TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS R.Y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintavuosi 2017 on Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n (TLY) 52. toimintavuosi. TLY:n pääasiallisia
tehtäviä vuonna 2017 ovat lintuhavaintojen kerääminen, lintuasematoiminnan ylläpitäminen sekä
linnustonsuojelu.

1. Hallinto ja yhteydet
Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa, minkä lisäksi asioita käsitellään sähköpostin
välityksellä. Hallituksen ulkopuolella yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat: aluerariteettikomitea,
linnustonsuojelutoimikunta, petolintutoimikunta, havaintotoimikunta, tutkimustoimikunta ja nuorisojaosto.
Toimikunnat toimivat itsenäisesti ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Yhdistys pyrkii myös
tukemaan ja laajentamaan paikallistoimintaa toimialueellaan.
TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. BirdLife Suomen edustajiston kokouksissa TLY:llä on kuusi
edustajaa.
TLY tekee yhteistyötä muiden luontoalan toimijoiden, kuten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin,
WWF:n, paikallisten ja alueellisten ympäristöviranomaisten, sekä naapurilintuyhdistysten kanssa. TLY
osallistuu mahdollisuuksien mukaan lintujen suojelua tai harrastusta edistäviin hankkeisiin.

2. Tiedotus, julkaisutoiminta ja jäsenhankinta
Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat jäsenlehti Ukuli, BirdLife Suomen jäsenlehti Tiira,
yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista Ukuliverkko ja kotisivut (www.tly.fi). Yhdistyksen edustajat
esiintyvät myös tiedotusvälineissä kertomassa linnuista.
Viralliset tiedotteet välitetään jäsenistölle ensisijaisesti Tiira-lehden yhdistyspalstalla.
Jäsenlehti Ukuli ilmestyy vuonna 2017 kolmesti. Yksi numeroista sisältää katsauksen lintuvuoteen 2016.
TLY ja BirdLife Suomi jakavat kumpikin oman tietopakettinsa uusille jäsenille.
Jäsenhankinnassa avainasemassa ovat jatkuva näkyvyys, aktiivinen opastustoiminta ja yhteistyö koulujen
kanssa. Kouluyhteistyön, lintukerhojen ja lasten lintuleirin mahdollisuutta selvitetään aktiivisesti.
Yhdistys on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivua käytetään tapahtumista tiedottamiseen,
tapahtumakertomusten julkaisemiseen ja ajankohtaisten lintu-uutisten välittämiseen. Instagramissa
julkaistaan tapahtuma- ja harrastuskuvia sekä välitetään harrastajien ja muiden yhteisöjen kuvia.

3. Nuorisojaosto
Jaoston toiminta on tarkoitettu kaikille enintään 25-vuotiaille linnuista kiinnostuneille. Nuorisojaosto
organisoi itse oman toimintansa, joka sisältää retkiä lähelle ja kauas, esimerkiksi Jurmon lintuasemalle,
sekä muuta toimintaa. Myös toimintaa yhdessä muiden lintuyhdistysten nuorisojaostojen kanssa
järjestetään yhä enemmän.

Lauantaina 21.1. järjestetään perinteinen Ruissalo-ralli yhdessä BirdLife Suomen ja muiden
nuorisojaostojen kanssa. Rallin yhteydessä suunnitellaan nuorisotoimintaa tulevalle vuodelle ja tutustutaan
muiden yhdistysten nuoriin lintuharrastajiin. Talven ja alkukevään aikana järjestetään myös muutama
lähiretki, joista yksi on pöllöretki TLY:n pohjoisosiin maaliskuussa. Keväällä tehdään ainakin yksi retki
Jurmon lintuasemalle.
Kesällä matkataan pohjoiseen laskemaan vakiolinjoja ja tutustumaan Lapin lintuihin. TLY:n kesäralliin
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan useallakin nuorisojoukkueella. Syksyllä järjestetään ainakin kaksi
retkeä, luultavasti toinen näistä jollekin lintuasemalle. TLY:n talviralliin osallistutaan kesärallin tavoin.

4. Tapahtumat
Esitelmät ja lintuillat
Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä kuullaan esitelmiä. Lisäksi järjestetään vähintään
yksi ohjelmallinen lintuilta.
Retket
Tammikuun 5.–8. päivä järjestetään noviisiretki Jurmon lintuasemalle. 12.2. hiihdetään (jos lunta on)
Teijolla ja 11.3. käydään kuuntelemassa pöllöjä Raasinkorvessa. Maaliskuun lopussa tehdään
viikonloppuretki Utöhön ja huhtikuussa muutonseurantapäivä Liedon Vanhalinnaan.
Lauantaina 13.5. järjestetään jäsenille ilmainen retki Hangon lintuasemalle – tämä on Tringan 50vuotislahja TLY:lle. Lisäksi 21.5. tutustutaan Liesjärven kansallispuistoon vaellusretken muodossa.
Syksyksi on suunnitteilla Jurmon noviisiretki 1.–3.9. sekä kotkaretki Liedon Linnavuorelle 14.10. Myös
viikonloppuretki Kökariin on tarkoitus järjestää, mutta ajankohta on vielä avoin.
Jäseniä kannustetaan ryhtymään BirdLife Suomen retkikummeiksi.
Muut opastukset
Yhdistys pitää 12 opastettua lintukävelyä Ruissalossa. Perinteisesti järjestetään myös kaksi suurelle
yleisölle suunniteltua muuta retkeä: pöllöretki Ruissalossa perjantaina 24.2. ja yölaulajaretki
Aurajokivarressa 24.5. sekä Suomen luonnon päivänä 17.6.
Suosittuja torniopastuksia jatketaan arki-iltaisin keväällä 10.4.–1.6. sekä syyskaudella 14.8.–7.9.
Linturalleja järjestetään kaksi: kesäralli 2.–3.7. ja talviralli 2.12. Lisäksi yhteistyössä Pyhäjärven
suojeluyhdistyksen ja Porin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa järjestetään Pyhäjärviralli 28.10.
Yhdistys toimii aktiivisesti seuraavissa BirdLife Suomen järjestämissä tapahtumissa: Pihabongaus,
Tornien taisto ja Pönttöbongaus. Yhdistys osallistuu Tornien taistoon 2–3 edustustornissa.

5. Tutkimus
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen valtakunnalliseen vuoden laji -projektiin, jonka kohteena vuonna
2017 on pikkutylli. Lisäksi vuoden 2016 lajiprojekti (koskikara) saatetaan loppuun talven 2016/2017

aikana. Projektilajille valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii kartoitusten riittävyydestä yhdistyksen
alueella esimerkiksi paikallisia vastuuhenkilöitä värväämällä.
Yhdistys pyrkii lisäämään toimialueellaan tehtävää valtakunnallista linnustonseurantaa kannustamalla ja
kouluttamalla jäseniä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seurantatutkimuksiin.
Markkinoinnissa painotetaan vesilintu- ja vakiolinjalaskentoja sekä TLY:n alueella että toimialueen
ulkopuolisilla harvaan asutuilla ja vähän lasketuilla alueilla.
Petolintutoimikunta seuraa pöllöjen ja päiväpetolintujen pesintää yhdistyksen alueella ja raportoi tuloksista
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja TLY:lle. Toimikunnan kokous on avoin kaikille kiinnostuneille.
TLY:n omien aktiivien vastuulla on yksi petoruutu.

6. Suojelu
Yhdistys toimii linnustonsuojelussa laajasti eri tasoilla: elinympäristöjen, lintupaikkojen, lajien ja
yksilöiden suojelun puolesta. Yhdistys seuraa maakunnassa tapahtuvaan kaavoitusta, maankäyttöä ja
viranomaispäätöksiä ottaen niihin tarvittaessa kantaa lausunnoin ja valituksin.
TLY jatkaa Kuusistonlahden, Mietoistenlahden ja Topokarinlahden ruovikoiden niittoa. Mahdollisuuksien
mukaan niitetään myös muita kohteita.
TLY:n linnustonsuojelurahastoa tehdään tunnetuksi. Hallitus myöntää rahaston varoja hyvin perusteltuihin
linnustonsuojeluprojekteihin yhdistyksen toimialueella.
IBA- ja FINIBA-kohteiden seurantaa jatketaan.
Yhdistys saattaa loppuun BirdLife Suomen Maakunnallisesti tärkeät lintupaikat –kartoitushankkeen.

7. Havaintoarkisto
TLY:n havaintotietokantana toimii BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen, valtakunnallinen
Tiira-lintutietojärjestelmä (www.tiira.fi). TLY:n tallentamatonta fenologia- ja Jurmon lintuasema-aineistoa
tallennetaan Tiiraan resurssien mukaan.
Vuosikatsauksien julkaisua jatketaan vuoden 2016 katsauksella. Lisäksi vanhoja katsauksia vuosilta 2002–
2012 julkaistaan sähköisesti vuoden aikana resurssien mukaan.
BirdLife Suomelle laaditaan
pikkuharvinaisuuskatsaukseen.

lajiyhteenvedot

Linnut-vuosikirjassa

julkaistaviin

faunistiseen

ja

Havaintoarkiston materiaalia luovutetaan korvauksetta ei-kaupallisiin tutkimusprojekteihin, ja muille
tahoille havaintoja voidaan toimittaa maksua vastaan. Maksut ohjataan suojelurahastoon.

8. Jurmon lintuasema
Jurmon lintuaseman perustoiminta rengastuksineen sekä vakioreitteineen ja -tarkkailuineen pidetään
ennallaan. Lintuasema toimii yhteistyössä Turun yliopiston biologian laitoksen ekologian osaston kanssa.

9. Talous
Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin. Jurmon lintuaseman toiminta rahoitetaan pääosin
lintuasemamaksuilla.
Muuta varainhankintaa on mainostilan myynti Ukulista ja kotisivuilta sekä tuotteiden, esimerkiksi tpaitojen myyminen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa ja projekteja rahoitetaan
jäsenkeräyksillä tai ulkopuolisella rahoituksella, kuten sponsorien, säätiöiden, rahastojen sekä
viranomaisten myöntämien tukien ja apurahojen avulla.
Jäsenmaksut vuonna 2017 ovat:
Aikuisjäsen 30 euroa
Nuorisojäsen 21 euroa
Perhejäsen 11 euroa
Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2017 ovat:
TLY:n jäsen 24 euroa
TLY:n jäsenen mukana majoittuva 10 vuotta täyttänyt perheenjäsen 24 euroa
Muu miehittäjä 36 euroa
Jurmon asemamaksusta on vapautettu
TLY:n nuorisojäsen
TLY:n jäsenen mukana majoittuva alle 10-vuotias perheenjäsen
aseman ainaismaksun rakennushankkeen yhteydessä suorittanut.
Retkimaksut
Yhdistyksen retkistä peritään jäseniltä alempi maksu kuin muilta. Tavanomaisten retkien
jäsenalennus on 5 euroa.
Päiväbussiretkien hinta on alle 18-vuotiaille jäsenille 5 euroa.

