TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS R.Y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
1. Yleistä
Toimintavuosi 2019 on Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n (TLY) 54. toimintavuosi. TLY:n pääasiallisia
tehtäviä vuonna 2019 ovat lintuhavaintojen kerääminen, lintuasematoiminnan ylläpitäminen,
linnustonsuojelu, linnustonseuranta, jäsenlehti Ukulin julkaisu ja lintuharrastuksen edistäminen. Hallitus
suunnittelee toimintaa vuosien 2018–2021 strategian pohjalta.
2. Linnustonsuojelu
Yhdistys toimii linnustonsuojelussa laajasti eri tasoilla: elinympäristöjen, lintupaikkojen, lajien ja yksilöiden
suojelun puolesta. Yhdistys seuraa maakunnassa tapahtuvaan kaavoitusta, maankäyttöä ja
viranomaispäätöksiä ottaen niihin tarvittaessa kantaa lausunnoin ja valituksin.
TLY jatkaa Kuusistonlahden, Mietoistenlahden ja Topokarinlahden ruovikoiden niittoa. Mahdollisuuksien
mukaan niitetään myös muita kohteita.
TLY:n linnustonsuojelurahastoa tehdään tunnetuksi. Hallitus myöntää rahaston varoja hyvin perusteltuihin
linnustonsuojeluprojekteihin yhdistyksen toimialueella.
Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden IBA- ja FINIBA-kohteiden seurantaa jatketaan. Luodaan
suunnitelma maakunnallisesti tärkeiden MAALI-kohteiden seurannasta.
3. Tutkimus ja linnustonseuranta
3.1. Havaintoarkisto
TLY:n havaintotietokantana toimii BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen, valtakunnallinen
Tiira-lintutietojärjestelmä (www.tiira.fi). Vuosikatsauksien julkaisua jatketaan vuoden 2018 katsauksella
uudella formaatilla, ja ARK julkaisee harvinaisuushavainnot niin ikään Ukulissa. BirdLife Suomelle
laaditaan
lajiyhteenvedot
Linnut-vuosikirjassa
julkaistaviin
faunistiseen
katsaukseen
ja
pikkuharvinaisuuskatsaukseen. Havaintoarkiston laadunvalvonnasta vastaavat aluerariteettikomitea ja muut
yhdistyskäyttäjät. ARK:n paperiset aineistot digitoidaan ja siirretään yhdistyksen sähköiseen arkistoon.
Havaintoarkiston materiaalia luovutetaan korvauksetta ei-kaupallisiin tutkimusprojekteihin, ja muille
tahoille havaintoja voidaan toimittaa maksua vastaan. Maksut ohjataan yhdistyksen suojelutilille.
3.2. Jurmon lintuasema
Jurmon lintuaseman perustoiminta pidetään ennallaan. Erityisesti panostetaan vakioituun muutonseurantaan
(aamuvakio) ja lepäilijälaskentoihin (länsi- ja itäreitti) 1.3.–15.11. välisenä aikana sekä vakioituun
varpuslintujen rengastukseen keväällä 20.3.–10.6. ja syksyllä 15.8.–15.11. Myös talvikuukausina tavoitteena
on mahdollisimman jatkuva miehitys. Havainnointia ja rengastusta tehostetaan maksamalla tarpeen mukaan
päivärahoja pitkäaikaismiehittäjille ja rengastajille. Aseman toiminnasta vastaavat asemanhoitajat.
Julkaistaan Ukulissa raportti aseman toiminnasta vuonna 2018. Aineistoa annetaan käytettäväksi
kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksissa. Toimintaa esitellään myös aseman kotisivuilla ja Facebooksivulla. Aseman vanhan aineiston tallennusprojekti saatetaan loppuun. Luodaan aseman pitkän aikavälin
toimintasuunnitelma.

Toteutetaan ainakin yksi tutustumisretki, joka on suunnattu uusille Jurmon-kävijöille.
3.3. Linnustonseuranta
Pyritään lisäämään yhdistyksen toimialueella tehtävää valtakunnallista linnustonseurantaa kannustamalla ja
kouluttamalla jäseniä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seurantatutkimuksiin.
Markkinoinnissa painotetaan vesilintu- ja vakiolinjalaskentoja sekä TLY:n alueella että toimialueen
ulkopuolisilla harvaan asutuilla ja vähän lasketuilla alueilla.
Petolintutoimikunta seuraa pöllöjen ja päiväpetolintujen pesintää yhdistyksen alueella ja raportoi tuloksista
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja TLY:lle. Toimikunnan kokous on avoin kaikille kiinnostuneille.
TLY:n omien aktiivien vastuulla on yksi petoruutu. Petolintutoimikunnan keräämää aineistoa julkaistaan
Ukulissa sekä Linnut-vuosikirjassa.
BirdLife Suomella ei ole projektilajia vuodelle 2019. Sen sijaan TLY:n saaristokartoitusprojekti jatkuu toista
vuotta. Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan projektiin ja tuetaan laskentoja kustantamalla matkakulut
laskijoille.
4. Lintuharrastuksen edistäminen
4.1. Jäsenretket
Kevätkaudella 2019 järjestetään ainakin seuraavat jäsenretket: perinteinen pöllöretki linja-autolla
Raasinkorven alueelle maaliskuussa, viikonloppuretki Ahvenanmaalle huhtikuussa, päiväretki Isokariin
toukokuussa, neljän päivän mittainen retki Kuusamoon kesäkuussa ja yölaulajaretki Saloon kesäkuun
lopussa. Syksyllä retkikalenterissa on kahlaajaretki Poriin Yyterin lietteille elokuussa, viikonloppuretki joko
Örön tai Utön saarelle sekä muutonseurantatapahtuma Liedon Vanhalinnassa. Myös lyhyitä puolen päivän
retkiä maakunnan sisällä pyritään järjestämään vuoden mittaan.
4.2. Lintukävelyt
Perinteisissä Ruissalon lintukävelyissä alkaa 16. vuosi, jonka aikana järjestetään 12 lintukävelyä. Suurelle
yleisölle suunnattuja kävelyretkiä ovat myös Ruissalon pöllöretki kevättalvella ja Aurajokivarren
yölaulajakävely alkukesällä.
4.3. Lintupaikkaopastukset
Suosittuja lintupaikkaopastuksia jatketaan keväällä huhti- ja toukokuun aikana ainakin Järvelän lintulavalla,
Kuusiston eteläisellä tornilla ja Raisionlahdella sekä mahdollisuuksien mukaan myös Piikkiön, Friskalan,
Halikonlahden ja Uudenkaupungin lintutorneilla. Elo- ja syyskuun aikana opastetaan ainakin Järvelän
lintulavalla, Kuusiston eteläisellä tornilla ja Raisionlahdella sekä mahdollisuuksien mukaan Friskalan
tornilla. Resurssien salliessa muutkin opastuskohteet ovat mahdollisia. Opastuksia pyritään järjestämään
yhteensä yli 100.
4.4. Muut tapahtumat
Linturalleja järjestetään kaksi: kesäralli 5.–6.7. ja talviralli 7.12. Lisäksi yhteistyössä Pyhäjärven
suojeluyhdistyksen ja Porin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa järjestetään Pyhäjärviralli 26.10.
Yhdistys toimii aktiivisesti seuraavissa BirdLife Suomen järjestämissä tapahtumissa: Pihabongaus 26.–
27.1., Tornien taisto 4.5. ja Lasten lintuviikko 13.–19.5. Yhdistys osallistuu Tornien taistoon 2–3
edustustornissa.

Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä kuullaan esitelmiä. Lisäksi järjestetään vähintään yksi
ohjelmallinen lintuilta.
4.5. Nuorisotoiminta
Nuorisojaoston toiminta on tarkoitettu kaikille enintään 25-vuotiaille linnuista kiinnostuneille.
Nuorisojaosto organisoi itse oman toimintansa, joka sisältää retkiä lähelle ja kauas, esimerkiksi Jurmon
lintuasemalle, sekä muuta toimintaa. Myös toimintaa yhdessä muiden lintuyhdistysten nuorisojaostojen
kanssa järjestetään yhä enemmän.
Vuoden aikana Turussa järjestetään kaksi valtakunnallista nuorten lintuharrastajien tapahtumaa: Ruissaloralli tammikuun lopussa sekä nuorten kesäpäivä heinäkuussa.
5. Tiedotus ja julkaisut
Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat www-sivut (www.tly.fi), jäsenlehti Ukuli, BirdLife Suomen
jäsenlehti BirdLife, yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista Ukuliverkko ja Facebook-sivu Turun
lintutieteellinen yhdistys. Yhdistyksen edustajat esiintyvät myös tiedotusvälineissä kertomassa linnuista.
Viralliset tiedotteet välitetään jäsenistölle ensisijaisesti BirdLife-lehden yhdistyspalstalla tai kotisivujen
kautta.
Jäsenlehti Ukuli ilmestyy vuonna 2019 kolmesti; näistä kolmas on juhlanumero Ukulin 50. vuosikerran
kunniaksi. Vanhat Ukulit ja Tiedon Antajat digitoidaan ja siirretään BirdLife Suomen lintulehtiportaaliin
vuoden aikana.
TLY ja BirdLife Suomi jakavat kumpikin oman tietopakettinsa uusille jäsenille.
Yhdistys on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivua käytetään tapahtumista tiedottamiseen,
tapahtumakertomusten julkaisemiseen ja ajankohtaisten lintu-uutisten välittämiseen. Instagramissa
julkaistaan tapahtuma- ja harrastuskuvia sekä välitetään harrastajien ja muiden yhteisöjen kuvia.
6. Hallinto ja yhdistystoiminta
Yhdeksänhenkinen hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa, minkä lisäksi asioita käsitellään
sähköpostin välityksellä. Hallituksen ulkopuolella yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat:
aluerariteettikomitea,
linnustonsuojelutoimikunta,
petolintutoimikunta,
havaintotoimikunta,
tutkimustoimikunta, Ukulin toimituskunta, retkitoimikunta ja nuorisojaosto. Toimikunnat toimivat
itsenäisesti ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Yhdistys pyrkii myös tukemaan ja laajentamaan
paikallistoimintaa toimialueellaan.
Yhdistys panostaa uusien aktiivien etsimiseen sekä nykyisten aktiivien jaksamiseen muun muassa
maksamalla korvauksen työläimmistä vastuutehtävistä, järjestämällä aktiiveille saunaillan ja kirjoittamalla
tarkat ohjeet kaikista vastuutehtävistä. Hallitus valitsee vapaaehtoisten joukosta Vuoden ukulin.
TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. BirdLife Suomen edustajiston kokouksissa TLY:llä on kuusi
edustajaa.
TLY tekee yhteistyötä muiden luontoalan toimijoiden, kuten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin,
WWF:n, paikallisten ja alueellisten ympäristöviranomaisten sekä naapurilintuyhdistysten kanssa. TLY
osallistuu mahdollisuuksien mukaan lintujen suojelua tai harrastusta edistäviin hankkeisiin.
Ylläpidetään paperiarkiston lisäksi sähköistä arkistoa pilvipalvelussa, jonne siirretään kaikki sähköisessä
muodossa olevat yhdistyksen asiakirjat.

7. Talous
Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin. Jurmon lintuaseman toiminta rahoitetaan pääosin
lintuasemamaksuilla.
Muuta varainhankintaa on mainostilan myynti Ukulista ja kotisivuilta sekä tuotteiden, esimerkiksi t-paitojen
myyminen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa ja projekteja rahoitetaan jäsenkeräyksillä tai
ulkopuolisella rahoituksella, kuten sponsorien, säätiöiden, rahastojen sekä viranomaisten myöntämien
tukien ja apurahojen avulla. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia.
Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat:
Aikuisjäsen 34 euroa
Nuorisojäsen 22 euroa
Perhejäsen 12 euroa
Jurmon lintuaseman asemamaksut vuonna 2019 ovat:
TLY:n jäsen 24 euroa
TLY:n jäsenen mukana majoittuva 10 vuotta täyttänyt perheenjäsen 24 euroa
Muu miehittäjä 36 euroa
Jurmon asemamaksusta on vapautettu
TLY:n nuorisojäsen
TLY:n jäsenen mukana majoittuva alle 10-vuotias perheenjäsen
aseman ainaismaksun rakennushankkeen yhteydessä suorittanut.
Retkimaksut
Yhdistyksen retkistä peritään jäseniltä alempi maksu kuin muilta. Tavanomaisten retkien
jäsenalennus on 5 euroa.
Päiväbussiretkien hinta on alle 18-vuotiaille jäsenille 5 euroa.

