
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.  TOIMINTAKERTOMUS 2010 

 

 

1. Yleistä 

 

Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä vuonna 2010 olivat havaintojen keruu, 

lintuasematoiminnan ylläpitäminen, linnustonsuojelutoiminta, jäsenlehti Ukulin julkaiseminen sekä 

uusien kotisivujen kehittäminen. Lisäksi yhdistys järjesti mm. 12 yleisölle tarkoitettua lintukävelyä, 

pöllöretken, yölaulajaretken, kaksi muuta linturetkeä, kaksi lintuiltaa ja kaksi sääntömääräistä 

kokousta. Yhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa www.tly.info sekä sähköpostilista 

Ukuliverkko. Havainnot kerättiin pääasiassa käyttäen BirdLife Suomen Tiira-lintutietojärjestelmää.  

 

 

2. Hallinto 

 

Yhdistyksen hallituksella oli kertomusvuoden aikana seitsemän kokousta. Hallituksen kokoonpano 

ja tehtävänjako on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. 

 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Markus Ahola linnustonsuojeluvastaava 7/7 

Olli Kanerva taloudenhoitaja 5/7 

Emma Kosonen myynti- ja kokousasiat 5/7 

Juha Kylänpää Jurmon lintuasemanhoitaja, kotisivut 6/7 

Jari Kårlund varapuheenjohtaja, tiedotus, kotisivut 7/7 

Markus Lampinen sihteeri, retki- ja rallivastaava, nuorisojaoston pj, Tiira-

yhdistyskäyttäjä, kotisivut 

5/7 

Rami Lindroos hallituksen kokousten pöytäkirjat, lehtiarkisto 4/7 

Mikael Nordström puheenjohtaja 5/7 

Kalle Rainio aluevastaava, Tiira-yhdistyskäyttäjä, Jurmon lintuaseman varahoitaja, 

kotisivut 

5/7 

 

TLY:llä oli seuraavat toimikunnat vuonna 2010: 

 

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

(sihteeri), Pekka Alho, Markus Lampinen ja Rami Lindroos. ARK kokoontui kolme kertaa. 

Vuoden aikana käsiteltiin 162 havaintoa, joista osa kokousten ulkopuolella 

sähköpostikäsittelyssä. Rariteettikomitealle annettiin lausunto 18 havainnosta. ARK julkaisi 

Ukulissa artikkelit siipijuovallisten uunilintujen määrittämisestä ja neljästä uusimmasta 

TLY:n alueelle uudesta lajista sekä vuoden 2009 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 Markus Lampinen. 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) 

 Asko Suoranta vuoden 2010 lajiprojekti (kuikka ja kaakkuri) 

 Hannu Allonen (Ukuliverkko) 

 Petri Vainio (lintulautakisa) 

 

BirdLife Suomen edustajistossa yhdistystä edustivat Arto Kalliola, Emma Kosonen, Markus 

Lampinen, Mikael Nordström ja Kalle Rainio. Vuoden aikana edustajisto kokoontui kaksi kertaa. 

Kevätkokous pidettiin 21.3. Lahdessa ja syyskokous 31.10. Kajaanissa. Lahdessa yhdistystä edusti 

Arto Kalliola ja Kajaanissa Arto Kalliola. 

 

 

3. Jäsenistö 

 

Koko jäsenmäärä oli 31.12.2010 772 (vuotta aiemmin 727). Varsinaisia jäseniä oli 675 (632), 

nuorisojäseniä 38 (33), perhejäseniä 48 (45), kunniajäseniä 6 (6) ja ainaisjäseniä 11 (11). Nuoriksi 

on laskettu jäsenet, jotka ovat syntyneet vuonna 1985 (1984) tai myöhemmin. 

 

 

4. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen 

 

Jäsenlehti Ukulia toimitti 6-henkinen toimituskunta. Vuoden aikana ilmestyivät Ukuli 2/2009 sekä 

1/2010. 

Vuoden aikana lähetettiin yksi jäsentiedote. 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 Vega, Radio Turku, Åbo 

Underrättelser, Vakka-Suomen Sanomat ja Salon Seudun Sanomat. 

 

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 kymmenen vuotta. Vuoden lopussa Ukuliverkolla 

oli 389 tilaajaa, jotka lähettivät kuukausittain 22 (heinäkuu) - 129 (maaliskuu) viestiä. Vuoden 

aikana Ukuliverkkoon lähetettiin 888 viestiä. 

 

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

ajankohtaisista asioista. Kotisivuja päivittivät vuoden aikana, Esko Gustafsson, Juha Kylänpää, Jari 

Kårlund, Markus Lampinen, Mikael Nordström ja Kalle Rainio. Kotisivut uudistettiin ja uudet sivut 

julkaistiin syksyllä 2010.  

 

 

5. Kokoukset ja jäsenillat 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous 25.3. ja syyskokous 25.11. 

Lisäksi järjestettiin 2 ohjelmallista lintuiltaa tai esitelmää. Kokouksiin ja lintuiltoihin osallistui 

yhteensä noin 65 henkilöä. Lisäksi yhdistyksen jäsenet pitivät esitelmiä muissa luonto- ja 

ympäristöaiheisissa kokouksissa ja seminaareissa vuoden aikana aiheina mm. merimetsot ja pöllöt. 

Rauvolanlahdella pidettiin 29.8. tapahtuma, jossa muisteltiin Rauvolan historiaa lintupaikkana sekä 

pohdittiin lahden tulevaisuutta. Yhdistys järjesti 25.10. aktiivit-illan, johon kutsuttiin yhdistyksen 

toimihenkilöitä. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä ja siinä keskusteltiin yhdistyksen 

nykytilanteesta, toiminnasta ja sen kehittämisestä. 

 

Taulukko 3. Jäsenillat ja kokoukset 

 

pvm esiintyjä aihe osallistujia tyyppi 

3.3. Jari Valkama Rengaslöytöatlas (Turku) n.15 lintuilta 

25.3. Kalle Rainio Määrityskilpailu (Turku) n.15 kevätkokous 

14.4. Pekka Lehtonen Kuikkalintuilta (Salo) 20 lintuilta 

25.11 Raimo Sundelin Kansallispuisto Selkämerelle? (Turku) n.15 syyskokous 

 

 

6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisojaoston toiminta oli niukkaa johtuen sekä vetäjien että osallistujien puutteesta. 17.-18.6. 

järjestettiin kuitenkin tutustumisretki yölaulajarengastuksen maailmaan. Retkelle osallistui 5 

henkilöä. 

 

7. Jurmon lintuasema 

 

Vuosi 2010 oli Jurmon lintuaseman 48. toimintavuosi. Miehityspäiviä kertyi 239, mikä on 2000-

luvun keskitasoa. Viime vuosien tilanne näkyy seuraavassa vertailussa: 



 

2006 229 

2007 234 

2008 238 

2009 249 

2010 239 

 

Vuoden alettua talven miehitys jäi erittäin heikoksi. Asema oli asuttuna tammikuun alussa kaksi, 

helmikuun alussa kaksi ja helmikuun lopussa yhden päivän. Tammikuussa peruuntuivat jo tehdyt 10 

miehitysvuorokauden varaukset, koska yhteysalus M/s Eivor ei päässyt matalalla olleen meriveden 

takia Jurmon satamaan ja sen tilalla toiminut merivartioston alus kuljetti vain saarelaisia. 

 

Tammikuun loppupuolelta maaliskuulle saarella oli runsaasti lunta (syvimmissä kinoksissa harjun 

ja männikön välissä 2,6 m!). Liikkuminen ilman suksia tai lumikenkiä oli käytännössä mahdotonta. 

Tämä yhdessä meren jäätymisen kanssa laannutti lintuharrastajien kiinnostusta Jurmoa kohtaan. 

Maaliskuussa peruuntui kolme varausta kelirikon tehtyä aikataulunmukaisen saarelta poispääsyn 

epävarmaksi. 

 

Keväällä asema oli yhtäjaksoisesti miehitettynä 2.4.- 8.5. 

 

Kesäkuukausien miehitys oli erittäin hyvä.  

 

Syksyn pisin yhtenäinen miehitysjakso oli 4.8.-16.9.   

 

Rengastus-, miehitys- ja henkilövuorokaudet kuukausittain: 

 

Tammikuu 2 miehitysvuorokautta / 6 henkilövuorokautta 

Helmikuu 3 / 4 

Maaliskuu 8 / 10 

Huhtikuu 29 / 107 

Toukokuu 23 / 57 

Kesäkuu 29 / 74 

Heinäkuu 29 / 70 

Elokuu 28 / 84 

Syyskuu 21 / 48 

Lokakuu 25 / 73 

Marraskuu 17 /36 

Joulukuu 23 / 83 

Yhteensä 239 / 652 

 

 

Miehittäjinä toimineiden eri henkilöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Seuraava asetelma 

kertoo henkilömäärän viime vuosilta: 

 

2006 167 

2007 116 

2008 119 

2009   97 

2010   98 

 



Erillisiä miehitysjaksoja oli 183 (186 vuonna 2009, 206 vuonna 2008). Miehitysjaksoista 54 (30%) 

oli kaksipäiväisiä, eli useimmiten viikonloppu: lauantai ja vajaa puolet sunnuntaista. Yli neljän 

päivän jaksoja oli 42 (23%). Kaksipäiväisten jaksojen osuus väheni ja yli nelipäiväisten jaksojen 

osuus kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. 

 

Vähintään 10 vuorokautta asemalla palvelivat: Timo J. Palomäki 52, Jari Helstola 48, Johannes 

Hänninen 40, Juha Kylänpää 30, Jorma Hellsten 24, Karoliina Hämäläinen 23, Hannu Ali-Eskola 

20, Kim Roering 15, Mauno Mustakangas 12, Aki Aintila 11, Hanna Hyvönen 11, Lauri Manninen 

11, Aleksi Mikola 11, Joonatan Toivanen 11, Janne Kilpimaa 10. 

 

Lisäksi suunniteltiin Jurmon lintuaseman 50-vuotisjuhlajulkaisua. Toimikuntaan kuuluvat Juha 

Kylänpää, Kalle Rainio, Markus Ahola, Esa Lehikoinen, Jyrki Normaja ja William Velmala.  

Jurmon vakiolaskenta-aineisto tallennettiin sähköiseen muotoon. 

 

Rengastus 

 

Verkkorengastuspäiviä kertyi yhteensä vain 33. Kevätpuolella (17.4.–8.6.) pyydystettiin 14 päivänä, 

ja syyspuolella (23.7. – 31.10.) verkkoja viriteltiin 19 päivänä. Pisin yhtäjaksoinen rengastusjakso 

oli 17. – 22.4., yhteensä 6 päivää. Lisäksi kesäkuussa pyydystettiin etelänsuosirriemoja ja 

marraskuussa merisirrejä neljänä päivänä. Vuoden aikana Jurmossa rengasti 10 eri rengastajaa. 

 

Rengastusten yhteismäärä jäi 899 yksilöön, joista 24 oli poikasia. Rengastuslajeja oli 46. 

Vähemmän rengastuksia on saatu Jurmossa kasaan ainoastaan vuonna 1962, aseman toiminnan 

aloittamisvuotena. Vaikka rengastajia olikin useita, ajoitus osui hiljaisiin aikoihin. 

 

Runsaimmat rengastuslajit olivat punarinta (254 rengastusta) ja vihervarpunen (123). Harvalukuisia 

rengastuslajeja edustivat hippiäisuunilintu, neljä schinzii- suosirriemoa sekä seitsemän merisirriä. 

Poikasrengastukset koostuivat 20 kottaraisesta, kahdesta variksesta ja kahdesta töyhtöhyypästä. 

 

Mainittakoon myös suosirripyynnin tuloksena saatu kontrolli kymmenvuotiaasta suosirristä, joka oli 

merkitty Jurmossa maastopoikasena kesällä 2000! 

 

Rengastukset kuukausittain: 

tammikuu       0 

helmikuu        0 

maaliskuu      0 

huhtikuu        9 

toukokuu       0 

kesäkuu  7 (2pv suosirrejä) 

heinäkuu   1 

elokuu   9 

syyskuu  0 

lokakuu  9 

marraskuu     1 (merisirrejä, yritystä useampanakin päivänä) 

joulukuu        0 

 

 

 

8. Retket 

 



Yhdistys järjesti kaikille avoimen pöllöretken 20.3. Ruissalossa. Retken vetäjinä toimivat Emma 

Kosonen ja Hannu Allonen. Retkelle osallistui noin 40 henkilöä. 

 

Yhdistys järjesti kevätretken Kokemäen Puurijärvelle, Huittisten Raijalanjärvelle ja Säkylän 

Sarvonlahdelle 24.4.2010. Retkelle osallistui noin 30 henkilöä. 

 

Yhdistys järjesti kaikille avoimen yölaulajaretken 10.-11.6. Turun Aurajokivarressa. Retken 

vetäjinä toimivat Emma Kosonen ja Markus Lampinen. Retkelle osallistui 106 henkilöä. 

 

Syysretki suuntautui vuonna 2010 Kustavin Isokariin 9.10. Retkelle osallistui noin 30 henkilöä. 

Vuoden aikana järjestettiin 12 kävelytapahtumaa. Niistä Tammenterhon perinteisessä 

avajaistapahtumassa, 10.4.201, järjestettiin 4 eri kävelykierrosta. Touko- ja kesäkuussa kokeiltiin 

aikaista aamulähtöä ja toukokuussa jopa kahta lähtöä klo 5.00 ja klo 9.00. Kokemusten perusteella 

aamulähtöjä päätettiin jatkaa, mutta Tammenterhon avajaisia lukuun ottamatta vain yhden kävelyn 

verran per päivä. 

Vuoden 2010 kävelyillä havaittiin yhteensä 114 lajia. Yhden päivän ennätys tehtiin toukokuussa, 

jolloin kahdella kierroksella havaittiin yhteensä 76 lajia. Yhden kierroksen ennätys syntyi saman 

päivän kello viiden kierroksella, kun havaintovihkoon kertyi 67 lajia. Oppaita kävelyillä oli aina 

vähintään kaksi ja enimmillään neljä samalla kävelyllä. 

Vetäjinä vuoden aikana toimivat seuraavat: Hannu Allonen 4 kertaa, Arto Kalliola (10), Jarmo 

Laine (1), Mikko Oivukka (1), Petri Laine (6), Petri Vainio (7), Jorma Hellstén (8) ja Mauno 

Mustakangas (1). Osallistujia oli kaikilla kävelyillä yhteensä 252 kappaletta, joista osa on toki 

saman henkilön kävelyitä. Kirjaa ei ole pidetty yksittäisten osallistujien läsnäoloista. Yksittäisille 

kävelyille osallistui 6 – 37 henkilöä per kerta. Suurin osallistujamäärä oli 13.3. Sama määrä oli 

myös 10.4, mutta se jakautui neljälle kierrokselle. Pienin porukka kiersi Marjaniemessä kesäkuun 

vesisateessa.  

 

9. Linturallit ja kisat 

 

Vuoden 2010 aikana järjestettiin kaksi yhdistyksen omaa pinnarallia. Kevätralli oli määrä käydä 

Loimaan seutukunnassa, mutta se peruutettiin osallistujien puutteen takia. Samalla päätettiin luopua 

kevätrallista.  

 

16. Kesäralli pidettiin 2.–3.7. Rallikunniksi arvottiin Kaarina, Paimio ja Sauvo. Joukkueita oli 

yhteensä yhdeksän ja lajimäärä 143. Rallin voitti joukkue Petri Ahti, Erkki Jokinen ja Ilkka Laitinen 

119 lajilla. 

 

25. Talviralli järjestettiin 4.12. ja joukkueita siihen osallistui 13. Lajimäärä oli 72. Rallin voitti jo 

kolmatta vuotta peräkkäin joukkue Tomi Kaijanen, Markus Tuomi, Kari Kaunisto ja Totti 

Toiskallio 48 lajilla. 

 

Lisäksi seitsemättä kertaa järjestettiin PLY:n ja Pyhäjärven suojeluyhdistyksen kanssa 

Pyhäjärviralli 31.10. Rallin lajimäärä oli 83 ja joukkueita oli mukana yhteensä 7. Rallin voitti 

joukkue Kurkkivat tyllit: Sami Luoma, Juha Heino, Harri Lautaoja ja Jussi Mäkinen 60 lajilla. 

 



Yhdistyksen nimikkojoukkueista TLY 1 osallistui 8.5. BirdLife Suomen valtakunnalliseen Tornien 

Taisto -kilpailuun Mynämäen Mietoistenlahden isossa tornissa havaiten 100 lajia, joka riitti 

kolmanteen sijaan. TLY 2 kisasi Sauvon Maalun tornissa havaiten 65 lajia. Yhteensä TLY:n 

alueelta mukana oli 27 tornia. 

 

BirdLife Suomen Pihabongaukseen 30.-31.1. osallistui TLY:n alueelta 828 pihaa. Yhdistys järjesti 

30.1. Turun Ruissalossa Tammenterhon pihalla sekä Salon Vuohensaaressa yleisöpihabongauksen. 

 

Talven 2009-2010 lintulautakisan voitti Kirsti Lundell Kemiönsaarelta 27:lla lajilla. Kisan vetäjänä 

toimi Petri Vainio. 

 

 

10. Suojelu 

 

TLY:n neljän IBA-alueen kohdevastaavina olivat vuonna 2010 seuraavat henkilöt: Jouko Lehtonen 

(Ruissalo), Mikael Nordström (Korppoon - Nauvon eteläinen saaristo) ja Jukka Sillanpää 

(Mietoistenlahti). Paimionlahdella ei ollut IBA-vastaavaa. Mietoistenlahden hoitoa jatkettiin 

aiempien vuosien tapaan. Silakkarin niittyä ja edustan vesialuetta niitettiin. Hoidosta vastasi Jukka 

Sillanpää. Hän myös edustaa yhdistystä vuonna 2007 toimintansa aloittaneessa Mietoistenlahden 

yhteistyöryhmässä. Vuoden 2009 suojelukeräyksen tuotosta osa käytettiin Mynäjoen ja Laajoen 

suiston rantaniityn laajentamiseksi. Yhteensä ruovikkoa murskattiin ja jyrsittiin noin 14 ha. TLY 

toimi asiassa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Metsähallituksen sekä yksityisen 

maanomistajan kanssa. 

 

Yhdessä Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 2009 tehty valitus Satava-Kakskerran 

osayleiskaavasta johti kaavan hylkäämiseen Turun hallinto-oikeudessa joulukuussa 2010.  

 

Annettiin lausunto Hirvensalon osayleiskaavasta. 

 

Kuultiin asiantuntijatahona yhdessä luonnonsuojelupiirin kanssa Varsinais-Suomen liiton 

tuulivoimaselvitykseen liittyen. Selvitys valmistuu vuonna 2011. 

 

Seurattiin merimetso-keskustelua ja osallistuttiin siihen tarvittaessa. Seurattiin myös Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen myöntämiä poikkeuslupia merimetsojen häiritsemiseksi sekä 

ampumiseksi, mutta päätöksistä ei valitettu Turun hallinto-oikeuteen. 

 

Otajärven osalta Korkein hallinto-oikeus suoritti maastokatselmuksen paikan päällä keväällä 2010. 

Oikeuden päätös tuli syksyllä ja se tarkoitti että ELY-keskuksen tulee valmistella Otajärven suojelu 

uudelleen. Näin ollen yhdistysten (TLY, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Rauman seudun 

lintuharrastajat) kanta voitti, mm. siitä että rauhoitusmääräykset olivat riittämättömät alueen 

luontoarvojen turvaamiseksi.  

 

Suojelutoimikunta piti yhden kokouksen ja kävi keskustelua sähköpostilistan välityksellä. 

 

TLY:n linnustonsuojelurahastoon oli vuoden loppuun mennessä kertynyt 450€. Rahastosta ei jaettu 

suojeluavustuksia vuonna 2010. 

 

Laadittiin yhdessä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kanssa Örön väylää vastaan 

yleisönosastokirjoitus, joka julkaistiin Turun Sanomissa.  

 



TLY oli mukana Maailman luonnonsäätiö WWF:n vapaaehtoisissa öljyntorjuntajoukoissa. 12 

TLY:n jäsentä on ilmoittautunut mukaan. 

 

Kuusistonlahdella pidettiin perinteiset niittotalkoot heinäkuussa kolmena päivänä. Talkoisiin 

osallistui yhteensä 11 henkilöä. 

 

Mattholmsfladanilla pidettiin niittotalkoot elokuussa. Talkoisiin osallistui yhteensä kaksi henkilöä. 

 

TLY osallistui BirdLifen lahjapönttökampanjaan, jonka tuloksena maakuntaan sijoitettiin noin 50 

pikkulinnunpönttöä. 

 

IBA- ja FINIBA-alueiden linnustotiedot karttuivat lähinnä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen kautta. 

 

 

11. Tutkimustoiminta 

 

Vuoden 2010 BirdLife Suomen projektilaji oli kuikka, jonka lisäksi kerättiin tietoja myös kaakkurin 

esiintymisestä toimialueella. Projektin päätarkoituksena oli kartoittaa lajien pesintäaikainen 

esiintyminen mahdollisimman tarkasti. TLY:n alueella projektia hoiti Asko Suoranta.  

 

Vuonna 2006 alkoi kolmas valtakunnallinen lintuatlas ja se päättyi vuoteen 2010. TLY:n alueen 

tilanne hankkeen lopussa oli atlaksen selvitysasteittain seuraava: ei tietoja 0 ruutua (0 % / koko 

Suomi 0 %), satunnaistietoja 1 ruutu (0,5 % / 3,6 %), välttävät tiedot 4 ruutua (2,4 % / 5,6 %), 

tyydyttävät tiedot 17 ruutua (10 % / 32 %), hyvät tiedot 57 ruutua (34 % / 20 %) ja erinomaiset 

tiedot 91 ruutua (53,5 % / 38,1 %). Vähintään tyydyttävät tiedot ovat siis 165 ruudusta (97 % ). 

TLY:n alueella ruutuja on 170 ja koko Suomessa 3859 kappaletta. Yhdistys maksoi matkakuluja 

Saaristomeren huonosti selvitettyjen ruutujen kartoittamiseksi (Länsi-Turunmaa, Ahvenanmaa).   

 

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat ahkerasti myös muihin Luonnontieteellisen keskusmuseon 

tutkimusprojekteihin kuten talvilintulaskentoihin. Niissä laskettiin TLY:n alueella keväällä 51, 

syksyllä 48 ja jouluna 61 reittiä. 

 

 

12. Havaintoarkisto 

 

Yhdistyksen pääasiallisena havaintoarkistona toimii BirdLife Suomen Tiira-lintutietojärjestelmä. 

Vuoden 2010 lopussa Tiirassa oli noin 990 000 (vuonna 2009 860 000) havaintoa TLY:n 

havaintojenkeruualueelta. Vanhoista Webkannan havainnoista on Tiiraan siirtämättä vielä muutama 

tuhat korjaustyötä vaativaa havaintoa. Tiiraan on siirtämättä myös yli 500 000 Jurmon lintuaseman 

havaintoa. 

 

 

13. Talous 

 

Taloudellisesti 2010 oli merkittävien panostusten vuosi. Suurimmat menoerät oli Mynämäen 

Mietoistenlahden ruovikon niitto 2706,00 euroa, Jurmon juhlajulkaisuun liittyvä aineiston käsittely 

4288,90 euroa, atlaslaskennat 1965,00 euroa sekä Ukulin kustannukset 3582,11 euroa.  

 

Tärkein tulonlähde oli edelleen jäsenmaksutulot, joita kertyi 7897,05 euroa. Muiden tulonlähteiden 

merkitys oli vähäisempi. 



 

Jäsenmaksut vuonna 2010 olivat seuraavat: 

varsinainen jäsen 26€ 

nuorisojäsen 18€ 

perhejäsen 8€ 

 

Jurmon lintuaseman toimintaa rahoitettiin pääosin lintuasemamaksuilla, joita kertyi 2061,00 euroa. 

Jurmon toiminnan tulos oli toimintavuonna 437,90 euroa positiivinen. 

 

Asemamaksut olivat seuraavat: 

yhdistyksen jäsen 17€ 

ei-jäsen 25€ 

jäsenen mukana majoittuva yli 10-vuotias perheenjäsen 17€ 

Asemarengastajat olivat vapautettuja asemamaksusta. 

Yhdistyksen tilikauden tulos oli 8918,05 euroa alijäämäinen ja niinpä poistoja ei tällä kertaa tehty. 

 

 

 


