POHJOIS-POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2015
Taru Suninen
YLEISTÄ
Vuosi 2015 oli PPLY:n 42. toimintavuosi.
JÄSENISTÖ
Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 343 aikuis-, 35 opiskelija-, 32 perhe- ja 5 ainaisjäsentä eli
yhteensä 415 jäsentä. Jäsenmaksu oli 41/24 € € aikuisjäseniltä (painettu/sähköinen Aureola),
opiskelijoilta 35/18 €ja perhejäseniltä 5 €. Tukijäsenmaksu oli 50 €.

HALLITUS
Vuonna 2015 hallitukseen kuuluivat Risto Tornberg (puheenjohtaja), Annamari Markkola
(varapuheenjohtaja), Taru Suninen (sihteeri), Ari-Pekka Auvinen, Petri Haapala, Juha Repo, Pekka
Roine, Heli Suurkuukka ja Pauli-Pekka Österberg. Hallitus kokoontui päätösvaltaisena kahdeksan
kertaa.
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Toimikuntien kokoonpanot selviävät liitteestä 1.
YLEISÖKOKOUKSET
Yleisökokoukset pidettiin joka kuun toisena keskiviikkona klo 18 Oulun yliopistolla lukuun
ottamatta toukokuuta, jolloin kokous pidettiin Liminganlahden luontokeskuksessa, sekä kesä–
elokuuta, jolloin kokouksia ei pidetty. Vuonna 2012 aloitettua kokousten välittämistä internetyhteyden päässä kuuntelevalle yleisölle jatkettiin, ja monessa kokouksessa oli enemmän
etäkuuntelijoita kuin salissa paikalla olevaa yleisöä. Kokousten kokonaisosallistujamäärä (salissa +
etäyhteyden avulla kokousta kuuntelevat) vaihteli 35:sta 52:een, keskimäärin osallistujia oli 44 per
kokous.
Vuoden 2015 kuukausikokousten ohjelma:
Tammikuu - Juha Markkola: Vuoden 2014 kuvakavalkadi. 32 henk + 17 etäosallistujaa
Helmikuu - Sääntömääräinen vuosikokous. Johanna Honka: Metsähanhen alalajikoostumus
Suomen metsästyssaaliissa. Petri Hottola: Mysteerikuvia - määritysapua tarvitaan. 22 henk + 13
etäosallistujaa
Maaliskuu - Petoilta. Erkki Korpimäki: Pöllöt ja myyräsyklit. Ari-Pekka Auvinen: Arosuohaukka
pesimälintuna Suomessa. 23 henk + 21 etäosallistujaa
Huhtikuu - Petri Lampila: Luonnontieteen viimeinen suuri seikkailu - kiljuhanhien kintereillä
Iranissa. Esa Hohtola: Pieni lintuvisa. 26 henk + 22 etäosallistujaa
Toukokuu - Kokous Virkkulassa. Mika Honkalinna: Korppiretki-kuvaesitys. 18 henk., etäyhteyttä ei
saatu.
Syyskuu - Kari Haataja: 700 WP-pinnaa. Miten se tehdään? 18 henk + 24 etäosallistujaa
Lokakuu - Lauri Lajunen: Lintukuvia vuodelta 2015 - Namibia ja Suomi. 28 henk + 15
etäosallistujaa
Marraskuu - Sääntömääräinen syyskokous. Jorma Luhta: Tunturien vaeltajat. 29 henk + 33
etäosallistujaa
Joulukuu - Harri Taavetti: Pohjois-Pohjanmaan määritysmestaruus (Petri Lampilan koostama). 20
henk + 36 etäosallistujaa

JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
Vuoden lopussa 2015 julkaistiin kaksoisvuosikerta 36 & 37 sähköisenä. Teemana siinä oli
rengastus. Lehden tuottamiseen osallistui yhteensä 43 eri henkilöä kuvaajina ja kirjoittajina. Vähän
reilu puolet yhdistyksen jäsenistä tilasi paperisen version (56,3%), loput sähköisen. Yhteensä
tilaajia oli 442. Paperiversio ilmestynee lähiviikkoina.
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 ja Oulu radiossa.
Vuoden lopussa julkaistiin yhdistyksen seinäkalenteri seuraavalle vuodelle. Kuvituksena käytettiin
PPLY:n jäsenten ottamia lintukuvia.

SUOJELU
Vuonna 2015 suojelutoimikunta laati xx lausuntoa tai muuta kannanottoa. Merkittäviä olivat
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valitus Riistakeskuksen myöntämistä varis- ja lokkilintujen
pesimisaikaisen tappamisen sallivista poikkeusluvista sekä hallinto-oikeudelle annettu vastaselitys
Haapaveden–Kärsämäen Varpunevan (Hankilannevan) turvetuotantoalueen ympäristöluvasta
tehtyyn valitukseen liittyen. Monet lausunnot koskivat tuulivoimaosayleiskaavoja, uuden Oulun
yleiskaavaa ja Hietasaareen suunnitellun huvipuiston rakentamisen mahdollistaa asemakaavan
muutosta. Lisäksi yhdistys valitti mm. merikotkan pesän viereen suunnitellusta maankaatopaikasta
Pyhäjoen Hanhikivenniemellä sekä Muhos–Tyrnävän kurkisoiden MAALI-alueen kupeeseen
kaavaillusta enduro-radasta.
Aiempien vuosien tavoin 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 jatkettiin.
Muita suojelutoimikuntaa työllistäneitä asioita olivat muun muassa Sanginjoen ulkometsän
suojelukysymys (keväällä järjestettiin iso valokuvanäyttely Oulun pääkirjastolla), Tuiraan
asettuneen lentokyvyttömän kyhmyjoutsenen ruokkimiskysymys ja Siikajoen Vartissa pesivän
arosuohaukan huomioiminen tuulivoimarakentamisessa.
Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki sai vuoden aikana ehkä jopa noin 200 yhteydenottoa
etelärannikkoa myöten. Hoitoa vaatineita lintuja oli Oulussa 36, Nivalassa 10 ja Taivalkoskella 1.
Merkittävä yksittäinen asia oli kuolleista ja sairaista joutsenista löydetty Riemerella anatipestifer bakteeri, jota ei ollut aiemmin löydetty Suomesta villeistä linnuista.

TUTKIMUS JA SEURANTA
Lintualuetoimikunta koordinoi IBA-alueiden laskentoja, ja vastasi MAALI-hankkeen etenemisestä.
MAALI-hanke jatkui maastotöiden osalta vuonna 2015 soiden ja lintuvesien kartoituksella. MAALIkohteiden lista, kohdekuvaukset, kohteiden laskentatiedot sekä MAALI-kohteiden
laskentakriteerit tullaan julkaisemaan yhdistyksen sivuilla (www.maali.pply.fi) pikkuhiljaa vuoden
2016 aikana.
BirdLifen Suomen vuoden lajeja oli haarapääsky ja räystäspääsky.
LINTURALLIT JA RETKET
Rallitoimikunta järjesti perinteiset linturallit ajallaan.
Retkikummitoimikunnan tapahtumia olivat opastettu havainnointi Pihabongaus-päivänä, keväiset
sunnuntairetket Hietasaaressa ja Pitkämöljällä, aamuvirkkujen linturetket, Kirkkosalmen ja
Pökönnokan retket Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojeluliiton kanssa ja OLSY:n kanssa
yhteistyössä hanhiretki Liminganlahdelle. Hanna Pulkkinen järjesti lintukurssin näkövammaisille.
Lasten lintuleiri pidettiin Tauvossa 15–17.5. Jäsenretki Iin Ulko-Krunniin peruuntui kovan tuulen
takia, jonka vuoksi kohteeksi vaihtui Hailuoto. Yhteensä retkille ja muihin toimikunnan järjestämiin
tapahtumiin osallistui noin 370 henkilöä.
MUU TOIMINTA
BirdLife Suomen Tornien taisto käytiin vuonna 2015 9.5. PPLY:n alueella kisaan osallistui 27
joukkuetta 13 kunnassa. PPLY:n joukkueet Pyhäjoen Parhalahdella ja Lumijoen Sannanlahdella
saavuttivat sijat 1 (111 lajia) ja 2 (110 lajia). Neljännelläkin sijalla oli PPLY:n joukkue, Oulun
Haukiputaalla, lajeja siellä havaittiin 103.
BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaan tammikuun viimeisenä viikonloppuna osallistui
PPLY:n alueella 901 pihaa. Havaintoja kirjattiin 6468, lajeja 63. Yleisin laji oli tilhi, niin PPLY:n
alueella kuin koko Suomessa. Harvinaisin laji, joka havaittiin, oli Hailuodossa talvehtinut
mustakurkkurautiainen. BirdLife Suomen Pönttöbongaukseen 6.–7.6. puolestaan osallistui PPLY:n
alueella yli pari sataa henkilöä.
Talvikuukausina yhdistys ruokki lintuja Oulun Hietasaaressa Villa Pukkilan tontilla.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
BirdLife Suomen edustajiston kokoukset järjestettiin 15.3. Helsingissä ja 16.11. Tampereella.
Molemmissa kokouksissa PPLY:tä edusti Esa Aalto.
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, Jokilaaksojen lintuharrastajat (Larus) ja Taivalkosken lintuharrastajat. Raahen
seutu järjesti Surnian syysrallin.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista, veronpalautuksista, avustuksista, konsulttitöistä,
havaintojen myynnistä, kuukausikokousten kahvituloista, tilaisuuksien osallistumismaksuista ja
kalentereiden myynnistä. Menot koostuivat pääasiassa, suojelu- ja tutkimustoiminnasta,
yleisötilaisuuksista, ja yhdistystoiminnan kuluista. Tilinpäätös oli noin 10 000 euroa ylijäämäinen.
TAUVON LINTUASEMA
Siikajoen Tauvon lintuaseman hoidosta vastasivat Mikko Ojanen ja Matti Tynjälä. Aseman toiminta
oli niukkaa vuonna 2015. Keväällä miehitystä oli 29 päivää samoin kuin syksyllä. Osa
asemavierailuista oli pelkkiä huolto- ja korjauskäyntejä. Perinteinen lasten lintuleiri pidettiin 15.–
17.5. Siihen osallistui 12 lasta ja 3 ohjaajaa.
Kevään yhtenäinen rengastusjakso touko–kesäkuussa kesti 16 päivää. Syksyllä rengastusta oli
neljänä lyhyenä ajanjaksona (yhteensä 12 vrk), jotka sijoittuvat syyskuun loppupuolella ja lokakuun
alkupuolelle. Kaikkiaan rengastettiin 1828 ja kontrolloitiin 215 lintua.

Liitteenä toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2015.
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Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimikuntien vuosikertomukset vuodelta
2014
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5. Retkikummitoimikunta
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1. Aluerariteettikomitea, ARK
Juhani Karvonen
Ark:n jäsenet olivat vuonna 2015 Juhani Karvonen (pj.), Tapani Tapio (siht.), Sami Kalliokoski, Antti
Peuna ja Antti Vierimaa.
Ark kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 47 harvinaisuusilmoitusta. Näistä 10 oli rk:n alaisia. Ark-ilmoituksista hyväksyttiin 33. Ark:n jäsenet osallistuivat
valtakunnallisen pikkurarikatsauksen kirjoittamiseen PPLY:n havaintojen osalta.

2. Havaintotoimikunta
Mikko Ojanen
Kokoonpano; Kalle Hiekkanen, Mikko Ojanen (pj), Ville Suorsa, Tapani Tapio, Matti Tynjälä,
Tuomas Väyrynen.
Toimikunta piti yhden kokouksen vuonna 2015. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: todettiin
katsauksen 2013 olevan valmis, seuraavaksi kootaan vuosien 2014–2015 katsaus. Rästissä on
vuosien 2007–2010 katsaukset, joiden kokoaminen aloitetaan. Rästikatsauksien julkaisemisesta
päätetään erikseen. Vanhojen havaintojen taltiolevy on toimitettu Matti Tynjälälle. Matti tekee
mallikoosteen yhdestä vuodesta. Faunistiset katsaukset vuosilta 2013 ja siitä eteenpäin
toimitetaan BL:lle kun ne on ensin koottu ja työstetty.

3. Ohjelmatoimikunta

Esa Hohtola
Toimikunta kokoontui lähinnä sähköpostin välityksellä, ja toimikuntaan kuului: Esa Hohtola pj.,
Annamari Markkola, Samuli Lehikoinen, Jyrki Lukkari ja Jouni Pursiainen

PPLY:n kuukausikokoukset 2015 Oulu, Linnanmaa (toukokuu Limingan luontokeskuksessa)

Tammikuu - Juha Markkola: Vuoden 2014 kuvakavalkadi. 32 henk + 17 etäosallistujaa
Helmikuu - Sääntömääräinen vuosikokous. Johanna Honka: Metsähanhen alalajikoostumus
Suomen metsästyssaaliissa. Petri Hottola: Mysteerikuvia - määritysapua tarvitaan. 22 henk + 13
etäosallistujaa
Maaliskuu - Petoilta. Erkki Korpimäki: Pöllöt ja myyräsyklit. Ari-Pekka Auvinen: Arosuohaukka
pesimälintuna Suomessa. 23 henk + 21 etäosallistujaa
Huhtikuu - Petri Lampila: Luonnontieteen viimeinen suuri seikkailu - kiljuhanhien kintereillä
Iranissa. Esa Hohtola: Pieni lintuvisa. 26 henk + 22 etäosallistujaa
Toukokuu - Kokous Virkkulassa. Mika Honkalinna: Korppiretki-kuvaesitys. 18 henk., etäyhteyttä ei
saatu.
Syyskuu - Kari Haataja: 700 WP-pinnaa. Miten se tehdään? 18 henk + 24 etäosallistujaa
Lokakuu - Lauri Lajunen: Lintukuvia vuodelta 2015 - Namibia ja Suomi. 28 henk + 15
etäosallistujaa
Marraskuu - Sääntömääräinen syyskokous. Jorma Luhta: Tunturien vaeltajat. 29 henk + 33
etäosallistujaa
Joulukuu - Harri Taavetti: Pohjois-Pohjanmaan määritysmestaruus (Petri Lampilan koostama). 20
henk + 36 etäosallistujaa

4. Rallitoimikunta
Jouni Pursiainen
PPLY:n vuosiohjelmaan 2015 kuului kahdeksan erilaista pinnakisaa. Näistä tammi- ja kevättralleilla
sekä Raahen seudun syysrallilla on vuosikymmenien pituinen historia. Toisaalta Birdlifen
pihabongaus on luonteeltaan kevyempi yleisötapahtuma.
Tammiralli järjestettiin jo 32. kerran ja lajeja laskettiin useassa eri sarjassa. Maakunnan ja PPLY:n
ohella lajeja laskettiin jokaisessa kunnassa erikseen, sekä lihasvoimin. Kokonaislajimäärä 93 oli
tavallista parempi ja Raahe oli runsaslajisin kunta 71 lajilla. Maakuntasarjan voitti Ville Suorsa 80
lajilla.

Pihabongaus on Birdlifen jo kymmenettä kertaa järjestämä tapahtuma, joka tällä kertaa osui
viikonloppuun 30.–31.1. Pohjois-Pohjanmaalla havainnointiin osallistui peräti 920 pihaa,
ilmoittaen yli 55000 yksilöä. Tapahtuma on huomattu hyvin mediassa ja palvelee siten mainiosti
lintuja ja lintuharrastusta.
Tornien taisto on erinomainen päivitys lintukevään etenemisestä läpi Suomen. Vuonna 2015
olosuhteet suosivat Pohjois-Pohjanmaata jopa kaksoisvoiton verran: Pyhäjoen Parhalahti 111
lajia ja Lumijoen Sannanlahti 110 lajia! Lisäksi kymmenen parhaan joukossa olivat vielä
Haukiputaan Kell’ on torni (103) ja Raahen Pitkäkari (97). Kaikkiaan taistoon osallistui 27 PPLY:n
tornia.
Kevätralli on väkevä toukokuun lopun (23.–24.5.2015) punnerrus, parhaaseen lintuaikaan
Suomen parhailla lintupaikoilla. Perinne on jatkunut yhtäjaksoisesti 30 vuotta. Joukkueita oli 13
ja voittoon tarvittiin taas kerran järeä tulos 164. Kokonaislajimäärä 200 on myös hyvää tasoa.
Raahen seudun syyspinnaralli järjestettiin peräti 28. kerran (12.9.2015), joten se kuuluu PPLYkisojen klassikoihin. Mukana oli viisi joukkuetta ja voitto irtosi 112 lajilla, mikä on sangen kova
noteeraus.
Hailuodon syysrallissa (3.10.2015) oli perinteiseen aikaan syys–lokakuun vaihteessa. Joukkueita
oli vain neljä ja voittotulos 84 lajia.
Lokakisa PPLY:n ja KPLY:n välillä käytiin jo käytiin 10. kerran ja voiton vei 10. kerran PPLY, nyt 173
lajilla (KPLY 169). Kisat ovat kuitenkin aina olleet tasaisia.
Ekohenkiseen neljän tunnin pyöräilytapahtumaan ”Talviralli” osallistui 5.12. yhteensä 13
polkupyöräkuntaa, joista useimmat Oulussa. Voittoon irtosi 25 lajilla, mikä määränä ei ole kovin
suuri.

5. Retkitoimikunta
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 Tuiranpuiston ja Tukkisaaren alueella Oulussa
tammikuun 25. päivänä, jossa lintujen tunnistamisessa ja tarkkailussa opastivat Heli Suurkuukka,
Hannu Karvonen, Mikko Ojanen, Kalle Hellström ja Sirkka-Liisa Väänänen. Näkyvimpinä lajeina
olivat tilhet ja taviokuurnat. Tapahtuma houkutteli paikalle 40 osallistujaa, joista puolet lapsia.
Esa Aallon Aamuvirkkujen linturetkillä Oulun ja Kellon alueella pyöräiltiin 17. maaliskuuta ja
neljänä huhtikuisena aamuna sekä 25. syyskuuta. Retkille osallistui yhteensä 77 linnuista
kiinnostunutta. Sen sijaan 25.4. Oulun alueen hanhipelloille järjestetyn pyöräilyretken Esa sai
polkea tänä vuonna yksin.

Kevätmuuttoa tarkkailtiin oppaiden johdolla lauantaina 18.4. Hailuodossa Kirkkosalmella ja
Oulussa Iinatissa ja Meri-Toppilassa, Kellon Kiviniemessä sekä Taivalkoskella Taivalvaaran
hyppyrimäen tornissa, jossa lämpötila lähenteli nollaa. Yleisöä tarkkailupaikoilla kävi 24 henkilöä.
Kiva havainto Hailuodosta oli mm. 38 eri yksilöä merikotkia.
Limingan lintukuvafestivaalien yhteydessä 25.–26.huhtikuuta PPLY:n tornioppaina Virkkulassa
toimivat Heli Suurkuukka ja Harry Nyström. Lintuja kävi tornista katselemassa molempina päivinä
noin 70 ihmistä, joista 20 oli lapsia. Mukavia havaintoja olivat mm. muuttohaukka ja sääksi.
Lasten lintuleiri 15.–17.5. Siikajoen Tauvossa Liisa ja Mikko Ojasen sekä Risto Tornbergin
toimiessa ohjaajina kokosi paikalle kaksitoista 7–12-vuotiasta lintuharrastajaa.
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojeluliitto retkeili Hailuodon Kirkkosalmen tornilla 29.8. Juha
Markkolan opastuksella. Paikalla oli lopulta yli 30 ihmistä Jyväskylän retkeilijöiden liittyessä
mukaan. Juha järjesti saman päivän iltana myös Pökönnokan retken, johon osallistui 20 henkilöä.
PPLY:n jäsenretki Ulkokrunnin saarelle 25.–27. syyskuuta peruuntui kovan tuule takia, joten
kohteeksi vaihtui Hailuoto Petri Haapalan organisoimana. Luodossa kuljettiin seitsemän
retkeläisen voimin. Hienoja havaintoja olivat mm. isokirvinen, heinäkurppa ja valkoselkätikka.
Syysmuuttoa opastettiin lauantaina 3.10. Kellon Kiviniemen tornissa, jossa havaittiin 50 lajia sekä
sunnuntaina 4.10. Oulussa Meri-Toppilan rannassa. Linnuista kiinnostuneita vierailijoita
tarkkailupaikoilla kävi yhteensä yksitoista.
Erilaiset retkitapahtumat kokosivat yhteensä noin 370 osallistujaa.

6. Suojelutoimikunta
Ari-Pekka Auvinen
Vuonna 2015 suojelutoimikunta laati xx lausuntoa tai muuta kannanottoa. Merkittäviä olivat
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valitus Riistakeskuksen myöntämistä varis- ja lokkilintujen
pesimisaikaisen tappamisen sallivista poikkeusluvista sekä hallinto-oikeudelle annettu vastaselitys
Haapaveden–Kärsämäen Varpunevan (Hankilannevan) turvetuotantoalueen ympäristöluvasta
tehtyyn valitukseen liittyen. Usea lausunto tai muistutus koski kaavoitusta:
tuulivoimaosayleiskaavoja, uuden Oulun yleiskaavaa ja Hietasaareen suunnitellun huvipuiston
rakentamisen mahdollistaa asemakaavan muutosta. Lisäksi yhdistys valitti mm. merikotkan pesän
viereen suunnitellusta maankaatopaikasta Pyhäjoen Hanhikivenniemellä sekä Muhos–Tyrnävän
kurkisoiden MAALI-alueen kupeeseen kaavaillusta enduro-radasta.
Aiempien vuosien tavoin 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 jatkettiin.

Muita suojelutoimikuntaa työllistäneitä asioita olivat muun muassa Sanginjoen ulkometsän
suojelukysymys (keväällä järjestettiin iso valokuvanäyttely Oulun pääkirjastolla), Tuiraan
asettuneen lentokyvyttömän kyhmyjoutsenen ruokkimiskysymys ja Siikajoen Vartissa pesivän
arosuohaukan huomioiminen tuulivoimarakentamisessa.
Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki sai vuoden aikana ehkä jopa noin 200 yhteydenottoa
etelärannikkoa myöten. Hoitoa vaatineita lintuja oli Oulussa 36, Nivalassa 10 ja Taivalkoskella 1.
Merkittävä yksittäinen asia oli kuolleista ja sairaista joutsenista löydetty Riemerella anatipestifer bakteeri, jota ei ollut aiemmin löydetty Suomesta villeistä linnuista.

7. Aureolan toimitusneuvosto
Tapani Tapio
Aureolan kaksoisvuosikirja vsk 36&37 julkaistiin sähköisenä vuoden lopussa 30.12.2015.
Teemana siinä oli rengastus, josta kahdeksan upeaa juttua. Sivuja julkaisuissa oli 202, kirjoittajia
30, kuvaajia 22 ja yhteensä 43 eri henkilöä. Sähköisen version tilaajia oli 193 (43,7 %) ja paperisen
249 (56,3 %), yhteensä 442.
Aureolan toimituksesta vastasivat vuonna 2015 Tapani Tapio (päätoimittaja), Ville Suorsa (taitto)
ja Pauli Jussila (kuvankäsittely). Aureolan toimitusneuvosto toimi aktiivisesti toimituksen tukena
ideoiden, neuvoen, oikolukien, osallistuen juttujen, kuvien ja mainosten hankintaan, värkkäillen
itse juttuja jne. Kokouksia järjestettiin seitsemän. Niissä osallistumiset ja samalla neuvoston
jäsenet luetellen Tapani Tapio pj & siht. (7), Elja Herva (4), Esa Hohtola (2), Juha Markkola (5),
Mikko Ojanen (6), Pekka Rahko (1), Ville Suorsa (1) ja Pauli-Pekka Österberg (2). Kokousten lisäksi
neuvosto käytti aktiivisesti sähköpostia asioiden käsittelyyn.
Julkaisurästejä on nyt pienen kirimisen jälkeen vielä kaksi, vsk:t 38 ja 39 eli vuodet 2013 ja 2014.
Vuonna 2016 ”oikealla aikataululla” vuorossa pitäisi olla vsk 40 (2015). Raskainta yksittäistä
rästitaakkaa eli katsausrästejä on hieman enemmän eli 2007–2010 ja 2014. Perustavoitteena on
päästä pinnalle vuosikirjatasolla kahdella kaksoisvuosikerralla, vsk 38 & 39 vuonna 2016 ja vsk 40
& 41 vuonna 2017. Kun tämä toteutuu, niin jälkimmäisellä päästään ”oikeaan” rytmiin eli
vuosikirja 41, joka koskee vuotta 2016, julkaistaan oikeana julkaisuvuotena 2017. Yksittäisistä
vakiojutuista (kuten peruskatsaus) jää tämän jälkeen kirittäviksi muutamia.

8. Linnustonseurantatoimikunta
Esa Aalto
Esa Aalto osallistui helmikuussa Orivedellä BirdLife Suomen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon
järjestämään lintulaskijatapaamiseen. Laskentakaudella yhdistyksen jäseniä osallistui omaaloitteisesti luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimaan linnustonseurantaan.

9. Lintualuetoimikunta
Heli Suurkuukka ja Ari-Pekka Auvinen
Lintualuetoimikunta koordinoi valtakunnallisten IBA-alueiden laskentoja yhdistyksen alueella
sekä vastaa Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) valinnasta ja MAALI-hankkeen
raportoinnista. Toimikunnan puheenjohtajana toimi nimellisesti Heli Suurkuukka, mutta
loppuvuodesta puheenjohtajaksi valittiin Ari-Pekka Auvinen. Toimikunnan muut jäsenet ovat Esa
Aalto, Petri Haapala, Arto Niemi, Juha Repo ja Hanna-Riikka Ruhanen. Toimikunnan viestintä
hoidetaan pääosin sähköpostilistan (maali@pply.fi) kautta.
Toimikunta järjesti vuoden aikana kaksi laskentatapahtumaa. 12.4. järjestettiin Oulun seudun
kerääntymisalueen hanhilaskenta, johon osallistui 18 laskijaa. Päivän aikana laskettiin yhteensä
muun muassa noin 6 700 metsähanhea. Paras metsähanhikerääntymä, 630 lintua, havaittiin
Tyrnävän Parraksessa. MAALI-kartoituksia jatkettiin vuonna 2015 soiden ja lintuvesien
kartoituksella. Aktiivisuus ei kuitenkaan ollut aiempien vuosien luokkaa. Kartoitusaamuun 6.6.
osallistui kolme henkilöä (Auvinen, Haapala & Niemi), jotka laskivat lintuja Siikalatvan
Hättiönnevalla ja Pirttineva–Loukkunevalla sekä Mankilanjärvellä. Myöhemmin kesäkuussa Petri
Haapala teki vielä aiempien laskentojen täydennyksiä Utajärven Äyrisuolla ja Iin Leväsuolla ja
Mikko Viitanen laski Siikalatvan Matkusneva–Ukonvaajannevan lintuja.
Toimikunta kokoontui kerran, 8.12. Kokouksessa käsiteltiin MAALI-alueeksi valittavien lintuvesien
kriteeristöä ja sovittiin suuntaviivat ja työnjakoa MAALI-alueiden nettijulkaisun jatkamiseksi. AriPekka Auvinen haki ja sai alkuvuodesta Vuokon säätiöltä 1 000 euron apurahan MAALIjulkaisutoimintaan. Päätettiin, että apuraha käytetään vuoden 2016 aikana Ari-Pekan
työpanokseen (10€/h) sekä nettipohjan rakentamiseen. MAALI-kohteiden lista, kohdekuvaukset,
kohteiden laskentatiedot sekä MAALI-kohteiden laskentakriteerit tullaan julkaisemaan
yhdistyksen sivuilla (www.maali.pply.fi) pikku hiljaa vuoden 2016 aikana. Valittujen kohteiden
GIS-rajauksia toimitettiin pyynnöstä alueiden käytön suunnittelijoille (mm. Muhoksen
osayleiskaavan uudistamista varten) sekä niitä hyödynnettiin Suojelutoimikunnan laatimissa
lausunnoissa.

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,
Juha Markkola,

Iiris Poukkanen,
Pauliina Rautio,
Erik Saarnio,
Jani Suua,
Heli Suurkuukka,
Heikki Tuohimaa,
Tanja Tuomikoski (Oulun ESY),
Lisäksi hoitoringin sähköpostilistalle kuuluivat neuvonantajina intendentti Mari Heikkilä (Ranua
Zoo), tutkija Marja Isomursu (EVIRA), Reijo Kylmänen, Risto Tornberg sekä eläinlääkäri Jussi Virta.
Viidettä vuottaan toimineen loukkaantuneiden lintujen hoitoringin vuosi 2015 oli vaihteleva.
Talvi- ja kevät olivat rauhallisia; heinä–elokuussa tapauksia oli paljon; syksyllä tuli ajoittain
yllättävänkin vähän yhteydenottoja, mutta vuoden lopussa puhelimet soivat jälleen etenkin
lukuisten sairaiden joutsenten vuoksi. Eviran tutkimuksissa osasta laulujoutsenia löytyi
ensimmäistä kertaa Suomessa Riemerella anatipestifer -bakteeri, joka on aiemmin tunnettu
lähinnä tarhattujen hanhien ja ankkojen taudinaiheuttajana. Bakteeri vaikutti aiheuttavan
joutsenille vaikeita motorisia ongelmia. Runsaasti julkisuutta sai Oulujokeen 24.12.2014 siirretty
nuori kyhmyjoutsen, joka siirtyi pian Tuiran uimalan kohdalle ja jota sadat oululaiset kävivät
kuvaamassa ja ruokkimassa. Joutsen ei tullut lentokykyiseksi kesän sulkasadonkaan jälkeen vaan
näyttää jääneen pysyvästi Tuiraan. Vuoden aikana yhteistyö voimistui etenkin Oulu–Koillismaan
pelastuslaitoksen kanssa, josta löytyi eläinpelastustoiminnasta kiinnostunut yhteishenkilö (Jarno
Keränen).
Tarkkaa kirjanpitoa ei tapauksista pidetty, mutta kaikkiaan hoitorinki sai reilusti yli sata, ehkä
jopa yli kaksisataakin yhteydenottoa vuoden aikana. Pihalinnun lintuhoitolassa Ari-Pekka Auvisen
ja Pauliina Raution kotona hoidossa olleet linnut on listattu Taulukossa 1. Hoitoringin toimintaalue kattoi lähes koko Pohjois-Pohjanmaan alueen. Useita soittoja saatiin myös muualta
Suomesta: Helsingistä, Espoosta, Turusta, Hämeenlinnasta, Kangasniemeltä jne. KPLY:n puolella
Nivalassa Reijo Jussilainen hoiti kymmentä lintua, joista takaisin luontoon voitiin palauttaa kaksi
tuuli- ja kanahaukkaa sekä yksi viirupöllö ja turkinkyyhky. Taivalkoskella vuosi oli hiljainen. Jani
Suua toimitti yhden huuhkajan hoitoon Ranualle, joka selviytyi. Synkempinä tapauksina löytyi
pesään ammuttu naaraskotka sekä pesälampeen niin ikään ammuttu kaakkurinpoikanen.

Taulukko 1. Pihalinnun lintuhoitolassa vuonna 2015 hoidetut linnut kohtaloineen.
Laji
Laulujoutsen
Kanahaukka
Tuulihaukka
Fasaani
Pikkukuovi
Naurulokki

Hoitolintuja
yhteensä
3
2
5
1
1
1

Vapautettu
1
1
3
1
1
0

Kuoli tai
lopetettiin
2
1
2
0
0
1

Kalalokki
Kesykyyhky
Helmipöllö
Hiiripöllö
Viirupöllö
Huuhkaja
Tervapääsky
Harakka
Varis
Viherpeippo
Yhteensä (osuus)

1
5
1
1
1
2
5
3
2
1
36

0
3
1
1
1
1
4
0
1
0
19 (53 %)

1
2
0
0
0
1
1
3
1
1
16 (44 %)

