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TOIMINTAKERTOMUS  2021 

Vuoden 2021 toimintaa rajoittivat 
edelleen viranomaisten määräämät 
koronarajoitukset. Yleisölle tarkoitetut 
muutonseurannat ja muut retket 
peruuntuivat hoidettiin matalalla 
profiililla eikä tilaisuuksia erityisesti 
mainostettu.   
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2021 
117 henkilöä.  
 
 
HALLINTO 
Varkauden Luonnonystävien toimintaa 
organisoi vuoden 2021 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 
11.3.2021 Keskuskonttorilla. Paikalla 
oli 9 jäsentä. 
Varkauden luonnonystävien 
sääntömääräinen  syyskokous 
pidettiin 16.11.2021 
Keskuskonttorilla. Kokouspaikalle 
saapui 13 jäsentä ja kokoukseen oli 
mahdollisuus osallistua myös etänä, 
joskaan kukaan ei tätä mahdollisuutta 
halunnut hyödyntää. Kokouksessa 
noudatettiin turvaetäisyyksiä ja 
hyödynnettiin paikallisen yrityksen 
sponsoroimia maskeja. 

 
Pekka Ruotsalainen Syyskokous 2021 Keskuskonttorilla 

 
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 2021 aikana 28. 
Valokuvia blogiin toimittivat Hannu 
Holopainen, Ilkka Koivisto, Pekka 
Nykänen, Heikki Pentikäinen, Kalevi 
Sundqvist, Liisa Tolvanen, Pekka 
Varneslahti, Pirjo Voutilainen ja Jaana 
Ylönen. Kiitos kaikille! 
 
Yhdistyksen tulot kertyivät 
jäsenmaksuista ja Luonnonsuojelupiirin 
avustuksesta. 
 
TAPAHTUMAT JA RETKET 
Lintukävely Tyyskässä 6.3.2021 klo 10:00-
12:00 
Sää suosi retkemme ajankohtaa, sillä 
iltapäivällä alueemme ylitti yksi talven 
tukevimmista lumisateista kunnon 
tuulen saattelemana. Aamupäivä oli 
kuitenkin pilvipoutainen, lämpötila oli n. 
-3C, tuuli kävi etelästä ja voimistui 
parituntisen retkeilymme aikana. 
 

 
Kuva Pekka Nykänen  
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Retkellemme osallistui 6 vierailijaa, tilaa 
maastossa oli reilusti turvavälien 
noudattamiseen. Retkellä havaitsimme 
11 lintulajia. 
Lajilista: talitiainen, sinitiainen, naakka, 
varis, harakka, kesykyyhky, korppi, 
käpytikka, tilhi, koskikara, puukiipijä. 
 
Kevätmuuton seuranta Lehtoniemessä 
18.4.2021 

Luonnonystävien perinteinen 
kevätmuuton seuranta Lehtoniemessä 
sujui erinomaisessa kevätsäässä, 
aurinko paistoi ja oli tyyntä. Kirkas 
kevätsää ei kuitenkaan kirvoittanut 
suurempaa kevätmuuttoa, vaan lintuja 
havaittaiin harvakseltaan. 

 
Pirjo Voutilainen Lehtoniemi 18.4.2021 

 
Paikallisina vesilintuina oli 6 
silkkiuikkua, 3 uiveloa, isokoskelopari, 
kuikka, telkkiä ja sinisorsia. Lokeista 
nähtiin kala-, harmaa-, nauru- ja 
selkälokkeja. Petolinnuista teimme 
havainnot ainakin ruskosuohaukasta, 
varpushaukoista, ampuhaukasta, 
sääksestä ja piekanasta. Metsähanhia 
muutti pieninä parvina, samoin 
töyhtöhyyppiä ja sepelkyyhkyjä.  
Lähimetsästä kuului pikkutikan 
rummutus ja käpytikkojen rähinä. 
Punarinta ja rautiainen lauloivat, peipot 
ja rastaat pitivät konserttiaan ja 
kaulushaikaran huhuilu kuului pitkin 
aamua. 
 Mitään suurta muuttoryntäystä 
Lehtoniemessä ei nähty, mutta 
aamupäivä kului rattoisasti. Retkikahvit 
juotiin ja eväitä syötiin. Tapahtumassa 
vieraili kaikkiaan 13 henkilöä ja 
havainto tehtiin 47 lajista. 

Lajilista: ruskosuohaukka, punatulkku, 
talitiainen, uivelo, kuikka, silkkiuikku, 
kalalokki, naurulokki, peippo, 
harmaalokki, korppi, mustarastas, 
sinisorsa, varis, räkättirastas, käpytikka, 
kesykyyhky, pikkutikka, punarinta, 
töyhtöhyyppä, uuttukyyhky, 
sepelkyyhky, metsähanhi, pajusirkku, 
järripeippo, viherpeippo, kaulushaikara, 
punakylkirastas, vihervarpunen, 
varpushaukka, keltasirkku, kiuru, 
ampuhaukka, tikli, piekana, 
niittykirvinen,kurki, rautiainen, 
sinitiainen, harakka, naakka, kulorastas, 
närhi, selkälokki, kuovi, isokoskelo, 
sääksi 
 
 

 
 
Kevätmuuton seuranta Lehtoniemessä 
25.4.2021  

Ei ole kevätaamut toistensa kopioita. 
Kun viikko sitten oli tyyntä ja 
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aurinkoista, antoi sunnuntaiaamu aivan 
toisen mausteen kevätsäästä. Navakka 
tuuli pohjoisesta, räntäsadetta ja 
lämpötila +2 astetta. 
Mutta ei se estänyt meitä tekemästä 
haaintoja. Muuttoa ei ollut ollenkaa, 
linnut olivat tukevasti niillä sijoillaan, 
mihin olivat jääneet säiden vaihtuessa. 
Paikallisena järvellä oli 5 tukkakoskeloa 
ja 2 kuikkaa. Rastaat lauloivat 
lähimetsässä, samoin peippo ja 
västäräkki pyydysti vähiä hyönteisiä 
rantakivikossa. 
Kahvit kuitenkin keitettiin, kun paikalle 
kokoontui 8 luonnonystävää. Kalsean 
aamun aikana havaitsimme seuraavat 
lajit: laulujoutsen, sinisorsa, telkkä, 
tukkakoskelo, kuikka, meriharakka, 
naurulokki, kalalokki, harmaalokki, 
västäräkki, punarinta, mustarastas, 
räkättirastas, punakylkirastas, 
sinitiainen, talitiainen, harakka, varis, 
peippo. 
 
Tornien Taestossa Ruokojärvellä 9.5.2021 
Toukokuun alkuun on jo vuosien ajan 
kuulunut Tornien Taisto. Viime ja tänä 
vuonna valtakunnallisesta taistosta on 
jouduttu luopumaan koronapandemian 
takia. Lintuyhdistys Kuikka organisoi 
kuitenkin tänä keväänä paikallisille 
lintuharrastajille Taeston lauantaina 
8.5.2021. Tapahtuma pidettiin 
pienimuotoisena kontakteja vältellen 
eikä yleisöopastukia torneilla pidetty. 
Luonnonystävien 4 henkinen joukkue 
osallistui kisaan.  
 
Tapahtuma noudatteli perinteitä alkaen 
klo 5 jatkuen kahdeksan tuntia aina klo 
13 saakka. Varkaudessa varhainen aamu 
oli sateinen, taivaalta tuli lunta, räntää ja 
vettä. Lämpötila oli nollan tietämissä. 
Sää selkeni kuitenkin aamupäivän 
tunteina, sade loppui klo 7 jälkeen, 
mutta lämpötila pysyi reilusti alle 10 
plusasteen. 

Viimeiset pari viikkoa olivat olleet 
tavanomaista viileämpiä eikä lintujen 
kevätmuutto juurikaan edennyt. 
Ruokojärvelläkään ei näkynyt isoja 
muuttoparvia. Ainoastaan tukkasotkia 
oli noin 30 linnun parvi. Paikallisina 
vesilintuina olivat muutamat sinisorsat, 
tavit, haapanat, telkät ja isokoskelot. 
Lapasorsapariskunta ja laulujoutsenpari 
ruokailivat tornin vastarannalla.  
 Sävähdyttäviä havainto oli 
haarahaukka, joka pyöri järven 
ympärillä useampaan otteeseen. 
Haarahaukka pari oli Ruokojärvellä 
myös viime keväänä. Toinen ilahduttava 
havainto oli pikku-uikku, jonka äänen 
kuulimme ensin heti aamulla ja toisen 
kerran aamupäivällä. Muistimme 
mukaan pikku-uikkua ei ole aiemmin 
Ruokojärveltä havainnitu. 
 Petolinnuista näimme lisäksi sääksen, 
nuolihaukan, hiirihaukan, 
ruskosuohaukan sekä varpushaukan. 
Muuttavia harmaahanhia laskimme 
menevän kohti pohjoista kaikkiaan noin 
300.la 
Kisan aikana teimme havannot 67 
lajista. Tällä tuloksella tulimme Pohjois-
Savon kisassa 4. sijalle. Voittajajoukkue 
löytyi tällä kertaa Tuusniemen 
Koivulahden tornista 75 lajilla. 
Ruokojärven lajilista: laulujoutsen, 
metsähanhi, tundrahanhi, 
valkoposkihanhi, haapana, tavi, 
sinisorsa, lapasorsa, telkkä, uivelo, 
isokoskelo, teeri, kaakkuri, silkkiuikku, 
pikku-uikku, kaulushaikara, 
ruskosuohaukka, hiirihaukka, 
haarahaukka,sääksi, varpushaukka, 
nuolihaukka, kurki, töyhtöhyyppä, 
pikkukuovi, kuovi, suokukko, rantasipi, 
metsäviklo, valkoviklo, liro, taivaanvuohi, 
kalatiira, pikkulokki, naurulokki, kalalokki, 
selkälokki, harmaalokki, kesykyyhky, 
sepelkyyhky, käpytikka, metsäkirvinen, 
niittykirvinen, västäräkki, peukaloinen, 
rautiainen, punarinta, mustarastas, 
räkättirastas, laulurastas, punakylkirastas, 
tiltaltti, sinitiainen, talitiainen, hömötiainen, 
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närhi, harakka, naakka, varis, korppi, peippo, 
vihervarpunen, pikkukäpylintu, punatulkku, 
lapinsirkku, pajusirkku. 

  

Kisan lomassa joukkue ennätti nauttia 
nokipannukahvit ja syödä eväät. 
Joukkueessa olivat mukana Timo 
Immonen, Heikki Pentikäinen, Allan 
Nyyssönen ja Liisa Tolvanen. 
 
SyysTaesto 18.9.2021 
Lauantaina 18.9 Varkauden 
luonnonystävien lintuharrastajien 
joukkue osallistui Pohjois-Savon 
alueella Lintuyhdistys Kuikan 
järjestämään SyysTaestoon. Tällä kertaa 
syysmuutolla olevia lintuja 
havainnoitiin Ruokojärven lintutornilla 
 
 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. 

 
Pekka Nykänen Ruokojärvi 18.9.2021 

 
Kaiken kaikkiaan 4 tunnin 
havainnointiaikana näimme tai 
kuulimme 31 lajia. Joukkeessa olivat 
mukana Timo Immonen, Pekka 
Nykänen,Allan Nyyssönen, Heikki 

Pentikäinen ja Liisa Tolvanen. Tornilla 
vieraili tapahtuman aikana 6 vierasta. 
LAJILISTA:  laulujoutsen, metsähanhi, 
valkoposkihanhi, tavi, sinisorsa, telkkä, 
sepelkyyhky, harmaapäätikka, 
palokärki, käpytikka, niittykirvinen, 
västäräkki, rautiainen, mustarastas, 
räkättirastas, laulurastas, 
punakylkirastas, kulorastas, tiltaltti, 
sinitiainen, talitiainen, puukiipijä, 
isolepinkäinen, närhi, harakka, naakka, 
varis, korppi, peippo, vihervarpunen, 
pajusirkku   
Näillä havainnoilla joukkueemme 
sijottui 5. samalla tuloksella Suonenjoen 
joukkueen kanssa. Kisan voitti 
Lapinlahden Linnasalmella kisannut 
joukkue 55 lajilla. 
 
PUUTALKOOT RUOKOJÄRVELLÄ 
27.10.2021 
Varkauden luonnonystävien puunteko 
talkoot Ruokojärven lintutornilla 
sujuivat rivakasti, kun paikalle ilmaantui 
ilahduttavan iso joukko  

Hannu Holopainen Ruokojärven talkoot 27.10.2021

Liisa Tolvanen Ruokojärven talkoot 



 

5(5) 
 

Välillä maltettiin juoda kuitenkin 
talkookahvit. Sää suosi tällä kertaa 
talkoopäivää. 

Hannu Holopainen Ruokojärven talkoot, kahvitauko 
menossa. 
Kolmen tunnin aherruksen jälkeen pinot 
olivat saaneet peiton päälleen. 

Hannu Holopainen Ruokojärven puupinot 27.10.2021 
Syksyn aikana kaupunki rakensi 
Ruokojärven tornille laavun. 

Heikki Pentikäinen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUITA  
 
 
Vuoden 2021aikana Hannu Holopainen 
on urakoinut lisää pönttöjä.  
 
Vuoden saavutuksiin voimme lukea 
pitkäaikaisen hihamerkkihankkeen 
toteutumisen. 
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