiset retkeilivät ja opettelivat lintuja Pateniemen alueella. Kokoontumisia oli neljä, ja
osallistujia n. 20 henkilöä joka kerralla. Vetäjinä toimivat Ari‐Pekka Auvinen, Esa Aalto, Tuomo
Jaakkonen ja Heli Suurkuukka.
Lasten lintuleiri 9.–11.5 Siikajoen Tauvossa Liisa ja Mikko Ojasen sekä Esa Aallon ja Tuure
Kinnusen toimiessa ohjaajina kokosi paikalle kaksitoista 10–12‐vuotiasta lintuharrastajaa. Lisäksi
Esa Aalto, Heidi Aisala, Tuomo Jaakkonen ja Matti Tynjälä sekä Liisa ja Mikko Ojanen järjestivät
Tauvossa 16.–18.5. lintuleirin 7‐9 ‐vuotiaille lapsille, joita osallistui leirille kymmenen. Leiriläiset
saivat nähdä mm. 5500 muuttavaa Melanittaa.
Ari‐Pekka Auvinen ja Antti Rönkä järjestivät Suomen luonnon päivänä 31.8. retken Sanginjoen
ulkometsään Iso Polvikankaan ja Kalimeenlammen maisemiin. Retkelle osallistui seitsemän
ihmistä.
Syysmuuttoa opastettiin kaakkoistuulessa 4.10. Oulussa Meri‐Toppilan rannassa ja Kellon
Kiviniemessä sekä Taivalkoskella hyppyrimäen tornissa. Kiviniemessä lajimääräksi saatiin 52
tuulesta huolimatta. Vierailijoita kävi lähinnä Meri‐Toppilassa (23 henkilöä).
PPLY:n jäsenretki Ulkokrunnin saarelle tehtiin 16.–19. lokakuuta seitsemän miehen voimin.
Saaressa sää oli aurinkoinen, mutta lintuja ei paljon näkynyt. Mukava havainto oli kuitenkin mm.
PPLY:n kaikkien aikojen myöhäisin lapinkirvinen.
Juha Markkola veti syksyn viimeisen retken yhdessä Hailuodon luonnonsuojeluyhdistyksen
kanssa 26. lokakuuta Hietaniemeen. Osallistujia oli kuusi, ja retkeilijät pääsivät ihailemaan mm.
myöhäisiä pulmussirrejä ja 200 pulmusta.
Erilaiset retkitapahtumat kokosivat yhteensä noin 300 osallistujaa.

6. Suojelutoimikunta
Ari‐Pekka Auvinen
Vuoden 2014 lopussa suojelutoimikuntaan kuului yhteensä 19 jäsentä:
Ari‐Pekka Auvinen (pj),
Esa Aalto,
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Petri Haapala,
Markku Hukkanen,
Reijo Jussilainen,
Aija Lehikoinen,
Aappo Luukkonen,
Annamari Markkola,
Pekka Roine,
Mikko Ojanen,
Veli‐Matti Pakanen,
Seppo Pudas,
Hanna‐Riikka Ruhanen,
Ville Suorsa,
Heli Suurkuukka,
Heikki Tuohimaa,
Tuomas Väyrynen,
Jukka Österberg ja
Pauli‐Pekka Österberg

Edellisvuoden tapaan kaikki PPLY:n hallituksen jäsenet olivat mukana myös
suojelutoimikunnassa. Muita kuin hallituksen jäsenten vaihtumisesta johtuvia henkilömuutoksia
olivat Veli‐Matti Kankaan jääminen pois toimikunnasta sekä lintukerho Larusta edustavien Reijo
Jussilaisen, Seppo Pudaksen ja Jukka Österbergin liittyminen mukaan loppuvuodesta.
Vuosi 2014 oli suojelutoimikunnalle jälleen vilkas. Lausuntoja tai kannanottoja laadittiin vuoden
aikana 18, joka vastaa kiireisimpien vuosien 2010 ja 2011 tasoa (kuva 1).
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Kuva 1. PPLY:n lausunnot ja muut kannanotot (kpl) 2008–2014
Kannanotoista erityismaininnan ansaitsevat tammikuussa ympäristöministeriölle tehty valitus
Pohjois‐Pohjanmaan maakuntavaltuuston päätöksestä hyväksyä Pohjois‐Pohjanmaan 1.
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vaihemaakuntakaavan ehdotus ja tätä seurannut vastaselitys Pohjois‐Pohjanmaan liiton
vastineeseen lokakuussa. Maakuntakaavan valmistelussa tehtiin monia asioita hyvin. Muun
muassa Pohjois‐Pohjanmaan ja Länsi‐Kainuun suo‐ohjelmahanke paransi käsitystä maakunnan
suoluonnosta ja mahdollisuuksista sovittaa soiden eri käyttömuotoja yhteen. PPLY:ltä
loppuvuodesta 2012 tilattu muuttolintuselvitys kokosi yhteen tiedot päämuuttoväylistä ja
muuton pullonkauloista. Kuitenkin loppusuoralla maakuntakaavaan jäi mm. tuulivoimavarauksia
muuttoreiteille ja useita turvetuotantovarauksia kohteille, joilla oli selviä luontoarvoja. PPLY:n
valitus keskittyi näihin epäkohtiin.
Muutoin lausunnot koskivat turvetuotantoa (Haapaveden Rahkanevan ja Varpunevan
turvetuotantohankkeet sekä Haapaveden voimalaitoksen ympäristölupa), tuulivoimaa (Siikajoen
Vartinojan ja Isonevan, Pyhäjoen Oltavan, Paltusmäen ja Silovuoren, Pyhännän Piiparinmäen,
Oulaisten Maaselänkankaan sekä Raahen Mastokankaan hankkeet), kaavoitusta (Oulun
Pateniemi ja Oulun–Hailuodon merialue) sekä yksittäisistä asioista Oulun ylijäämämaiden
sijoitusalueita, Oulun energian uutta voimalaitosta ja uusien luonnonsuojelualueiden
säännösvalmistelua. Lausunnot ja muut kannanotot löytyvät osoitteesta www.pply.fi/lausuntoja.
Vuoden aikana PPLY laati myös ensimmäisen valituksen Riistakeskuksen myöntämistä varis‐ ja
lokkilintujen pesimisaikaisen tappamisen sallivista poikkeusluvista. Asian käsittely oli vuoden
2014 lopussa kesken Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudessa.
Lajien suojelun osalta toimikunnan jäsenet osallistuivat muun muassa Oulun kaupungin
rantakenttätyöryhmän (Pakanen) ja WWF Suomen kiljuhanhityöryhmän työhön (Luukkonen)
sekä valkoselkätikan, merikotkan ja muuttohaukan seurantaan (Auvinen, Hukkanen & Väyrynen).
Toimikunnan puheenjohtaja kuului BirdLife Suomen suojelutoimikuntaan ja osallistui
etäyhteydellä sen molempiin kokouksiin 16.4. ja 10.12.
Vuoden aikana PPLY aloitteli yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa eritoten törmäpääskyjen
pesäseinämiin liittyen. Ruduksen Korvenkylän toimipisteeseen asennettiin syksyllä yhdessä
suunniteltu pesäseinämäelementti. Joulun alla käytiin neuvottelemassa Oulun kaupungin
ympäristöviranomaisten kanssa laajemman pesätörmän rakentamisesta Oulunsalon
Salonpäähän.
Sanginjoen ulkometsän suojelun osalta vuosi oli vilkas ja synkkä. Oulun kaupungin
yhdyskuntalautakunta oli asettunut vuoden 2013 puolella kannattamaan virkamiestyöryhmän
Melantie‐Karhu‐Peuraniemi esittämän 1 156 hehtaarin suuruisen yhtenäisen suojelualueen
perustamista Sanginjoelle. Alueen suojelulle tarvittiin vielä kaupunginhallituksen vahvistus.
Kaupunginhallitus äänesti kuitenkin yllättäen 7.4. pitämässään kokouksessaan suojelua vastaan.
Äänet menivät tasan 8–8, jolloin puheenjohtaja Riikka Moilasen (kesk.) ääni ratkaisi asian suojelu
tappioksi. Suojelua kannattanut Raimo Hekkala (vas.) poistui kokouksesta ennen äänestystä eikä
hänen varaedustajansa Kaarina Kailo päässyt sairauden vuoksi paikalle. Näin voimasuhteet
kääntyivät suojelua vastaan.
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Vielä erikoisempi näytelmä nähtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.6., jolloin valtuusto
käsitteli Sanginjoen suojeluasiaa uudelleen. Oli käynyt ilmi, että kaupunginhallitus oli ylittänyt
valtuutensa päätöksessään 7.4. – Oulun kaupungin linjausten mukaan kaupungin omaisuutta
koskevia päätöksiä voi tehdä viime kädessä vain valtuusto. Kiivaan keskustelun ja useiden
äänestysten jälkeen kaupunginvaltuusto äänesti Perussuomalaisten esittämästä eräänlaisesta
kompromissin kompromissista, jonka mukaan virkamiestyöryhmän esittämästä suojelualueesta
olisi toteutettu noin kaksi kolmasosaa. Esitys kaatui äänin 33–34. Äänestyksen kuluessa Matias
Ojalehto (kesk.) kävi ohjeistamassa puoluetoveri Anna‐Kaisa Lepistöä, joka vaihtoi kantaansa ja
näin ollen ratkaisi äänestystuloksen. Luonnonsuojelujärjestöt tekivät myöhemmin äänestyksen
kulusta valituksen Oulun hallinto‐oikeudelle, jonka käsittely oli vuoden 2014 lopussa edelleen
kesken.
Keväällä
suojelutoimikuntaan
otettiin
yhteyttä
Siikalatvan
Uljuan
tekoaltaan
säännöstelykäytäntöjen kehittämisen tiimoilta. Puheenjohtaja kävi katsomassa alhaista
vedenpintaa ja sen vaikutuksia linnustoon toukokuun loppupuolella ja laati havainnoista raportin
ELY‐keskukselle. Kesäkuun alussa tapahtui Raahen terästehtaalla mereen päätynyt öljyvuoto,
jonka siivoamiseksi kutsuttiin paikalle mm. WWF Suomen öljyntorjuntajoukot. Onnekkaasti
öljyvuodon vaikutukset linnustoon jäivät varsin vähäisiksi. Auvinen ja Tuohimaa osallistuivat
tilanteen kartoittamiseen paikan päällä. Kesällä suojelutoimikuntaa työllisti mm. Siikajoen
Rautakalliolla havaittu merimetson poikasten joukkosurma. Keskenkasvuiset poikaset oli jäljistä
päätellen nuijittu kivillä kuoliaaksi. Poliisi kävi paikalla, mutta tapauksen tutkinnasta ei ole sen
koommin kuulunut mitään.
Suojelutoimikunta käsitteli asioita sähköpostilistalla suojelu@pply.fi, jonka lisäksi suojeluasiat
olivat esille hallituksen kokouksissa. Varsinaisia suojelutoimikunnan kokouksia ei pidetty.
7. Aureolan toimitusneuvosto
Tapani Tapio
Aureolan vuosikirja vsk 34 valmisteltiin vuonna 2013, mutta sen julkaisu pyörähti vuoden 2014
puolelle (8.1.2014), joten vuosi alkoi uunituoreella vuosikirjalla. Sivuja julkaisuissa oli 236,
kirjoittajia 31, kuvaajia 17 ja yhteensä 42 eri henkilöä. Sähköisen version tilaajia oli 165 eli lähes
puolet reilusta 350 jäsenestä.
Vuosikirja vsk 35 ilmestyi sähköisenä syksyllä 30.8.2014 ja paperisena vasta pari kuukautta
myöhemmin 15.10.2014. Tuhti lukupaketti, 226 sivua. Teemana Krunnit, josta kymmenen juttua.
Kirjoittajia vuosikirjassa oli 29, kuvaajia 13 ja yhteensä 32 eri henkilöä. Sähköisen version tilaajia
oli prosentuaalisesti hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Myöhemmin joulukuussa tuli vielä
Elja Hervan kustantamana Krunnien erikoisnumero 40 kappaleen erillispainoksena. Tässä olivat
mukana pelkästään Krunnit‐teeman jutut, noin 70 sivua.
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Aureolan toimituksesta vastasivat vuonna 2014 Tapani Tapio (päätoimittaja), Ville Suorsa ja Satu
Lampila (taitto) sekä Pauli Jussila (kuvankäsittely). Aureolan toimitusneuvosto toimi aktiivisesti
toimituksen tukena ideoiden, neuvoen, oikolukien, osallistui juttujen, kuvien ja mainosten
hankintaan, värkkäili itse juttuja jne. Kokouksia järjestettiin kahdeksan. Niissä osallistumiset ja
samalla neuvoston jäsenet luetellen Tapani Tapio pj & siht. (8), Elja Herva (7), Esa Hohtola (7),
Juha Markkola (8), Mikko Ojanen (5), Pekka Rahko (0) ja Ville Suorsa (2). Elja oli alkuvuoden
tilapäinen (Krunninumeron guest editor) ja syyskuusta vakinainen toimitusneuvoston jäsen.
Kokousten lisäksi neuvosto käytti aktiivisesti sähköpostia asioiden käsittelyyn.
Julkaisurästejä on nyt pienen kirimisen jälkeen vielä kolme, vsk:t 36–38 eli vuodet 2011–2013.
Vuonna 2015 ”oikealla aikataululla” vuorossa pitäisi olla vsk 39 (2014). Raskainta yksittäistä
rästitaakkaa eli katsausrästejä on hieman enemmän eli 2007–2010 ja 2013. Tavoitteena on
aiemmin ollut purkaa rästit kahden vuosikirjan vuositahdilla. Yhdistyksen rahatilanne ei
kuitenkaan tätä enää kestä, joten jatkoon on etsitty ja etsitään muita keinoja.
8. Linnustonseurantatoimikunta
Aija Lehikoinen
22.‐23.2. BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo järjestivät Orivedellä
valtakunnallisen lintulaskijatapaamisen, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus päätti perustaa
linnustonseurantatoimikunnan. Oriveden tapaamisessa paikalla olivat Esa Aalto, Ari‐Pekka
Auvinen ja Aija Lehikoinen. Toimikunnan jäseniksi liittyivät Tuomas Väyrynen (vakiolinjat), Heli
Suurkuukka
(vesilintulaskennat),
Mikko
Ojanen
(pesäkortit),
Aija
Lehikoinen
(ruokintapaikkaseuranta), Esa Aalto (puheenjohtaja; muilta jäävät laskennat) ja Ari‐Pekka
Auvinen. Toimikunnan tehtävänä on organisoida laskentoja ja seurantoja yhdistyksen alueella
sekä tiedottaa niistä. Vuonna 2014 toimikunta ei järjestänyt toimintaa, mutta tiedotti
vakiolaskennoista yhdistyksen sähköpostilistalla ja suunnitteli muun muassa laskentakurssin
järjestämistä ja laskentakatsausten julkaisua Aureolassa.
9. Lintualuetoimikunta
Heli Suurkuukka ja Ari‐Pekka Auvinen
Alkuvuoden aikana perustettiin myös Lintualuetoimikunta jatkamaan Suojelutoimikunnan
MAALI‐työryhmän työtä ja koordinoimaan valtakunnallisten IBA‐alueiden laskentoja.
Lintualuetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Heli Suurkuukka. Toimikunnan muut jäsenet
ovat Esa Aalto, Petri Haapala, Arto Niemi, Juha Repo, Hanna‐Riikka Ruhanen ja Ari‐Pekka
Auvinen. Toimikunnan käytössä on sähköpostilista maali@pply.fi, jonka kautta toimikunta
pääosin toimii. Lisäksi toimikunta piti kaksi kokousta 13.1. (vielä työryhmänä) ja 28.10.2014.
Perinteinen suoviikonloppu järjestettiin Litokairan kansainvälisesti tärkeällä (IBA‐) alueella 6.‐
8.6.2014. Laskijoille, joita oli 13 henkilöä, järjestettiin saunailta Yli‐Iissä Siuruanjoen rannalla
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sijaitsevassa Luonto‐olohuoneessa. Suoviikonlopun ja lähiviikkojen aikana laskettiin alueella 12
laskentalinjaa. Edellisen kerran laskennat oli suoritettu 2003. Suoviikonlopun laskentojen
matkakuluihin ja päivärahoihin saatiin BirdLifen tukea. Laskentoja varten yhdistykselle hankittiin
kaksi GPS‐laitetta. Laskijoiden laskentakokemus oli vaihteleva, mikä näkyi tulosten
epätasaisuutena.
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI‐) hanke jatkui. Kesällä 2014 ei tehty muita
MAALI‐hankkeeseen liittyneitä uusia kartoituksia kuin toisen hankkeen yhteydessä suoritetut
kartoitukset Muhoksen Peurasuo–Vesisuolla sekä Oulun (Haukiputaan) Kivisuolla. Vuoden aikana
vahvistettiin MAALI‐soiden laji‐ ja parimääräkriteerit ja tehtiin MAALI‐kohteiksi valittujen soiden
GIS‐rajaukset. Rajaukset teki Heli Suurkuukka. Työstä maksettiin hänelle palkkio kahden viikon
työstä. Esa Aalto teki Nurmesjärven linturaportin ohessa alustavan valinnan sisävesien MAALI‐
lintujärvistä. MAALI‐alueiden julkaiseminen aloitettiin yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa
http://www.pply.fi/index.php/maali. Valittujen MAALI‐alueiden rajauksia on pyynnöstä
toimitettu jo alueidenkäytön suunnittelijoille ja niitä on hyödynnettiin Suojelutoimikunnan
laatimissa lausunnoissa (esim. Raahen Mastokankaan tuulivoimahanke).
10. Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki
Ari‐Pekka Auvinen
Loukkaantuneiden lintujen hoitoringin toimintaan osallistuivat vuoden aikana:
Esa Aalto,
Antero Autio,
Ari‐Pekka Auvinen,
Esa Hohtola,
Reijo Jussilainen,
Sami Kalliokoski,
Przemyslaw Krawinski,
Juha Markkola,
Iiris Poukkanen,
Erik Saarnio,
Jani Suua,
Heli Suurkuukka,
Heikki Tuohimaa,
Tanja Tuomikoski (Oulun ESY),
Lisäksi hoitoringin sähköpostilistalle kuuluivat neuvonantajina Mari Heikkilä (Ranua Zoo), Marja
Isomursu (EVIRA) , Reijo Kylmänen, Risto Tornberg ja eläinlääkäri Jussi Virta.
Neljättä vuottaan toimineen loukkaantuneiden lintujen hoitoringin vuosi 2014 oli varsin
tavanomainen. Tarkkaa kirjanpitoa ei kaikista tapauksista pidetty, mutta edellisvuosien tapaan
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hoitorinki sai yli sata yhteydenottoa loukkaantuneista linnuista eri puolilta maakuntaa. Syksyllä
2013 hoitoringin vetäjän pihamaalle rakennettu lentohäkki oli jatkuvassa käytössä. Hoitoa
vaatineita tapauksia oli yhteensä 30: metsähanhi (4), pilkkasiipi (1), telkkä (1), isokoskelo (1),
ruskosuohaukka (1), mehiläishaukka (1), hiirihaukka (1), kanahaukka (1), tuulihaukka (2),
naurulokki (1), kalalokki (1), helmipöllö (2), hiiripöllö (1), viirupöllö (1), sepelkyyhky (1),
kesykyyhky (1) tervapääsky (3), haarapääsky (1), varis (4) ja mustavaris (1). Kahta näistä
(tuulihaukka ja viirupöllö) hoiti hoitorinkiin syksyllä liittynyt Reijo Jussilainen Nivalasta, muut
olivat Ari‐Pekka Auvisen ja Pauliina Raution hoteissa Oulussa. Hoitoringin toimintaa esiteltiin
maailman eläinten päivän tapahtumassa Ranuan eläinpuistossa 4.10. ja PPLY:n
kuukausikokouksessa 12.11. Kansan Tahdossa oli sivun mittainen juttu loukkaantuneista linnuista
syyskuussa.
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