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Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sääntömääräinen 
 

KEVÄTKOKOUS  

järjestetään lauantaina, 7.4.2018 
alkaen klo 16 

Kannuksen Kitinvaparin liikuntakeskuksessa, Liikuntatie 2. 
 

 Kokouksen jälkeen luonto- ja lintukuvaaja Tapani Erkkilän kuvaesitys 
 

 
TERVETULOA! 
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 KPLY:n 40. toimintavuosi                                                 - 
 
Vuosi 2018 on KPLY:n 40. toimintavuosi. Juhlimme yhdistystä vuoden aikana erilaisin 
tapahtumin, tempauksin ym. Kaikista näistä ym. ajankohtaisista asioista voit lukea yhdistyksen 
www-sivuilta ja facebook-sivuilta. Vuoden alkuun on jo riittänyt toimintaa. Perinteinen 
Tammikisa rallattiin tammikuussa ja voittajaksi kruunattiin jälleen kerran Leo Saarijärvi, 
lajimäärällä 72. Uusin Ornis Botnica -kolahti maaliskuussa jäsenistön postilaatikoihin. Kyseessä 
oli erikoisnumero ns. MAALI-julkaisu, jossa esiteltiin usean vuoden työn tuloksen Keski-
Pohjanmaan maakunnallisesti tärkeät lintukohteet. Syksyllä pidämme jäsenistölle sitten 
varsinaiset yhdistyksen syntymäpäiväjuhlat. Myös BirdLife Suomi ja sen edustajisto 
kunnioittavat yhdistyksen juhlavuotta järjestämällä edustajiston kokouksen marraskuussa 
Kokkolassa. 

 
 KPLY 40 vuotta lintukuvakisa                                   - 

 
Juhlavuoden kunniaksi KPLY järjestää lintukuvakisan harrastajille. Kisa on jo alkanut ja se 
jatkuu lokakuun loppuun saakka. Kilpailu järjestetään kolmessa jaksossa (kevät, kesä, syksy). 
Katso tarkemmat ohjeet www.kply.fi ja osallistu! 
 

 Tornien taisto 5.5.2018                                   - 
 
Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornista 
pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa (klo 5-13). 
Taisto järjestetään 5.5.2018. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja 
osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun. Tornien taisto järjestetään 
vuosittain toukokuun alussa, ja siihen voi osallistua kuka tahansa. Kerää oma joukkue tai tule 
vierailemaan kisaan osallistuvissa lintutorneissa. Yritetään saada mukaan KPLY:ltä 40 tornia 
taistoon. 
 

 Lasten lintuviikko 14.-20.5.               - 
 
Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. 
Tapahtuman tarkoituksena on tutustua lintuihin ja lintuharrastukseen etsimällä merkkejä 
lintujen pesinnästä. Kannustamme kaikkia lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. 
 
20.5. Kälviän perhepartion opastettu linturetki Harjukarin lintutornilla klo 17-19. 
 

 Juhlaralli 26.5.                - 
 
Yhdistys järjestää lauantaina 26.5. alkaen klo 08.00 yhdistyksen 40-vuotis juhlaralli, 24 tuntia. 
Alueena koko KPLY:n toiminta-alue. Ilmoittautumiset 10.5. mennessä Toni Uusimäelle 
(toni.uusimaki@envineer.fi). 
 

 
 Terassiralli 14.7.                - 

 
Lähes perinteinen ja leikkimielinen terassiralli järjestetään lauantaina 14.7. Tarkemmin rallista 
voit lukea yhdistyksen www-sivuilta ja facebookista. 
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 Pönttöbongaus 9.-10.6.               - 
 
Pönttöbongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoitetaan 
havainnot BirdLife Suomelle. Tapahtumalla kerätään arvokasta tietoa pönttölinnuista ja niiden 
pesinnästä. Tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan. 
 
Pönttöbongaus on tapahtuma kaikille linnuista kiinnostuneille. Pönttöbongaus ei ole kilpailu, 
vaan kaikki havainnot ovat ilmoittamisen arvoisia. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia 
palkintoja. 
 

 Vuoden lintu: Punasotka               - 
 
Punasotka on Suomessa eteläinen laji, joka pesii rehevillä järvillä ja merenlahdilla, joilla 
kuitenkin on riittävästi avovettä ja syvyyttä ravinnon sukeltamiseen. Pieniltä kosteikoilta ja 
karuilta järviltä punasotka puuttuu, ja laji on harvinaisuus myös saaristossa. Suomessa 
arvioidaan pesivän 10 000–16 000 paria punasotkia, mikä vastaa viittä prosenttia Euroopan ja 
kahtatoista prosenttia EU:n kannasta.  
 
Vesilintulaskentojen mukaan punasotkakantamme on pudonnut jopa lähes 80 prosenttia 
viimeisen reilun 20 vuoden aikana. Myös Tiira-lintutietopalveluun ilmoitetut havainnot 
kertovat punasotkan alamäestä: viimeisen 10 vuoden aikana keväällä havaittu yksilömäärä on 
kutistunut alle puoleen, ja myös kesäaikaisten havaintojen määrä on liki puolittunut. Keväällä 
ja kesällä 2018 selvitetään, missä punasotkia meillä vielä pesii ja pyritään tarkentamaan lajin 
kannanarviota. Osallistu retkeilemällä lintujärvillä ja ilmoittamalla havaintosi! 
 

 Ornis Botnica                 - 
 
Kauan odotettu MAALI-julkaisu toimitettiin jäsenistölle maaliskuussa. Syksylle on luvassa jo 
uusi Ornis Botnica. Vuosikirja postitetaan jäsenistölle syys-/lokakuussa. 
 

 Lintukerho Larus                - 
    

Laruksen kerhoillat ja retket löytyy kerhon sivuilta  www.lintukerholarus.fi 
 

 Tankarin uusi rengastuslaboratorio ja sauna              - 

e                                                                  
Tankarin lintuaseman kunnostustalkoot jatkuvat taas huhtikuusta alkaen. Käsiä tarvitaan! 
Kysy tarkemmin asemanhoitaja Harri Hongell (harri.hongell@gmail.com). 
 

KPLY verkossa                - 
 

Ajankohtaisista tapahtumista kerrotaan tarkemmin yhdistyksen verkkosivuilla. Seuraa myös 
Facebook-sivustoamme! 
http://www.kply.fi 
https://www.facebook.com/KeskiPohjanmaanLintutieteellinenYhdistys 

 
 
  

http://www.lintukerholarus.fi/
https://www.facebook.com/KeskiPohjanmaanLintutieteellinenYhdistys
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 Yhteystietoja     
 
HALLITUS 
 
Puheenjohtaja 
Juhani Hannila 
Puistotie 4 
67700 Kokkola 
Puh. 044 7809307 
juhani.hannila(at)kokkola.fi 
 
Varapuheenjohtaja 
Jarno Rasmus 
Männikköperä 40 
84100 YLIVIESKA 
Puh. 040 7555820 
yaparasmus(at)gmail.fi (at)gmail.com 
 
Sihteeri 
Toni Uusimäki 
Paratiisitie 16 C1 
67300 Kokkola 
Puh. 044 0170379 
toni.uusimaki(at)envineer.fi 
 
Muut hallituksen jäsenet 
Johan Hassel 
Kai Pitkäkangas 
Harri Hongell  
Mika Kumpulainen 
Jaakko Paakki (varajäsen) 
Leo Saarijärvi (varajäsen) 
 
 
 
MUUT TOIMIHENKILÖT 
 
Taloudenhoitaja ja jäsensihteeri 
Kari Koivumäki  
Aatamintie 1 
67700 Kokkola 
Puh.  0400 766524 
kari.koivumaki(at)kaktk.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnustonsuojelu 
Kari Koivumäki 
ks. Taloudenhoitaja 
 
 
Webmasterit  
Toni Uusimäki 
toni.uusimaki(at)envineer.fi 
 
Hannu Haikara 
hannu.haikara(at)gmail.com 
 
Havaintokatsaus, yölaulajat ja 
faunistiset havainnot 
Sami Salonkoski  
Kärpänpolku 2 
67800 Kokkola 
Puh. 040 5451138 
sami.salonkoski(at)gmail.com 
 
Aluerariteettikomitean puheenjohtaja 
Jarno Rasmus 
ks. Varapuheenjohtaja 
 
 
Tankarin lintuasema, saaristolinnusto 
Harri Hongell  
Raahenkatu 46 
67200 Kokkola 
Puh.06-8314903(koti), 
0505110047(matka

 


