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TOIMINTAKERTOMUS  2020 

Vuoden 2020 suunniteltua toimintaa 
rajoittivat viranomaisten määräämät 
koronarajoitukset. Yleisölle tarkoitetut 
muutonseurannat ja muut retket 
peruuntuivat. Yksin ja muutaman 
henkilön yhdessä tekemät luontoretket 
nousivat  suureen arvoon, kun muu 
sosiaalinen yhdessäolo oli rajoitettua.  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2020 
114 henkilöä. Jäsenistä 65 oli naisia ja 
43 miehiä, 6 henkilön sukupuolesta ei 
ole tietoa.  
 
 
HALLINTO 
Varkauden Luonnonystävien toimintaa 
organisoi vuoden 2020 aikana hallitus, 
jossa olivat mukana: 
Timo Immonen pj, Hannu Holopainen, 
Karita Krooks, Allan Nyyssönnen, Pekka 
Nykänen, Marja-Leena Pöntinen, Liisa 
Tolvanen, ja varajäseninä Anne Törn-
Laapio, Eino Repo ja Heikki Pentikäinen. 
Toiminnantarkastajina toimivat Pekka 
Ruotsalainen ja Hannu Rahikainen. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
8.3.2020 Kansalaisten Olohuoneessa 
Kauppakadulla. Paikalla oli 9 jäsentä. 
Varkauden luonnonystävät pitivät 
sääntömääräisen syyskokouksen 
24.11.2020. Kokouspaikalle uskaltautui 
8 jäsentä ja kokoukseen oli 
mahdollisuus osallistua myös etänä, 
joskaan kukaan ei tätä mahdollisuutta 
halunnut hyödyntää. Kokouksessa 
noudatettiin turvaetäisyyksiä ja 
hyödynnettiin paikallisen yrityksen 
sponsoroimia maskeja. 

Liisa Tolvanen Syyskokous 2020 Varkaus kansalaisten Olohuone 

 
Vuosikokouksista ilmoitettiin 
Warkauden lehdessä ja kotisivuilla. 
Hallitus piti yhteyttä omassa WhatsApp 
ryhmässä. Lähiluonnon 
lintuhavainnoista ilmoitettiin 
yhdistyksen ylläpitämässä WhatsApp 
ryhmässä. 
Taphtumista ja lähiluonnon ilmiöistä 
kerrottiin kotisivujen blogeissa, joita 
julkaistiin vuoden 2020 aikana 42. 
Valokuvia blogiin toimittivat Hannu 
Holopainen, Ilkka Koivisto, Pekka 
Nykänen, Heikki Pentikäinen, Liisa 
Tolvanen, Pekka Varneslahti, Pirjo 
Voutilainen ja Jaana Ylönen. Kiitos 
kaikille! 
 
Yhdistyksen tulot kertyivät 
jäsenmaksuista ja Luonnonsuojelupiirin 
avustuksesta. 
 
TAPAHTUMAT JA RETKET 
Lintukävely Tyyskässä 8.3.2020 klo 10:00-
12:00 
Pakkasaamu, -9C ja maisemat kuin 
postikortista. Sää lämpeni useita asteita 
retken aikana. 
 

 
Kuva Liisa Tolvanen Huruslahti 8.3.2020 
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Hieno keväinen sää houkutti opastetulle 
lintukävelylle ennätysmäärän osallistujia, 
20 kaikkiaan. 
 
Ensimmäiset havainnot linnuista saimme 
jo kokoontumispaikalta. Naakat suorittivat 
ohilentoja ja pikkuvarpusten silputus 
kuului kaupungintalon räystäältä. 
Talitiainen ja sinitiainen antoivat myös 
kevätäänistään oivat näytteet. 
 
Vain muutaman askelen otettuamme kohti 
rantaa takaamme ilmaantui 3 lumivalkeaa 
joutsenta, jotka kaarsivat ylitsemme ja 
laskeutuivat Pirtinvirtaan. Virrassa oli 
kävelymme aikana 9 laulujoutsenta. 
Virrassa uiskenteli ja ratapenkan varressa 
lepäili useita pareja sinisorsia.  
 
Itsenäisyyden puiston ruokintapaikalla 
hääri tiaisten ja naakkojen seurana 
muutama viherpeippo. Puistossa 
kävellessämme teimme havainnon 
lentävästä korpista, urpiaisparvesta ja 
kiertelevästä harmaalokista. Lokkeja oli 
Huruslahden jäällä ennen kävelyämme n. 
30, mutta parvi ei näkynyt Pirtinvirran 
sillan kohdalle vaan jäi niemen taakse. 
 
Jatkoimme kierrostamme Tyyskän rantaa 
pitkin kohti Ämmäkosken rantoja. 
Navitaksen kulmalla närhi hermostui 
joukkoomme ja tiukasti rääkyen vaihtoi 
rauhallisempaan paikkaan. Ämmäkosken 
kuohut ja kohina olivat komeat,  kun 
patoluukut olivat auki ja virtaus vahva. 
Lajilista karttui käpytikalla. 
Kosken ylittävältä tieltä saimme 
kiikareihin tolpan nokassa patsastelevan 
merimetson. Koko talven koskialueen 
sulassa viihtyneistä kahdesta nuoresta 
merimetsosta toinen oli näkösällä ja 
poseerasi kameroille. 

 
Kuva Pekka Varneslahti 
 
Merimetson kanssa samalla sula-alueella 
pulikoi telkkäpariskunta. 
 
Retkemme jatkui vielä Kämärin puolelle ja 
siellä silmiin tarttui heti puukiipijä. 
Käpytikkapariskunta piti kovaäänistä 
kevätkisailuaan. Koskikaraa emme 
kiikareihin tavoittaneet, vaikka paikalla 
ollut kuvaajapariskunta linnun oli hetkä 
aikaisemmin nähnyt.  
 
Retkemme kesti kaksi tuntia ja tuotti 
oheisen lajilistan. 
 
Lajilista: Varis, naakka, harakka, 
talitiainen, sinitiainen, viherpeippo, 
laulujoutsen, sinisorsa, pikkuvarpunen, 
käpytikka, urpiainen, merimetso, korppi, 
närhi, telkkä, harmaalokki, puukiipijä 
 
 
 
SyysTaesto 19.9.2020 
Lauantaina 19.9 Varkauden 
luonnonystävien lintuharrastajat 
osallistuivat Pohjois-Savon alueella 
Lintuyhdistys Kuikan järjestämään 
SyysTaestoon. Aamu valkeni kirkkaana 
ja tyynenä Lehtoniemessä, lämmintä oli 
+4C. 
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Liisa Tolvanen Lehtoniemi 19.9.2020 klo 7:00 
 Taeston tavoitteena on kisailun varjolla 
kerätä lintujen syysmuuttoon liittyviä 
havaintoja ympäri maakuntaa. Kisa-aika 
alkoi klo 7:00 ja kukin joukkue sai 
ajoittaa 4 tunnin tarkkailujaksonsa 
siten, että kisa-aika päättyi klo 13:00. 
Kisassa oli mukana 10 
joukkuetta.  Varkautelaisten joukkue 
havaitsi 33 lajia ja sijoittui kuudenneksi. 
Kisan paras tulos tuli Lapinlahdella 
kisanneelle joukkueelle 54 lajia. 

Liisa Tolvanen Kaukoputket Lehtoniemen laiturilla 19.9.2020 
 
Varkaudessa Lehtoniemen laiturilla 
päivysti kahvitauon aikana vain optisten 
apuvälineiden joukko.  Puolta päivää 
lähestyttäessä tuuli yltyi ja loupulta 
haittasi myös lintujen havannoitia 
vieden äänet mukanaan. Lintujen 
syysmuuttoa kävi joukkueen lisäksi 
seuraamassa 12 vierasta. Havaituista 
lajeista mielenkiinntoisimmat olivat 
piekana ja harmaasieppo. 
Havaitsemattomista, niin sanotuista 
varmoista, jäi pimentoon käpytikka, 
joka pysytteli näkymättömissä ja 
kuulumattomissa. 
 
Lehtoniemessä havaittujen lintujen 
lajilista. 

Laulujoutsen, sinisorsa, telkkä 3p, 
isokoskelo, silkkiuikku 2p, 
harmaahaikara, kanahaukka, 
varpushaukka, piekana 1 m S, kurki, 
kalalokki, harmaalokki, kesykyyhky, 
niittykirvinen, västäräkki, mustarastas, 
räkättirastas, punakylkirastas, 
uunilintulaji sp, harmaasieppo, 
sinitiainen, talitiainen, närhi, harakka, 
naakka, varis, korppi, pikkuvarpunen, 
peippo, vihervarpunen, punatulkku, 
keltasirkku, pajusirkku 

 
Pekka Nykänen Metsähanhet Joroinen 20.9.2020 
 
MUITA  
Yhdistys antoi lausunnon Hasinmäen 
teollisuusalueen 
asemakaavaehdotukseen helmikuussa 
2020. 
 
Vuoden 2020 aikana Hannu Holopainen 
on urakoinut yhteensä 64 kpl pönttöjä. 
Pöntöistä 3 on leppälinnulle, 1 
isokoskelolle ja loput 28 mm tai 32mm 
aukolla varustettuja pikkulinnun 
pönttöjä. Pöntöistä Kämärin 
luontopolun varteen on viety 12 kpl ja 
Ruokojärven lintutornin ympäristöön 5 
kpl. Loput on levitetty jäsenten toimesta 
Varkauden lähiympäristöön. 
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Kuva Hannu Holopainen 
 
Harvinainen lintuvieras löytyi 22.5.2020 
Joroisten Eskelinsaaresta lammikon 
reunalta. Sepeltasku oli tullut vierailulle 
varmaankin sukulaistensa 
pensastaskujen ja kivitaskujen seurassa. 

 
Kuva Pekka Varneslahti 
Sepeltaskuja tavataan vuodessa 
muutamia koko Suomessa, 2020 
Joroisten lisäksi on tehty 
sepeltaskuhavainnot Paraisilla, 
Siikajoella ja Hangon lintuasemalla. 
Sepeltaskua kävi katsomassa lukuisa 

joukko lintuharrastajia.

 
Kuva Liisa Tolvanen, Joroinen Eskelinsaari 22.5.2020 
 
 
 


