Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. Yleistä
Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 49.
toimintavuonna 2014 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
ja sähköpostilista Ukuliverkko. Havainnot kerättiin pääasiassa käyttäen BirdLife
Suomen Tiira-havaintotietojärjestelmää.
2. Hallinto
Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2014 aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen
kokoonpano, tehtävänjako ja kokouksiin osallistuminen on koottu taulukkoon 1.
Taulukko 1. Hallituksen jäsenet vastuualueineen.
Nimi
Tehtävä
Markus Ahola
linnustonsuojeluvastaava
Jorma Hellstén
varapuheenjohtaja, tiedottaja
Raimo Hyvönen
puheenjohtaja
Olli Kanerva
taloudenhoitaja
Kim Kuntze
sihteeri, aluevastaava, nuorisojaoston puheenjohtaja
Juha Kylänpää
Jurmon lintuaseman hoitaja
Arttu Lehtonen
kotisivuvastaava
Taina Nyman
myynti- ja kokousvastaava
Leena Tervaportti
postivastaava, retkivastaava, jäsenasiavastaava

Läsnä
4/9
7/9
9/9
4/9
5/9
8/9
3/9
7/9
7/9

TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2014:
Aluerariteettikomitea (ARK). Kokoonpano: Kalle Rainio (puheenjohtaja), Markus
Lampinen (sihteeri), Mikael Nordström, Ville Räihä ja Peter Uppstu. Osa
havainnoista käsiteltiin kokouksissa, osa sähköpostin välityksellä. ARK julkaisi
Ukulissa vuoden 2013 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-, tuuli- ja hiirihaukka. Jäsenet osallistuivat
petolintujen valtakunnallisiin kartoituksiin (merikotka- ja sääksiselvitykset,
petolinturuutujen kartoitus sekä pesintähavaintojen keruu ns. petolintujen Blomakkeella). Toimikunnalla oli vuoden aikana yksi kokous.
Tutkimustoimikunta. Esa Lehikoinen ja Esko Gustafsson.

Havaintotoimikunta. Puheenjohtaja Kim Kuntze.
Nuorisojaosto. Puheenjohtaja Kim Kuntze. Ks. Nuorisotoiminta.
Linnustonsuojelutoimikunta. Puheenjohtaja Markus Ahola. Ks. Suojelu
Ukulin toimituskunta. Mikko Oivukka (päätoimittaja), Susanna Auvinen, Esko
Gustafsson, Turkka Kulmala.
BirdLife Suomen edustajistossa yhdistystä edustivat Markus Ahola, Raimo Hyvönen,
Arto Kalliola, Kim Kuntze, Jari Kårlund ja Mikko Oivukka.
Lisäksi yhdistyksessä toimivat seuraavat henkilöt:
Esko Gustafsson (atlasvastaava, laskentavastaava, tutkimustoiminta)
Arto Kalliola (lintukävelyiden ja torniopastusten koordinaattori)
Kalle Rainio (Jurmon lintuaseman varahoitaja)
Asko Suoranta (järvilintuarkiston hoitaja)
Hannu Allonen (Ukuliverkon moderaattori)
3. Jäsenistö
Koko jäsenmäärä oli 31.12.2014 884. Varsinaisia jäseniä oli 788, nuorisojäseniä 30,
perhejäseniä 50, kunniajäseniä 5 ja ainaisjäseniä 11. Nuorisojäseniksi on laskettu
jäsenet, jotka ovat syntyneet vuonna 1989 tai myöhemmin.
4. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen
Jäsenlehti Ukulia toimitti nelihenkinen toimituskunta, johon kuuluivat Mikko
Oivukka (päätoimittaja), Susanna Auvinen, Esko Gustafsson ja Turkka Kulmala.
Vuoden aikana ilmestyivät Ukuli 2/2013, 1/2014 ja 2–3/2014.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin BirdLife Suomen Tiira-lehden yhdistyspalstalla,
yhdistyksen kotisivuilla, Ukuliverkossa, Turun Sanomien Ajassa-palstalla ja
yhdistyksen Facebook-sivulla.
TLY tai sen edustajat esiintyivät valtakunnan- ja paikallismedioissa mm. Tornien
taistosta, pihabongauksesta, merimetsoista, talvilintulaskennoista ja saaristolinnuista.
Medioita, joissa yhdistys esiintyi, olivat mm. MTV3, Turun Sanomat, Turun Radio,
Vakka-Suomen Sanomat ja Kunnallislehti.
Yhdistyksellä oli koko vuoden käytössään kuusi suljettua sähköpostilistaa: hallitus-,
aktiivit-, ylläpito-, suojelu-, havaintotoimikunta- ja nuorisoverkko. Hallitusverkkoon
kuuluivat hallituksen jäsenet ja aktiivit-listalle hallituksen jäsenten lisäksi useita
yhdistyksen aktiiveja. Ylläpitolistalla hoidettiin kotisivujen ylläpitoon liittyviä asioita,
havaintotoimikunnan listalla puolestaan katsauksiin ja Tiiraan liittyviä asioita.

Sähköpostilistat toimivat TLY:n oman domainin alla. Yhdistyksen keskeisillä
toimijoilla oli käytössään alias-sähköpostiosoitteet.
Sähköpostilista Ukuliverkko oli jäsenten ja kaikkien muidenkin linnuista
kiinnostuneiden käytettävissä. Ukuliverkko on ollut toiminnassa 14 vuotta. Vuoden
lopussa Ukuliverkolla oli 432 tilaajaa, jotka lähettivät kuukausittain 25 (helmikuu) ⎯
136 (joulukuu) viestiä. Vuoden aikana Ukuliverkkoon lähetettiin yhteensä 792 viestiä.
Yhdistys siirsi kotisivut osoitteesta www.tly.info osoitteeseen www.tly.fi, ja samalla
siirryttiin käyttämään uutta palveluntarjoajaa. Sivuilla tiedotettiin yhdistyksen
ajankohtaisista asioista. Lisäksi sivuja täydennettiin esimerkiksi rengastuksesta ja
suojelusta kertovien osioiden osalta. Kotisivuja päivittivät vuoden aikana Esko
Gustafsson, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Kim Kuntze, Juha Kylänpää, Jari Kårlund,
Arttu Lehtonen ja Leena Tervaportti.
Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 1.1.2014 160 tykkääjää, 31.12.2014 jo 310.
Julkaisuja kertyi vuoden aikana 328. Pääasiallinen ylläpitäjä oli Petri Vainio,
vähäisemmässä määrin päivittämiseen osallistuivat Jorma Hellstén ja Kim Kuntze.
5. Kokoukset ja jäsenillat
Vuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous 25.3. ja
syyskokous 12.11. Kevätkokoukseen osallistui 32 ja syyskokoukseen 20 yhdistyksen
jäsentä.
6. Nuorisotoiminta
Nuorisojaoston toimintaan osallistui vuoden 2014 aikana noin 20 TLY:n
nuorisojäsentä. Lisäksi monia retkiä järjestettiin yhdessä Tringan ja PiLY:n nuorten
kanssa. Erillisten nuorisojaoston retkien erottaminen alkaa olla mahdotonta, sillä
nuorten retkeily tapahtuu isolta osalta jaostolaisten kesken. Uusia aktiivisia jäseniä on
ilahduttavasti saatu mukaan ns. virallisten nuorisojaostoretkien vähäisyydestä
huolimatta.
Vuosi avattiin kolmatta vuotta peräkkäin järjestetyllä Ruissalo-rallilla 18.1. Kisaan
osallistui yhdeksässä joukkueessa 21 nuorta, joista seitsemän TLY:n ulkopuolelta.
Tapahtuma oli oiva tilaisuus tutustua uusiin nuoriin lintuharrastajiin ympäri eteläisen
Suomen. Voitto meni Paul Boijerille ja Kim Kuntzelle 35 lajilla.
Muita talvisia tapahtumia olivat Erätulet-tapahtuman lintuopastus, joka hoidettiin
jaostolaisten voimin, pari talvilintulaskentaa sekä viikonloppu, joka vietettiin
Pirkanmaan lintupaikkoihin tutustuessa yhdessä PiLY:n nuorten kanssa.
Keväällä käytiin yhtenä viikonloppuna kartoittamassa valkoselkätikkareviirejä Salon
takamailta – huonolla menestyksellä. Hirvensalossa pidettiin erityisesti lapsille ja
nuorille suunnattu pöllöretki, jolle osallistui oppaiden lisäksi 11 lasta ja heidän
huoltajinaan 12 aikuista. Jaoston oma pöllöretki tehtiin perinteiseen suuntaan
Nousiaisten–Yläneen–Mynämäen metsäseuduille.

Jurmon lintuasemalla miehitettiin pariin otteeseen: ensin maaliskuussa ja toisen
kerran huhtikuussa. Ensimmäisestä reissusta jäivät mieleen ainakin aikainen avosetti,
pari vuorihemppoa ja valtavat määrät aikaisin saapuneita hyönteissyöjiä. Toisella
retkellä pultattiin reilu tuhat lintua, etupäässä punarintoja; laatuna verkoista pari
sepelsieppoa ja verkkojen ulkopuolelta Jurmossa kova nokikana.
Kesäkuun kohokohta oli Lapin-retki 13.–22.6., johon lähdettiin neljän TLY:n, kolmen
Tringan ja kahden PiLY:n nuoren voimin. Reitti kulki Itä-Suomen yölaulajapaikoilta
pohjoiseen aina Utsjoelle saakka ja sieltä Pohjois-Pohjanmaan kautta takaisin. Toinen
autokunta jäi vielä yhdeksi lisäviikoksi Norjaan ja Lappiin. Retken aikana laskettiin
13 vakiolinjaa, nautittiin hienoista maisemista ja pohjoisen lajeista sekä tehtiin
muutama hauska spontaani löytö: pikkukultarintareviiri Joensuussa, harjalintu
Inarissa ja viiriäinen Parikkalassa.
TLY:n kesäralliin osallistuttiin parilla nuorisojoukkueella, joiden lisäksi muutama
jaostolainen oli mukana ikämiesten ja –naisten joukkueissa. Elokuussa suunnattiin
Jurmoon ja syys–lokakuussa tehtiin muutamia päiväretkiä lähiseuduille.
Loppuvuoden aktiviteeteista mainittavin oli TLY:n talviralli, johon osallistuttiin
parilla nuorisojoukkueella.
7. Jurmon lintuasema
Vuosi 2014 oli Jurmon lintuaseman 53. toimintavuosi. Miehityspäiviä kertyi 289,
upea uusi ennätys (edellinen oli 273 vuodelta 2012). Tähän vaikutti merkittävästi
pitkäaikaismiehittäjä 3.3.–27.5. sekä 18.8.–23.10. Aseman ainoana hän havainnoi
keväällä 18 ja syksyllä 17 päivänä. Viime vuosien miehityspäivien määrä näkyy
seuraavassa vertailussa:
2010
2011
2012
2013
2014

239
237
273
250
289

Miehitystilanteen huonoja kuukausia olivat helmikuu ja joulukuu, joina asemalla oli
väkeä alle puolena päivistä. 1.3.–8.6. loistavaa yhtenäistä miehitystä himmentää yksi
tyhjä päivä 7.5., jolloin pitkäaikaismiehittäjän pakollista asiointireissua ei saatu
paikattua. Syksyn yhtenäistä miehitystä 6.8.–13.11. katkovat yksittäiset päivät 12.9. ja
31.10.
Taulukko 2. Miehitys-, miehittäjä- ja rengastusvuorokaudet kuukausittain
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Miehittäjinä palveli 109 eri henkilöä. Seuraava asetelma kertoo henkilömäärät viime
vuosilta:

2010
2011
2012
2013
2014

98
108
106
101
109

Erillisiä miehitysjaksoja oli 195 (vuotta aiemmin 166, sitä aiempana 187).
Miehitysjaksoista 52 ( 27 %) oli kaksipäiväisiä, eli useimmiten viikonloppu: lauantai
ja puolet sunnuntaista. Himpun verran enemmän oli nelipäiväisiä miehitysjaksoja (54
eli 28%). Yli neljän päivän jaksoja oli 55 (28 %). Yli nelipäiväisten jaksojen osuus
kasvoi ja kaksipäiväisten väheni edellisvuodesta, mutta näiden suhde jäi silti alle
parhaiden vuosien.
Myös saaren mökeissä yöpyneitä lintuharrastajia oli silloin tällöin iltahuudossa
tuomassa havaintonsa lomakkeelle.
Vähintään 15 vuorokautta asemalla palvelivat miehittäjistä Timo K Palomäki 137,
Niklas Haxberg 28, Hannu Ali-Eskola 22, Sebastian Andrejeff 20, Arto Kalliola ja
Petri J. Vainio 18, Juha Kylänpää 17, Jorma Hellsten, Jari Helstola ja Kim Roering
16.
Lukuisia harvinaisuuksiakin nähtiin, näistä päällimmäisenä mielessä neljä Jurmolle
uutta lajia: A-kategorian punakaulahanhi ja etelänsatakieli sekä E-kategoriaan
sijoitetut mustajoutsen ja pihamaina. Mainittakoon lisäksi jääkuikka, jääkuikkalaji,
arosuohaukka, sirosuohaukka, tunturihaukka, neljä avosettia, heinäkurppa, 16
leveäpyrstökihua, tunturikihu, isolokki, neljä pikkukajavaa, riuttatiira, mehiläissyöjä,
2–4 tunturikiurua, rusorintakerttu, yhdeksän taigauunilintua, seitsemän sepelsieppoa
ja kaksi keltahemppoa. Osa harvinaisuuksista odottaa vielä RK:n tai ARK:n
hyväksyntää.
Rengastus
Rengastajia asemalla hääri 19, tuplamäärä aiempaan verrattuna! Heistä vuorokausia
keräsivät eniten Juhani Virtanen 37, Pekka Virtanen 31, Kim Kuntze 25 ja Jyrki
Normaja 14. Muilla vuorokausia oli alle 10.
Rengastusvuorokausia kertyi 80, enemmän kuin viime vuosina. Talvella rengastettiin
ruokinnalta 9.–10.2. verkkojen kuntotarkistuksen yhteydessä. Keväällä rengastusta oli
10.4.–4.6. peräti 46 päivänä – jakso alkoi aikaisen kevään kannalta valitettavan
myöhään, mutta etenkin toukokuussa (28 vrk) rengastuksen kattavuus oli
erinomainen. Kesällä rengastettiin yhtenä päivänä 28.6. Syksyn rengastusaktiivisuus
jäi valitettavasti kevättä vähäisemmäksi: renkaita kiinnitettiin lintujen koipiin 28.8.–
9.11. vain 31 päivänä.
Kuitenkin rengastusmäärät kohosivat suuriksi. Kevätkaudella rengastettiin 4747,
syksyllä 4764 ja siten yhteensä 9511 yksilöä. Tämä on aseman kolmanneksi suurin
rengastusmäärä yhtä vuotta kohti! Runsaimmat lajit olivat totutusti punarinta (2297
rengastusta) ja hippiäinen (2123), paljon tuli myös talitiaisia (643), leppälintuja (427)
ja kirjosieppoja (384).

Harvinaisempia rengastuslajeja edustivat sinisuohaukka, tuulihaukka, tundrakurmitsa,
sepelkyyhky (2), kehrääjä (3), etelänsatakieli, sinirinta (2), sinipyrstö,
pensassirkkalintu, viitakerttunen (4), kirjokerttu (3), idänuunilintu, taigauunilintu (5),
sepelsieppo (5), pähkinänakkeli, isolepinkäinen, pähkinähakki, vuorihemppo (4) ja
pohjansirkku. Näistä etelänsatakieli ja vuorihemppo olivat Jurmolle uusia
rengastuslajeja – lajimäärä nousi nyt 189:ään.
Näiden lisäksi voisi mainita monen harvalukuisen rengastuslajin suuret
rengastusmäärät: merisirri 40, käenpiika 13, metsäkirvinen 103, kultarinta 40,
rytikerttunen 26, sirittäjä 30, kuusitiainen 115 ja pikkuvarpunen 5.
Poikasena rengastettiin 54 lintua: 43 kottaraista, seitsemän töyhtöhyyppää ja edellä
mainitut korpit.
Merisirrejä lukurengastettiin Heinäsaaressa viime vuosien tapaan, nyt 40 yksilöä
(2012 43 ja 2013 59).
Jurmon lintuaseman Facebook-sivu
Jurmon lintutilanteesta tiedotettiin Facebookissa Jurmon lintuasema –sivulla 73
julkaisun verran. Pääasiallisena päivittäjänä toimi Kim Kuntze, muutaman kerran
Juha Kylänpää. Tykkääjiä sivulla oli vuoden alussa vain 130 mutta vuoden lopussa jo
377.
8. Retket
1.2. TLY järjesti noin 16,5 kilometrin pituisen hiihtoretken Laitilan Tomaan. Hiihto
tosin muuttui kävelyksi lumen puutteen vuoksi. Mukaan lähti 7 urheaa
lintuharrastajaa, parhaina haviksina 19 teertä ja valkohäntäpeurat.
28.2. oli vuorossa perinteinen Ruissalon pöllöretki, joka oli tapansa mukaan suosittu,
tällä kertaa mukana oli 81 kävelijää. Tavoite saavutettiin, sillä lehtopöllö kuului.
Seuraava retkikohde oli Utön saari 14.–16.3. Kivoja havaintoja viikonlopun aikana
olivat selkälokki, muuttohaukka, tylli ja lehtokurppa sekä ulkosaariston linnut
haahka, mustalintu, riskilä, pilkkasiipi ja ruokki. Mukaan saatiin houkuteltua 14
viikonlopun viettäjää.
22.3 kuunneltiin pöllöjä Raasinkorven suunnassa. Mukana oli 27 innokasta pöllöiljää,
mutta vain tarkkakorvaisimmat kuulivat viirupöllön kutsun matkan aikana. Jännittävä
havainto oli myös useampi metsähanhen ääni pimeässä metsässä.
13.–14.4 TLY oli mukana Viking Linen risteilyllä Amorellalla. Retkellä näkyi
useampi merikotka, merikihuja, ristisorsia, riskilöitä ja ruokkeja. Luennollakin istui
kiltisti parisenkymmentä kuuntelijaa.
Suoretkelle Kurjenrahkan alueelle lähti 26.4. 14 innokasta retkeilijää. Teeret olivat
mukavasti soitimella heti aamusta, ja suolla näimme kapustarintoja, sääksiä ja

räystäspääskyn. Matkalla lenteli myös pari
kanahaukka.

hiirihaukkaa, varpushaukka ja

Kevätretki suuntautui Poriin 24.5. Mukaan lähti 20 lintuharrastajaa. Parhaina
haviksina näimme jänkäsirriäisiä, iso- ja pikkusirrejä, kaakkureita, härkälintuja,
punakuirin ja molempia tavallisimpia tyllilajeja. Rastaskerttunen oli myös äänessä.
5.6 oli vuorossa perinteinen yölaulajaretki Aurajoen rannassa. Mukana käveli 25
innokasta laulun kuuntelijaa. Äänessä oli kymmenkunta satakieltä, viitasirkkalintu,
luhtakerttusia, viitakerttunen ja ruokokerttunen.
30.8. ja 7.9. järjestettiin aamuinen retki Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa
havainnot ja osanottajat olivat kovin vähissä: kummallakin retkellä vain yksi
osallistuja oppaiden lisäksi!
6.9. suunnattiin Järvelään ja Littoistenjärvelle. Kahdeksan havainnoitsijaa seurasi
järven lajeja, joista parhaimpina liejukanat ja käki.
20.9. tehtiin retki Luolavuoren täyttömäelle. Mukana retkeili kymmenkunta
harrastajaa. Lajimäärä ylsi 40:een, parhaimpina nokkavarpunen, kangaskiuru,
varpushaukka ja järripeippoja.
Retki Rönnskärin lintuasemalle järjestettiin 3.–5.10. Mukana 6 retkeilijää, parhaina
havaintoina kaksi taigauunilintua, kolme pulmussirriä, leveäpyrstökihu ja
muuttohaukka.
Suunnitteilla oli myös viikonloppuretki Jurmoon joulukuun alussa, mutta se jouduttiin
perumaan osanottajapulan takia.
Lintukävelyt
Ruissalon lintukävelyjä järjestettiin vuoden aikana 12; huhtikuussa järjestettiin kaksi
ja heinäkuussa pidettiin taukoa, muuten ihmisiä kävelytettiin kerran kuussa.
Osallistujia oli keskimäärin 24 – eniten helmikuussa 40, vähiten elo- ja joulukuussa
12.
Oppaina toimi yhdeksän aktiivia: Hannu Allonen, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Petri
Laine, Rauno Laine, Mauno Mustakangas, Kai Piikkilä, Leena Tervaportti ja Petri
Vainio.
Lajeja havaittiin vuoden aikana yhteensä 105. Eniten lajeja sattui kohdalle
toukokuussa (64), vähiten tammi- ja helmikuussa (18), keskimäärin 39.
Vuoden loppuun mennessä kävelyjä on järjestetty jo 123 kappaletta ja yli 40
opastuskerran konkareitakin on kertynyt viisi.
Lintupaikkaopastukset
Lintupaikkaopastuksia järjestettiin keväällä kuudella paikalla yhteensä 48 opastusta ja
syksyllä neljällä paikalla yhteensä 19 opastusta. Näistä vastasi 14 henkilöä: Hannu

Allonen, Esko Gustafsson, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Jari Kårlund, Rauno Laine,
Esa Lehikoinen, Ari Linna, Mauno Mustakangas, Mikael Nyman, Mikko Oivukka,
Tarja Pajari, Kai Piikkilä ja Petri Vainio.
Taulukko 2. Kevään lintupaikkaopastusten tilastoja.
Torni(t)

Kävijöitä yhteensä

Opastuskertoja

Kävijöitä keskimäärin

Friskalanlahti
Järvelä
Kuusistonlahti
Piikkiönlahti
Hiunjärvi
Rantalanlahti
Kaikki yhteensä

17
342
42
41
17
9
468

3
28
7
7
2
2
48

5,7
12,2
6,0
5,9
8,5
4,5
9,8

Taulukosta 2 näkyy keväisen Järvelän vetovoima muihin verrattuna. Kuitenkin
muissakin kävi kohtuullisesti väkeä, toisin kuin syksyllä (taulukko 3), jolloin muualla
kuin Järvelässä opastus oli kannattamatonta.
Taulukko 3. Syksyn lintupaikkaopastusten tilastoja.
Torni(t)

Kävijöitä yhteensä

Opastuskertoja

Kävijöitä keskimäärin

Friskalanlahti
Järvelä
Kuusistonlahti
Rantalanlahti
Kaikki yhteensä

0
85
1
3
89

2
12
3
2
19

0,0
7,1
0,3
1,5
4,7

Muu opastustoiminta
Salon Aneriojärvellä pidettiin lintuopastus 4.5. ja 18.5., näistä toinen yhteistyössä
Suomusjärvi Seuran kanssa. Molempien oppaana toimi Arto Laesvuori.
Keväällä järjestettiin pyynnöstä linturetkiopastus koululuokalle (kolme opettajaa ja
noin 30 oppilasta) Mietoistenlahdella. Kesällä opastettiin Hirvensalo-päivän
yhteydessä Friskalanlahdella (noin 20 opastettavaa). Molemmissa retkioppaana toimi
Raimo Hyvönen.
9. Linturallit ja kisat
TLY järjesti kesärallin 4.⎯5.7. ja talvirallin 6.12. Kesärallin voitti joukkue Tapio
Aalto, Soili Leveelahti, Henrik Lindholm ja Jyrki Normaja 121 lajilla, kun taas
talvirallin voittivat Pekka Alho, Raimo Heinonen ja Tom Lindbom 59 lajilla.
25.10. järjestettiin 11. kertaa PLY:n ja Pyhäjärven suojeluyhdistyksen kanssa
Pyhäjärviralli. Voittajaksi selviytyi joukkue Regulus (Petri Ahti, Erkki Jokinen ja
Ilkka Laitinen) 66 lajilla.

Tornien taistoon TLY osallistui kolmella yhdistyksen tornilla: Ruissalon
Tammenterhon lintulava, Sauvon Maalun näkötorni ja Kaarinan Järvelän lintulava.
BirdLife Suomen Pihabongaukseen 26.–27.1. TLY osallistui Ruissalon
Tammenterholla. TLY:n alueella tapahtumaan osallistui 1167 pihaa (viime vuonna
1208), joilta nähtiin yhteensä 66 lajia (62) ja 56 886 lintuyksilöä (64 942).
10. Suojelu
TLY:n linnustonsuojelutoimintaa organisoitiin vuonna 2014 pääasiassa hallituksen
kokouksissa ja sähköpostilistan välityksellä. Yhdistyksen linnustonsuojelu-aiheisella
sähköpostilistalla oli 47 tilaajaa.
TLY:n IBA-vastaavana vuonna toimi Markus Ahola. Yhdistyksen alueella on neljä
IBA-aluetta, joiden kohdevastaavina olivat seuraavat henkilöt: Jouko Lehtonen
(Ruissalo), Mikael Nordström (Korppoon-Nauvon eteläinen saaristo) ja Jukka
Sillanpää (Mietoistenlahti). Paimionlahdella ei ollut IBA-vastaavaa.
TLY:n nimettyinä edustajina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koolle kutsumissa
Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaryhmissä olivat Pekka Toola
Paimionlahden, Bertil Blomqvist (varalla Marcus Duncker) Paraisten
Mustfinnträsketin, Olli Kanerva (varalla Markus Ahola) Viurilanlahden ja Markus
Ahola Kiskonjoen vesistön hoito- ja käyttösuunnitteluryhmässä. Selkämeren
kansallispuiston suunnitteluryhmään TLY:n edustajana toimi Olli Tenovuo.
Yhdistys seurasi edelleen Riistakeskus Varsinais-Suomen myöntämien Metsästyslain
41B §:stä poikkeamislupien kertymistä. Asiaan pitäisi pystyä puuttumaan, mutta
toistaiseksi siihen ei ole löytynyt resursseja. Yhdistys kaipaakin suojelutoimikuntaan
lisää aktiivisia toimijoita.
Mietoistenlahden ja Kuusistonlahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan.
Lisäksi hoidettiin Topokarinlahtea Mietoistenlahden eteläpuolella. Jukka Sillanpää oli
vastuussa Mietoisten- ja Topokarinlahdesta sekä edusti TLY:tä Saaren kartanon
yhteistyöryhmässä, Esko Gustafsson puolestaan vastasi Kuusistonlahden niitosta.
Syyskuun alussa järjestettiin suo-ojien tukkimistalkoot Metsähallituksen osoittamilla
kohteilla Vaskijärvellä ja Liesluodossa.
IBA- ja FINIBA-alueiden linnustotiedot karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen
havaintojen kautta.
11. Tutkimustoiminta
BirdLife Suomen vuoden 2014 laji oli laulujoutsen. TLY kannusti
lajiselvityskoordinaattori Petri Vainion johdolla jäseniään kartoittamaan maakunnan
joutsenreviirejä.

TLY:n jäsenet osallistuivat ahkerasti Luonnontieteellisen keskusmuseon seurantoihin.
Varsinais-Suomen 21 vakiolinjasta laskettiin 18, joka on erinomainen tulos.
Yhteensä Luomuksen seurantoihin osallistui noin sata ihmistä. Tämä on hieno luku,
sillä se tarkoittaa yli kymmentä prosenttia koko jäsenistöstä!
12. Havaintoarkisto
Yhdistyksen pääasiallisena toimii BirdLife Suomen Tiira-lintutietojärjestelmä.
Vuoden 2014 lopussa Tiirassa oli 1 593 422 (vuonna 2014 1 445 089) havaintoa
TLY:n havaintojenkeruualueelta. Vanhoja havaintoja puuttuu vielä runsaasti Tiirasta,
ja jäsenten toivotaan ilmoittavan niitä. Erityisesti toivotaan havaintoja 2000-luvun
alkupuoliskolta.
13. Talous
Yhdistyksen toiminnan rahoittamisessa tärkein tulolähde on jäsenmaksut, jotka ovat
viime vuosina olleet kasvamaan päin ilahduttavan jäsenmäärän kasvun myötä (11 673
€ vuonna 2014). Jäsenmaksut kerää Suomen lintutieteellisten yhdistysten
keskusjärjestö BirdLife Suomi ry ja se tilittää paikallisyhdistysten osuudet pari kertaa
vuodessa.
Toinen merkittävä tulojen lähde on asemamaksut (2500 € vuonna 2014).
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, Viking Linen linturisteilyistä ja VarsinaisSuomen Tiira-havaintojen myynnistä saatavat tulot. Rahoituksen saamiseksi erilaisiin
suojelu- ynnä muihin hankkeisiin järjestetään lisäksi ajoittain jäsenkeräyksiä.
Joinakin vuosina on myös haettu avustusta eri instansseilta ja niitä on yhdistykselle
myönnetty (järjestötuki 350 € vuonna 2014).
Vuosittain yhdistyksen toimesta järjestettävien retkien kulut rahoitetaan osallistujilta
kerättävillä maksuilla.
Jonkin verran tuloja saamme vuosittain myös tuotemyynnillä, kuten manteli-, kirja- ja
tulevina vuosina esimerkiksi paitamyynnillä (tuotemyynti 80 € vuonna 2014).
Yhdistyksen viime vuoden tarkemmat talousluvut käyvät selville kevätkokouksessa
käsiteltävästä tilinpäätöksestä.
Jäsenmaksut vuonna 2014 olivat seuraavat:
varsinainen jäsen 29 €

nuorisojäsen 20 €
perhejäsen 11 €
Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2014 olivat seuraavat:
yhdistyksen jäsen 20 €
ei-jäsen 30 €
jäsenen mukana majoittuva yli 10-vuotias perheenjäsen 20 €
Asemarengastajat ja nuorisojäsenet olivat vapautettuja asemamaksusta.

