
TALVIPINNAKISA 2002-2003 
01.12.2002 - 28.02.2003 

Monen vuoden tauon jälkeen järjestetään jälleen talvipinnakisa kaikille halukkaille. 
Kilpailualueena on Etelä-Karjala ja tavoitteena luonnollisesti havaita mahdollisimman monta 
lintulajia. Mielenkiintoisen kisasta tekee talvilintujen vähälukuisuus ja odottamattomuus. Vaikka 
kyseessä on vakavaksikin arvioitu pinnakisa, on tietojen "pimittäminen" ja havaintojen 
tarkoituksellinen ilmoittamatta jättäminen ehdottomasti kielletty. Pinnojen väliaikatiedot 
ilmoitetaan Jari Kontiokorvelle 15.12., 31.12. ja 31.01. sekä lopulliset saldot maaliskuun alussa. 
Pinnatiedot näkyvät tällä sivulla heti kun saan ne. Pinnoja ilmoitettaessa tulee ilmoittaa havaitut 
lajit ja niiden lukumäärä. Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää Jari Kontiokorvelle tai sivun 
ylläpitäjälle. 
 
Lopputilanne 01.12.-28.02.2003: 
 
Etelä-Karjalassa aikajaksolla havaittu yhteislajimäärä on 89 eli kasvanut 4 lajilla helmikuun 
aikana. 
 
Paavo Rantanen - 76 lajia 
Parhaat: maakotka, liejukana, mustavaris, kottarainen 
 
Harry Nyström - 72 lajia 
Parhaat: maakotka, allihaahka, liejukana 
 
Jari Kontiokorpi - 70 lajia 
Parhaat: liejukana, isokäpylintu, hemppo 
 
Veijo Kantele - 65 lajia 
Parhaat: hiirihaukka, ampuhaukka, vuorihemppo 
 
Mika Ohtonen - 63 lajia 
Parhaat: vuorihemppo, sarvipöllö, hiirihaukka 
 
Kari Kärkkäinen - 62 lajia 
Parhaat: jänkäkurppa, viirupöllö, järripeippo 
 
Juho Könönen - 62 lajia 
Parhaat: pikkukajava, viirupöllö, allihaahka 
 
Jukka Könönen - 61 lajia 
Parhaat: pikkukajava, allihaahka, taviokuurna 
 
Jouko Poutanen - 61 lajia 
Parhaat: pähkinänakkeli, pikkukäpylintu, hemppo 
 
Mikko Pöllänen - 58 lajia 
Parhaat: pikkukäpylintu, liejukana, kuukkeli 
 
Seppo Löfgren - 55 lajia 
Parhaat: maakotka, pulmunen, pikkukäpylintu 
 
Pekka Karhu - 54 lajia 
Parhaat: viirupöllö, peukaloinen, pyy 
 
Kari Weijo - 54 lajia 
Parhaat: vuorihemppo, pähkinähakki, pohjantikka 



 
Janne Aalto - 50 lajia 
Parhaat: kuukkeli, isokäpylintu, sarvipöllö 
 
Pertti Hotta - 49 lajia 
Parhaat: tuulihaukka, helmipöllö, punakylkirastas 
 
Rainer Rajakallio - 48 lajia 
Parhaat: pähkinähakki, helmipöllö, liejukana 
 
Leena Härkönen - 47 lajia 
Parhaat: liejukana, harmaapäätikka, lehtopöllö 
 
Martti Riikonen - 46 lajia 
Parhaat: punarinta, pyy, harmaapäätikka 
 
Helena Lamberg - 39 lajia 
Parhaat: pähkinähakki, kanadanhanhi, peippo 
 
Terho Poutanen - 37 lajia 
Parhaat: kanadanhanhi, pikkukäpylintu, pyy 
 
Sirkka-Liisa Vaalivirta - 35 lajia 
Parhaat: pyy, helmipöllö, lehtopöllö 
 
Veikko Horttanainen - 33 lajia 
Parhaat: pyrstötiainen, harmaalokki, huuhkaja 
 
Antti Rasinperä - 28 lajia 
Parhaat: valkoselkätikka, nokkavarpunen, uivelo  


