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POHJOIS-POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022 

Vuosi 2022 oli PPLY:n 49. toimintavuosi. 

JÄSENISTÖ  

Vuoden 2022 lopussa yhdistykseen kuului 594 jäsentä, joista 4 ainaisjäseniä ja 43 perhejäseniä (Kuva 1). 
Jäsenmaksu oli 42/25 € aikuisjäseniltä (painettu/sähköinen Aureola), opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 
36/19 € ja perhejäseniltä 5 €. Tukijäsenmaksu oli 50 €. 

 

Kuva 1. PPLY:n jäsenmäärän kehitys 2002–2022.   

HALLITUS 

Vuonna 2022 PPLY:n hallitukseen kuuluivat, Seija Rannikko (puheenjohtaja), Esa Hohtola (varapuheenjohtaja ja 
jäsensihteeri), Satu Kumpula (sihteeri), Kalevi Hirvonen, Heli Suurkuukka, Pirita Latja, Arto Niemi, Jussi Niskanen, 
Otso Valkeeniemi, Hanna-Riikka Ruhanen, Tapani Tapio ja Sini Tuoriniemi. Hallitus kokoontui päätösvaltaisena 
kymmenen kertaa, joista 3 kertaa (tammi-, helmi- ja elokuussa) oli kokonaan etänä. Loput kokoukset järjestettiin 
hybridikokouksena. 

TOIMIHENKILÖT 2022 

Aluerariteettikomitea, ARK Juha Markkola (pj.), Tapani Tapio (siht.), Toni Eskelin, Aija Lehikoinen ja Antti 
Peuna 

Aureolan toimitusneuvosto Tapani Tapio (pj.), Esa Hohtola, Pietari Kinnunen, Juha Markkola, Mikko 
Ojanen, Risto Tornberg ja Matti Tynjälä 

BirdLife-aluevastaavat Tuomas Väyrynen, Arto Niemi ja Jussi Niskanen 
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BirdLife-edustajat Esa Aalto, Heli Suurkuukka, Sini Tuoriniemi ja Otso Valkeeniemi 

Facebook-vastaavat Heli Suurkuukka (pj.), Esa Aalto, Petri Haapala, Esa Hohtola, Annamari 
Markkola, Satu Kumpula, Tapani Tapio, Sini Tuoriniemi ja Otso Valkeeniemi 

Havaintotoimikunta Mikko Ojanen (pj.), Tapani Tapio (siht.), Matti Tynjälä (havaintoarkisto), Ville 
Suorsa, Heikki Tuohimaa ja Tuomas Väyrynen 

Jäsenretkivastaava Petri Haapala 

Linnustonseurantatoimikunta Esa Aalto (pj.), Tuomas Väyrynen, Heli Suurkuukka, Mikko Ojanen, Aija 
Lehikoinen ja Ari-Pekka Auvinen 

Lintualuetoimikunta Heli Suurkuukka (pj.), Esa Aalto, Ari-Pekka Auvinen, Petri Haapala, Arto Niemi, 
Sini Tuoriniemi, Juha Repo ja Hanna-Riikka Ruhanen 

Ohjelmatoimikunta Hanna-Riikka Ruhanen (pj.), Esa Hohtola ja Sami Timonen 

Petoruutuvastaava Erik Saarnio 

Petovastaava Markku Hukkanen 

Rallitoimikunta Seija Rannikko (pj.), Harry Nyström ja Pekka Kärenaho 

Retkikummitoimikunta Pirita Latja (pj.), Esa Aalto, Ari-Pekka Auvinen, Petri Haapala, Jukka Hauru, Esa 
Hohtola, Maria Honkanen, Tuomo Jaakkonen, Sami Kalliokoski, Satu Kumpula, 
Pinja-Emilia Lämsä, Pekka Majuri, Juha Markkola, Jarkko Mykkänen, Harry 
Nyström, Mikko Ojanen, Kuisma Orell, Pekka Roine, Hanna-Riikka Ruhanen, 
Heli Suurkuukka, Risto Tornberg ja Sini Tuoriniemi 

Ruokintapaikkavastaava Jukka Piispanen 

Suojelutoimikunta Petri Haapala (pj maaliskuuhun 2022 asti), Esa Aalto (huhtikuuhun 2022 asti), 
Ari-Pekka Auvinen, Esa Hohtola, Iikka Kivi (siht.), Pekka Majuri, Annamari 
Markkola, Juha Markkola, Arto Niemi, Jussi Niskanen, Mikko Ojanen, Veli-
Matti Pakanen, Seija Rannikko, Juha Repo, Hanna-Riikka Ruhanen, Taru 
Suninen, Ville Suorsa, Heli Suurkuukka, Risto Tornberg, Sini Tuoriniemi, Heikki 
Tuohimaa, Otso Valkeeniemi ja Tuomas Väyrynen 

Taloudenhoitaja Juha Repo 

Tauvon lintuaseman hoitajat Mikko Ojanen, Matti Tynjälä 

Tiedottajat hallitus@pply.fi 

Tiiran yhdistyskäyttäjät Matti Tynjälä (pj.), Ari-Pekka Auvinen, Toni Eskelin, Petri Haapala, Juhani 
Karvonen, Juha Markkola, Arto Niemi, Jussi Niskanen, Seppo Rytkönen, Ville 
Suorsa, Tapani Tapio, Heikki Tuohimaa, Tuomas Väyrynen, Hannu Tikkanen ja 
Jorma Pessa 

Vuoden laji - vastaava (naurulokki Juha Markkola 

ja pikkulokki)  

WWW-vastaavat Tapani Tapio (pj), Ari-Pekka Auvinen, Esa Hohtola ja Heli Suurkuukka 

 

YLEISÖKOKOUKSET 2022 

Yleisökokouksia järjestettiin 11 kpl. Helmi- ja maaliskuun kuukasikokoukset pidettiin kokonaan etänä, muut 
hybridikokouksina. Martti Rikkosen pitämässä huhtikuun lintukuvaillassa ei ollut etävälitystä. Kokouksen 
kahvituotto lahjoitettiin Ukrainan tukemiseen. Kokouksissa oli paikan päällä yhteensä 143 osallistujaa, 
keskimäärin 21. Etäosallistujia oli yhteensä 445, keskimäärin 56. 

JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN 

Vuonna 2022 Aureolan vuosikirja 42 ilmestyi toukokuussa. 

Tiedonvälitystä hoidettiin yhdistyksen WWW-sivuilla osoitteessa www.pply.fi, BirdLife-lehden yhdistyspalstalla, 
yhdistyksen sähköpostilistalla, Facebook-sivulla ja harvakseltaan myös Instagramissa. Uutiskirjeitä julkaistiin 

mailto:hallitus@pply.fi
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BirdLifen Creamailer -uutiskirjepalvelun kautta kolme. Lisäksi jäsenille lähetettiin tiedotteita mm. 
kuukausikokouksista jäsenrekisterin kautta. Yhdistyksen Facebook-tilin seuraajien määrä oli vuoden 2022 lopussa 
1700, PPLY:n sähköpostilistalla oli 396 tilaajaa, Lintuharrastus WhatsApp-ryhmässä oli 76 jäsentä ja Havisrinki 
WhatsApp-ryhmässä oli 126 jäsentä. Jäsenten antamia haastatteluja ja tekemiä artikkeleita julkaistiin muun 
muassa Kalevassa, Suomen Luonnossa, Helsingin Sanomissa ja YLE Oulu -paikallisuutisissa sekä radiossa (ainakin 
37 haastattelua). 

SUOJELU JA TALKOOT 

Eniten puhuttaneita aiheita suojelutoimikunnassa oli vuoden mittaan PPLY:n yleinen lausuntopolitiikka, josta oli 
kevättalvella erilaisia näkemyksiä. Lopulta suojelutoimikunnan elokuisessa kokouksessa linjattiin, että ”tärkeintä 
on tasapainottaa vaikuttavuus ja resurssien riittävyys ja tämän ohella huolehtia siitä, että yhteiskuntasuhteet 
muihin alueen toimijoihin pysyvät hyvinä. PPLY (ja suojelutoimikunta sen alaisuudessa) on asiantuntijajärjestö ja 
lausuntojen tulee lähteä tältä pohjalta - asiantuntijuus on nimenomaan sitä, että lausutaan linnustollisesti 
merkittävistä asioista. Tärkeää on pitää ilmaisu rakentavana ja asiallisena ja muistuttaa kaupunkeja sekä kuntia 
kaavoittajan ohjeista, jotka PPLY on keväällä toimittanut.” Nämä viimeksi mainitut ohjeet kokosi Hanna-Riikka 
Ruhanen BirdLifen keskustoimiston avustuksella ja sihteeri toimitti ne toimialueemme kuntiin. Sen seurauksena 
ainakin Oulu, Kempele ja Pudasjärvi ovat lähettäneet kaavoitusprosesseistaan lausuntopyyntöjä yhdistyk-
sellemme. 

Lausuntopuolella kevätkautta leimasivat erilaiset taajama- tai virkistysmetsiä uhkaavat asema- ja yleiskaavojen 
muutokset, joista lausuttiin mm. Oulun (2), Muhoksen, Rokuan ja Pyhännän osalta, syyspuolella Kempeleen, 
Kestilän, Piippolan ja Pudasjärven asema- ja yleiskaavoista. Lisäksi otettiin kantaa tuulipuistohankkeisiin Oulun Yli-
Iin Rytisuolla, Iin Kovasinkankaalla ja Raahen merialueella (OX2 Halla) sekä laajemmin tätä aihekokonaisuutta 
koskien Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnokseen. Pudasjärven tuulivoima-
selvityksen suojelujärjestöjen kuulemiseen osallistui Petri Haapala. 

Toimikunnan sihteeri Iikka Kivi laati yhdistyksen nimissä ainakin kaksi kirjoitusta Kalevaan, aiheena olivat 
uudenvuodenyön ilotulistusten aiheuttamat häiriöt Oulujoella talvehtiville vesilinnuille sekä pusikkojen ja 
puuston raivaus kaupungin rannoilla. Jälkimmäisestä käytiin keskustelua Hietasaaren Keke-keskuksen kanssa 
koskien myös lampaiden laidunnusta pesimäaikaan parhaimmilla kahlaajaniityillä. Asiassa päästiin linnut 
huomioivaan ratkaisuun. Vuodenvaihteen 2022–23 alla median kautta kansalaisia tiedotettiin ilotulitteiden 
aiheuttamasta vaarasta talvehtiville vesilinnuille. 

Metsähallituksen ja Oulun kaupungin kanssa on osallistuttu merialueen suojeluasioiden suunnitteluun. MH:n 
Perämeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman työpajaan osallistui Petri Haapala, joka toimitti myös yhdistyksen 
näkemyksiä kyseisen HKS:n laatimisvaiheessa Perämeren saarten ja luotojen liikkumisrajoituksiin liittyen. Oulun 
kaupungille syksyllä 2020 toimitettu ehdotus liikkumisrajoituksista Oulun alueen saarissa eteni vihdoin kesän 
alussa asiaa koskevaan suositustyyppiseen tiedotteeseen kaupungin nettisivuilla. Oulun kaupungin metsien hoito- 
ja käyttösuunnitelman laatimiseen liittyviin työpajoihin osallistui Annamari Markkola ja Ari-Pekka Auvinen. 
Vuoden lopussa oli avoinna tähän liittyvä nettikysely, johon muutkin PPLY:n suojeluaktiivit lausuivat sanottavansa. 

Keskikesän pesimäaikana tapahtuneet törmäpääskykolonioiden tahattomat ja tahalliset häirinnät aiheuttivat 
kiireitä lähinnä Oulussa, onneksi useimmiten päästiin ajoissa rakennuttajien kanssa yhteisymmärrykseen 
pesäpaikkojen rauhoittamisesta, näin ainakin Oritkarissa, Toppilassa ja Pateniemessä. Meri-Toppilan maanläjitys-
kasojen tiira- ja kahlaajayhdyskunnan suojelu maisemointitöiltä onnistui viime hetkellä yhteistyössä ELY-
keskuksen ja urakoitsijan kanssa. Pateniemenrannassa kahlaajien viimeisen pesimäkentän rakennustöiden 
valmistelu keskeytettiin Veli-Matti Pakasen toiminnan ansiosta. 

Loukkaantuneiden lintujen hoitorinki ja Pihalinnun hoitola on toiminut aktiivisesti jo yli 10 vuoden ajan. Hoitolassa 
hoidettiin 94 lintua vuonna 2022, joista vapautettiin 54 %. Yhteensä vastattiin tuhansiin loukkaantuneita lintuja 
koskeneisiin puheluihin. Talkoita ei järjestetty vuonna 2022. 

PPLY välitti vuonna 2022 linnunruokaa jäsenistölleen 6520 kg. 
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LINTURALLIT, RETKET JA OPASTUS 

Rallitoimikunta järjesti kuusi perinteistä linturallia toimintavuoden aikana. Lisäksi järjestettiin Atlasralli 
Pudasjärven pohjoisosien ruuduissa. Purkutilaisuudet järjestettiin pääosin etänä. Lokakisa järjestettiin KPLY:n ja 
PPLY:n välisenä kisana. Yksilö- ja joukkueralleissa (pl. BirdLifen Pihabongaus, Bongaa päivä pihalla ja Tornien 
taisto) osallistujia oli 3–44 henkilöä, yhteensä 130 osallistujaa. Opastustoimintaa jouduttiin alkuvuonna edelleen 
rajoittamaan koronapandemian vuoksi, eikä esim. Pihabongaus-toimintaa ollut tammikuussa. Keväällä tilanne 
alkoi normalisoitua, ja retkiä pystyttiin järjestämään ilman ennakkoilmoittautumisia. Yhteensä PPLY:n 
järjestämillä retkillä kävi 467 osallistujaa, joista 13 % oli alle 29-vuotiaita. Lisäksi paikallisjaostoilla oli erityisesti 
Raahessa ja Hailuodossa omaa retkitoimintaa. Tarkemmat tiedot ralli- ja retkitoiminnasta paikallisjaostojen 
toimintakertomuksissa sekä liitteessä 1. 

BIRDLIFE-TOIMINTA 

BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaan tammikuun viimeisenä viikonloppuna osallistui PPLY:n alueella 1 024 
pihaa, mikä on 157 pihaa enemmän kuin vuonna 2021. Lajeja kirjattiin yhteensä 60. Runsain laji PPLY:n alueella 
oli jälleen talitiainen.  Keltasirkku oli toiseksi runsain ja sinitiainen kolmanneksi runsain edellisen vuoden tapaan. 

BirdLife Suomen Tornien taisto ja Bongaa päivä pihalla järjestettiin lauantaina 7.5. PPLY:n alueelta tornien 
taistossa oli mukana 28 tornia. 112 lajin saaliillaan joukkue ”Tornipöllöt” Pyhäjoen Parhalahden Kalasatamassa 
ylsi valtakunnallisesti toiseksi parhaaksi torniksi. Eroa voittajaan oli vain yhden lajin verran. Bongaa päivä pihalla -
tapahtumaan osallistui PPLY:n alueella 204 pihaa, mikä oli 47 pihaa vähemmän kuin vuonna 2021. Lajimäärä 
vaihteli yhden ja 57:n välillä. Eniten lajeja havaitsi Anssi Hietaharju Oulaisista. 

BirdLifen edustajiston kokoukset järjestetään nykyisin hybridikokouksina. Kevätkokous järjestettiin 26.–27.3.2022 
Raumalla ja syyskokous 12.–13.11.2022 Joensuussa. Paikan päällä molempiin kokouksiin osallistui yhdistyksen 
edustajista Esa Aalto. Muut edustajat (Heli Suurkuukka, Sini Tuoriniemi ja Otso Valkeeniemi) osallistuivat 
molempiin kokouksiin etänä. 

BirdLifen vuoden laji oli naurulokki ja pikkulokki. Lajivastaavana toimi Juha Markkola. 

Ansiomerkkejä ei vuonna 2022 myönnetty. 

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA 

PPLY teki yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen (SLL-Oulu) sekä Suomen 
luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa. PPLY:n alueen kuntien kanssa tehtiin yhteistyötä 
kaavoitus- ja maankäyttöasioissa. PPLY ja SLL Oulu seuraavat yhdessä Oulun yhdyskuntalautakunnan 
päätösasioita. 

PPLY:n tiedossa olevat paikallisjaostot olivat: Haapaveden lintuharrastajat, Hailuodon lintuseura, Oulujokilaakson 
lintuharrastajat (Muhos–Utajärvi), Oulaisten lintuharrastajat, Raahen seudun lintuharrastajat (Surnia) ja 
Taivalkosken lintuharrastajat. 

PPLY teki Metsähallituksen toimeksiannosta 10 kpl suojelualueiden linjalaskentoja Taivalkoskella. 

TALOUS 

Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista, avustuksista, konsulttitöistä, havaintojen myynnistä ja 
materiaalivälityksestä. 

Menot koostuivat pääasiassa jäsenlehti Aureolan painatuksesta sekä postituksesta, suojelu- ja tutkimus-
toiminnasta, yleisötilaisuuksista ja yhdistystoiminnan kuluista. Tilikauden 2022 taseen loppusumma on 50 439,27 
euroa ja tilinpäätös on 567,98 euroa alijäämäinen. 

TAUVON LINTUASEMA 

Siikajoen Tauvon lintuaseman hoidosta vastasivat Matti Tynjälä ja Mikko Ojanen. Tauvon asema oli miehitettynä 
kevätpuoliskolla 41 päivää ja syyspuoliskolla 83 päivää. Asemalla kävi kaikkiaan 23 henkilöä, pääasiallisesti Matti 
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Tynjälä vastasi aseman toiminnasta, Reijo Kylmänen aseman huoltoremonteista ja polttopuuhankinnasta. 
Rengastuksia saatiin kaikkiaan 5 929 kappaletta, 81 lajista.  Saalis oli heikohko miehityksen tasoon verrattuna.  
Runsaimmat rengastuslajit olivat pajulintu, urpiainen ja talitiainen. Asemaa ja lintutornia kunnostettiin vähäisessä 
määrin, myös aseman polttopuuvarastoa täydennettiin. Tarkempia tietoja löytyy yhdistyksen verkkosivuilta ja 
aseman blogista: http://tauvonlintuasema.blogspot.com/. 

TAIVALKOSKEN LINTUHARRASTAJAT 

Lintujen talviruokintaa ja lintulautatarkkailua suoritettiin aktiivisesti. Vuoden aikana kirjattiin Tiiraan 5 194 
lintuhavaintoa (lähes 25 000 linnusta). Järjestettiin pihabongaustapahtuman edellä talvilintuilta sekä 
luonto/lintuharrastuskurssi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Asennettiin mm. 65 lapintiaisen pönttöä 
potentiaalisille kohteille. Neljäs lintuatlas käynnistyi alueen noin 30 atlasruudulla (10x10 km), jossa erinomaisena 
apuna olivat Tiiran lisäksi Luomuksen järjestelmät. Taivalkoski on yhdistyksen sisällä ja valtakunnallisestikin 
merkittävä kanalintujen, kaakkurin, sinipyrstön, kuukkelin, taviokuurnan ja pohjansirkun pesimäalue. 

HAILUODON LINTUSEURA 

Hailuodon lintuseura on Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Hailuodon luonnonsuojelu-
yhdistyksen rekisteröimätön jaosto eli kerho. Vuosi 2022 oli seuran kolmas toimintavuosi. 

Lintuvuoden 2021 muistelu Hailuodon näkökulmasta järjestettiin Hailuodon kirjastossa 16.4.2022. Paikalla oli nyt 
- koronan hellitettyä ainakin joksikin aikaa - 10 henkeä ja etänä runsaat 15. 

Tekstiviestilistalla, jolla ilmoitetaan kiinnostavista havainnoista ja luonnonilmiöistä oli vuoden lopussa 36 
henkilöä, sähköpostilistalla 26. Sillä lähetettiin pidempiä tiedotteita sekä mm. linkki PPLY:n kuukausikokouksiin, 
kutsu piha- ja pönttöbongaukseen sekä kerrottiin menossa olevasta lintuatlaksesta, yhteensä noin 20 kertaa 
vuoden aikana. Uusi valtakunnallinen lintuatlas aloitettiin. 

Tammirallissa Hailuodossa nähtiin mm. aktiivien muiden kiireiden takia vain 42 lajia, kun edellisenä vuonna 
pienestä harrastajapohjasta huolimatta yllettiin 56 lajiin, joka oli viidenneksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla. 
Linnunpönttöjen laittamista jatkettiin, mutta kottaraisten määrä laski roimasti. Pöllöillä, mm. hiiri- ja sarvipöllöillä 
oli melko hyvä pesimävuosi. 

Retkiä, joilla oli ainakin kolme osallistujaa mukana, tehtiin 46 päivänä. Osallistumisia oli yhteensä 246, eri 
henkilöitä 65. henkilöä. Eniten olivat mukana Johannes Ronkainen (35 päivänä) ja Tuomas Lepistö (17 päivänä) 
sekä Juha Markkola. Lintukisa eli Hailuoto-ralli järjestettiin 15.10. Mukana oli neljä joukkuetta ja 14 henkilöä. 
Yhteensä nähtiin 86 lajia, 58–63 per joukkue. 

Hailuodon lintuvuoden kohokohtia olivat mm. keltahempon talvehtiminen Tuomo Annusen ja Riitta Rantapirkolan 
ruokinnan luona Marjaniemessä 2021–2022, useat viiriäiset touko-kesäkuussa, sinipyrstö Marjaniemessä 31.5. 
sekä Hannuksenrantalammella 9. ja 11.9., kesäkuussa ruokosirkkalinnun ensimmäinen Hailuodon havainto ja 
reviiri kesäkuussa Kirkkosalmella, 1.7. Hailuodon toinen idänturturikyyhky Hannusrannassa, punajalkahaukan 
kaikkien aikojen invaasio elo-lokakuussa, heinäkurppa Järventakustassa 4.9. ja Pöllännokalla 27.9., hippiäis-
uunilinnun noin 23 yksilön invaasio Hailuotoon syyskuun lopussa ja lokakuun alussa, Hailuodon toinen kirjokerttu 
Järventakustassa 9.9. sekä pikkukajavainvaasio, 5.11. 7 yksilöä Keskiniemessä ja niitä ennen jo yksi 25.10. 
Virpiniemessä. 

RAAHEN ALUEEN LINTUHARRASTAJAT SURNIA ry. 

Toiminta keskittyi toimintasuunnitelman mukaisesti lintujen tarkkailuun alueellamme. Yhdistyksen talous oli 
tasapainossa. Kauden lopussa 31.12.2022 yhdistyksen jäsenmäärä oli 25 henkilöä. Vuosikokous pidettiin 4.5. 
Leipurin keitaalla. Hallitus kokoontui 7 kertaa, osin etäkokouksina. Yhdistyksen toiminnasta vastasi 
vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluivat: 
 

● Seppo Sirviö puheenjohtaja, rahastonhoitaja 

● Pekka Kärenaho varapuheenjohtaja 

http://tauvonlintuasema.blogspot.com/
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● Tapani Karvonen sihteeri 

● Jaakko Koistinen jäsen 

● Henri Seppänen jäsen 

● Jukka Hauru jäsen 

● Martti Muikkula jäsen 

 

Toiminta: 

● Alueellamme retkeiltiin perinteiseen tapaan mm. kevät- ja syysmuuttoa havainnoiden, talvilintuja 

kartoittaen ja osallistuen linturalleihin.  Korona rajoitti toimintaa joissain määrin. 

● Toimintavuosi alkoi jälleen tammikuun pinnarallilla. Kuntakisassa ykköstilan jakoivat Raahe ja Oulu 66 

lajilla. PPLY:n henkilökohtaisessa kisassa Jaakko Koistinen oli kahdeksas. Lihas/ekosarjassa Seppo Sirviö 

oli kahdeksas. Raahen alueen paras oli Jukka Hauru. 

● Tornien taisto 7.5, alueeltamme osallistui neljä tornia. Rivin torni oli sijalla kahdeksan. 

● Muuttolintujen varhaisimmat tuloajat kirjattiin 47. kerran. Tilastoinnista vastasi Jaakko Koistinen. 

● Käytiin Yppärissä Arktikan seurannassa 20.5, mukana oli 6 jäsentä. 

● PPLY:n kevätralli: Surnian porukoista oli paras Ääniharavat: Jaakko Koistinen, Jukka Hauru, Juhani Suni, 

Martti Muikkula, sijoitus oli neljäs. 

● Surnian syysralli järjestettiin syyskuussa. Jaetulla ensimmäisellä sijalla oli joukkueet: Hikfishes ja Helppo-

Heikit, 102 lajia. 

● Alueena Siikajoki, mukana kahdeksan joukkuetta, ensikertalaisia mukana paljon. Purkupaikkana 

Revonlahden kotiseututalo. 

● Oululaiset harrastajat vierailivat Rivin uudella lintutornilla syyskuussa n.20 henkilön voimin. Surnian väki 

järjesti vieraille kestityksen. Kaikki olivat tyytyväisiä. 

● Talvilintulaskentaa jatkettiin viidellä reitillä. Reitit kierrettiin kuudesti kuukauden välein. Seurantaa 

koordinoi Kari Varpenius. 

● Ylläpidettiin Maijanpauhan talviruokintapaikkaa. Raahen Seudun Luonnonystävät osallistuivat 

kustannuksiin. 
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LIITE1. 

POHJOIS‐POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMIKUNTIEN 
VUOSIKERTOMUKSET VUODELTA 2022 

1. Aluerariteettikomitea, ARK 

Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee havainnot harvinaisista lajeista, jotka eivät ole niin harvinaisia (ns. 
suurharvinaisuudet), että ne käsiteltäisiin valtakunnallisessa rariteettikomiteassa (RK). Listalla on tällä hetkellä 54 
lajia tai alalajia. Tarkastettavien lista löytyy täältä: http://www.pply.fi/havainnot/arkn-tarkastettavat-lajit/. 

ARK:n tai RK:n hyväksyntä on edellytys harvinaisuushavainnon julkaisemiselle. Tämän menettelyn tavoitteet ovat: 
 

● Harvinaisuus- ja fenologiahavaintoaineiston laadun säilyttäminen. 
● Harvinaisuuksien esiintymiskuvan ja sen muutosten luotettava todentaminen. 
● Harvinaisuushavaintoarkiston säilyttäminen ja ylläpito. 
● Paikallisen havaintoilmoitus- ja määrityskulttuurin parantaminen. 

PPLY:n ARK:n jäsenet vuonna 2022 olivat Juha Markkola (pj.), Tapani Tapio (siht.), Toni Eskelin, Aija Lehikoinen ja 
Antti Peuna. 

ARK kokoontui kahdesti, 19.1.2022 ja 10.8.2022. Uusia havaintoilmoituksia saapui 60 ja päivämäärälaajennuksia 
kolme.  Valtakunnalliselle rariteettikomitealle meni 9 havaintoa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 54 
havaintoilmoitusta, joista hyväksyttiin 46 uutta ja neljä päivämäärälaajennusta. Yhden vanhan päivämäärä-
laajennoksen varmistus jäi kesken. Kaksi havaintoa pantiin pöydälle. Hyväksytyistä havainnoista kolme oli 
Kuusamosta ja yksi Kuusamon havainnoista vuodelta 1995. Kaksi (muun) Pohjois-Pohjanmaan havaintoa oli 
vuodelta 1996 ja yksi vuodelta 2014. Erityismaininnan ansaitsee Jouni Parviaisen ilmoittama tuntemattomaksi 
jääneen henkilön Oulu Toppilansalmesta ampuma pikku-uikku 15.11.1881 – ymmärrettävästi lajin vanhin 
havainto PPLY:n alueelta. 

Käsitellyistä 54 havainnoista 32 oli vuodelta 2021 ja 22 vuodelta 2022. Elo-joulukuun 2022 havainnot käsiteltiin 
tai käsitellään vasta vuoden 2023 puolella. 

ARK toimitti PPLY:n alueen tiedot Linnut-vuosikirjan 2021 pikkurarikatsaukseen. 
 

2. Aureolan toimitusneuvosto 

Aureolan vsk. 42 julkaistiin toukokuussa 2022. Sen teemana oli suojelu, päätoimittajana toimi Tapani Tapio, 
taittajana Matti Tynjälä ja kuvankäsittelijänä Pauli Jussila. Juttujen tekoon osallistui 20 henkilöä ja kuviaan toimitti 
16, joista osa myös kirjoittajia. Yhteensä julkaisua oli tuottamassa 30 henkilöä, joista täysin uusia kuusi. 

Aureolan toimitusneuvosto toimi aktiivisesti toimituksen tukena ideoiden, neuvoen, oikolukien, osallistui juttujen, 
kuvien ja mainosten hankintaan, värkkäili itse juttuja jne. Kokouksia järjestettiin viisi. Kokousten lisäksi neuvosto 
käytti aktiivisesti sähköpostia ja WhatsAppia asioiden käsittelyyn. Ville Suorsa luopui neuvoston jäsenyydestä 
vuoden alussa 2022. Hänelle kiitos suuresta panoksesta vuosien varrelta. Villen käsialaa on pitkälti Aureolan 
visuaalinen ilme, sillä hän taittoi vuosikirjat 28–38. Neuvoston uutena jäsenenä aloitti toukokuussa Pietari 
Kinnunen. Muut neuvoston jäsenet olivat Esa Hohtola, Juha Markkola, Mikko Ojanen, Tapani Tapio ja Risto 
Tornberg. 

Toimitusneuvosto on panostanut tekijänoikeuskysymykseen. Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan teoksia 
(kirjoituksia, valokuvia, piirroksia ym.) ei saa jakaa yleisölle ilman oikeudenhaltijan (kirjoittajan, kuvaajan, piirtäjän 
ym.) lupaa. Teoksen saattaminen yleisön saataviin tietoverkoissa edellyttää luvan hankkimista tekijältä, vaikka 
teos olisi aikaisemmin julkaistu kirjallisessa muodossa. Aureolan tekemiseen on osallistunut vuosien varrella 328 
henkilöä. Toimitusneuvosto on saanut julkaisuluvan heistä 286:lta (87,2 %). Osa tekijöistä on jo edesmenneitä, 

http://www.pply.fi/havainnot/arkn-tarkastettavat-lajit/
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onhan Aureolaan julkaistu jo vuodesta 1976 alkaen. Edesmenneiden osalta kysely on tehty peri-
kunnalle / läheisille. Aktiivinen lupien kysely vanhempien Aureoloiden osalta päätettiin lopettaa vuoden 2022 
lopulla. Lupaprosentti on jo varsin komea. Alkuperäinen tavoite 80 % on ylitetty reilusti. Uusien lupien saaminen 
edellyttäisi jo melkoista salapoliisityötä. 

Tarkoituksena on julkaista kaikki Aureolat netissä. PPLY:n omilla sivuilla netissä (https://www.pply.fi/julkaisut/
aureola/sahkoinen-aureola/) ovat jo nyt kaikki vuosikirjamuodossa olevat Aureolat vuodesta 1998 alkaen 
tuoreinta lukuun ottamatta. Lintulehtiportaaliin (https://lintulehti.birdlife.fi/) on viety muutama Aureola 
koeluonteisesti. 

Seuraavan eli Aureola vsk. 43:n teemana on PPLY 50 vuotta. Suurehko osa neuvoston jäsenistä on ollut mukana 
yhdistyksen toiminnassa koko sen historian ajan. Luvassa on mukava kattaus historiaa. 

 

3. Havaintotoimikunta 

Havaintotoimikunta piti vuonna 2022 kuusi kokousta ja toimi vakiintuneella miehityksellä Mikko Ojanen (pj), Ville 
Suorsa, Tapani Tapio, Heikki Tuohimaa, Matti Tynjälä ja Tuomas Väyrynen. 

Vuoden 2019 havaintokatsaus julkaistiin Aureolan vsk. 42:ssa toukokuussa. Keväällä käynnistet-
tiin ”taustaprosessiksi” vuosien 2007–2010 rästikatsaus, johon saatiin lopulta havainnot koottua. Sen julkaisu-
aikataulu ja -muoto ovat vielä päättämättä. Kunnat vaihtuivat kesken rästien 1.1.2009 ja sitten myöhemmin 
1.1.2013. Katsauksessa käytetään havaintohetken kuntia. Sivumäärä tulee olemaan melkoinen, vaikka tekstiä 
tiivistetäänkin normaalikatsauksiin verrattuna. Onhan kyseessä neljä vuoden havainnot. Kirjoittajia mukaan on 
lupautunut valitettavan vähän. Vuoden 2022 lopussa lajiteksteistä oli valmiina reilu 20 %. Syksyllä käynnistettiin 
vuoden 2020 katsaus. Siihen kirjoittajia on lupautunut mukaan peräti 15. Vuodenvaihteessa lajiteksteistä oli 
valmiina noin puolet. Katsaus julkaistaan keväällä 2023 Aureolan vsk. 43:ssa. 

PPLY:n virallinen havaintoarkisto ja -järjestelmä on Tiira. Katsauksiin on tullut ja tulee edelleen huomattava määrä 
havaintoja Excel-taulukoina Tiiran ulkopuolelta. Tauvon lintuaseman havainnot kirjataan 1970-luvulla kehitettyyn 
järjestelmään, josta ne kootaan Tiira-muotoon. Pariin viimeiseen katsaukseen on otettu mukaan myös havainnot 
globaalista eBird-järjestelmästä ja Luonnontieteellisen keskusmuseon laji.fi-järjestelmästä. Näissä ongelmaksi on 
muodostunut havaintojen huono laatu. Laadulla tarkoitetaan havaintojen yhteydessä sukupuoli-, puku-, ikä- ja 
tilamerkintöjen määrää. Esimerkiksi lintuhavainnoissa aivan keskeinen tilatieto (p, m, Ä, ...) puuttuu kahden 
viimeksi mainitun havainnoista käytännössä kokonaan. Laskepa reviirien tai muuttajien määrä ilman tilatietoa. 

Linnut-vuosikirjan faunistiseen katsaukseen vuodelta 2021 Harvalukuiset lintulajit Suomessa kerättiin havainnot 
siihen kuuluvista lajeista alkuvuodesta. 

 

4. Suomen 4. lintuatlas 

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyi vuonna 2022. PPLY:n lintuatlasvastaavaksi rekrytoitiin Otso Valkeeniemi. Atlas 
on lähtenyt liikkeelle hyvin. PPLY:n alueen ruuduista jo reilu neljännes (80/287 = 27,9 %) on vähintään 
tyydyttävällä tasolla. Atlaksen perustavoite on saada kaikki ruudut tuolle vähintään tyydyttävälle tasolle. 
Tiedotteita tuli ensimmäisen vuoden aikana 16. Ainut takapakki oli atlasralli, johon osallistui vain yksi joukkue. 
Rallin tarkoituksena on nostaa vähän retkeiltyjen alueiden kartoitusastetta. Aluevastaavat, tiedotteet, ohjeet ja 
muu atlakseen liittyvä materiaali löytyvät verkkosivulta https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-
2025/. 

https://www.pply.fi/julkaisut/aureola/sahkoinen-aureola/
https://www.pply.fi/julkaisut/aureola/sahkoinen-aureola/
https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-2025/
https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-2025/
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Atlasruutujen selvitysasteet 

Luokka % Ruutuja 

Ei havaintoja 4,9 14 

Satunnaishavaintoja 49,1 141 

Välttävä 18,1 52 

Tyydyttävä 15,7 45 

Hyvä 7,7 22 

Erinomainen 4,5 13 

 

 

 

5. Linnustonseurantatoimikunta 

Ajankohtaisista lintulaskennoista muistutettiin PPLY:n sähköpostilistalla ja jäsenistöä kannustettiin osallistumaan 
linnustonseurantaan. Muuta varsinaista toimintaa toimikunnalla ei ollut eikä valtakunnallista 
lintulaskijatapaamista järjestetty. 
 
PPLY:n alueella yhdistyksen jäsenet jatkoivat lintulaskentareittiensä laskemista edellisvuosien tapaan. Yhdistyksen 
alueella laskettiin vain 11 vakiolinjaa, mikä on 4 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja vain puolet vuonna 2020 
lasketuista. Lisäksi Metsähallitukselle tehtiin 10 maalinjan laskenta Taivalkoskella. Vesilintulaskentoja tehtiin 126 
laskentapisteellä. Talvilintuja laskettiin (talvi -21/-22, kevät -22, syys -22) 27, 24 ja 26 reitillä. Laskentoja oli hieman 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Muita erityisiä laskentaprojekteja ei ollut. 
 

6. Lintualuetoimikunta (sis. ent. MAALI-toimikunnan): 

Lintualuetoimikunta koordinoi valtakunnallisten IBA-alueiden laskentoja yhdistyksen alueella sekä vastaa 
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) valinnasta ja MAALI-hankkeen raportoinnista. Toimikunnan 
viestintä hoidetaan pääosin sähköpostilistan (maali@pply.fi) kautta. Toimikunta kokoontui vuonna 2022 etänä 
kahdesti ja jatkoi maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden eli MAALI-tietojen julkaisua verkkojulkaisuna, mutta 
työ on edelleen kesken. Työhön osallistui toimikunnan jäsenten lisäksi myös hallituksen jäseniä. Työn loppuun 
saattamiseksi hallitus päätti käyttää työhön palkkarahaa, jota varten solmittiin tuntityösopimukset 
loppuvuodesta. Maakunnallisesti tärkeiksi lintualueiksi valittujen kohteiden GIS-rajauksia toimitettiin pyynnöstä 
ympäristöalan konsulteille.  

Toimikunta osallistui 6.5.2022 kansainväliseen lyhytnokkahanhilaskentaan, jonka yhteydessä laskettiin 
Oulunseudun kerääntymisalueella lepäilevät hanhet, kurjet ja joutsenet. 

 

7. Ohjelmatoimikunta 

Toimikunta suunnitteli ja järjesti ohjelmaa yhdistyksen kuukausikokouksiin eli tuttavallisemmin lintuiltoihin. 
Toimikunta kokoontui kerran vuoden aikana ja lisäksi aiheita ideoitiin usein PPLY:n hallituksen kokousten 
yhteydessä. Toimikunta piti yhteyttä myös sähköpostitse ja puhelimitse. 

mailto:maali@pply.fi
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Lintuillat pidettiin tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa aina kuun toisena keskiviikkona klo 18. Tammikuun 
lintuilta jouduttiin siirtämään esittäjän sairastumisen vuoksi. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja niistä pyrittiin 
tiedottamaan yhdistyksen virallisten kanavien ohella myös BirdLifen Lintuverkko-sähköpostilistalla. Helmi- ja 
maaliskuun kokoukset olivat kokonaan etänä, sekä huhtikuun lintukuvailta vain lähikokouksena. Muut kokoukset 
olivat hybridikokouksia, joissa mahdollisuus oli osallistua paikan päällä tai etänä. Lähikokouksissa oli kahvitarjoilu 
sekä luettavana yhdistyksen saamat lintulehdet. 

Lintuiltojen ohjelma ja osanottajamäärät 2022: 

Tammikuu – Ei kokousta, Lintukavalkadi 2021 siirtyi esittäjän sairastumisen vuoksi. 

Helmikuu – Kevätkokous etänä. Otso Valkeeniemi: Lintukavalkadi 2021. /92 etäosallistujaa. 

Maaliskuu – Petoilta etänä. Hannu Tikkanen: ”Tuulivoima ja maakotkat. GPS-reppujen sisältö vaikutusten 
arvioinnin apuna”. Aapo Salmela: ”Suomen IV lintuatlas”. /109 etäosallistujaa. 

Huhtikuu – 13.4. Uusien harrastajien ilta. /13 lähiosallistujaa + 23 etäosallistujaa. 
20.4. Lintukuvailta Ukrainan hyväksi (vain Linnanmaan kampuksella). Martti Rikkonen: ”Siiveniskuja Inarista, 
lintukuvia Ylä-Lapista”. /31 lähiosallistujaa. 

Toukokuu – Kuvaesitys Liminganlahden luontokeskuksessa. Ari-Pekka Naumanen: ”Pohjois-Pohjanmaan lintuja 
harrastajan linssin läpi”. /28 lähiosallistujaa + 21 etäosallistujaa. 

Syyskuu – Kuvaesitys. Jyrki Mäkelä: ”Lintukuulumisia Kuusamosta – sinipyrstöstä kotkiin”. /22 lähiosallistujaa + 
60 etäosallistujaa. 

Lokakuu – Lintuilta. Sari Karhu, Satu Kumpula ja Esa Väänänen: Hietasaaren lintukuvaajat esittäytyvät. /18 
lähiosallistujaa + 42 etäosallistujaa. 

Marraskuu – Sääntömääräinen syyskokous. Esitelmänä Sami Timonen & Simo Vanderpitte: ”Keräkurmitsan 
pesimä- ja muuttoekologia”. /19 lähiosallistujaa + 47 etäosallistujaa. 

Joulukuu – Lintuilta. Aija Lehikoinen: Pohjois-Suomen määrittäjämestaruus -kisa. /12 lähiosallistujaa + 45 
etäosallistujaa. 

 

8. Rallitoimikunta 

Rallitoimikunta järjesti perinteiset kuusi linturallia. Yksiö- ja joukkueralleihin osallistui rallista riippuen 14–41 
henkilöä. 

Tammiralli 

Kuntakisassa Oulu ja Raahe saavuttivat tasatuloksen 66 lajia. Tammikisaan saatiin tulokset kaikista 20 eri 
kunnasta. Tiiraan on ilmoitettu tammikuussa 10 517 havaintoa ja niissä on yli 1 300 havainnoijaa. 
Kokonaislajimäärä 82. Uutena lajina tammikisaan saatiin keltahemppo Hailuodosta. 

Tammirallin yksilökisan voittajat ja osallistujamäärät: 

PPLY-sarja: Kalle Hiekkanen 76 lajia, 29 osallistujaa   

Lihas/ekosarja: Tapani Tapio 71 lajia, 11 osallistujaa 

Kuntasarjat: 

Kempele Satu Ekmark 22 lajia, 1 osallistuja 

Liminka Pauli Jokikokko 36 lajia, kaksi osallistujaa 

Oulu: Tapani Tapio 58 lajia, 9 osallistujaa 

Pudasjärvi: Erkki Sarviaho 21 lajia, yksi osallistuja 

Raahe: Jukka Hauru 65 lajia, kuusi osallistujaa 

Taivalkoski: Kalevi Hirvonen 20 lajia, yksi osallistuja 
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Tyrnävä: Reijo Kylmänen 46 lajia, yksi osallistuja 

Kevätralli 

PPLY:n Kevätralliin osallistui 12 joukkuetta, yhteensä 41 harrastajaa. 12 tunnin sarjaan osallistui kolme joukkuetta. 
Sarjan voitti joukkue Muhoksen luolahenkilöt ja alkueläin (Jouni Meski, Saana Meski, Veikka Meski, Samu 
Saarinen) 130 lajilla. Ekosarjassa ei kisannut yhtään joukkuetta. 24 tunnin sarjaan osallistui yhdeksän joukkuetta. 
Sarjan voitti HÖHH-joukkue (Kalle Hiekkanen, Eino Hiekkanen, Lauri Hiekkanen, Pauli-Pekka Österberg) 159 lajilla. 

Surnian syysralli 

Surnian järjestämän Surnian syysrallissa saatiin todella tasaväkinen tulos. Kolme joukkuetta saavutti saman 
lajimäärän 102. Kisaan osallistui kahdeksan joukkuetta, joissa yhteensä 27 osallistujaa. 

Hailuodon syysralli 

Hailuodon syysralliin osallistui neljä joukkuetta, yhteensä 14 osallistujaa. Kisan voitti Kosteikkorarin komppaajat 
(Petri Haapala, Oiva Latvalehto, Arto Niemi, Juha Repo, Hanna-Riikka Ruhanen) 63 lajilla. Kisan kokonaislajimäärä 
oli 86. Ralliin saatiin uudeksi lajiksi punajalkahaukka. 

Lokakisa 

Lokakisassa palattiin aikaisempaan, kahden yhdistyksen väliseen kisaan.  PPLY voitti kisan kahden lajin erotuksella: 
PPLY 190, KPLY 188. 

Talviralli 

Talviralliin 4.12. osallistui 11 osallistujaa/joukkuetta., yhteensä 15 osallistujaa. Kisan voittaja Tapani Tapio havaitsi 
35 lajia. 

Atlasralli 

Perinteisten rallien lisäksi järjestettiin Atlasralli heinäkuun alussa Pudasjärven pohjoisosien ruuduissa. Atlasralliin 
osallistui vain yksi joukkue. 

 

9. Retkikummitoimikunta 

Lasten lintukerho 

Lapsia oli kerhossa yhteensä 11, ikähaitarilla 7–14-vuotiaita. Nimen perusteella olettaen kerholaisissa oli 8 tyttöä 
ja 3 poikaa. 

Kerhokertoja ehti kevään aikana olemaan 12, aloitimme kerhokerrat 2.2. ja lopetimme 11.5. Helmi-maaliskuussa 
valmistauduimme alkavaan lintukevääseen. Opettelimme muun muassa kiikareiden käyttöä, tutustuimme eri 
lintulajeihin sekä niiden anatomiaan ja fysiologiaan puutarhalla. Läpikäytyjä teemoja olivat muun muassa pöllöt, 
tikat, yleiset talvehtijat, nokkien morfologia ja lintujen ruokavalio, sekä kanalinnut. Kuuntelimme myös lintujen 
ääniä tuntomerkkien opettelun yhteydessä. Testasimme kerralla käytyä lajistoa leikkimielisillä Kahoot! -visoilla. 
23.3 Forum24-lehden toimittaja kävi seuraamassa kerhokertaa ja haastattelemassa ohjaajia ja lapsia. 

Päivän pidetessä päästiin myös retkeilemään ja opeteltiin puhdistamaan linnunpönttö. Ensin ulkoiltiin 
Kasvitieteellisen puutarhan pihassa ja huhti-toukokuussa retkeiltiin Kuivasjärven ja Pyykösjärven tuntumassa. 
Retkeilyn lomassa opettelimme kaukoputken käyttämistä ja pohdiskelimme myös esim. miksi linnut muuttavat, 
millaisia soitimia linnuilla on ja miten erilaiset vesilinnut hankkivat ravintonsa. Jos lajisto sattui kerhokerralla 
olemaan laihaa, Svenssonin "Euroopan ja Välimeren alueen linnut" kirja tarjosi hyvää materiaalia lajien 
tuntomerkkien opetteluun.  

Retket 

Kummiretket: 

● 8.2. 9 hlö / Lintukuvaesitys Raahen päihdekuntoutusryhmälle, retkikummina Jukka Hauru 

● 2.3. 4 hlö (2 alle 29-v) / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 



12 

 

● 15.3. 2 hlö / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 21.3. 3 hlö / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 12.4. 3 hlö / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 17.4. 21 hlö / Lintuopastus Raahessa Santaholmassa ja Lapaluodossa, retkikummina Jukka Hauru 

● 19.4. 3 hlö (1 alle 29-v) / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 23.4. 25 hlö (5 alle 29-v) / Lintuopastus Raahen seudun luonnonystävien pönttötalkoissa, retkikummina 
Jukka Hauru 

● 24.4. 24 hlö (6 alle 29-v) / Lintuopastus Pattijokisuun Rivin lintutornilla, retkikummina Jukka Hauru 

● 25.4. 2 hlö (1 alle 29-v) / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 2.5. 2 hlö / Aamuvirkkujen linturetki, retkikummina Esa Aalto 

● 2.5. 15 hlö (4 alle 29-v) / Lintuopastus Pattijokisuun lintutornilla, retkikummina Jukka Hauru 

● 10.5. 43 hlö (10 alle 29-v) / Oulun Lintulammen asukasyhdistyksen retki Liminganlahden 
luontokeskukseen, retkikummina Esa Hohtola 

● 11.5. 20 hlö / Lintuopastus Liminganlahden lintutornilla PPLY:n kokouksen yhteydessä, retkikummina Esa 
Hohtola 

● 15.5. 27 hlö (6 alle 29-v) / Lintuopastus Pattijokisuun Rivin lintutornilla, retkikummina Jukka Hauru 

● 4.6. 2 hlö / Lintuopastus Siikajoen lintukohteilla, retkikummina Pekka Majuri 

● 5.6. 16 hlö (6 alle 29-v) / Lintuopastus Pattijokisuun lintutornilla, retkikummina Jukka Hauru 

● 12.6. 14 hlö / Lintuopastus Pattijokisuun lintutornilla, retkikummina Jukka Hauru 

● 18.6. 6 hlö / Yölaulajaretki, retkikummina Esa Aalto 

Lintukävelyt Toppilansaaren Pitkämöljältä: 

● 24.4. 32 hlö / retkikummina Jarkko Mykkänen ja Kuisma Orell 

● 1.5. 25 hlö (4 alle 29-v) / retkikummina Petri Haapala, Jarkko Mykkänen ja Kuisma Orell 

● 8.5. 21 hlö (3 alle 29-v) / retkikummeina Esa Hohtola, Jarkko Mykkänen ja Kuisma Orell 

● 15.5. 16 hlö / retkikummina Petri Haapala, Jarkko Mykkänen ja Kuisma Orell 

● 22.5. 23 hlö (3 alle 29-v) / retkikummeina Petri Haapala, Esa Hohtola ja Kuisma Orell 

● 29.5. 15 hlö (2 alle 29-v) / retkikummina Satu Kumpula 

● 25.9. 22 hlö (2 alle 29-v) / retkikummeina Esa Hohtola, Jarkko Mykkänen ja Kuisma Orell 

Jäsenretki Inariin 10.–15.7.2022 

● 5 hlö (1 alle 29-v), retkikummina Petri Haapala 

PPLY:n bussiretki Raahen Pattijoelle ja Olkijoelle 17.9. 

● 24 hlö (3 alle 29-v), retkikummeina Esa Hohtola ja Pekka Majuri 

SLL Oulun joutsenretki Hailuotoon 8.10. 

● 43 hlö / retkikummeina Petri Haapala ja Risto Tornberg 

 

Lisäksi PPLY järjesti retkikummeille ja retkikummiksi haluaville TLY:n lintukävelykonkari Arto Kalliolan Potkua 
retkitoimintaan-roadshow’n etäesityksenä 17.3.2022. Arto Kalliola kävi myös pitämässä lintukävelydemons-
traation PPLY:n retkikummeille ja halukkaille retkikummeille Oulun Hietasaaressa 21.4.2022. 
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Hailuodon lintuseuran retkitoiminta aluejaoston toimintakertomuksessa sivulla 5. 

 

10. Suojelutoimikunta 

Suojelutoimikuntaan kuului vuoden aikana 23 jäsentä. Aikaisempien vuosien tapaan kaikki hallituksen jäsenet 
kuuluivat toimikunnan sähköpostilistalle, suurin osa myös itse toimikuntaan. Puheenjohtajana toimi alkuvuoden 
ajan Petri Haapala. Hänen luovuttuaan tehtävästä maaliskuussa vastuun lausuntojen kirjoittamisesta otti 
toimikunnan sihteeri Iikka Kivi. Kokouksia pidettiin pari kertaa, joista molemmat etäkokouksina: 24.8. ja 21.9. 
(osallistujia 5 hlö). Muuten toimikunnan asioita käsiteltiin hallituksen kokouksissa sekä sähköpostilistalla 
suojelu@pply.fi. Lausuntoja ja muita kirjallisia kannanottoja laadittiin ainakin 18 kpl, mikä on viimeisen 
vuosikymmenen keskiarvoa enemmän (kuva). 

 

Kuva: PPLY:n vuosien 2010–2022 aikana laatimat kirjalliset kannanotot (sis. YVA-lausunnot, mielipiteet ja muistutukset 
ympäristöluvista ja kaava-asioista, laki- ja asetusluonnoksista jne.) 

● Limingan Ekokorttelin asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus, PPLY:n lausunto, 27.12.2022 
● Limingan Lintumetsän ja Jutkokylän puistometsien hoito, PPLY:n mielipide, 15.12.2022 
● Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos, PPLY:n lausunto 23.9.2022 
● Iin Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaihe, PPLY:n lausunto, 11.9.2022 
● Pudasjärven Nivankankaan asemakaavan muutos, PPLY:n lausunto, 25.8.2022 
● Piippolan osayleiskaavan päivitys ja laajennus, PPLY:n lausunto, 15.8.2022 
● Kestilän kirkonkylän oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta, PPLY:n lausunto, 15.8.2022 
● Kempeleen Pirilän alueen asemakaavaluonnos, PPLY:n lausunto, 17.6.2022 
● Maisemaa ei saa hoitaa elottomaksi, mielipidekirjoitus Kalevaan, 25.5.2022 
● Iin strategisen yleiskaavan 2040 valmisteluvaiheen kaavaselostus, PPLY:n lausunto, 24.5.2022 
● Rokuan pohjoisosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luontoselvitys, PPLY:n lausunto, 

24.5.2022 
● Oulun Saunamaan urheilukeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, PPLY:n lausunto, 23.5.2022 
● OX2 Halla -merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma, PPLY:n lausunto 23.5.2022 
● Kamrock Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus (Rantakylä, Liminka) PPLY:n lausunto 2.5.2022 
● Pyhännän Taipaleenketojen asemakaavan laajennus, PPLY:n lausunto, 22.4.2022 
● Iso Rytisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan YVA-suunnitelma, PPLY:n lausunto, 12.4.2022 
● Muhoksen Kirkkosaaren asemakaavanmuutos. PPLY:n lausunto , 20.3.2022 
● Hartaanselänrannan asemakaavaehdotus, PPLY:n muistutus 10.1.2022 

 

Lajien suojelu 

Kiljuhanhien kevätseurantaan vuonna 2022 osallistui huhti-toukokuussa (Suomen, WWF:n) Kiljuhanhityöryhmän 
lisäksi PPLY:n jäseniä ja muita lintuharrastajia Siikajoella, Lumijoella ja Hailuodossa. Kevättarkkailu oli 38. 
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http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-Iin-Kovasinkankaan-tuulivoimapuiston-osayleiskaavan-ehdotusvaihe-lausunto.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-Nivankankaan-asemakaavamuutokseen.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-Piippolan-osayleiskaavan-laajennus.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-Kestilan-kirkonkylan-oikeusvaik.-osayleiskaava-2.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/08/PPLY-lausunto-Kempeleen-Pirilan-alueen-asemakaavaluonnos.pdf
https://www.kaleva.fi/maisemaa-ei-saa-hoitaa-elottomaksi-oulun-tulee-pik/4631965
http://www.pply.fi/tiedostot/suojelu/Pohjois-Pohjanmaan%20lintutiet.%20yhd.%20lausunto%20Iin%20strateginen%20yleiskaava%202040%20valmisteluvaihe%20kaavaselostus.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-Rokuan-pohjoisosan-asemakaavan-muutos-ja-laajennus.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/08/PPLY-lausunto-Hiironen-Saunamaan-urheilukeskus-OAS-lausunto.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/09/PPLY-OX2-Halla-merituulipuisto-YVA-ohjelma.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/04/PPLYn-lausunto-Pyhannan-Taipaleenketojen-asemakaavan-laajennukseen-22.4.2022.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/04/PPLYn-lausunto-Pyhannan-Taipaleenketojen-asemakaavan-laajennukseen-22.4.2022.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/04/PPLYn-lausunto-Iso-Rytisuon-tuulivoimapuiston-osayleiskaavan-YVA-suunnitelmaan-12.4.202.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/03/Muhoksen-Kirkkosaaren-asemakaavanmuutos-PPLYn-lausunto-20.3.2022.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/03/Muhoksen-Kirkkosaaren-asemakaavanmuutos-PPLYn-lausunto-20.3.2022.pdf
http://www.pply.fi/sisalto/uploads/2022/01/Hartaanselanranta-kaavaehdotus-PPLY-muistutus.pdf
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peräkkäinen Oulun seudulla. Kiljukkaita havaittiin 71 yksilöä, huonon pesimäkesän 2021 jälkeen selvästi 
vähemmän kuin edellisenä keväänä. Syksyllä kiljukkaita lepäili Liminganlahden-Tyrnävän alueella kolmatta syksyä 
peräkkäin, mutta nyt vain yksi aikuinen pari syyskuussa. 

Suojelutoimikunnan työhön liittyvien loukkaantuneiden lintujen hoitoringin ja lintualuetoimikunnan työstä on 
omat vuosikertomuksensa. Hoitoringin toimintakertomus on erillisenä liitteenä pply.fi/loukkaantuneet sivulla. 

 

11. Tiiraryhmä (eli Tiiran yhdistyskäyttäjät) 

Yhdistyskäyttäjät ovat yhdistyksen hallituksen nimeämiä Tiira-havaintojärjestelmän alueellisia pääkäyttäjiä.  
Yhdistyskäyttäjät ylläpitävät järjestelmän havaintokantaa ja pyrkivät huolehtimaan yhdistyksen 
havaintojenkeruualueen havaintojen oikeellisuudesta mm. tarkistusmenettelyn kautta. He mm. yhdistävät 
päällekkäisiä havaintoja, korjaavat ilmoitettuja virheitä, salaavat arkaluontoisia havaintoja ja purkavat 
tarpeettomia automaattisalauksia. 

Yhdistyskäyttäjät ylläpitävät myös järjestelmän perustietoja kuten yhdistyksen määrittelemiä lintupaikkoja sekä 
määrittelyjä alueellisesti mielenkiintoisista havainnoista, automaattisesti salattavista havainnoista ja alue-
harvinaisuuksista. 

Vuonna 2022 PPLY:llä oli 15 yhdistyskäyttäjää ja he tekivät aiempaa vuotta vähemmän havaintokoonteja sekä 
havaintojen tarkistuksia. 

Tiirassa tuli täyteen miljoona lintuhavaintoa PPLY:n alueelta syys-lokakuun vaihteessa vuonna 2022. 

 

Taulukko: PPLY:n Tiira-yhdistyskäyttäjien vuotta 2021 ja 2022 
koskevat havaintojen koonnit, tarkistustilamuutokset ja niiden 
summat. 

Koonteja 
Tarkistustila- 
muutokset 

Koonnit + 
tarkistukset 

v. 2022 v. 2021 v. 2022 v. 2021 v. 2022 v. 2021 

364 489 489 442 763 931 

 

 

Vahvistettu kevätkokouksessa 8.2.2023 


