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Turun lintutieteellisen yhdistyksen päätehtäviä vuonna 2003 olivat havaintojen keruu ja julkaiseminen
sekä lintuasematoiminnan ylläpitäminen. Yhdistystoiminnan oleellisena osana olivat myös kokousten
järjestäminen ja jäsenlehden julkaiseminen.

Pitkäaikainen, jo vuosia kestänyt projekti Varsinais-Suomen  Linnut-kirjan julkaisemiseksi saatettiin
loppuun ja kirja ilmestyi myyntiin maaliskuussa.
TLY:n kotisivu-uudistus saatettiin valmiiksi ja uudet sivut julkistettiin marraskuussa.

Hallinto

Alla yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät kertomusvuonna. Nimen perässä läsnäolot
hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa.
Käsiteltyjä asiakohtia merkittiin pöytäkirjoihin yhteensä  104.

Totti Toiskallio  8/9 puheenjohtaja, Tiira- ja tiedotevastaava, TS:n palstan kirjoittaja  sekä kotisivuston
ajankohtaista-osion päivittäjä
Rauno Varjonen  7/9  jäsen,  suojeluvastaava
Timo Heiskari  7/9 ,  sihteeri, lintulautakisa
Hannu Allonen  9/9 rahastonhoitaja, kotisivuston kehitys sekä ylläpito
Esko Gustafsson 7/9 jäsen, kotisivuston kehitys ja projektivastaava
Emma Kosonen  8/9 jäsen, myynti- ja kokousvastaava
Pekka Lehti  3/9 jäsen, Jurmon asemanhoitaja
Mikko Oivukka  3/9 jäsen,   jäsenasioiden hoitaja
Kalle Rainio 8/9 jäsen,varapuheenjohtaja, Ukulin päätoimittaja, Jurmon vara-asemanhoitaja,
kotisivuston kehitys

Seuraavilla toimikunnilla oli toimintaa vuonna 2003:

Aluerariteettikomitea (ARK): pj. Jyrki Normaja, Jukka J. Nurmi sihteeri. Jäsenet: Pekka Alho, Rami
Lindroos ja Janne Riihimäki. Kokoonpano muuttui 15.4. kokouksessa siten, että Rariteettikomitean
jäseneksi siirtyneen Jyrki Normajan sijalle valittiin Pekka Alho puheenjohtajaksi ja ARK:n uudeksi
jäseneksi Kalle Rainio. Aluerariteettikomitea kokoontui 3 kertaa ja kokouksissä käsiteltiin 68
havaintoa.

Petolintutoimikunta:  pj. Seppo Pekkala
Jurmon asematoimikunta: pj Pekka Lehti
Havaintotoimikunta:  Esko Gustafsson, Sampo Kunttu (puh.joht), Esa Lehikoinen, Kalle Rainio
Varsinais-Suomen Linnut  tekijät: Tapio Aalto, Pekka Alho, Esko Gustafsson, Hannu Klemola, Jarmo
Laine, Esa Lehikoinen, Jyrki Normaja, Tapani Numminen, Kalle Rainio

Lisäksi yhdistyksessä toimivat:
Sampo Kunttu,  aluevastaava, havaintoarkiston hoitaja
Arto Kalliola,  jäsenrekisteri
Lauri Nikkinen,  retkivastaava, lehtiarkistonhoitaja
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TLY:n BirdLife-edustajina toimivat vuonna 2003 Arto Kalliola, Panu Kunttu, Sampo Kunttu, Totti
Toiskallio sekä Juha Vuorinen.

Jäsenistö

Yhdistyksellä oli vuoden 2003 lopussa kaikkiaan 492 jäsentä, joista perhejäseniä 31, ainaisjäseniä 11
ja kunniajäseniä 6. Nuorisoikäisiksi oli ilmoittautunut 30 jäsentä (25 varsinaista,5 perhejäsentä ja 1
ainaisjäsen).

Julkaisutoiminta ja tiedottaminen

Jäsenlehti Ukulia toimitti Kalle Rainio. Vuoden aikana julkaistiin vuoden 2002 kaksoisnumero, jonka
sivumäärä oli 66.
Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana kaksi. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin lisäksi Tiira-
lehden yhdistyspalstalla sekä  Yhdistyksen kotisivuilla ja Turun Sanomien Treffi-liitteessä.
Ukuliverkko toimi jäsenistön aktiivisena tiedotuskanavana.
Lisäksi yhdistyksen jäseniä esiintyi useaan otteeseen radiossa kertomassa linnuista.

Yhdistyksen kokoukset

Yleiskokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Sääntömääräisinä niistä kolme; yksi keväällä sekä
kaksi syksyllä. Kokoukset järjestettiin Turun yliopiston Luonnontieteiden talo I:ssä.
Kokouksien pitopäivät ja osanottajamäärät:
1. Kevätkokous 20.3.2003 ; 20 henkeä
2. Kevätkokous 24.4.2003; 9 henkeä
1. Syyskokous 30.10.2003 ; 30 henkeä, poikkeava pitopaikka: Dentalia-sali
2. Syyskokous 20.11.2003 ; 18 henkeä

Kokouksissa kuultiin ja nähtiin seuraavat esitykset:
1. kevätkokouksessa Turkka ja Terhi Korvenpää: Lintukuvia Australiasta ja Uudesta Kaledoniasta
2. kevätkokouksessa Ville Salakka: Lintuvuosi
1.syyskokokouksessa Jorma Tenovuo: Miten erotat Suomen ensimmäisen vuorikirvisen eri-
pukuisista luotokirvisistä
Toisen syyskokouksen yhteydessä pidetyssä määrittäjämestaruuskilpailussa Kalle Rainio esitti
kuvasarjan kotimaisista linnuista. Kisan kärki oli: Jyrki Normaja 127p, Markus Ahola 126p,
Sampo Kunttu 118p, Totti Toiskallio 116p, Mikko Tamminen 109p

Jurmo

Vuosi 2003 oli ensimmäinen täysi kalenterivuosi uudella asemalla. Kuluneen vuoden aikana valmistui
uusi kompostivessa yhteistyössä Mattssonien kanssa n. 50 metrin päähän uudesta asemasta.
Myöhemmin hyvin palvellut ja legendaarinen ”Männikön Vessa” purettiin maanomistajien
toivomuksesta. Aseman aurinkokenno- ja tuulivoimala otettiin käyttöön toukokuussa. Järjestelmä
toimi moitteettomasti syksyyn asti, mutta tämän jälkeen järjestelmä on toiminut oikullisesti ja
vajaatehoisesti.

Maanomistajan toivomuksesta vanha asema purettiin loppukesällä ja syksyllä. Joitakin purkutöitä jäi
vielä vuodelle 2004, mutta todellisuudessa vanhaa asemaa ei enää ole. Talven 2003-2004 polttopuut
saatiin näin puretuista entisistä rakennuksista ja edellistalven ostopuuhun ei tarvinnut turvautua.
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Monia muita pienempiä rakentamisprojekteja toteutettiin myös. Mm. pihaa siistittiin ja väliaikaisia
aitoja rakennettiin.

Huhtikuussa asemanhoitaja, vara-asemanhoitaja ja perusmiehittäjä Jari Helstola osallistuivat
kutsuttuina kylätoimikunnan kokoukseen Mattssonin tuvassa ja aseman väki sai vastata kiperiinkin
kysymyksiin liittyen aseman miehittäjien toimintaan ja erityisesti rengastajien toimintaan. Kokous
sujui kuitenkin erinomaisessa hengessä ja aseman voi sanoa saaneen kyläläisten luottamuksen tässäkin
kokouksessa. Miehittäjiltä edellytetään erityisesti hienovaraisuutta liittyen kyläläisten kotirauhaan – ei
kiikarointeja pihoille ja kohti ihmisiä !

Miehittäjien toiminta oli vuonna 2003 kiitettävää joitakin pieniä huomautuksia lukuun ottamatta: uusi
kompostivessa on näköjään hiukan liiankin ”tekninen” ja ohjeistusta monissa muissakin asioissa voi
parantaa. Toisaalta aseman miehittäjiltä toivotaan oma-aloitteisuutta ja järjen käyttöä ilman
ohjeistustakin.

Miehitysvuorokausia oli yhteensä 263 (ks. Taulukko).  Tammikuussa oli miehitystä vain viitenä
päivänä mutta helmikuussa jo 15 päivänä. Miehitys oli keväällä katkotonta 18.3.-16.6. Syyskauden
miehitys oli hieman katkonaisempaa mutta silti elo- lokakuussa miehitystä oli yli 20vrk/kk.
Suon reunan pensaikkoihin tehtiin 15 verkkopaikkaa, jota varten hankittiin uudet verkkokepit, jotka
olivat käytössä toukokuun alusta lähtien ja elo-lokakuussa rakennettiin pitkospuut. Samaan aikaan
jatkettiin mahdollisuuksien mukaan rengastusta männikön verkkopaikoilla paikkojen välisen vertailun
mahdollistamiseksi. Vuoden rengastussummaksi tuli   8835 joka on 4. suurin  Jurmon lintuaseman
historiassa. Länsireitin laskijoilla on lupa Metsähallitukselta laskea linnut länsipäässä myös
rauhoitusaikana 1.4.-31.7. Tämä  lupa koskee myös rengastusta samalla alueella samaan aikaan.

Taulukko . Miehitys- ja rengastusaktiivisuus Jurmon lintuasemalla vuonna 2003
tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou yht

Miehitystä 5 15 20 30 31 25 22 28 23 23 21 20 263
Rengastusta 0 0 1 11 30 15 0 11 14 17 2 4 105

Retket

Suunniteltu syysretki peruuntui vähäisen osanottajamäärän takia.

Rallit

Vuoden aikana järjestettiin kolme rallia.Kevätralliin 10.5 osallistui yksi joukkue Kesäralli pidettiin 4.-
5.7.  Rallikunniksi  arvottiin Halikko, Marttila ja Paimio. Joukkueita oli yhteensä 17. Talviralli
järjestettiin 6.12. ja joukkueita oli samoin 17. Syysrallin sijaan järjestettiin staijikisa,
josta tiedot kohdassa “muuta”

Lintulautakisa järjestettiin ensimmäisen kerran vuodenvaihteen molemmin puolin, päättyen 15.2.2003.
Kisassa on tarkoitus kerätä mahdollisimman monta lintulajia, jotka käyvät ruokinnalla tai sen vaikutus-
piirissä. Kisaan osallistui 59 ruokintaa. Kisan voitti Jukka Tobiasson Korppoosta 40 lajilla

Uusi lintulautakisa alkoi 15.11.2003.



Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 2003

4

 Suojelu

Suojeluasioita yhdistyksessä hoitivat suojeluvastaava Rauno Varjosen lisäksi Jouko Lehtonen, Ville
Vasko ja Panu Kunttu. Tämä kokoonpano kokoontui kerran huhtikuussa ideoimaan suojelupuolen
toimia.

Yhdistyksen edustaja oli paikalla seuraavissa tilaisuuksissa:
9.4. Särkisalossa Makarlanjärvelle perustettavan  luonnonsuojelualueen kuulemistilaisuudessa,
15.5. Turussa Rauvolanlahden ja Friskalanlahden luonnosuojelualueiden perustamista koskevassa
kuulemistilaisuudessa, 20.5. Turussa Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman kuulemistilaisuudessa
sekä 16.11. Pyhärannan yleiskaavan esittelytilaisuudessa.

Topinojan lokkien ampumisluvasta valitettiin maaseutuelinkeinojen valtuuskunnalle ja sen hylkäävästä
päätöksestä edelleen Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle; jälkimmäinen valitus tehtiin BirdLife Suomen
avustuksella. Valitus oli vuoden loppuun mennessä yhä KHO:n käsittelyssä.

Kirjallisia lausuntoja annettiin Lemun Aitsaaren ranta-asemakaavasta, Rauvolanlahden ja
Friskalanlahden suojelualueiden perustamisesta sekä Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmasta.
Lisäksi Panu Kunttu antoi lausunnon Metsähallituksen hoito-ja käyttösuunnitelmasta Kurjenrahkan
kansallispuistolle.

Yhdistykseltä pyydettiin lintuhavaintoja Salon itäisen ohikulkutien yleissuunnitelmaan ja Yläneen
kunnan alueella vuonna 2004 järjestettävää Hiisirasti-suunnistuskilpailua varten. Kummassakin
tapauksessa annettiin kirjallinen vastine havaintojen pyytäjille.

Mynälahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan. Silakkarin niittyä ja edustan vesialuetta
niitettiin ja vesirajaa äestettiin. Erityisesti äestys on parantanut syyslinnustoa oleellisesti aiemmista
vuosista. Hoidosta vastasi Jukka Sillanpää.

Tutkimustoiminta

Jäsenistö osallistui usealla taholla suoritettuihin linnustokartoituksiin sekä Helsingin eläinmuseon
valtakunnallisesti koordinoimiin talvilintulaskentoihin ja muihin linnustoseurantoihin.
Talvilaskentojen tuloksia koottiin kotisivuille. Syyslaskennan tuloksista tehtiin lehdistötiedote.
Vastaavana toimi Esko Gustafsson.

TLY toteutti selkälokkikartoituksen  (selkälokki oli BirdLifen vuoden projektilaji).
Selkälokkivastaavana oli Rauno Varjonen. Yhdistyksen omana projektilajina oli laulujoutsen, jonka
pesimäkanta selvitettiin. Vastaavana toimi Asko Suoranta.

Tammi-helmikuun vaihteessa kartoitettiin maakunnan kaikkien pienten taajamien linnut. Yhteensä eri
taajamia laskettiin 139. Laskematta jäi käytännössä vain viisi isointa kaupunkia, Naantali, Raisio, Salo,
Turku ja Uusikaupunki. Laskennan toteuttivat Esko Gustafsson ja Asko Suoranta. Asiasta tehtiin
tiedote ja laskennat ylittivät myös valtakunnallisen tiedotuskynnyksen.
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Metsästyksen vaikutuksen selvittämiseksi laskettiin 18 paikan linnusto ennen ja jälkeen
sorsanmetsästyksen alun elokuussa. Hankkeesta vastasi Esko Gustafsson.

Tutkimustoimikunta kokoontui Yliopistolla 18.11. jolloin keskusteltiin mm seuraavista aiheista:
Minkälaisia harrastajatutkimuksia TLY järjestää tulevaisuudessa? Pohjana käytettiin Varsinais-
Suomen linnut- kirjaa tehdessä esiin tulleita puutoksia maakuntamme lintutietämyksessä.
Päätettiin että v. 2004 projektilajit ovat pikkutylli ja törmäpääsky. Koska laulujoutsen on BirdLife
Suomen projektilaji 2004, myös laulujoutsenen esiintymisen selvittämistä jatketaan.
Lisäksi päätettiin organisoida Pohjanlahden ilta-arktikatutkimus keväällä yhdessä raumalaisten ja
porilaisten kanssa.

Havaintoarkisto

Arkistoon oli 31.12.2003 mennessä tallennettu yhteensä 310340 lintuhavaintoa, joista kuluvan vuoden
aikana tallennettiin  9516 havaintoa. Havaintojen alhainen määrä johtuu siitä, että vuoden 2003 aikana
ei tehty kuin kevät ja kesä 2001 katsaukset, joten muita havaintoja ei arkistoon siirretty. Vuoden 2003
aikana ei arkistoon siirretty resurssipulan vuoksi esimerkiksi yhtään vuoden 2003 havaintoa.

Lisäksi Jurmon lintuaseman havainnot tallennettiin yliopistolla, joten ne eivät ole mukana ylläolevissa
luvuissa. Havaintojen ilmoittamisaktiivisuus pysyi aktiivisesti havaintoja karhunneen
havaintotoimikunnan ansiosta ilahduttavan korkeana.

Vuoden 2003 painopistealue oli Internet-pohjaisen tietokannan kehitys. Tavoitteeksi asetettiin kehittää
verkossa sijaitseva havaintokanta, jonne voisi ilmoittaa havaintoja suoraan selaimen avulla. Lisäksi
käyttäjän tulisi nähdä kantaan ilmoittamansa havainnot ja pystyä muokkaamaan niitä. Arkiston
uusimmat havainnot olisivat myös kaikkien selattavissa. Järjestelmän toteutuksesta vastasi Timo Koski
yhteistyössä Sampo Kuntun kanssa. Vuoden lopulla uusi järjestelmä oli jo testikäytössä. Uusi
järjestelmä tulee helpottamaan huomattavasti arkistonhoitajan työtä ja nopeuttaa katsausten
kirjoittamisen aikataulua.

Talous

Yhdistyksen talous oli toimintakertomusvuonna hyvä. Tärkein tulonlähde olivat edelleen
jäsenmaksutulot. Jäsenmaksut olivat vuonna 2003 varsinaisilta jäseniltä €24 ja nuorisojäseniltä €18 .
Perhejäsenmaksu oli €8 ja ainaisjäsenmaksu €300. Liittymismaksu poistettiin tästä vuodesta alkaen.
Varsinais-Suomen Linnut - kirjan myynnistä saatiin €9327 nettotulot. Jonkin verran tuloja saatiin
Ukulin mainoksista, arkiston havaintojen myynnistä ja yhdistyksen myyntiartikkeleista. Suurin osa
yhdistyksen menoista kertyi jäsenlehti Ukulin kuluista. Tilikausi oli €10374,14 ylijäämäinen.
Jurmon lintuaseman toiminta rahoitettiin  lintuasemamaksuista saatavilla tuloilla. Jurmon
lintuasemamaksu oli yhdistyksen jäseniltä €17 muilta €25 vuodessa. Aseman toimintaa tukevia
lahjoituksia ja avustuksia saatiin €1571

Muuta

Yhdistyksen nimikkojoukkue osallistui 3.5. valtakunnalliseen Tornien Taisto kilpailuun Ruissalon
Rantapromenadin lavalla. TLYn alueen muut osallistuneet tornit olivat :  Paimionlahti (Paimio),
Otajärvi (Kodisjoki), Mynälahti (Mietoinen), Kuustonlahti (Mietoinen), Halikonlahti (Salo),



Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 2003

6

Galtarbyviken (Västanfjärd), Mattholmsfladan (Parainen), Kuusistonlahti (Kaarina), Raisionlahti
(Raisio), Rihtniemi (Pyhäranta), Rumarin säätutkatorni (Korppoo), Friskala (Turku),  Omenajärvi
(Suomusjärvi). Parhaiten sijoittui Paimionlahti sijalle 3.

Syksyllä järjestettiin World Birdwatch viikonloppuna lokakuun 4. päivänä staijikisa. Kisaan osallistui
8 joukkuetta seuraavissa paikoissa: Mynälahti (Mietoinen), Katanpää (Kustavi), Liesluoto
(Uusikaupunki), Lövö (Dragsfjärd), Rihtniemi (Pyhäranta), Pyhäjärvi (Yläne), Kurkela (Kisko) ja
Piikkiönlahti (Piikkiö).

Uudet kotisivut avattiin marraskuussa osoitteessa www.tly.info, jolloin Hannu Allosen vuonna 1999
toteuttamat ja siitä asti ylläpitämät kotisivut jäivät historiaan. Uusien kotisivujen teknisestä
toteuttamisesta vastasi Jari Lehto, ulkoasun suunnittelusta Reija Heinonen ja yleisteksteistä Esko
Gustafsson.

Rauvolan rengastusaseman toiminta jatkui vuonna 2003. Pyyntipäiviä oli ajalla 14.6.-6.10. yhteensä 21
kappaletta ja lintuja rengastettiin 1130 yksilöä. Aseman miehitysjärjestelyistä vastasi Jyrki Normaja ja
muista asioista Esa Lehikoinen.

TLY järjesti yhteistyössä BirdLifen kanssa 22.-23.11. BirdLifen edustajiston syyskokouksen Turussa
hotelli Artukaisten Paviljongilla. TLY osallistui lauantain (22.11.) kaavoitus- ja
havaintojenkeruuseminaarien järjestämiseen ja vastasi illanvieton ohjelmasta Ruissalon
Tammenterhon opastuskeskuksessa. Sunnuntaina Artukaisten paviljongilla pidettiin edustajiston
syyskokous.


