
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.   TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 

 

1. Yleistä 

 

Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 48. 

toimintavuonna 2013 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.info ja sähköpostilista Ukuliverkko. Havainnot kerättiin pääasiassa käyttäen 

BirdLife Suomen Tiira-havaintotietojärjestelmää. 

 

 

2. Hallinto 

 

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2013 aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen 

kokoonpano, tehtävänjako ja kokouksiin osallistuminen on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Hallituksen jäsenet vastuualueineen. 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Markus Ahola linnustonsuojeluvastaava 8/9 

Jorma Hellstén varapuheenjohtaja, tiedottaja 9/9 

Raimo Hyvönen puheenjohtaja 9/9 

Olli Kanerva taloudenhoitaja 5/9 

Milka Keihäs myynti- ja kokousvastaava 6/9 

Kim Kuntze sihteeri, nuorisojaoston puheenjohtaja 7/9 

Juha Kylänpää Jurmon lintuaseman hoitaja 7/9 

Kalle Rainio aluevastaava, Jurmon lintuaseman varahoitaja 6/9 

Leena Tervaportti postivastaava, retkivastaava, jäsenasiavastaava 8/9 

 

TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2013: 

 

Aluerariteettikomitea (ARK). Kokoonpano: Kalle Rainio (puheenjohtaja), Pekka 

Alho, Markus Lampinen (sihteeri), Ville Räihä ja Peter Uppstu. Osa havainnoista 

käsiteltiin kokouksissa, osa sähköpostin välityksellä. ARK julkaisi Ukulissa vuoden 

2012 ARK-katsauksen. 

 

Petolintutoimikunta. Petolintutoimikunnan työhön on osallistunut noin 20 

harrastajaa ja sen puheenjohtajana on toiminut 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 B-lomakkeella). Toimikunnalla oli vuoden aikana yksi kokous.  

 

Jurmon asematoimikunta. Juha Kylänpää (puheenjohtaja), Kalle Rainio, Jari 

Helstola, Hannu Ali-Eskola ja Markus Mattila. 



 

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 ja Mikko Oivukka. 

 

Lisäksi yhdistyksessä toimivat seuraavat henkilöt: 

 

Esko Gustafsson (atlasvastaava, laskentavastaava, tutkimustoiminta) 

Arto Kalliola (lintukävelyt, torniopastukset) 

Asko Suoranta (järvilintuarkisto) 

Hannu Allonen (Ukuliverkko) 

 

 

3. Jäsenistö 

 

Koko jäsenmäärä oli 31.12.2013 820. Varsinaisia jäseniä oli 723, nuorisojäseniä 32, 

perhejäseniä 54, kunniajäseniä 5 ja ainaisjäseniä 11. Nuorisojäseniksi on laskettu 

jäsenet, jotka ovat syntyneet vuonna 1988 tai myöhemmin. 

 

 

4. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen 

 

Jäsenlehti Ukulia toimitti 6-henkinen toimituskunta. Vuoden aikana ilmestyivät Ukuli 

2/2012 ja Ukuli 1/2013. 

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin BirdLife Suomen Tiira-lehden yhdistyspalstalla, 

yhdistyksen kotisivuilla, Ukuliverkossa ja Turun Sanomien Ajassa-palstalla. 

 

TLY tai sen edustajat esiintyivät valtakunnan- ja paikallismedioissa mm. Tornien 

taistosta, pihabongauksesta, merimetsoista, talvilintulaskennoista ja saaristolinnuista. 

 

Medioita, joissa yhdistys esiintyi, olivat mm. Turun Sanomat, Radio Turku, Vakka-

Suomen Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat ja Kunnallislehti.  

 

Yhdistyksellä oli koko vuoden käytössään viisi suljettua sähköpostilistaa: hallitus-, 

aktiivit-, ylläpito-, suojelu- ja nuorisoverkko. Hallitusverkkoon kuuluivat hallituksen 

jäsenet ja aktiivit-listalle hallituksen jäsenten lisäksi useita yhdistyksen aktiiveja. 

Ylläpitolistalla hoidettiin kotisivujen ylläpitoon 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 13 vuotta. Vuoden 

lopussa Ukuliverkolla oli 415 tilaajaa, jotka lähettivät kuukausittain 23 (heinäkuu)  

158 (huhtikuu) viestiä. Vuoden aikana Ukuliverkkoon lähetettiin yhteensä 827 viestiä. 

 

Yhdistys ylläpiti kotisivujaan osoitteessa www.tly.info. Sivuilla tiedotettiin 

yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Kotisivuja päivittivät vuoden aikana Esko 

Gustafsson, Jorma Hellstén, Arto Kalliola, Kim Kuntze, Juha Kylänpää, Jari Kårlund 

ja Leena Tervaportti. 

 

 

5. Kokoukset ja jäsenillat 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous 14.3. ja 

syyskokous 13.11. Kevätkokoukseen osallistui 17 ja syyskokoukseen 27 yhdistyksen 

jäsentä. 

 

 

6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisojaostolaisten määrä jatkoi kasvuaan, ja vuoden 2013 lopussa aktiivijäseniä oli 

jo parisenkymmentä. Jaoston toiminnan raja hämärtyi entisestään, sillä nuoret 

retkeilivät paljon keskenään myös virallisten nuorisojaoston retkien ulkopuolella. 

 

Alkuvuoden retkiohjelmaan kuuluivat talvilintulaskennat, Jurmon-retki 

vuodenvaihteessa, viisi pöllöretkeä ja päiväretki Vaskijärvelle sekä lapsille suunnattu 

lintukävely Ruissalossa. Lisäksi järjestettiin perinteinen Ruissalo-ralli, jonka voitti 

Kim Kuntze 35 lajilla. Alkuvuoden hienoimpia havaintoja olivat Jurmossa nähdyt 

isohaarahaukka, muuttohaukka ja kaksi tunturikiurua, yhdellä pöllöretkellä kuultu 

soidintava hiiripöllö sekä Vaskijärvellä nähdyt kaksi maakotkaa. 

 

Kevätsesonki avattiin muutonseurannalla Bålbergetillä. Viivästynyttä kevättä 

jatkettiin kaksipäiväisellä pääsiäisrallilla, jonka voittivat Kim Kuntze ja Meri Öhman 

51 lajilla. Tämän jälkeen keväällä tehtiin retki Kustaviin ja käytiin kolmeen otteeseen 

Jurmossa sekä osallistuttiin yhteisvoimin vesilintuseurantaan Halikonlahdella ja 

Taattistenjärvellä. Näiltä retkiltä voisi mainita avosetin, kyhmyhaahkan, haarahaukan 

ja mustatiiran. 

 

Kesäkuun alussa käytiin parilla yölaulajaretkellä Salossa sekä laskettiin neljä 

vakiolinjaa TLY:n alueella. Kuun puolivälissä lähdettiin viikon mittaiselle reissulle 

Itä-Suomen kautta Lappiin, ja tämä oli yksi jaoston vuoden kohokohdista. 

Muistikalvolle syöpyivät lähtemättömästi muun muassa Parikkalassa soidintaneet 

kahdeksan heinäkurppaa, Puolangalla yötä päivää yhdeksän sinipyrstön seassa 

puputtanut helmipöllö, Sallassa vakiolinjalla havaitut 36 pikkusirkkua ja 35 

pohjansirkkua, Utsjoella kuultu Suomen pohjoisin idänuunilintu sekä Kemistä 

löytynyt sitruunavästäräkkipoikue. 

 

Juhannuksen jälkeen vietettiin nuorisoporukalla iltaa Mynälahden rannalla ja 

suunniteltiin tulevaa toimintaa. TLY:n kesäralliin nuorisojaosto osallistui kahdella 



joukkueella, jotka sijoittuivat toiseksi ja kahdeksanneksi. Loppukesällä tehtiin pari 

retkeä Mietoisten ja Naantalin suuntaan sekä pidempi reissu Poriin. Mieleen jäivät 

muun muassa keltahemppo ja pulmussirrit. 

 

Syksyllä ja alkutalvella käytiin kolmeen otteeseen Jurmossa, missä nähtiin mukavasti 

kaksi jääkuikkaa, kolme hippiäisuunilintua, pikkukajava, isolokki, tunturikiuru ja 

mustaleppälintu. Talviralliin jaostolaiset saivat kasaan peräti kuusi joukkuetta, yksi 

niistä tosin pitkälti Tringan nuorisolla täydennettynä. Parhaan nuorisojoukkueen 

sijoitus oli neljäs. 

 

Lisäksi vuoden aikana oli perinteisesti käynnissä nuorisojaoston määrityskilpailu, 

jonka voitti tiukan mittelön jälkeen Markus Lampinen. Tänä vuonna kisattiin lisäksi 

spontaaneissa vuodenpinnoissa, joiden kerääminen vaikutti aktivoivan jaostolaisia 

retkeilemään spondesti erilaisissa maastoissa. Voiton vei Kim Kuntze 231 lajilla. 

Tämän ohella pisteytettiin vielä jaostolaisten löytämiä harvinaisuuksia. 

Pisteyttäminen osoittautui yllättävän vaikeaksi ja kiistanalaiseksi, mutta 

pistekriteerejä tiukentamalla voittajaksi saatiin Niklas Haxberg muun muassa kahden 

taigakirvisensä ansiosta. Tringan nuoriso sen sijaan päihitettiin millä tahansa 

pistelaskutavalla, vaikka tiukka kisa siitäkin muodostui. 

 

 

7. Jurmon lintuasema 

 

Vuosi 2013 oli Jurmon lintuaseman 52. toimintavuosi. Miehityspäiviä kertyi 250, 

jossa pitkäaikaismiehittäjästä huolimatta on reilusti pudotusta edellisvuodesta (273). 

Viime vuosien miehityspäivien määrä näkyy seuraavassa vertailussa: 

 

2008 238 

2009 249 

2010 239 

2011 237 

2012 273 

2013 250 

 

Talvella varsinkin tammikuun miehitys oli heikko, vain kuusi päivää alusta ja pari 

loppukuusta. 16.3.–4.6. tilanne oli hyvä pitkäaikaismiehittäjän ansiosta. Valitettavasti 

hänen pakollisia asiointireissujaan ei saatu täysin paikatuksi, joten miehityskatkoja 

tuli 3.–5.4. ja 8.5. Kesäkuussa asemalla ei ollut ketään 17.6. jälkeen. Myös heinäkuun 

miehitystilanne oli viime vuosiin verrattuna huono. Syksyn loistavaa yhtenäistä 

miehitystä 17.8.–9.11. himmentää vain pitkäaikaismiehittäjän asiointireissu 11.–13.9. 

johon ei saatu paikkaajaa.  

 

Taulukko 2. Jurmon rengastus-, miehitys- ja henkilövuorokaudet kuukausittain.  

 T H M H T K H E S L M J yht 

miehitysvrk 8 17 25 27 30 10 16 24 27 31 21 15 251 

miehittäjävrk 22 36 64 112 86 20 24 69 90 137 61 56 859 

rengastusvrk 0 0 0 11 15 1 0 0 12 12 8 4 63 

 

Miehittäjinä toimineiden eri henkilöiden määrä oli keskitasoa. Seuraava asetelma 

kertoo henkilömäärän viime vuosilta: 



 

2009   97 

2010   98 

2011 108 

2012 106 

2013 101 

 

Erillisiä miehitysjaksoja oli 166 (vuotta aiemmin 187, kahtena sitä aiempana 196). 

Miehitysjaksoista 55 (33%) oli kaksipäiväisiä, eli useimmiten viikonloppu: lauantai ja 

vajaa puolet sunnuntaista. Yli neljän päivän jaksoja oli 39 (23%). Nyt valitettavasti 

katkesi pitkään jatkunut suuntaus, jossa kaksipäiväisten jaksojen osuus pieneni ja yli 

nelipäiväisten kasvoi. Kaksipäiväisten jaksojen osuus nousi edellisvuodesta 12  %-

yksikköä; yli nelipäiväisten jaksojen osuus laski 9 %-yksikköä. 

 

Vaikka hyvänsuuntainen muutos katkesikin, silti keskivertojakso on huomattavasti 

pitempi kuin ensimmäisen nykymuotoisen vuosikertomuksen vuonna 2006, jolloin 

kaksipäiväisten jaksojen osuus oli 52% ja yli nelipäiväisten 10%.  

 

Myös saaren mökeissä yöpyneitä lintuharrastajia oli silloin tällöin ollut iltahuudossa 

tuomassa havaintonsa lomakkeelle. 

 

Vähintään 15 vuorokautta asemalla palvelivat miehittäjät Timo K Palomäki 142, Kim 

Kuntze 36, Juha Kylänpää 27, Hannu Ali-Eskola ja Petri Vainio 23, Jari Helstola 20, 

Markus Rantala 19, Pekka Virtanen 18, Arto Kalliola 16 ja Jorma Hellsten 15. 

 

Rengastus 

 

Rengastuspäiviä oli yhteensä 63. Kevätmuuttokaudella rengastettiin 27 päivänä 

(18.4.-4.6.). Kesällä ei yhtään pyyntipäivää. Syyspuolella verkkoja viriteltiin 5.9.- 

7.11. välisenä aikana 29 päivänä. Merisirripyyntiä katiskoilla harjoitettiin 

marraskuussa neljänä ja joulukuussa neljänä päivänä.  

 

Rengastajia oli yhdeksän. Rengastuspäiviä kertyi eniten Juhani Virtaselle (27), Roni 

Väisäsälle (13) ja William Velmalalle (11). Eniten rengastivat Juhani Virtanen (2806 

rengastusta), Ohto Oksanen (406) ja Roni Väisänen (113). 

  

Rengastusten yhteismäärä oli 4019 yksilöä, joista 24 oli poikasia. Rengastuslajeja oli 

62. Viime vuoteen nähden rengastusmäärä on todella hyvä. 

 

Runsaimmat rengastuslajit olivat tuttuun tapaan punarinta (1083 rengastusta), 

hippiäinen (521) ja talitiainen (347). Harvalukuisia rengastuslajeja edustivat 

ampuhaukka, hippiäis- ja kashmirinuunilintu, kaksi sepelsieppoa, kaksi 

nokkavarpusta ja kolme tundraurpiaista. Voimakas hiiripöllövaellus tuntui Jurmossa 

peräti seitsemänä rengastuksena ja pöllöjä pultattiin muutenkin mukavasti, 

esimerkiksi helmipöllöjä 22 yksilöä.  Poikasrengastukset koostuivat kottaraisten 

jälkikasvusta. Lisäksi mainittakoon 56 rengastettua merisirriä, joka on 

valtakunnallinen ennätys. 

 

Muuta toimintaa 

 



Vuosia vireillä ollut hanke kiinteästä nettiyhteydestä toteutui 19.9., jolloin asemalle 

saatiin valokuituyhteys ja 10 megan laajakaista. 

 

 

8. Retket 

 

Yhdistyksellä oli vuonna 2013 12 retkikummia. Nämä vastasivat osaltaan ulkoisesta 

retkitoiminnasta ja siihen liittyvistä opastuksista ja järjestivät itsenäisesti retkiä niin 

pyynnöstä kuin valituille kohderyhmilleen. 

 

8.1. Yhdistysretket 

 

Vuoden 2013 ensimmäinen retki oli Ruissaloon perjantaina 1.3. järjestetty pöllöretki. 

Mukana oli 29 innokasta kuuntelijaa, jotka kuulivatkin lehtopöllön huhuilevan. 

 

Lauantaina 20.4. järjestettiin lintuvaellusretki Vaskijärven maastoon. Hienossa 

maastossa käveltiin noin 16 km ja mukana oli 24 osallistujaa oppaat mukaan lukien. 

Lintulajeja retkellä kertyi 35, parhaimpina sääksi ja kapustarinta. Lisäksi teeren 

kuultiin soidintavan heti aamusta ja kulorastas oli hienosti näytillä. 

 

Seuraavan kerran lähdettiin retkelle lauantaina 18.5. Säpin saareen Luvialle. Mukana 

oli 26 innokasta retkeilijää. Kaiken kaikkiaan saarelta löytyi ihailtavaksi 79 lajia, 

joista parhaimpia olivat ristisorsa, räyskä ja sinirinta. 

 

Lauantaina 28.9. järjestettiin syysretki Porkkalaan. Mukana oli 29 harrastajaa, jotka 

kohtasivat kaiken kaikkiaan 50 lintulajia. Mieleenpainuvinta retkessä oli hieno 

kyyhky-, närhi- ja valkoposkihanhimuutto. 

 

8.2. Opastustoiminta 

 

Retkien lisäksi järjestettiin ympäri vuoden lintukävelyjä Ruissalossa sekä 

lintupaikkaopastuksia usealla maakunnan lintupaikalla. Kävelyitä oli kaikkiaan 13 

kappaletta: muina kuukausina yksi paitsi huhti- ja elokuussa 2 kummassakin; 

heinäkuussa kävelyt olivat tauolla. Huhtikuun alun kävely oli Tammenterhon 

avaustapahtuma. 

 

Osallistujia oli keskimäärin 25 per kävely, enimmillään 56 henkilöä helmikuun 

kävelyllä, joka oli yhdistyksen sadas kävely. Yhdistys tarjosi tuolloin pullakahvit 

kaikille, jotka selvisivät takaisin Tammenterholle asti. Vähiten osallistujia oli 

lokakuussa, jolloin kierroksen teki yhdeksän opastettavaa. 

 

Oppaina toimi vaihtelevalla aktiivisuudella kaikkiaan 10 henkilöä. Kukaan ei ollut 

kaikilla, mutta ahkerimpia olivat Mauno Mustakangas 11 kierroksella sekä Jorma 

Hellstén ja Arto Kalliola 10 kierroksella. 

 

Lajimäärä vaihteli maaliskuun 16 lajista toukokuun 69 lajiin. Keskiarvo per retki oli 

36 lajia ja koko vuoden lajimäärä oli 109. Kaikkiaan lintukävelyillä on nyt vuodesta 

2004 alkaen nähty yhteensä 145 eri lajia. 

 

Oppaita lintupaikkaopastuksiin osallistui kaikkiaan 12 henkeä. Heille kiitos tämän 



toiminnan mahdolliseksi tekemisestä. Tornit, joilla opastusta tehtiin, olivat Turussa 

Friskalanlahti, Kaarinassa Järvelän lintulava sekä Piikkiönlahti ja Kuusistonlahden 

eteläinen torni. Lisäksi Uudenkaupungin alueella opastettiin Uudenkaupungin 

Hiunjärven ja Taivassalon Rantalanlahden torneilla, Hiunjärvellä vain keväällä. 

  

Odotustenkin mukaan selkeä yleisömagneetti on Järvelän lava, jossa vieraili keväällä 

287 ja syksyllä 177 henkilöä. Keskiarvo per opastuskerta oli vastaavasti 13,7 ja 11,1. 

Aivan kaikki eivät olleet opastusta kaipaavia tai sen vetämänä saapuneita. Suhde on 

raporttien mukaan sellainen, että 10 – 25 prosenttia kävijöistä ei ole paikalla oppaan 

vetämänä. Valtaosa kumminkin on sellaisia, jotka haluavat ottaa tilaisuudesta vaarin 

tavalla tai toisella. Ei-oppaista, jotka opasta eivät kaivanneet, osa osallistui 

ansiokkaasti ruuhkahetkinä opastukseen. 

    

Taulukko 2. Kevään lintupaikkaopastusten tilastoja. 

Torni(t) Kävijöitä yhteensä Opastuskertoja Kävijöitä keskimäärin 

Friskalanlahti 15 3 5 

Järvelä 287 21 13,7 

Kuusistonlahti 50 8 6,3 

Piikkiönlahti 47 6 7,8 

Kaarina yhteensä 384 35 11 

Hiunjärvi 10 2 5 

Rantalanlahti 19 2 9,5 

Kaikki yhteensä 428 42 10,2 

 

 Taulukko 3. Syksyn lintupaikkaopastusten tilastoja. 

Torni(t) Kävijöitä yhteensä Opastuskertoja Kävijöitä keskimäärin 

Friskalanlahti 5              2 2,5 

Järvelä 177 16 11,1 

Kuusistonlahti 20 4 5 

Piikkiönlahti 6 4 1,5 

Kaarina yhteensä 203 24 8,5 

Rantalanlahti 5 2 2,5 

Kaikki yhteensä 213 28 7,6 

 

 

9. Linturallit ja kisat 

 

TLY järjesti kesärallin 5.6.7. ja talvirallin 7.12. Kesärallin voitti joukkue Timo 

Elovaara, Hannu Huhtinen, Pasi Laaksonen, Tuomas Seimola 124 lajilla, kun taas 

talvirallin voittivat Jarmo Saarnio ja Asko Suoranta 52 lajilla. 

 

26.10. järjestettiin kymmenettä kertaa PLY:n ja Pyhäjärven suojeluyhdistyksen 

kanssa Pyhäjärviralli. Voittajaksi selviytyi joukkue Sata lasissa (Vesa Raitanen, 

Tuomas Halminen, Mika Mäntysaari, Toni Tainio) 65 lajilla. 

 



Tornien taistoon TLY osallistui kolmella yhdistyksen tornilla: Mynämäen 

Mietoistenlahden Vasikkahaan iso torni, Sauvon Maalun näkötorni ja Kaarinan 

Järvelän lintulava. Mietoistenlahdella havaittiin 91, Maalussa 74 ja Järvelässä 57 lajia. 

Nämä riittivät 26., 107. ja 241. sijaan. 

 

BirdLife Suomen Pihabongaukseen 26.–27.1. TLY osallistui Ruissalon 

Tammenterholla. TLY:n alueella tapahtumaan osallistui 1208 pihaa, joilta nähtiin 

yhteensä 62 lajia ja 64 942 lintuyksilöä. 

 

 

 

10. Suojelu 

 

TLY:n linnustonsuojelutoimintaa organisoitiin vuonna 2013 pääasiassa hallituksen 

kokouksissa ja sähköpostilistan välityksellä. Yhdistyksen linnustonsuojeluaiheisella 

sähköpostilistalla oli 46 tilaajaa. MAALI-hanketta koskeva kokous pidettiin 

21.3.2013. Vuoden 2013 aikana saatiin tuotettua listaus MAALI-alueista 

muutonaikaisten kerääntymien perusteella.  

 

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. 

 

TLY jätti lausunnon Varsinais-Suomen liiton Faunatica Oy:ltä tilaamasta Varsinais-

Suomen tärkeät lintualueet -selvityksestä Varsinais-Suomen liitolle ja ELY-

keskukselle. Jätettiin myös muistutus Salon kaupungin Näsenkartanon suunnitellun 

tuulipuistoalueen yleiskaavasta. Valitusten seurauksena kaavaa muutettiin siten, että 

tuulimyllyt väistyivät alueen arvokkaimmasta osasta. 

 

Yhdistys seurasi Riistakeskus Varsinais-Suomen myöntämien Metsästyslain 41B §:stä 

poikkeamislupien kertymistä. Asia vaatii kiistatta tarkempaa selvittämistä ja 

puuttumista, mutta toistaiseksi asiaan ei ole pystytty vaikuttamaan. Käytäntö 

poikkeuslupien myöntämisessä on sama eri puolilla Suomea. Aiheeseen liittyviin 

epäkohtiin puuttuminen olisikin BirdLife Suomelle kuuluva asia. 

 

Mietoistenlahden ja Kuusistonlahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan. 

Lisäksi hoidettiin Topokarinlahtea Mietoistenlahden eteläpuolella. Jukka Sillanpää oli 

vastuussa Mietoisten- ja Topokarinlahdesta, Esko Gustafsson puolestaan vastasi 

Kuusistonlahden niitosta. 

 

Itäisen Salon alueelle tehtiin kaakkureille kolme uutta tekopesälauttaa ja ylösalaisin 

kääntyneet korjattiin. 



 

Vaskijärven luonnonpuistossa järjestettiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa 

talkoot, joissa tukittiin nevaa kuivattanut ihmistekoinen oja. 

 

IBA- ja FINIBA-alueiden linnustotiedot karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen 

havaintojen kautta. 

 

 

11. Tutkimustoiminta 

 

BirdLife Suomen vuoden 2013 laji oli selkälokki. TLY kannusti 

lajiselvityskoordinaattori Kalle Rainion johdolla jäseniään kartoittamaan maakunnan 

mustakurkku-uikkureviirejä.  

 

TLY:n jäsenet osallistuivat ahkerasti Luonnontieteellisen keskusmuseon seurantoihin. 

Parhaiten hoidettiin vakiolinjat, joista laskettiin 20/21 – tämä on paras osuus koko 

Suomessa – sekä talvilintulaskennat, joiden suuri määrä johtunee suurelta osin heti 

laskennan jälkeen Esko Gustafssonin antamasta palautteesta. Parantamista olisi vielä 

pistereittien ja vesilintulaskentojen määrässä. Yhteensä seurantoihin osallistui noin 

sata ihmistä. Tämä on hieno luku, sillä se tarkoittaa yli kymmentä prosenttia koko 

jäsenistöstä! 

 

 

12. Havaintoarkisto 

 

Yhdistyksen pääasiallisena havaintoarkistona toimii BirdLife Suomen Tiira-

lintutietojärjestelmä. Vuoden 2013 lopussa Tiirassa oli 1 445 089 (vuonna 2011 noin 

1 280 000) 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 ovat jäsenmaksut, jotka 

parina viime vuotena ovat olleet suurin piirtein 10000 euron tasolla ja koko ajan 

kasvamaan päin jäsenmäärän kasvun myötä (10 653 euroa vuonna 2013). 

Jäsenmaksut kerää Suomen lintutieteellisten yhdistysten keskusjärjestö BirdLife 

Suomi ry ja se tulouttaa paikallisyhdistysten osuudet muutaman kerran vuodessa. 

 

Toinen merkittävä tulojen lähde on asemamaksut (2303 euroa vuonna 2013). 

Vuosittaisilla asemamaksuilla pystytään kattamaan Jurmon lintuaseman päivittäinen 

toiminta ja aseman normaalit ylläpitokulut. Sen sijaan ajoittaisiin suurempiin 

investointeihin tarvitaan lisäksi muuta rahoitusta (jäsenmaksutulot, avustukset, 

lahjoitukset).  

 

Suojeluvarojen keräystä varten yhdistykselle on avattu oma tili (FI41 1743 3000 0120 

25) eli sinne kertyneitä euroja käytetään yksinomaan linnuston ja luonnon suojeluun. 

Tilille voi kuka tahansa tehdä lahjoituksen suojelutarkoituksiin, mutta sinne ohjataan 

myös mm. yhdistyksemme retkiopastuksista, Viking Linen linturisteilyistä ja 



Varsinais-Suomen 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 1700,00 euroa vuonna 2013). 

 

Vuosittain yhdistyksen toimesta järjestettävien retkien kulut rahoitetaan osallistujilta 

kerättävillä maksuilla.  

 

Menneen vuoden aikana saimme jonkin verran tuloja myös mantelien ja Varsinais-

Suomen Linnut-kirjan myynnillä. 

 

Yhdistyksen viime vuoden tarkemmat talousluvut käyvät selville kevätkokouksessa 

käsiteltävästä tilinpäätöksestä. 

 

Jäsenmaksut vuonna 2013 olivat seuraavat: 

 

varsinainen jäsen 29 € 

nuorisojäsen 20 € 

perhejäsen 11 € 

 

Tässä nuorisojäseneksi lasketaan kaikki vuonna 1988 tai myöhemmin syntyneet. 

 

Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2013 olivat seuraavat: 

 

yhdistyksen jäsen 20 € 

ei-jäsen 30 € 

jäsenen mukana majoittuva yli 10-vuotias perheenjäsen 20 € 

 

Asemarengastajat ja nuorisojäsenet olivat vapautettuja asemamaksusta. 


