
 
 
 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. 
 
Toimintakertomus 2021 
 
Vuosi 2021 oli Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry:n 63. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta 
keskittyi lintuiltojen järjestämiseen Luontotalo Arkissa ja etätapahtumina Google Meetsillä, 
Satakunnan Linnut -lehden julkaisemiseen, lintuaseman ylläpitoon, havaintojenkeruuseen, 
linnustonsuojelutoimintaan, erilaisten lausuntojen tuottamiseen sekä opastettujen retkien ja 
lintukävelyiden järjestämiseen. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 495 ja lopussa 513 
henkilöä. Luku ei sisällä 1.10. jälkeen liittyneitä uusia jäseniä, jotka BirdLife Suomi rekisteröi 
seuraavan vuoden jäseniksi.  
 
Toimihenkilöt 
Vuonna 2021 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Rane Olsen, varapuheenjohtaja 
Juha Heino, sihteeri Outi Salventerä, Ari Rantamäki, Markku Saiha, Mika Ikonen ja Jouko Ouramo. 
 
Satakunnan Linnut -lehden päätoimittajana oli Markku Saiha. Yhdistyksen muita toimihenkilöitä 
olivat taloudenhoitaja Pasi Alanko, suojelu- ja IBA -vastaava Kimmo Nuotio, aluevastaava ja 
median yhdyshenkilö Petteri Mäkelä, PLY:n rahaston rahastonhoitaja Asko Eriksson. 
Yhdistyksen sähköpostilistan, PLYverkon, ylläpitäjänä toimi Mika Ikonen. Yhdistyksen kotisivujen 
(http://www.satakunnanlinnut.fi) teknisestä ylläpidosta vastasi Mika Linho, ja yhdistyksen 
Facebook-sivuja (https://www.facebook.com/PorinLintutieteellinenYhdistysRy) sekä Instragram -
tiliä ylläpiti Johanna Inomaa. BirdLife Suomen julkaiseman BirdLife-lehden yhdyshenkilönä toimi 
Outi Salventerä 
 
Säpin lintuaseman isännistöön kuuluivat asemanhoitaja Kimmo Nuotio, rengastusvastaava Risto 
Vilén sekä isännät Pasi Alanko, Markku Saiha ja Petteri Mäkelä.  
 
Aluerariteettikomitean (ARK) muodostivat puheenjohtaja Jani Vastamäki, sihteeri Petteri Mäkelä 
sekä Kari Kekki, Jari Lagerroos, Tomas Swahn ja Markku Santamaa (RSLH). 
 
BirdLife Suomen edustajistoon kuuluivat Heli Perttula, Petteri Mäkelä, Kristian Lehtonen ja Ari 
Rantamäki. Vuoden aikana osallistuttiin kahteen BirdLife Suomen edustajiston kokoukseen. 
 
Jäsensihteerin tehtäviä hoiti Kirsi Peltonen (BirdLife Suomi). 
 
Satakunnan Linnut 
Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenlehti, Satakunnan Linnut, ilmestyi kaksi kertaa. 
 



 
 
Kokoukset ja esitelmät 

Hallitus kokoontui vuonna 2021 seitsemän kertaa ja näistä neljä järjestettiin etäkokouksena sekä 
kaksi sähköpostikokouksena. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2021 
etäkokokouksena Google Meetsillä ja syyskokous Luontotalo Arkissa 10.11.2021. 
 
Luontotalo Arkissa järjestettiin vuoden aikana yksi lintuilta, johon sisältyi esitelmätilaisuus. Google 
Meetsillä järjestettiin kaksi lintuiltaa. Porin Toukarin lintutornin parkkialueella järjestettiin 
11.8.2021 ulkoilmatilaisuus, jossa oli mukana Foto Fennica Oy:n tuote-esittely.  
Lintuiltojen esitelmäaiheet olivat seuraavat:  
 
Keskiviikkona 17.3.2021 Etätapahtuma. Raimo Seppälä: Tikkailta, pääosassa vuoden lintu 
pikkutikka.  
 
Keskiviikkona 10.11.2021 Luontotalo Arkki. Raimo Sundelin: Raimo Sudelinin uusi kirja ”meren 
muisti”  
 
Keskiviikkona 8.12.2021 Etätapahtuma. Jani Vastamäki: Tiira -koulutus 
 
Vallitsevan koronatilanteen ja hallituksen rajoitusten vuoksi osa sovituista lintuilloista jouduttiin 
peruuttamaan



 
 
  
Säpin lintuaseman rengastukset 2021 
 
Vuosi 2021 oli Säpin lintuasemalla varsin tavanomainen. Majakkapihan hoitoa jatkettiin 
Maatalousluonnon ja maisemanhoidon sopimuksen mukaisesti Satakunnan ELY-keskuksen 
myöntämällä tuella. Pihaa niitettiin kesäkuussa kahteen otteeseen kukkivat kasvit säästäen. Säpin 
kesäpäivien yhteydessä 24.7 – 25.7. 2021 pidettiin perinteiset niittotalkoot.  
  
Miehityspäiviä lintuasemalle kertyi yhteensä 95. Keväällä niistä oli 24 ja syksyllä 71. Rengastusta 
harjoitettiin pääasiassa syksyllä ja rengastuspäiviä oli yhteensä 51. Rengastus oli lintuaseman 
päätoimintamuoto, mutta havainnointi lisääntyi hiukan keväällä. Vuoden kohokohta oli 7.10. 
havaittu nuori tiiralokki. Lisäksi havaittiin lyhytvarvaskiuru, kurppelo-laji, sepeltasku, kolme 
pikkukajavaa ja kolme hippiäisuunilintua. 
 
Rengastusten määrä laski huomattavasti edellisestä vuodesta. Syyskuun kehnot pyyntikelit ja 
rengastuspäivien pieni määrä selittää heikohkon rengastusmäärän. Yhteensä rengastettiin 2033 
lintua (edellisenä vuonna 9575) ja lajimäärä oli 45. Lisäksi saaressa kontrolloitiin aiemmin 
rengastettuja lintuja 186 kertaa. 
 
Keväällä ei lintuja rengastettu. Rengastukset alkoivat 25.6. komeasti merikihun 
poikasrengastuksella. Kahlaajarengastukset aloitettiin 27.7. ja verkkorengastukset jo 28.8., mutta 
rengastus jatkui vain 5.9. asti. Tätä seurasi pitkä tauko, ja rengastus aloitettiin uudelleen vasta 4.10. 
Syyskauden viimeinen lintu rengastettiin 31.10.  
Kahlaajia pyydettiin syksyllä ja kesällä yhteensä mainiot 467 lintua. Runsain rengastettu kahlaaja oli 
tavalliseen tapaan suosirri (345) ja seuraavaksi runsain oli tylli 30 merkityllä yksilöllä.  Harvemmin 
rengastetuista kahlaajista merkittiin pulmussirri, pikkutylli, kolme karikukkoa ja peräti 10 
jänkäkurppaa. 

Syksyn verkkorengastuskauden runsain laji oli tavan mukaan hippiäinen, vaikka lajin 
rengastusmäärä 545 on Säpin mittapuulla varsin vaatimaton. Sinitiaisia merkittiin noin 300 ja 
talitiaisia 250 yksilöä. Peukaloisia rengastettiin vain 28, puukiipijöitä 61 ja punatulkkuja mukavat 40 
yksilöä. Vähälukuisista rengastuslajeista mainittakoon tunturikiuru, tulipäähippiäinen, kolme 
pensastaskua ja neljä kivitaskua.  

Rengastajina hääri kiitettävästi peräti 13 eri henkilöä vuonna 2021. 
 
Havaintojen keruu ja linnustonsuojelu 
 
Lintuhavaintojen keräämistä jatkettiin pääasiassa tallentamalla havaintoja Tiira-tietokantaan.  
 
Yyterin rantaniittyä on hoidettu maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoitosopimuksen sekä Metsähallituksen kanssa ajalle 1.5.2015 - 30.4.2022 tehdyn sopimuksen 
mukaisesti 8,5 hehtaarin alueella. Hoitotyötä tehtiin vuonna 2021 pääasiassa koneellisena 



 
 
niittona ostopalveluna. Kohdealue on osa äärimmäisen uhanalaisen etelänsuosirrin ym. 
pesimäniittyä. 
 
Luonnonvaraisten lintujen hoito on ohjattu pääasiassa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton 
eläinsuojeluneuvoja Petri Grönroosille Harjavaltaan. Ari Rantamäki antoi neuvoja ja määritysapua 
sekä toimi Grönroosille sijaisena. Grönroosille tuli vuoden aikana noin 231 luonnonvaraista 
lintutapausta, josta 189 tapausta johtivat toimenpiteisiin ja lähtöön lintua auttamaan. 
Mielenkiintoisimmat hoitoon otetut linnut olivat kuikka, seitsemän valkoposkihanhea, 
kaulushaikara, kolme merikotkaa, nuolihaukka, kolme hiiripöllöä, isokuovi, jänkäkurppa, käki, 
vihervarpusen pesäpoikue, pikkukäpylinnun maastopoikanen, kaksi varpusta ja pikkuvarpunen. 
Lisäksi lämpimän kesän johdosta tervapääskyn poikasia tuli viime vuotta enemmän hoitoon, peräti 
31 tervapääskyä tarvitsi apua. Joutsenet työllistivät runsaasti alkuvuoden ja loppuvuoden 
pakkasjaksojen takia: 11 laulujoutsenta ja 21 kyhmyjoutsenta autettiin ympäri Satakuntaa. PLY 
tekee tarvittaessa yhteistyötä myös poliisin, Satakunnan pelastuslaitoksen, eläinlääkäreiden ja 
lintuharrastajien kanssa.  
 
Lausunnot 
 
PLY jätti lausunnot: 
 

• Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta 

• Yyterinniemen yleiskaavaluonnoksesta 
• Critical Metalsin Vanadiinin talteenottolaitos / lausunto YVA-selostuksen luonnoksesta 

 



 
 
Retket ja nuorisotoiminta  
 
PLY ja Porin kaupungin ympäristötoimiston ja järjestöjen yhteinen huhtikuun hanhiretki, 
toukokuun melontaretki sekä syksyinen Kokemäen Puurijärven kurkiretki peruuntui 
koronatilanteen vuoksi.  
 
Opastettuja lintukävelyjä järjestettiin 2.10 EuroBirdwatch -tapahtuman merkeissä sekä 4.12 
Kirjurinluodossa sekä talvilintulaskentaa 2.1 ja 6.11. Porin Kirjurinluoto-Luodot reitillä. 
Lintukävelyiden vetäjinä toimivat Ari Rantamäki, Aila Tarvainen, Johanna Inomaa, Mika Ikonen ja 
Petri Hakosalo. 

 
Muu toiminta 
 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. osallistui vuoden 2021 aikana 8.8. Avoin Luoto -
tapahtumaan Porissa Hanhiluodon siirtolapuutarhan alueella ja 14.8. Siikaisissa Siikaisten päivän 
tapahtumaan yhdessä Siikaisten Lintuharrastajien kanssa. 
 
26.9 järjestettiin ensimmäinen Porin Päivän -linnut tapahtuma Toukarin lintutorilla, yhdessä Porin 
Kameraseuran kanssa. 
 
Birdlife Suomen järjestämää Tornien Taistoa ei koronatilanteen vuoksi järjestetty vuonna 2021.  
 
Perinteistä Kääkkätapaamista ei koronatilanteen vuoksi järjestetty vuonna 2021. 
 
Vuonna 2021 järjestettiin pinnakisoja seuraavasti: tammikuun kestänyt tammikisa, koko vuoden 
kestäneet eko- ja pihapinnakilpailut sekä Satakunta Open. 26.10.2021 järjestettiin Pyhäjärven 
suojeluyhdistyksen ja Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa yhteinen Pyhäjärviralli. 
Perinteinen Porin Talviralli järjestettiin 4.12. 
 
Yhteistyötä Otsolan kansalaisopiston kanssa jatkettiin Kari Mäntylän pitämillä "Linnut tutuiksi"-
kursseilla. Alkuvuoden kurssilla tutustuttiin talvilintujen ja alkukevään muuttolintujen 
määrittämiseen. Syksyn kurssilla opiskeltiin pääasiassa alku- ja loppusyksyn muuttajien 
tunnistamista. Koko vuonna kursseilla oli yhteensä 13 tapaamiskertaa, joihin sisältyi luentoja ja 
retkiä. Keväällä yksi luento-osio jätettiin pitämättä hankalan koronatilanteen vuoksi. Kaikki 
suunnitellut retket pidettiin. 
 
Yhdistys haki toiminta-avustusta Porin kaupungilta ja se saatiin hakemuksen 
mukaisesti. Avustuksen kohteena oli edistää lasten ja nuorten lintuharrastusta, ja tällä 
parannettiin yhdistyksen ohjelmaryhmän edellytyksiä järjestää mm. lintukävelyitä ja vastaavia 
avoimia yleisötilaisuuksia. 



 
 
 
 
Yhdistys aloitti havainto- ja päiväkirjamateriaalin arkistointihankkeen, ja tähän haettiin ja saatiin 
rahoitusta leaderhanke Karhuseudulta. Hankkeen tavoite on tallentaa jäsenistön kokoamaa 
havainto- ja valokuvamateriaalia siltä osin, kun sen katsotaan olevan arvokasta 
säilyttää. Yhdistyksen arkistointiin on myös luotu asiantuntijoiden opastamana tallennusmetodi ja 
ohje jäsenistölle. 
 
PLY:n yhdistystuotteita, kuten paitoja, myytiin Fiola Oy:n nettikaupassa. 

 
Yhdistyksen talous 
 
Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen talous perustui vuonna 2021 jäsenmaksuihin ja Säpin osalta 
asemamaksuihin. Yyterin niityn sekä Säpin majakan pihapiirin hoitosopimuksia koskevaa tukea 
saatiin edelleen Satakunnan ELY-keskuksen päätöksellä Manner-Suomen kehittämisohjelmasta. 
Niittyjen hoitotyö on yhdistyksen normaalia toimintaa, jota on tehty vuodesta 1987 lähtien, eikä 
tuki ole elinkeinotoimintaan liittyvää elinkeinotuloa.  

  
 


