
TURUN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017      

 

1. Yleistä 

 

Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 52. toimintavuonna 2017 olivat 

havaintojen keruu ja lintuasematoiminnan ylläpitäminen. Muita oleellisia yhdistystoiminnan osia 

olivat kokousten järjestäminen, jäsenlehti Ukulin julkaiseminen, Ukuliverkko-sähköpostilistan sekä 

kotisivujen ylläpitäminen, linnustonsuojelu ja tutkimus. Lisäksi yhdistys järjesti lintukävelyjä, 

opastusta tärkeillä lintupaikoilla ja yleisöretkiä. Yhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa 

www.tly.fi, Facebook- ja Instagram-sivu sekä sähköpostilista Ukuliverkko. Havainnot kerättiin 

pääasiassa käyttäen BirdLife Suomen Tiira-havaintotietojärjestelmää. 

 

2. Hallinto 

 

Yhdistyksen hallituksessa oli 9 henkilöä. Taulukkoon 1 on koottu luottamushenkilöt 

vastuualueineen sekä heidän läsnäolonsa vuoden seitsemässä kokouksessa. 

 

Taulukko 1. Hallituksen jäsenet vastuualueineen 

Nimi: tehtävä Läsnä 

Leena Tervaportti: retki-, jäsen- ja postivastaava 6/7 

Jorma Hellstén: varapuhaanjohtaja, Jurmon asemanhoitaja 7/7 

Olli Kanerva: taloudenhoitaja 1/7 

Kim Kuntze: aluevastaava, Jurmon asemanhoitaja 6/7 

Esa Lehikoinen: puheenjohtaja 7/7 

Merja Tieaho: myynti- ja varastovastaava 5/7 

Ina Tirri: linnustonsuojeluvastaava, kotisivuvastaava 7/7 

Jari Kårlund: tiedottaja 7/7 

Tommi Glorioso: sihteeri, nuorisojaoston puheenjohtaja 5/7 

 

Hallituksen ulkopuolisia vastuuhenkilöitä: 

Arto Kalliola (lintukävelyt ja torniopastukset) 

Petri Vainio (Facebook-sivut ja torniopastukset) 

Asko Suoranta (järvilintuarkiston hoitaja) 

Hannu Allonen (Ukuliverkon moderaattori) 

 

TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2017: 

 

Aluerariteettikomitea (ARK). Kokoonpano: Markus Lampinen (puheenjohtaja), Ville Räihä 

(sihteeri), Paul Boijer, Mikael Nordström ja uutena Totti Toiskallio. Osa havainnoista käsiteltiin 

kokouksissa, osa sähköpostin välityksellä. ARK julkaisi Ukulissa vuoden 2016 ARK-katsauksen. 

 

Petolintutoimikunta. Petolintutoimikunnan työhön osallistui noin 20 harrastajaa ja sen 

puheenjohtajana toimi Seppo Pekkala. Toimikunnan jäsenten toiminnan pääosa suuntautui 

petolintujen pesimäkartoituksiin ja pesintämahdollisuuksien parantamiseen. Tärkeimpiä 

kohdelajeja olivat maa- ja merikotka, kalasääski, kolopöllöt ja huuhkaja, kana-, varpus-, tuulija 

hiirihaukka. Jäsenet osallistuivat petolintujen valtakunnallisiin kartoituksiin (merikotka- ja 



sääksiselvitykset, petolinturuutujen kartoitus sekä pesintähavaintojen keruu ns. petolintujen B-

lomakkeella).  

 

Tutkimustoimikunta. Esko Gustafsson (puheenjohtaja, laskentavastaava). Ks. Tutkimustoiminta. 

 

Havaintotoimikunta. Puheenjohtaja Kim Kuntze.  

 

Nuorisojaosto. Puheenjohtaja Tommi Glorioso. Ks. Nuorisotoiminta.  

 

Suojelutoimikunta. Puheenjohtaja Markus Ahola. Ks. Suojelu  

 

Ukulin toimituskunta. Mikko Oivukka (päätoimittaja), Susanna Auvinen, Esko Gustafsson, Turkka 

Kulmala ja Kim Kuntze.  

 

BirdLife Suomen edustajistossa yhdistystä edustivat Markus Ahola, Esa Lehikoinen, Arto Kalliola, 

Kim Kuntze, Jari Kårlund ja Mikko Oivukka. 

 

3. Jäsenistö 

 

Yhdistyksessä oli vuoden päätteksi 1093 jäsentä. Näistä kunniajäseniä on 5 jäsentä, nuorisojäseniä 

39 sekä perhejäseniä 59. Nuorisojäseniksi lasketaan vuoden 1991 tai sen jälkeen syntyneet. 

 

4. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen 

 

Jäsenlehti Ukulia toimitti viisihenkinen toimituskunta, johon kuuluivat Mikko Oivukka 

(päätoimittaja), Susanna Auvinen, Esko Gustafsson, Turkka Kulmala ja Kim Kuntze. Vuoden aikana 

ilmestyivät Ukuli 1/2017 (vuosikatsaus 2016) ja 2/2017. 

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin BirdLife Suomen Tiira-lehden yhdistyspalstalla, yhdistyksen 

kotisivuilla, Ukuliverkossa, Turun Sanomien Ajassa-palstalla sekä yhdistyksen Facebook-sivulla ja 

Instagram-tilillä. TLY tai sen edustajat esiintyivät valtakunnan- ja paikallismedioissa mm. 

Pihabongauksesta ja torniopastuksista. Medioita, joissa yhdistys esiintyi, olivat mm. Turkulainen, 

Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Turun Radio, Vakka-Suomen Sanomat, Aamuset ja Yle. 

 

Yhdistyksellä oli koko vuoden käytössään kymmenen suljettua sähköpostilistaa: hallitus-, aktiivit-, 

ylläpito-, suojelu-, havaintotoimikunta- ja nuorisoverkko sekä ARK:n sisäinen lista, Ukulin 

toimituskunnan lista, linturetkioppaiden lista ja MAALI-hankkeen lista. Sähköpostilistat toimivat 

TLY:n oman domainin alla. Yhdistyksen keskeisillä toimijoilla oli käytössään 

aliassähköpostiosoitteet. 

 

Sähköpostilista Ukuliverkko oli jäsenten ja kaikkien muidenkin linnuista kiinnostuneiden 

käytettävissä. Vuoden lopussa Ukuliverkolla oli 461 tilaajaa. 

 

Yhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.tly.fi. Sivuilla tiedotettiin yhdistyksen ajankohtaisista 

asioista. Kotisivuja päivittivät vuoden aikana Esko Gustafsson, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Kim 

Kuntze, Jari Kårlund, Markus Lampinen, Leena Tervaportti, Ina Tirri ja Petri Vainio. 

 

 



Sosiaalinen media 

 

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:llä oli vuonna 2016 käytössään kaksi julkista Facebooksivua: 

‘‘Turun lintutieteellinen yhdistys’ ja ‘Jurmon lintuasema’ sekä Instagram-tili @turunlty. 

Yhdistyssivua käytettiin niin tiedotus- kuin tapahtumakertomuskanavana, ja siellä jaettiin yleisiä 

lintu-uutisia ja tutkimustietoa. Lintuaseman sivu kertoi lähinnä lintuaseman toiminnasta ja 

vähemmässä määrin Jurmon saaresta ja Saaristomerestä. Instagram palveli lähinnä tunnelmien 

jakamista, pienessä määrin uutisointiakin. 

 

Facebook-sivu: Turun Lintutieteellinen Yhdistys  

 

TLY oli totuttuun tapaan hyvin aktiivinen Facebookissa vuonna 2017. TLY:n yhdistyssivusta 

tykkäävien määrä kasvoi vuoden aikana 954:stä 1323:een. Birdlife Suomen jäsenyhdistyksistä TLY 

on toiseksi seuratuin. 

 

TLY julkaisi vuoden 2017 aikana noin 194 päivitystä. Facebookin välityksellä lähinnä jaettiin tietoa 

tapahtumista ja kampanjoista ja levitettiin ajankohtaisia lintu-uutisia. Toimintaa tuotiin esiin myös 

yhdistyksen retkien ja tapahtumien lyhyillä kuvakertomuksilla. Eniten näkyvyyttä saavutti 

yhdistyksen pitkäaikaisen aktiivin Jorma Tenovuon Utön-elämästä kertovan Turun Sanomien 

uutisen jakaminen (10 100 näkijää, 258 tykkäystä) 13.5. Yli 3000 henkeä tavoitettiin myös 

pöllökävelykertomuksella 24.2. (4003 tavoitettua, 128 tykkäystä), hyvästä pöllövuodesta kertovan 

YLE:n uutisen jakaminen 23.3. (3500 tavoitettua, 101 tykkäystä), lintutilannekatsaus 20.3. (3300 

tavoitettua, 80 tykkäystä) ja syksyn torniopastusten ennakkomainos 2.8. (3200 tavoitettua, 71 

tykkäystä). Vuoden toiseksi tykätyin julkaisu oli Jenni Lindstedtin valinnasta vuoden Ukuliksi kertova 

julkaisu (2200 tavoitettua, 303 tykkäystä). 

 

TLY:n sivuja päivittivät ja yhdistyksen nimissä Facebookissa kommentoivat vuonna 2017 Petri 

Vainio, Kim Kuntze, Mikko Oivukka, Esa Lehikoinen, Jari Kårlund ja Turkka Kulmala. 

 

Instagram-sivu: turunlty 

 

Instagramin puolella yhdistyksellä oli noin 320 seuraajaa. Nousua edellisvuoteen verrattuna on 120 

seuraajaa. Vastaavasti 41 julkaisun yhteistykkääjämäärä oli 1675, kun vuonna 2016 jäätiin alle 

tuhanteen. 

 

 

 

 

 

5. Kokoukset ja tapahtumat 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta Turun yliopistolla. Kevätkokous oli 

huhtikuun neljäntenä päivänä. 16 osallistujaa kuuli ”peruskauran” lisäksi Jurmon pesivien 

kivitaskujen selvittämisprojektista ja Mietoistenlahden kehittämisestä. Syyskokous pidettiin 

marraskuun seitsemäntenä päivänä. 24 osallistujan voimin keskusteltiin esimerkiksi vaihtoehdosta 



sähköpostilistalle. Markus Lampisen Baikal-matkan jälkeen siirryttiin totuttuun tapaan Proffan 

kellariin. 

  

6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisojaosto järjesti perinteisen Ruissalorallin tammikuussa. Mukana oli 22 nuorta ympäri maata. 

Voiton veivät Markus Lampinen ja Teemu Sirkkala uudella ralliennätyksellä 49 lajia. Jurmossa kävi 

nuoria vaihtelevalla kokoonpanolla. Jaostolaisia havaittiin myös kesällä suorittamassa 

linjalaskentoja Lapissa. 

 

7. Jurmon lintuasema 

 

Vuosi 2017 oli Jurmon lintuaseman 57. toimintavuosi. Peräti 123 havainnoijaa miehitti asemaa 

yhteensä 309 vuorokautena, joka on historian toiseksi paras määrä (ennätys 311 vrk vuonna 2015). 

 

Koko kevät- ja syysmuuttokaudeksi saatiin jälleen järjestettyä upean kattava miehitys (taulukko 1). 

Kevään yhtenäinen miehitys alkoi 27.2. ja jatkui 11.6. asti. Syksyllä asema oli miehitettynä joka 

päivä 13.8.–5.11. Myös kesäkuukaudet olivat tänä vuonna kohtalaisesti havainnoidut. 

 

Vähintään kymmenen vuorokautta asemalla vietti 30 henkilöä, joista kahdeksan viihtyi yli 20 

päivää. Aktiivisimmat olivat Timo K. Palomäki 159 vrk, Jari Helstola 56, Osmo Kivivuori* 54, Kim 

Kuntze* 46, Tapani Veistola 33, Jorma Hellstén 31, Vesa Virtanen 27 ja Sebastian Andrejeff 21 

(rengastajat merkitty asteriskilla). 

Taulukko 2. Miehitys- ja miehittäjävuorokaudet kuukausittain. 

 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo yht 

miehitysvrk 18 16 31 30 31 22 26 28 30 31 23 23 309 

miehittäjävrk 53 39 102 127 144 41 75 92 112 155 70 35 1097 

 

 

 Rengastus 

Rengastusaktiivisuus oli jälleen Jurmon historian paras. Rengastusvuorokausia kertyi 162 ja 

rengastuksia peräti 14 659. Rengastustiedot on koottu taulukkoon 2. 

Taulukko 3. Rengastusvuorokaudet ja rengastusmäärät kuukausittain. 

 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo yht 

rengastusvrk 1 0 10 24 31 8 8 15 22 27 10 6 162 

rengastusmäärä 14 0 277 1653 4355 124 85 204 3418 3973 522 34 14659 

 

Tarkkaan säädelty vakiopyynti suon ja männikön verkkopaikoilla jatkui kolmatta vuotta. Suolla 

vakiopyyntejä saatiin kasaan 56 ja männikössä 99. Suurimmat puutteet vakiopyyntien pitämisessä 

ovat olleet muuttokausien alku- ja loppupäät, näin tänäkin vuonna. 

Runsaimmat lajit olivat punarinta (4064 rengastusta), hippiäinen (3485) ja syksyn vaeltaja urpiainen 

(1302). Harvinaisempia tapauksia olivat muun muassa pikkutylli, pikkutiira, kolme hiiripöllöä, 



etelänsatakieli, kaksi sepelrastasta, kolme kirjokerttua, hippiäisuunilintu, neljä taigauunilintua, 

kaksi tulipäähippiäistä, neljä sepelsieppoa, yksi risteymäsieppo, taviokuurna ja kaksi pulmusta. 

Merisirriprojekti jatkui edelleen, ja sirrejä saatiin rengastettua 69. Samalla kontrolloitiin lukuisia 

Jurmossa aiemmin rengastettuja lintuja, mm. loppuvuonna 2012 rengastettu yksilö. 

Jurmossa rengastetuista linnuista saatiin vuoden 2017 aikana 25 ulkomaista ja 16 suomalaista 

löytöä. Ulkomailla rengastettuja lintuja kontrolloitiin Jurmossa 14, muualla Suomessa rengastettuja 

puolestaan kymmenen. Eräs mielenkiintoinen tapaus oli Osmo Kivivuoren 3.9. rengastama nuori 

kanahaukka, joka kontrolloitiin 25.9. Signilskärin lintuasemalla ja sen jälkeen vielä 9.11. Ruotsin 

Blekingessä. 

Rengastajien miehityspäivät on lueteltu edellä; kaikki eivät toki rengastaneet jokaisena 

miehityspäivänään. Kahdeksan rengastajaa keräsi vyölleen yli tuhat kihlausta. Eniten rengastivat 

Lauri Kokkala (2596 yksilöä), Ohto Oksanen (2329), Osmo Kivivuori (1572), Kim Kuntze (1516) ja 

William Velmala (1326). 

Mitta-aineistoa (siiven pituus, paino sekä rasva- ja lihasindeksi) kartuttivat eniten Osmo Kivivuori 

(yhteenlaskettu mittatietojen määrä 2320), Kim Kuntze (1828), Lauri Kokkala (1312), Jouni Saario 

(906) ja Ohto Oksanen (718). 

 

Muu toiminta 

Aseman vanhan aineiston digitointi eteni vuoden aikana hienosti. Vuoden lopussa digitoituna oli 21 

mappia eli puolen vuoden aineistoa ja digitoitavana 20 muuta. 

Asemarakennusta maalattiin heinäkuisissa talkoissa, joihin osallistui viisi aktiivia. 

Saaressa käyneille koululais- ja opiskelijaryhmille esiteltiin pyydettäessä aseman toimintaa ja 

rengastusta. 

 

Facebook-sivu 

Jurmon Facebook-sivusta tykkäävien määrä kasvoi tasaisesti 1 551:stä 1 774:ään. Kim Kuntze ja 

Petri Vainio huolehtivat sivujen päivittämisestä. Monet havainnoijat luovuttivat ajankohtaisia 

kuviaan Facebook-käyttöön. Kaikkiaan sivu tuotti vuoden aikana 65 päivitystä. 

 

8. Retket 

 

Yhdistys järjesti  vuoden 2017 aikana 11 retkeä, 12 lintukävelyä ja torniopastuksia sekä keväällä 

että syksyllä. Lisäksi yhdistys osallistui  Suomi 100 -tapahtumaan Koroisissa, jossa osana 

tapahtumaa järjestettiin yölaulajaretki. Yhdistys oli mukana myös pihabongauksessa järjestämällä 

yleisen opastetun pihabongaustapahtuman Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Syysretki 

Linnavuorelle jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi perumaan. Pihabongaukseen osallistuvien pihojen 

määrä kasvaa vuosi vuodelta: Vuonna 2017 pihoja oli 1192.  

 
 
 



Retket 
 
Tammikuun alussa 5.-8.1.17 yhdistyksen oppaat ja Jurmon konkarit ohjasivat noviiseja Jurmon 
lintuaseman toimintatapoihin Jurmon lintuasemalla. 
 
Pihabongauksen yhteydessä järjestettiin opastusta linturuokinnalla Kasvitieteellisen puutarhan 
pihalla.  
 
Suosittu pöllöretki Ruissalossa oli 24.2.17 ja pidemmälle ulottuva bussiretki pöllöjen seuraamiseen 
oli 10.3. Maaliskuun lopulle ajoittui vielä Utön viikonloppuretki. 
 
Huhtikuussa kahden Ruissalon lintukävelyn lisäksi oli muutonseurantaa Liedon Vanhalinnan laella. 
 
Toukokuussa Tornien taiston lisäksi järjestettiin kevätretki Haliakselle, joka oli TLY:n 50-vuotislahja 
Tringalta. Toukokuisissa maisemissa kävimme myös Liesjärvellä päivävaelluksella. Yölaulajaretkellä 
kuunneltiin Aurajoen rannan laulajia. Uudessakaupungissa järjestettiin retki Pampriniemeen. 
 
Kesäkuussa yhdistys osallistui Luonnopäivä tapahtumaan toisen yölaulajaretken merkeissä. 
 
Syyskuussa oli vielä toinen noviisien opetusretki Jurmon lintuasemalle. 
 
Kaiken kaikkiaan retkille osallistui n. 400 henkeä lukuunottamatta lintukävelyitä ja torniopastuksia. 
Suosituin yksittäinen retki oli Ruissalon pöllöretki. Edellisen määrän lisäksi Luonnonpäivä-
tapahtumaan osallistui n. 40 henkilöä. 
 

Opastukset 

 

Yhdistys järjesti vuonna 2017 Turun Ruissalossa 14 opastettua lintukävelyä. Kävelyihin osallistui 

keskimäärin 32 opastettavaa (mediaani 26,5, vaihtelu 11–72 henkeä). Lintukävelyillä oli 

keskimäärin kuusi opasta (vaihtelu 4–10). 

 

TLY vastasi Birdlife Suomen 100 lintulajia -haasteeseen: vuoden aikana lintukävelyillä tavattiin 

yhteensä 109 lintulajia (22–69 lajia/kävely). Lintukävelyiden oppaina olivat Matti Eloranta, Arto 

Kalliola, Pekka Arki, Jorma Hellstén, Petri Vainio, Petri Laine, Leena Tervaportti, Kai Piikkilä, Jenni 

Lindstedt, Heimo Mänty, Raimo Hyvönen, Esa Lehikoinen, Lennart Saari ja Mikko Oivukka. 

 

Yhä suositummat torniopastukset jatkuivat keväällä Järvelän lavalla, Kuusistonlahdella, 

Piikkiönlahdella, Firskalanlahdella, Raisonlahdella sekä Hiunjärvellä. Oppaat ansioituivat 74 

opastuksella. Myös opastusten määrä on noussut 13 kerralla viime vuodesta. Suosituin oli Järvelä, 

jonne järjestettiin myös koululaisvierailuja useammalle sadalle oppilaalle. Syksyllä järjestettiin 44 

torniopastusta aikavälillä 14.8. – 15.9. Yhdistys kiittää seuraavia vuoden aikana opastaneita: Matti 

Eloranta, Jorma Hellstén, Raimo Hyvönen, Kauko Häkkilä, Arto Kalliola, Petri Laine, Rauno Laine, 

Jenni Lindstedt, Ari Linna, Heimo Mänty, Tarja Pajari, Esko Gustafsson, Turkka Kulmala, Esa 

Lehikoinen, Mikko Niemi, Kai Piikkilä, Leena Tervaportti ja Petri Vainio. 

 

 

 

 

 



9. Linturallit ja kisat 

Vuoden 2017 kesäralli kisattiin 30.6. - 1.7. Paraisilla. Voittaneella joukkueella, johon kuuluivat Tapio 

Aalto, Soili Leevelahti, Henrik Lindholm ja Jyrki Normaja, oli 123 lajia ja rallissa havaittiiin  yhteensä 

144 lajia. 2.12. pidetyn talvirallin ensimmäsen sijan vei joukkue Andrejeff ym. Siihen kuuluivat 

Sebastian Andrejeff, Paul Boijer, Kim Kuntze, Aleksi Mikola sekä Meri Öhman.  

Pyhäjärviralli kisattiin 28.10. Voittajaksi selvisi joukkue Satakunnasta: Pakkokäyrä (Kari Kekki, Juha 

Järvi, Jari Lagerroos, Arto Kaituri) tuloksella 71 lajia. 

10. Suojelu 

 

TLY:n linnustonsuojelutoimintaa organisoitiin vuonna 2017 pääasiassa hallituksen kokouksissa ja 

sähköpostilistan välityksellä. Yhdistyksen linnustonsuojelu-aiheisella sähköpostilistalla oli noin 40 

tilaajaa.  

 

TLY:n IBA-vastaavana vuonna toimi vuonna 2017 Kim Kuntze. Yhdistyksen alueella on neljä IBA-

aluetta, joiden kohdevastaavina olivat seuraavat henkilöt: Jouko Lehtonen (Ruissalo), Mikael 

Nordström (Korppoon-Nauvon eteläinen saaristo) ja Jukka Sillanpää (Mietoistenlahti) ja Pekka 

Toola (Paimionlahti). 

 

Mietoistenlahden ja Kuusistonlahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan. Jukka Sillanpää oli 

vastuussa Mietoistenlahdesta sekä edusti TLY:tä Saaren kartanon yhteistyöryhmässä, Esko 

Gustafsson puolestaan vastasi Kuusistonlahden niitosta. IBA- ja FINIBA-alueiden linnustotiedot 

karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen kautta. 

 

 

11. Tutkimustoiminta 

BirdLife Suomen vuoden 2017 laji oli pikkutylli, jota etsittiin kesän taitteessa sopivista 

pesimäympäristöistä. Lajivastaavana oli Kim Kuntze. 

Talvilintulaskennat suoritettiin aktiivisesti. Keväällä saatiin tulokset 66 reitiltä. Harmillista hajontaa 

esiintyi syksyllä, koska joulun laskentoihin saatiin tulokset 75 reitiltä, mutta aiemmin syksyllä vain 

57 reitiltä.  

Kesällä laskettiin hienosti 19 vakiolinjaa 21:stä. Puuttuvat linjat olivat Paraisilla. Rajattomien 

mahdollisuuksien pistereittejä laskettiin viime vuosien tason mukaisesti kymmenen kappaletta. 

Pesintöjen selvittämisen kannalta tärkeitä vesilintuja laskettiin 48 kohteessa touko-kesäkuussa. 

TLY:n jäsenet ovat olleet mukana myös saaristolintulaskennoissa, joita koordinoivat Metsähallitus 

ja Turun kaupunki. 

 

12. Havaintoarkisto 

 

Tiirasta löytyi vuoden loppuun mennessä 2 193 156 havaintoa TLY:n keruualueelta. Havaintoja on 

kertynyt yli 200 000, hieno luku! Kim Kuntze, Ina Tirri ja Esa Lehikoinen ovat jatkaneet ansiokasta 

työtä Jurmon paperilla olevien havaintojen siirtämiseksi Tiiraan.  

 



Hallitus kannustaa jäseniä ilmoittamaan vanhoja havaintojaan Tiiraan, jotta esimerkiksi 

populaatioiden kantoja pystyttäisiin tarkastelemaan pidemmältä aikaväliltä ja käyttämään hyödyksi 

esimerkiksi kestävämmän ympäristöpolitiikan ja kaavoituksen ajamisessa.  

 

13. Talous 

 

Yhdistyksen toiminnan rahoittamisessa tärkein tulolähde on jäsenmaksut, jotka ovat viime vuosina 

olleet kasvamaan päin ilahduttavan jäsenmäärän kasvun myötä (18575,85 € vuonna 2017). 

Jäsenmaksut kerää Suomen lintutieteellisten yhdistysten keskusjärjestö BirdLife Suomi ry ja se 

tilittää paikallisyhdistysten osuudet pari kertaa vuodessa. Toinen merkittävä tulojen lähde on 

asemamaksut (3230,00 € vuonna 2017). Vuosittaisilla asemamaksuilla pyritään kattamaan Jurmon 

lintuaseman päivittäinen toiminta ja aseman normaalit ylläpitokulut. Sen sijaan ajoittaisiin 

suurempiin investointeihin tarvitaan lisäksi muuta rahoitusta (jäsenmaksutulot, avustukset, 

lahjoitukset).  

Suojeluvarojen keräystä varten yhdistyksellä on oma tili (FI41 1743 3000 0120 25), jolle kertyviä 

euroja käytetään yksinomaan linnuston ja luonnon suojeluun. Tilille voi kuka tahansa tehdä 

lahjoituksen suojelutarkoituksiin, mutta sinne on ohjattu myös mm. yhdistyksemme 

retkiopastuksista ja Varsinais-Suomen Tiira-havaintojen myynnistä saatavat tulot. 

 

Talous on kirjattu tarkasti kevätkokouksessa ja yhdistyksen kotiviuilla esiteltävässä tilinpäätökseen. 

 

 

Kiitän kaikkia toimintakertomukseen tietoja toimittaneita 

Turussa 21.3.2017  

 

Hallituksen sihteeri Tommi Glorioso  


