
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.   TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 

 

1. Yleistä 

 

Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 47. 

toimintavuonna 2012 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 2012 aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen 

kokoonpano, tehtävänjako ja kokouksiin osallistuminen on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Hallituksen jäsenet vastuualueineen. 

 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Markus Ahola linnustonsuojeluvastaava 7/9 

Jorma Hellstén varapuheenjohtaja, tiedottaja 9/9 

Raimo Hyvönen puheenjohtaja 9/9 

Olli Kanerva taloudenhoitaja 4/9 

Milka Keihäs myynti- ja kokousvastaava 8/9 

Kim Kuntze sihteeri, nuorisojaoston puheenjohtaja 7/9 

Juha Kylänpää Jurmon lintuaseman hoitaja 6/9 

Kalle Rainio aluevastaava, Jurmon lintuaseman varahoitaja 7/9 

Leena Tervaportti postivastaava, retkivastaava, jäsenasiavastaava 5/9 

 

TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2012: 

 

Aluerariteettikomitea (ARK). Kokoonpano: Hannu Huhtinen (puheenjohtaja), Kalle 

Rainio, Pekka Alho, Markus Lampinen (sihteeri) ja Rami Lindroos. Osa havainnoista 

käsiteltiin kokouksissa, osa sähköpostin välityksellä. ARK julkaisi Ukulissa vuoden 

2010 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. Puheenjohtaja Juha Kylänpää, Kalle Rainio, Jari 

Helstola, Hannu Ali-Eskola ja Markus Mattila. 



 

Tutkimustoimikunta. Esa Lehikoinen ja Esko Gustafsson. 

 

Havaintotoimikunta. Esko Gustafsson, Sampo Kunttu, Esa Lehikoinen ja Kalle 

Rainio 

 

Nuorisojaosto. Puheenjohtaja Kim Kuntze. Ks. Nuorisotoiminta. 

 

Linnustonsuojelutoimikunta. Puheenjohtaja Markus Ahola. Ks. Suojelu 

 

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

Gustafsson, Panu Kunttu, Kalle Rainio, Asko Suoranta, Totti Toiskallio (ulkoasu ja 

taitto). 

 

Lisäksi yhdistyksessä toimivat seuraavat henkilöt: 

 

Esko Gustafsson (atlasvastaava, laskentavastaava, tutkimustoiminta, kotisivut, Tiira-

yhdistyskäyttäjä) 

Arto Kalliola (lintukävelyt) 

Asko Suoranta (järvilintuarkisto) 

Hannu Allonen (Ukuliverkko) 

Petri Vainio (pihapinnakisa) 

 

BirdLife Suomen edustajistossa yhdistystä edustivat Arto Kalliola, Markus Lampinen, 

Mikko Oivukka ja Kalle Rainio. TLY isännöi edustajiston syyskokousta Salossa 18.-

19.11.2011. 

 

 

3. Jäsenistö 

 

Koko jäsenmäärä oli 31.12.2012 860 (vuotta aiemmin 774). Varsinaisia jäseniä oli 

814 (677), nuorisojäseniä 32 (31), perhejäseniä 54 (50), kunniajäseniä 6 (6) ja 

ainaisjäseniä 11 (11). Nuorisojäseniksi on laskettu jäsenet, jotka ovat syntyneet 

vuonna 1987 (1986) tai myöhemmin. 

 

 

4. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen 

 

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

2/2010 ja Ukuli 1/2011. 

 

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. 

 

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

Suomen 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 12 vuotta. Vuoden 

lopussa Ukuliverkolla oli vajaa 400 tilaajaa, jotka lähettivät kuukausittain 44 

(marraskuu)  108 (tammikuu) viestiä. Vuoden aikana Ukuliverkkoon lähetettiin 851 

viestiä (vuonna 2011 712). 

 

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

yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Kotisivuja päivittivät vuoden aikana . 

 

 

5. Kokoukset ja jäsenillat 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous 14.3. ja 

syyskokous 16.11. Kevätkokoukseen osallistui 12 ja syyskokoukseen 20 yhdistyksen 

jäsentä. 

 

 

6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisojaostolaisten määrä jatkoi kasvuaan, ja vuoden 2012 lopussa aktiivijäseniä oli 

jo 16. Samalla jaoston toiminnan raja alkoi hämärtyä, sillä jaostolaiset retkeilivät yhä 

enemmän keskenään virallisen toiminnan ulkopuolellakin. 

 

Alkuvuodesta NJ järjesti retkiä Jurmon lintuasemalle ja Varsinais-Suomen 

pöllömaastoihin. Jurmoon suunnattiin kaikkien talvi- ja kevätkuukausien aikana, 

pöllöjä kuuntelemaan kahdesti. Toinen pöllöretki oli unohtumaton: tarvoimme 

Vaskijärven luonnonpuistossa tavoitteenamme löytää laavulle, mutta lopulta 

päädyimme nukkumaan lumihangessa eksyttyämme tiheään metsään aamuviiden 

tietämillä. Aamulla huomasimme olevamme aivan laavun vieressä. 

 

Järjestimme myös kaksi rallia: Ruissaloralli pidettiin tammikuun viimeisenä 

lauantaina 28.1., pääsiäisralli puolestaan 6.8.4. Näiden voittajiksi selvisivät Markus 

Lampinen (41 lajia) ja Kim Kuntze (92). 

 

Kesäkuu toi mukanaan NJ:n ulkomaanretken Norjan Varanginvuonolle. Tarkempi 

matkakertomus on julkaistu Ukulissa 2/2012, ja siinä kerrotaan nokiliitäjästä, 

isokihuista, tunturihaukoista, leveäpyrstökihuista ja muista eksoottisista lajeista. 

 

Syksyllä toiminnassa oli pieni suvantovaihe. Kuitenkin muutama jaostolainen 

osallistui Säpissä järjestetylle nuorten lintuasemakurssille. Jurmossakin käytiin pariin 

kertaan, ja loppuvuodesta jaoston voimin laskettiin talvilintulaskentoja. 

 



TLY:n kesäralliin osallistuimme kahdella ja talviralliin kolmella joukkueella. 

Sijoitukset olivat kahdeksas, kuudes ja neljästoista. Jaoston sisäisen määrityskilpailun 

voitti Meri Öhman. 

 

Vuoden aikana jaoston retkillä tehtiin paljon hyviä tosispondeja havaintoja, joista 

mainittakoon ainakin harmaasirkku, nunnatasku, amerikanjääkuikka, sepelrastas ja 

neljä mustaleppälintua. Kun jaostolaiset tämän lisäksi löysivät muilla retkillään muun 

muassa grönlannin- ja aroharmaalokin, pussitiaisen, taigauunilinnun, aro- ja 

niittysuohaukkoja sekä isokirvisen, vuosi oli TLY:n nuorille mukava. 

 

Nuorisojaoston sähköpostilistalle lähetettiin vuoden aikana 332 viestiä. 

 

 

7. Jurmon lintuasema 

 

Jurmon lintuaseman toimintakertomus vuodelta 2012 

 

Vuosi 2012 oli Jurmon lintuaseman 50. toimintavuosi. Miehityspäiviä kertyi 

ennätykselliset 273 (edellinen ennätys oli 259 vuodelta 1981). Osaltaan tähän vaikutti 

se, että sekä keväällä että syksyllä asemalla palveli pitkäaikaismiehittäjä, mutta 

tilanne muinakin kuukausina oli poikkeuksellisen hyvä. Viime vuosien 

miehityspäivien määrä näkyy seuraavassa vertailussa: 

 

2008 238 

2009 249 

2010 239 

2011 237 

2012 273 

 

Vuoden alkuneljänneksen miehitys oli paria edellisvuotta parempi. Keväällä asema 

oli jatkuvasti miehitettynä 6.4.-8.6. Kesäkuukausien miehitystilanne oli erittäin hyvä. 

Syksyllä oli pitkät yhtenäiset miehitysjaksot 1.-27.9. ja 5.10-15.11. 

 

Taulukko 2. Rengastus-, miehitys- ja henkilövuorokaudet kuukausittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miehitysvuorokausien keskiarvot noin viisivuotisjaksoissa 1968-2012 

 

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

miehitysvrk 13 18 19 26 31 24 27 25 27 28 19 16 273

henkilövrk 35 33 48 99 98 79 57 74 74 114 51 97 859

rengastusvrk 0 0 3 1 18 0 0 1 12 4 12 0 50



 

 

 

 

 Henkilövuorokaudet vv. 1997-2012 (tiedot puuttuvat vuosilta 2000-2005) 

 

 

Miehittäjinä toimineiden eri henkilöiden määrä oli keskitasoa. Seuraava asetelma 

kertoo henkilömäärän viime vuosilta: 

 

2008 119 

2009   97 

2010   98 

2011 108 

2012 106 

 

Erillisiä miehitysjaksoja oli 187 (parina aiempana vuonna 196). Miehitysjaksoista 39 

(21%) oli kaksipäiväisiä, eli useimmiten viikonloppu: lauantai ja vajaa puolet 

sunnuntaista. Yli neljän päivän jaksoja oli 58 (32%). Kaksipäiväisten jaksojen osuus 
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väheni edellisvuodesta 12 %-yksikköä. Yli nelipäiväisten jaksojen osuus puolestaan 

kasvoi 7 %-yksikköä. 

 

Keskivertojakson pituuden kasvua on tapahtunut vuosi vuodelta. Ensimmäisen 

nykymuotoisen vuosikertomuksen vuonna 2006 kaksipäiväisten jaksojen osuus oli 

52% ja yli nelipäiväisten osuus 10%. Muutos on tervetullut, koska sen voidaan olettaa 

parantavan aineiston laatua. 

 

Ilahduttavasti erityisesti marras-joulukuussa myös saaren mökeissä yöpyneitä 

lintuharrastajia oli ollut iltahuudossa tuomassa havaintonsa lomakkeelle. 

 

Vähintään 15 vuorokautta asemalla palvelivat miehittäjistä Timo K Palomäki 109,  

Jari Helstola 57, Juha Kylänpää 31, Ossi Tahvonen 20, Joonatan Toivanen 19, Aleksi 

Mikola 15, Kim Kuntze 15. Nuorten osuus tässä listassa on ilahduttava: neljä 

seitsemästä. Vähintään 10 asemavuorokautta kertyi heidän lisäkseen 19 henkilölle. 

 

 

Rengastus 

 

Rengastuspäiviä oli yhteensä 51, joka on viime vuosien vaatimatonta keskitasoa. Pisin 

yhtäjaksoinen rengastusjakso oli 1.-15.5. Kevätpuolella (29.3.–20.5.) rengastettiin 22 

päivänä. Kesällä oli yksi rengastuspäivä 5.8. Syyspuolella verkkoja viriteltiin 4.9.-

9.11. välisenä aikana 20 päivänä ja merisirripyyntiä katiskoilla harjoitettiin 30.10.-

14.11. välillä yhdeksänä päivänä. Marraskuussa lukurengastettu merisirri EHC löytyi 

24.2.13 Tanskasta, luodolta keskeltä Iso-Beltiä. Se sai kunnian olla ensimmäinen 

Suomessa merkityn merisirrin ulkomaanlöytö. 

 

 Rengastusvuorokaudet reilun 20 vuoden ajalta: 

 

 

Rengastajia oli seitsemän. Heistä vuorokausia keräsivät eniten Juhani Virtanen 22, 

William Velmala 21 ja Roni Väisänen 13.  
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Rengastusten yhteismäärä oli 1871 yksilöä. Rengastuslajeja oli 53. Poikasia ei 

rengastettu lainkaan. Rengastusmäärä jäi siten tavanomaista alhaisemmaksi, vaikka 

puitteet rengastukselle ovat mitä parhaimmat. 

 

Runsaimmat rengastuslajit olivat punarinta 334 rengastuksella, leppälintu (259), 

pajulintu (218), hippiäinen (152) ja kirjosieppo (142). Harvalukuisia rengastuslajeja 

edustivat mm kaksi kehrääjää, mustakurkkurautiainen, tristis- tiltaltti ja pikkusirkku. 

Mustakurkkurautiaisen lisäksi uudeksi rengastuslajiksi Jurmolle saatiin taviokuurna, 

joita kihlattiin peräti 42 yksilöä. 

 

 

Muuta toimintaa 

 

Asema oli kolmatta vuotta Jurmon kurtturuusukummi ELY-keskuksen ”Vieraslajit 

kuriin” -projektissa. Pääsaarelta kasvustot on saatu hävitetyksi. Estrevlarnalla 

edellisiltä vuosilta jääneitä kasvustoja saatiin heikennetyksi, mutta lopulliseen 

hävittämiseen on vielä matkaa. 

 

Maaliskuussa poltettiin suon rengastuspaikkojen kunnostuksesta syntynyt raivausjäte. 

Kesäkuisilla talkoilla kunnostettiin asemaa, mm. korvattiin päärakennuksen 

ikkunoista lasituslistat ikkunakitillä. Heinäkuussa innokkaat talkoolaiset siivosivat 

tilat perusteellisesti ja aseman 50-vuotisen toiminnan kunniaksi kakkukahvittivat 

kyläläiset. Lokakuussa kaulattiin suon verkkolinjojen tuntumassa kasvaneet pisimmät 

puut. 

 

Juha Kylänpää ja Kalle Rainio 

 

 

8. Retket 

 

Kevään ensimmäinen TLY:n järjestämä retki oli pöllöretki Ruissaloon 2.3. 

Osanottajia oli 60, mutta pöllöt jäivät kuulematta. Seuraavaksi suunnattiin 

viikonlopuksi Utöseen 13-15.4. Mukana oli 14 retkeilijää tutustumassa Utön 

lintumaailmaan. Havaintoja kertyi muun muassa mustaleppälinnusta, mustakurkku-

uikusta, merikihusta, huuhkajasta ja riskilästä.  

 

Kevään päiväretki suuntautui Poriin, ja oppaat saivat mukaansa 21 innokasta 

harrastajaa. Retkellä nähtiin 89 lajia, muun muassa aikainen pulmussirri. Torstaina 

7.6. kuunneltiin yölaulajia Aurajoen rannassa – saldona runsaasti satakieliä sekä 

muutama viitakerttunen ja pensassirkkalintu.  

 

Syksyllä tehtiin uusi retki Utöseen 7.-9.9.; tuolloin mukana oli 13 matkailijaa, jotka 

saivat nauttia isosirri-, pikkusieppo- ja käkihavainnoista. Sen jälkeen järjestettiin vielä 

päiväretki Isokariin 29.9., jolloin havaittiin muun muassa muutto-, ampu- ja 

nuolihaukka sekä sarvipöllö. Majakkasaaren havainnoista sai nauttia 35 osallistujaa. 

 

 

 

 

9. Linturallit ja kisat 



 

TLY järjesti kesärallin 6.7.7. ja talvirallin 1.12. Kesärallin voitti joukkue Hannu 

Huhtinen, Pasi Laaksonen, Tuomas Seimola ja William Velmala, kun taas talvirallin 

voittivat Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto, Totti Toiskallio ja Markus Tuomi. 

 

27.10. järjestettiin kahdeksatta kertaa PLY:n ja Pyhäjärven suojeluyhdistyksen kanssa 

Pyhäjärviralli. Voittajaksi selviytyi joukkue Kurkkivat tyllit (Juha Heino, Harri 

Lautaoja). 

 

Tornien taistoon TLY osallistui kahdella tornilla: Mynämäen Mietoistenlahden 

Vasikkahaan torni ja Sauvon Maalun torni. Mietoistenlahdella havaittiin 79 ja 

Maalussa 46 lajia, ja lajimäärät riittivät 52. ja 241. sijaan. 

 

BirdLife Suomen Pihabongaukseen 26.27.1. TLY osallistui Ruissalon 

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

yhteensä 64 942 lintuyksilöä. 

 

 

 

10. Suojelu 

 

TLY:n linnustonsuojelutoimintaa organisoitiin vuonna 2012 pääasiassa hallituksen 

kokouksissa ja sähköpostilistan välityksellä. Yhdistyksen linnustonsuojelu-aiheisella 

sähköpostilistalla oli 46 tilaajaa. Linnustonsuojelutoimikunta piti kokouksen 7.3.2012. 

Illan aiheena oli BirdLife Suomen MAALI-hanke, jota TLY onnistui edistämään 

vuoden aikana edelleen varsin vaatimattomasti. 

 

TLY:n IBA-vastaavana vuonna 2012 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 Mustfinin, Olli 

Kanerva (varalla Markus Ahola) Viurilanlahden ja Markus Ahola Kiskonjoen 

vesistön hks-ryhmässä.  

Selkämeren kansallispuiston suunnitteluryhmään TLY:n edustajaksi nimettiin Jorma 

Hellsten. 

 

Annettiin lausunto ELY-keskukselle Näsenkartanon tuulivoimalapuiston YVA-

selvityksestä. Maakunnassa on meneillään monia muitakin tuulivoimalahankkeita. 

Valitettavan monissa hankkeissa niihin liittyvät lintu- ja luontoselvitykset on tehty 

hyvin pintapuolisesti, mutta yhdistyksellä ei ole ollut resursseja puuttua kaikkiin 

erikseen. 

 

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

poikkeamislupien kertymistä. Asia herätti hämmennystä ja vaatii kiistatta tarkempaa 

selvittämistä, mutta toistaiseksi siihen ei ole päästy tarttumaan.  

 



Satava-Kakskerran osayleiskaava kaatui myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

maakuntakaavan vastaisena elokuussa. KHO:een asian vei Turun kaupunki. Hallinto-

oikeudessa kaava oli kaatunut osin TLY:n ja Turun luonnonsuojeluyhdistyksen 

yhdessä tekemään valitukseen.  

 

Mietoistenlahden ja Kuusistonlahden hoitoa jatkettiin aiempien vuosien tapaan.  

 

Kaakkurit ottivat Suomusjärvelle vuonna 2011 tehdyt tekopesälautat hyvin vastaan. 

Kolmella neljästä oli pesintä. Neljäs oli talven aikana kääntynyt ylösalaisin. IBA- ja 

FINIBA-alueiden linnustotiedot karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen 

kautta. 

 

 

11. Tutkimustoiminta 

 

BirdLife Suomen vuoden 2012 laji oli mustakurkku-uikku. TLY kannusti 

lajiselvityskoordinaattori Esko Gustafssonin johdolla jäseniään kartoittamaan 

maakunnan mustakurkku-uikkureviirejä. TLY:n jäsenet osallistuivat ahkerasti 

Luonnontieteellisen keskusmuseon seurantoihin kuten talvilintulaskentoihin. Myös 

reittilaskennat laskettiin TLY:n alueella ahkerasti. 

 

 

12. Havaintoarkisto 

 

Yhdistyksen pääasiallisena toimii BirdLife Suomen Tiira-lintutietojärjestelmä. 

Vuoden 2012 lopussa Tiirassa oli noin 1 280 000 (vuonna 2011 1 120 000) 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 on jäsenmaksut, jotka 

muutamana viime vuotena ovat olleet suurin piirtein 10000 euron tasolla. 

Jäsenmaksut on jo joitakin vuosia kerätty BirdLife Suomen toimesta, ja tämä 

suomalaisten lintuyhdistysten keskusjärjestö tulouttaa yhdistysten osuudet muutaman 

kerran vuodessa. 

 

Toinen merkittävä tulojen lähde on asemamaksut. Vuosittaisilla asemamaksuilla 

pystytään kattamaan Jurmon lintuaseman päivittäinen toiminta ja aseman normaalit 

ylläpitokulut. Sen sijaan ajoittaisiin suurempiin investointeihin tarvitaan lisäksi muuta 

rahoitusta (jäsenmaksutulot, avustukset, lahjoitukset). Viime vuonna lintuasemalle 

investoitiin muun muassa oma sähköliittymä, joka näkyy selvänä piikkinä alaspäin 

yhdistyksen viime vuoden tuloksessa. 

 

Rahoituksen saamiseksi erilaisiin suojelu- ynnä muihin hankkeisiin järjestetään 

ajoittain jäsenkeräyksiä. Viime vuoden lopulla kerättiin rahaa yhdessä Härkätien 

ympäristöyhdistyksen ja Littoisten omakotiyhdistyksen kanssa Järvelän lintutornia 

varten (keräys kesti osittain tämän vuoden puolelle). 



 

Joinakin vuosina olemme myös hakeneet avustusta eri instansseilta, ja niitä on myös 

yhdistykselle myönnetty. 

 

Vuosittain yhdistyksen toimesta järjestettävien retkien kulut rahoitetaan osallistujilta 

kerättävillä maksuilla. Tuottoja retkistä saadaan uudella toimintamallilla, jossa eri 

tahot voivat "vuokrata" yhdistyksen aktiivijäseniä linturetkioppaiksi. Tästä palvelusta 

he maksavat yhdistykselle jonkin korvauksen. Viime vuonna yhdistyksemme sai 

kohtuullisesti lisätuloja Kaarinan kaupungille järjestetystä opastettujen retkien 

sarjasta. 

 

Menneen vuoden aikana saimme jonkin verran tuloja myös mantelien myynnillä, 

kiitos uuraiden aktiivijäsenten. Lisäksi Tiiran havaintojen myynti kaupallisille tahoille 

on tullut uutena tulonlähteenä mukaan kuvioihin. 

 

Yhdistyksen menneen vuoden tarkemmat talousluvut käyvät selville 

toimintakertomuksen yhteydessä esiteltävästä tilinpäätöksestä. 

 

Jäsenmaksut vuonna 2012 olivat seuraavat: 

 

varsinainen jäsen26€ 

nuorisojäsen 18€ 

perhejäsen 8€ 

 

Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2012 olivat seuraavat: 

 

yhdistyksen jäsen 17€ 

ei-jäsen 25€ 

jäsenen mukana majoittuva yli 10-vuotias perheenjäsen 17€ 

 

Asemarengastajat ja nuorisojäsenet olivat vapautettuja asemamaksusta. 


