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Puheerfohtqian tervehdys
Omasta puolestani haluan lausua par-

haimmat onnitteluni nyt 20-vuotta täyttä-
välle yhdistyksellemme. Voitaneen sanoa,
että TLY on nyt siirtymässe miehen
ikään, nuoruusvuodet ovat jääneet taak-
\e jd ka(seemme on luja',ti tulerisse
vuosissa. Kaksi vuosikymmentä ei ole
pitkä aika ihmisen elämässä, mutta
yhdistyksemme kaltaiselle jä{estölle se

merkitsee eräänlaista taitekohtaa. TLY:n,
kuten muittenkin yhdistysten, taipalee-
seen mahtuu sekä nousua että laskua.
Viimeiset viisi vuotta ovat merkinneet
TLY:lle jatkuvaa nourua. jonka huippu
on vasta nyt tasaantumassa. Meillä on
ollut ilo saada toimintaamme mukaan yhå
uusia nuoria ja innostuneita yhdistysak-
tiiveja, jotka vanhoien väistyttyä ovat
ottaneet yhdistyksen asiat hoitoonsa. Selvä
nuorennusleikkaus on jo pitemmän ajan
ollut havaittavissa yhdistyksen kokouksissa
ia muussakin toiminnassa. Mutta
näin pitääkin olla, toimintamme perus-
luu liysin vapaaehtoi\een työhön ja
innostukseen. Uskallan kuitenkin sanoa
ertä mone( enlisistä toimihenkilöistämme
hyödyntävät nyt yhdistyksessä saamaansa
jti rje\lökokemusra toim ipa ikoillaa n ja ar-
kisessa työssään.

Yhdistyksemme entisiä vaikuttajia tapaa
nykyisin hyvin monissa yhteyksissä, toi-
vottavasti myös nykyiselle toimintaamme
mukaan tuleville nuorukaisille yhdist5s 'oi
tariota harioittelukentän myöhempiä teh-
täviä silmä11ä pitäen. Myös yhdistyksemme
ritiiäsenille meidän on pyrr)11ärä larjoa-
maan jotain uutta, yhdistys ei saa
kingi\lua va nhJihin. kLriuneisiin kaavoi-
hinsa, vaan sen on elettävä lintuharras-
tuksen ehdoilla ja seurattava alan kehi'
tystä. Iähän tarvitaan myös vaihtuvuut-
ta, yhdistys ei saa kietoutua yhden tai
muutalnar aktiivisen henkilön ympärille,
seuraukset näiden luovuttua leikistä voivat
muuten osoittautua kohtalokkaiksi vhdis-

tykselle. Maassamme on eräissä yhdistyk-
sissä tästä nähtävissä jo hälyttäviä merk-
kejä.

TLY:llä on ainakin toistaiseksi ollut
onni löytää ioukostaan pyst)'viä ja innok-
kaita tekijöitä, toivottavasti sama jatkuu
rule\inalin vuosina. Ennenkaiklea ei saa

pelätä omien ajatustensa esille tuo-
mista. Muistan kuinka itse 1970-luvun
alkuvuosina piilouduin takapenkeille, lie-
nenpä tuntenut pelonsekaista kunnioitus-
ta yhdistyksessä tuolloin hallinnutta van-
haa jengiä kohtaan, novii.'in oli parempi
olla hiljaa ja puhua vasta sitten kun
häneltä jotain kysyttiin. Ajat ovat onneksi
muuttuneet, mainittu porukka huoltaa nyt
lapsiaan kotona ja silloiset takapenkin
istujat ovat nousseet valtaa[. Yhdistyk-
sessämme on jälleen tapahtumassa suku-
polven vaihdos, myös 1970-luvun lopulla
roiminlaan nLlleel oval pikkuhiljaa väii-
llm;s.ä. Allekirjoiltanut on ainut mui-
naisjäänne 1980-luvun ensimmåisestä hal-
litukscsta.

Itse suhtaudun kuitenkin luottavaisesti
tlrlevaisuuteen. Meitä odottavat suuret
haasteet, lintuharrastuksenkin on sopeu-
duttava nykyiseen teknistl'ään maail-
maan. Jos tähän pystymme, lintuharras-
tuksen tuleraisuus on raattu. Meidän on
myös toimittava niin, että tulevaisuudes-
sakin ittäisi katseltavaa. Se edellyttää
jatkuvaa taistelua lintuien elinolosuhtei
des puolesta. Yhdistyksemme voi omalta
osaltaan toinlia tässäkin asiassa edelläkä-
vijänä. Lintuharrastajia on Suomessa
6000, ..,oimme yhdessä vaikuttaa meille
kr'ikillc niin ral,k:ran harrirrtuksen ja

elämänmuodon säilymiseen. Nyt on aika
iuhli3. multa srnkin kerLrllä muisr.r-
kaamme pikkuystäviämme jotka nyt tal'
venkin kourissa odottelevat apuanlnle.

Lopuksi halr.ran toivottaa kaikille luki-
joillemme onncllista ia linturikasta vuotta
1996. Rauno Lsine

TLY:n merkin on suunnitellut
Anneli Lehtinen.

.ffttt"'(J TLY



Katsaus Turun
Lintutieteellinen Yhdistys
ry:n historiaan

Rauno Laine

Bsipuhe TLY:n historiaan

Anoisa jäsen. Kädessäsi on nyt en,
simmäinen TLY:stä koskaan jrlkaistu,
koko sen toiminnan ajan kattava, his-
torianki{oitus.

Kahteen v osikymmeneen mahtuu pal,
jon erinäisiä tapahtumia, ongelmana on
pikemminkin ollut se mitä ottaa mukaan
ja mitä jättää pois. Historiankirjoitus on
aina kirjoittajansa oma tulkinta ja näke-
mys, joku toinen saattaisi painottaa
enemmär jotakin muita kohtia tai jättää
ne kokonaan pois. Niinpä tämä katsaus
kattaa ne tapahtumat, joita itse olen
pitäntt olennaisena yhdistyksemme kehi-
r\k\elle. Ällöön kukaan louLkaanruko Jo\juuri se asia johon hän on ollut
vaikuttamassa on jätetry pois. Tämä
kirjoitus voi ymmärtääkseni toimia hl-vä-
nä pohjana myöhemmin tehtäville laa-
jen1mille yhteenvedoille. Omasta puoles-
rani roi\'oisir näkeväni rämän rarinan ajan
tasaile saateltuna vaikkapa yhdistyk-
semme 25- tai 30-vuotisjuhlissa, kuka
tähän lehteen silloin kirjoitteleekin.

Sille, joka odottaa että kyseessä olisi
pelkästään joku hauskojen tapausten
luettelo. minun on tuotettava pettymys.
Niitäkin on mukana. mutta tarkoitukseni
on nimenomaan ollut luoda yhdistyksen
kehityshistoriaa. Toivoisin hartaasti että
tämä juttuni innostaisi jotakuta vanhem-
paa konkaria ns. henkilöhistoriaan. olisi

mukava saada aikaan tarinaa vuosicn
varrella TLYtssä vaikuttaneista v:irikkiiis-
tä henkilöistä.

Olen itse toiminut yhdistykscssli run-
saat kymmenen vuotta, crinitisiii mieli
kuvia on myös itsellcni iitiinyt, ja
nrukailhkseni tunneltua l,llrll:r "l,iiiräj-
kään en vaihtaisi pois", nrrristclcn läm-
möllä niitä kaikkia vuosicn varrclla
tapaamiani ihmisiä, iotka ()lrllla osal-
taan oyat olleet vaikullantassit thclistyk-
semme kehitykseen. flill xllkin kiittää
kaikkia heitä yhteisesti k ikisrll lt.y:n
toiminnalle uhratuista pliivisl:i, rntakoon
tämä histori. heille nrukavrra rnuistele-
mista.

Kirjoituksessani olen k:iyltilnyl äpuna
kaikkia arkirtossani olt'ril ILY:rr toirrrin
nasta kertyneitä kirjallisia llthlritii, jotka
edellinen puheenjohtajit on lriit(llul nrdp-
peihin helporti hliirlynntrtrlviksi. I sinr.
mäislen vuosien lrl);rl u li:r Lr.rrr,ill,.ssitni
olen käyttänyt hyviiksi Iiskrr 'l rrrposen
'fLY:n 15-vuotisiuhhssil llit:l rjlit rsitcl,
mää. E tyisesti halualt kiituiii kuitcltkin
Juha Vuorista niist:i nt()llisllt llisl()riun
jälkimmäistä osaa k()skcvistll vinkeistii ja
ehdotuksista ioita olcn sallnut.

Toivon, ett:i historia tarjoaa yhdistyksen
toiminnastr kiin nosl ulrerlle runraasti mie.
lenkiintcista lucttavaa.

Turussa marraskuun 3- päivänä 1985
Rauno Laine

l. Osa:
Ensimrnäinen
Yuosikymmen 1966-75

l960luvulle tultaessa alkoi lintuharras-
tuksen kenttä voimakkaasti laajeta. Yhä
useampia harraslajia liitlyi keväisin ja
syksyisin lintupaikat kansoittavien retkeili-
iöiden ioukkoon. Harrastajamäärån kasvu

Turun seudulla oli varsin voimakasta:
vuonna 1958 harrastajia arvioitiin olleen

n. 40-50, 1961 50-60, 1963 70-80'
1965 90-100 henkeä. Jonkinlaisen yhtei-

sen yhdyssiteen luominen alkoi siis olla
välttämätöntä.

Jo aikaisemmin oli Turussa toiminut
epävirallisen seuran tapainen harrastaja-
joukko, joka mm. huolehtii Jurmol
tuolloin jo toimintansa aloittaneesta lintu-
asemasta. Kuitenkin joulukuussa 1965

oli päästy siihen vaiheeseen, että alus-

tava kutsu "Turun Lintumiesten" perusta-
vaan kokoukseen voiliin läheltää asiaa

valmistelleen toimikunnan ansioista. Niin-
pä 2.l.lcöb Turun Yliopislon Varsinais-
Suomalaisen osakunnan tiloissa kokoontui
35 lintuharrastajaa luomaan puitteet yh-

distyksellemme. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Lasse Velmala, sihteeriksi
-Hannu Hilke sekä pöytäkirjantarkasta-

iiksi Jor.rko Hakala sekä Harri Hietakan-
gas. Niitlä henkilöillä oli siis krrnnia

allekirjoittaa perustamisasiakirja. Tuolloin
läsnä olleista 35 henkilöstä on vielä nyt -
1985 - yhdistyksemme jäseniä 16 hen-

kilöä.
Yhdistys päätettiin yksimielisesti perus-

taa. Nimikysymyksen käsittely aiheutti
enitell päänvaivaa. Äänestyksesså olivat
vastakkain nimiehdotukset'Iurun Lintu-
miehet sekä Turun Lintutieteellinen Yh-
distys. (Todettakoon, että yhtään naisia ei

perustamiskokouksessa vielä ollut. heitä

liittyi jäseniksi vasta seuraavana vuonna'

nykyisin naispuolisia jäseniä on noin 8o/o

Lnsimmäislen nai{ten joukoss.r' ellei perä-

ti ensimmäinen oli Arja Kyyhkynen, ntmt
ainakin sopii erinomaisesti kuvioihin.)
Perustavan kokouksen selvä enemmistö oli
vm. nimiesityksen kannalla. Yhdistyksen
nykyisen trimen katsottiin perusteluissa
\ a\taa! an paremmin yhdistyksen mai-
netta sekä auttavan taloudellisen tuen
saannissa. Totta onkin, että jos lukee tuon
ajan pöytäkirjoja, voi helposti todeta, että
yhdistys todella o1i paljon enemmän tie-
teellinen mitä nykyään. Ensimmäisistå
jäsenlehdistäkin välitt1ry selvä tieteellinen
säry. Myöhemmin yhdisryksen nimi on
joutunut ajoittain ankarankin kritiikin
kohteeksi.

Fdelleen peruilar as\a kokoukse\sa pää-

tettiin mm. jäsenmaksr.rn suuruudesta,
jäsenmaksuksi vuonna 1966 hWäksyttiin
yksi markka. Ainakaan ei siis taloudelli
sia etuuksia tavoiteltu, joskin rahan arvo
oli riclcnkin aivan toinen milä nykyään
Y hdistyksen hallitukseen talilliin toimin-
tavuodeksi 1966 puheenjohtajaksi Lasse

Velmala ja jäseniksi Jouko Hakala,
Hannu Hilke. Esko Joutsamo, Osmo
Kivivuori ja Hannu Laine, varalle valittiin
Ismo Lahtonen ja Esko Tarponen.

Yhdistykse[ oli heti otettava kantaa
nryör.,iihen mi5lä 5aada rahaa loimintra
yarten, vaikka päätettiinkin toimia aluk-
si iähinnä aatteellisella pohialla. Varain-
hankiitakeiioiksi todettiin mm. "lintura-
dio" paikallisradiossa, kirjoitukset leh-
dissä sekä linnunpönttöjen myynti. Vm.
oli jo seuraavana vuonna yksi tärkeim-
nlistä tulolähteistämme. Vuonna 1966
pörttöjä myytiin Turun Yliopiston eläin'
nruseolla, seuraavana vuonna Turun Suo-
malaisen Yhteiskoulun pihamaalla. Vuo-
den 1968 keväällä siirrlttiin Turun
Kauppalorille, missä TLY:n linnunpönt -
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töjen myyjät ovat siitä lähtien kuuluneet
erottamattomasti maalis-huhtikuiseen tori-
kuvaan. Nykyisin mlynti on vakiintunut
lapahtuvaksi neljänä kevåtlauantaina.

Muu varainhankinta oli lähinnä pik-
kunäpertelyä. Tårkeäksi nousi tieto siitä.
että ruorisolautakunnaltakin voi saada
avustuksia. Lintujuttuja va en havaintoja
kerättiin Kestibaarissa joka sunnuntai
17-18 välillä.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin 1966
perustamiskokous mukaanluettuna neljä
ja niissä oli saapuvilla 35, 35, 28 sekä 29
iäsenrä ja asianharrasrajaa. Kokouksissa
käsitellyt asiat olivat kauttaaltaan viral-
lisia ilmoituksia tai selontekoja jostain
asioista, mm. eri projekteista. Vuonna
l967 pääsliin jo nykyisen kalraiseen
kokousohjelmaan. Tavoitteeksi tuli hank-
kia mahdollisimman usein korkeatasoi-
sia esitelmöitsijöitä ia iäsenistöä kiinnos-

6

tavaa ohjelmaa. TLY nousikin uran-
uurtajaksi koko maassa kutsumalla esitel-
möitsijöiksi myös vie.aspaikkakurtalaisia
nimiä. Ensimmäinen ulkopuolinen esitel-
möitsijä oli tohtori Olavi Hilden joka
6.1.1967 esitelmöi aihcesta "Merenkur-
kun Valassaarten pesimålinnustosta ja
pesimälajien kannanvaihtelusta". Seuraa-
va vierailija oli Kalevi Briksson, joka
30.11.1967 kokouksessa puhui "Yölaula-
jista ja niiden ekologiast:r". Hän esitti
aiheesta myös väridioja. 21.3.1968 ko-
kouksessa nähtiin itse Pentti Linkola
juttelemassa "Hämeen koukkunokista".
Näiden alkuvuosien jälkeen ovat TLY:ssä
käyneet seitelmöitsijöinä lähes kaikki alan
huippunimet ja tasosta pyritään pitämäån
edelleen kiinni. Pääpaino on nykyisin
hieman kevyemmållä puolella, tieteelli-
syyttäkään tosi unohtamatta.

Havaintojenkeruun alkuna voitaneen



pitää ehkäpä sitä kur vhdistvksessä aloi,
tettiin tietojen kerääminen tekeillä ole-
vaa Pohjolan Linnut -kirjaa varten vuonna
1966. Aineistoa kertyi ajankohdan huo-
mioon ottaen kiitettävän runsaasti.
30.10.1967 pidetyssä kokouksessa Madti
Soikkeli ehdotti, että yhdistys ryhtyisi
julkaisemaan vuosiki{aa, jossa olisi mm.
jäsenten havaintoja sekä tietoja tutki-
muksista sekä muuta alaan liittwää
aineistoa. Kirjahanke ei toteutunut, mutta
ai ru\ omasta. julkaisusra jäi kylemään.
Seurasi lukuisia neu\oleluja ja suunni-
n itrelupalar ereja. kunnes ensimmäinen
jäsenlehti ruonna lq-0 oli näkerä päitän-
\alon. Mulra rä\rä hieman myöhemmin.

Myös lintuarkiston perustamista suunni-
teltiin jo ruonna lgb7. -lehlävä 

an
nettiin Esa Lehikoiselle, hänen tuli luoda
peru\ta ruleralle arkistolle. Kak\i vuo\i-
kymmentä on kulunut ja lintuhavainto-
arkisto on paisunut massiiviseksi n.
35 000 havaintoa käsittäväksi. Tällaista ei
tuolloin varmaan vielä uskallettu edes
ajatella.

Jo ennen yhdistyksen perustamista
alkanut lintuasematoiminta Korppoon
Jurmossa jatkui. Itse asema perustettiin
Turun Lintumiesten toimesta vuonna
1962. Tässä yhteydessä en voi puuttua
näihin tapahtumiin. Tarkastelu on rajat-
ra\'a r hdi\ryksen ail,aisiin tapahtumiin.

Esko Tarponen on edellä mainitussa
artikkelissa antanut h].vän kuvan aseman
parin ensimmäisen vuoden vaiheista, joten
siteeraitakoon tässä häntä: "Yhdistyksen
hallirus oikeulli q.l.1a6ö Osmo Kiri\uo-
ren pyytämään lehmäesteasioissa Göran
Bergmanilta Jurmon asukkaiden mieli-
alaa muokkaavaa kiriettä. Samalla hy,
väksyttiin asemalle yleiset säännöt. Yhdis-
tyksen hallitus velvoitti 20.2.1966 hallituk,
sen ryhtymään ennakoltaehkäisevään toi-
mintaan, ettei Jurmon lähelle perus,
tettava kaivos pääsisi vaikuttamaan hai-
tallisesti Jurmon luontoon. Yhdistvksen
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kokous sai 28.4.1966 kuulla Joutsamon
kertomana katsauksen vuokrakysymykses-
tä ja aseman toiminnan jatkamismah-
dollisuuksista; tilanne oli vaikea, Asian
vhteydessä käytiin vilkas ke\kustelu. jossa
katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi pitkä-
aikaisen vuok rasopim uksen aikaanraami.
nen tai kokonaan oman aseman raken-
taminen."

Tarponen jatkaa: "Yhdistyksen kokous
metkitsi 27.4.1,967 saaneensa tiedon siitä.
että hallitus oli lähettänyt Paul Andersso-
nille (Jurmon vuokraisännälle) kirjeen
jossa tiedustellaan vaihtoehtoja talon tai
maapalan ostamiseksi. Mitää[ vastausta
ei hallitus koskaan saanut. Yhdistyksen
kokous kuuli 30.10.1967 selvityksen käy-
tettävissä olevista vaihtoehdoista. Koska
Jurmossa ei ollut toimitettu minkäånlais-
ta maanjakoa, ei ollut olemassa tilaa.
josta meille olisi voinut jotain lohkoa.
Maanvuokrasopimuskin edellytti tilaa tai
sen osaa, josta sopimus tehdään. Myös-
kään huoneenvuokrasopinrusta Andersso-
nin kanssa ei voitr tehdä. Vaihtoeh-
doksi jäi jatkaminen eDtiseen tapaan,
vuosi vuodelta kituultacn ja pienessä
epävarmuudessa eläen, koska aina oli
vuorossa se kevät, jolloin oli taas epä,
varmaa pääseekö cnä;i Anderssonnin
tiloihin".

Ajoittaisista uhkauksista huolimatta sai
toimintamme kuitenkin iatkua. kunnes
uusi asema vuonna lg77 lopultakin
saatiin.

Yhdistyksen kokous pcrusti 30.11.1967
asemanhoitajan viran.ia sai tietiiä, että
kv\eiscen toimrcn ,rlivtrt Rolf K rls\on .ir
Hannu Myrsky chdokkaina. 15.12.1967
tehdyllä päätökscllä hallitus valitsi Myrs-
kyn kyseiseen tehtävään, jonka sisältö
lähitulevaisuudessa määriteltäisiin kirjal-
liscsti. Yhdistyksen kokous sai 19.4.1968
vahvistettavaksi lintuasemasäännön, jonka
nojalla 30.10.1968 annettiin aseman en-
simmäiset toimintaohjeet.

Jo vuoden 1967 viimeisissä kokouksissa
jouduttiin ottamaan kantaa kahteen nyky'
äänkin niin tavalliseen asiaan: jäsen-

maksujen laiminlyöntiin sekä eräiden
lintumiesten huonoon kä)ttäytymiseen. Ei
mitään uutta auringon alla. Marraskuun
kokouksessa yhdistys sai uudeksi puheen-
johl jakseen silloin oik.kand. Esko Tarpo-
sen roimintavuodeksi lgb8. uudeksi ni-
meksi hallituskuvioihin ilmestyi mm.
Timo Nurmi. Vuoden lopussa oli jäsen'

määrä kohonnut jo 93:een. Yhdistyksen
toiminta lähti askel keffallaan käyntiin.
Sitå mukaa kull rahavarat s€n sallivat,
voitiin kehitellä uusia toimintamuotoja.
Syytä lienee kiittää yhdistyksemme perus'
tajaisiä, jotka työllään ovat luoneet sen

pohjan, jolle on ollut helppo rakentaa
nykyinen vireästi toimiva yhdistyksemme.

Vuosien 1968-69 tärkeimmäksi tapah-
tumaksi nousee esiin Lintutieteellisten
Y hdislJ slen Liilto ry:n perustaminen.
johon TLY:kin on sanonul painavdn

sanansa. Prosessi lähti liikkeelle Suomen
Lintutieteellisen Yhdistyksen lähettä-
mästä kirjeestä, jossa SLY kaavaili
kaikkien paikallisten lintutieteellisten yh-
disrl \ten liillämistä ala- lai paikallisosa\-
toina SLY:een. TLY:n hallituksen kanta
asiaan oli alusta asti kielteinen, sen

katsottiin rajoittavan yhdistyksen vapaut-
ta. Puheenjohtaja Tarponen esitti TLY:n
kannan myös 3.11.1968 Helsingissä pide-
tysså neuvottelDssa.

Yhdistyksen kokouksessa 7.11 1969

asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Kannan-
otoissa tuotiin esille mm. se että yhdistyk'
set olisivat jäseniå eivätkä yksityiset
henkilöt. Lauri Mehtonen ehdotti, että
tulevat neuvotlelut käytäisiin siltä poh-
jalta, että perustetaan Suomen Lintutie-
teellisten Yhdistysten Liitto ja että jäsen-

maksu tulisi olemaan korkeintaan 1-2
mk per jäsen. Osmo Kivivuori kannatti
tehtyä ehdotusta. Yleiskokous tuntui
yksimielisesti olevan liiton kannalla sekä

hytäk\).rän tähin asli .uorilelul loimenpi

teet ja SLY:lle ilmoitetut kannanotot.
Lisäksi kokous päätti, el1ä liittyminen
SLY:n ehdottomaan yhteisöön edellyttää
seuraavia seikkojal

1) Perustetaan Suomen Lintutieteelli-
listen Yhdistysten Liitto, johon kuuluu
vain yhdisty\jä\eniä ia iosra Helsingin
yhdistys on muiden yhdistysten tapaan
jäsenenä ja eroitelluna katto_organisaå-

tiosta.
2) Päätösvaltaa liitossa käytetään edus'

tajien välityksellä, joita on kustakin jäsen-

yhdistyksestä esim. yksi täyttä kahta-
kymmentäviittä jäsentä kohti ja jotka
saavat käyttää äänivaltaa valtakirjalla.

3) Jäsenmaksu liiton perustamisen osal'
ta saa nousta enintään kahdella mar-
kalla yieiskustannusten osalta.

Se riitely ioka Liiton perustamisesta
1970luvun alussa käytiin, kuulur-r lähin-
nä LYL:n historian piiriin kun sellai

Vertaa etuja! Vertaa korkoia!
UALITSE POSTIPANKKI!

Vamista pitkä asuntolaina
tai laina mihin tahansa tar-
peeseen. KYSY lisää Pos-
teista ja konttorcistamme.



nen toivottavasti joskus julkaistaan. To-
dettakoon kuitenkin että kiistaa käyliin
enimmäkseen säännöistä sekä Liiton ylei
sestä ohjelmasta. Annettuaan sysäyk-
sen LYL:n perusramiseen TLY kalsoi jopa
eräässä vaiheessa parhaimmaksi v€tättyä
pois koko perustamishankkeista, koska
yhdistyksen hallitus ei katsonut voivansa
yhtyä niihin perusratkaisuihin, joilla uutta
organisaatiota lähdettiin rakentamaan.

Loppu h1'vin, kaikki hyvin. LYL:n
periaatteet saatiin lopulta siihen kuntoon,
että petustava kokous voitiin pitää kevääl-
lä 1973. TLY:n yleiskokous hwåksyi 18.1.
yhdistyksen liittymisen Liittoon. LYL:n
perustava kokous pidettiin Helsingissä
13.3.1973.

Loppujen lopuksi TLY:n jo vuonna
1970 esittämät teesit toteutuivat lähes
sellaisinaan, vain sana "Suomen" tipahti
jossain vaiheessa pois. Nyt luonna 1985
sääntöjen mukaan jokainen jäsenyhdistys

saa Liiton edustajistoon yhden edustajan
jokaista alkavaa sataa jäsentä kohti.
TLY:n osuus on siis 5 edustajaa,
Edustajiston kokouksia pidetään kahdesti
vuodessa. Perustamisenkaan jälkeen eivät
Liiton ja TLY:n välit ole aina olleet
ongelmattomat, mutta tähän palataan
myöhemmin.

Toki näinä puheina olevina vuosina
tehtiin muutakin kuin vain riideltiin
valtakunnallisen liiton perustamisesta.

Ennenkaikkea alkoivat yhteiset retket
tulla enemmän mukaan kuvaan. Alussa
rctket olivat useimmiten jonkun järjestön
tai kaupungin toimeksiannosta järjestetty-
jä. Kasvaneen jäsenkunnan keskuudessa
havaittiin kiinnostusta omaankin retki-
toimintaan, jolloin alettiin retkiä tehdä
myös TLY:n toimesta. Vuoden 1968
Yyterin retki jouduttiin vielä peruutta"
maan osanottajien vählryden vuoksi, mutta
jo 2b.c.l9b9 retkellä Hiiltisten Kasnä -

'o%f**

Foto Eerikinkatu 5
,2O11O TURKU 11

Puh. 5123O8Tämä Porkkalan retki i960Juvulla oli ensimmäisiä Turusta tehtyjä linja-
autoretkiä. Leo Karlsonin kuva-arkisto.
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sissä oli mukana bussilastillinen lintuhar-
rastajia. Tuolloin Turussa oli myös
erir täin vilkasra luonlokerholoimintaa eri
kouluissa. Kerhor alkoival myös järjes-
tää omia linturetkiään ja väkeä niihin-
kin tuntui ittävän runsaasti. Eritoten
kunnostautui Turun Lyseon luontokerho
Tähtimö (kerho, joka on lahjoittanut
yhdistykselle mm. VIISI puheenjohtajaa
sekä KUUSI varapuheenjohtajaa).

Yhdistys otti myös ensimmäiset aske-
leet tieteellisellä sektorilla. 1960-luvun
lopulla alkoivat perinteiset yhteismuuton-
tarkkailut, keväisin ja syksyisin. Tapaus
on yritetty ehlttää nykyisikin, mutta
useimmiten se on kaatunut siihen, että
bongaus näyttelee suurempaa osaa kuin
rajaar parikymmenrä vuo a sitten; enää ei
innostuta tavallisten lajieo muutonseuran-
nasta kovin helposti. Vielä 1970luvun
alussa varsinkin Ruissalon silta oli joskus
niin täynnä muutontarkkailijoita, että
tarvittiin välillä poliisivoimia avuksi, jotta

liikenne sillalla pääsisi kulkemaan... Li-
säksi osallistuttiin ahkerasti mm. pöllö-
takseerauksiin ns. "pöllörallien" merkeis-
sä.

Kokouksien osanottajamåärät jatkoivat
kasvuaan, mm. 18.9.-69 oli låsnä 90
henkilöä. TLY:n kokouspaikaksi oli
pikkuhiljaa vakiintunut Turun yliopisto,
missä kokoukset tänäkin päivånä pide-
tään. Vuonna 1969 pidettiin 5 yleisko-
kousta (nykyisin 8-9 vuodessa).

Myös Jurmon lintuaseman toiminta
jatkui vilkkaana, esim. jo vuonna 1969
niehityspäiviä oli 135 ja havainnoitsi-
joita yhteensä 53. Lintujakin rengastet-
tiin 3382, Suomen kårkimåäriä. Myös
lintuarkisto eteni. Vuonna 1969 sai työ,
ryhmä l,ehikoinen-Lahtonen-Mehtonen
valmiiksi ensimmäisen arkistolajiluettelon,
käsittäen noin 100 lajia.

Mainittuna vuonna liityttiin myös Tu-
run Luonnonsuojeluyhdistyksen jäseniksi,
katsottiinhan, että myös lintuharrastus on

osa luonnonsuojelua, Luonnonsuojeluaate
sai konkreettisimmai ilmenemismuoto[sa
TLY:n toiminnassa aatteen hulluina vuo-

sina 1970-luvulla. Nykvisen vihreän aallon
myötä on suojeluaate taas palaamassa sille
kuuluvaan arvoonsa.

lgö0-luvun loppuun tultae\sa oli myös

kunnialla selvitetty alkuaikojen taloudel'
liset ongelmat, tilirpäätökset osoittivat
voittoa ja säästöäkin oli jo kertynyt
muutama satanen. Oltiin siis valmiit
siirtymään 1970-luvulle, joka niin monessa

asiassa muodostui ratkaisevaksi vuosikym-
meneksi yhdisty)<semme kehityk5eslä.

Käsiteltäköön aluksi erästä 1970-luvun
merkkitapausta, nimittäin Laitilan lintu-
aseman perustamista. Ällaoleva teksti
perustuu Hannu Rautasen aseman ha-
vaintokirjaan tekemään selostukseen Lai-
rilan cseman ensivaihei\ta. Koska siinä
esitetään kaikki olennainen, kopioitakoon
!e tähän sellaisenaan:

"Toukokuussa 1971 päätettiin yhdistyk-
semme hallituksen kokouksessa että alet-

taisiiir etsiä lintuasemaksi sopivaa maalais-
taloa Turun Luoteispuolisilta metsäalueil-
ta. Yritys katsottiin aiheelliseksi mm. siitä
syystä, että turkulaisten ornitologien kiin-
nostus sisämaan linnustoon on ollut melko
vähäistä, koska Turun lähiympäristössä
on liikurlu pääasiallisesl i saarjstoympä-
rislös5ä. Li:äL:i moni lurkulainen orni-
tologi on tåysin tietämätön siitä miten
mielenkiintoinen linnusto pesii näinkin
lähellä Turkua, rnetsissä, soilla ja järvillä.
Allekirjoittanut (HR) sai tehtäväkseen
tiedustelujen tekemisen ja kesäkuun al-
Luun mennessä olikin lö''1ynll kolme eri
rakennusta, joita 22.6.1911 lähti Turusta
katsomaan yhdistyksemme puheenjohtaja
Esko Tarponen, rahastonhoitaja Timo
Nurmi Kimmo-poikansa kanssa, hallituk'
sen iäsen Leo Karlsson, jäsen Hannu
Hilke sekä allekirjoittanut. Parhaimmak"

IIikon
tunnet laadun

Uskokaa tai älkiiä, mutta 1960-luvulla lintumiehet kuulemma kokoontuivat
päivittäin koulun jälkeen Ruissalon sillalle! Leo Karlsonin arkistokuva.

12

2OX6OED

9x3ODCF

KLIVA.SIRI(KU
HUMALISTONMTU ] 8, TURKU. PUH. 28 522

13



si osoittautui nykyinen asemamme ja
neuvoteltuamme isännän kanssa pääsim.
me vuokrastakin yksimielisyyteen. 4.7.
kävin noutamassa linluaseman avaimen ja
aseman kunnostus alkoi.

Äsemaa ei siis perustettu alkuunkaan
siitä syystå että varmoja pinnoja nähtäisiir
ia(kuvasti. raan lähinnä metsä-. suo-. ja
järvilinnuston tarkkailun vuoksi, johon
turkulaisilla ornitologeilla on tähän asti
ollut vähän mahdollisuuksia".

Tämän jälkeen seuraa kuvaus alueen
retkeillpaikoista jotka osoittautuivat ver-
raten h)"viksi. LähieräisWdellä sijailsi mm.
Otajärvi sekå lukuisa joukko muita järviä
ja soita. Asemasta muodostui vähite11en
turkulaisen ornitologian lempilapsi, kesä,
päivät muodostuivat jokakesåisiksi, ha-
vainnointi oli vilkasta.

Lairilan linruaseman kolmesla viimei-
sestä vuodesta löytlf selostus Ukulista nro
14. lodellakoon vain, e ä aseman toimin-
nan aikana maisemat muuttuivat jonkin
verran, ennenkaikkea kesämökkejä tuli
lisää. Aseman rauhasta oli osa menetetty
toiminnan loppuessa vuonna 1977. Oll-
simme toki edelleen siitä huolimatta
jatkaneet toimintaa. Laskujeni rnukaan
Laitilan lintuaseman kuutena toiminta-
vuonna siellä tavattiin noin 165 lintulajia.
Rajan vetäminen siihen minkä katsoo
kuuluvan aseman retkeilyalueeseen on
tietenkin makuasia, itse olen kä)'ttän]'t
noin 20 km:n sädettä. Parhaimpia lajeja
olivat mm. maakotka, kiljukotka, heinä-
kurppa, turtu.iklThky, hii pö11ö, varpus-
pöllö, viitasirkkalintu.

Vuonna 1970 koettiin toinenkin merkki-
tapaus yhdistyksen historiassa, ensimmåi-
nen ikioma jäsenlehti putkahti lopultakin
ulos painosta. Hallitus päätti julistaa
jäsenistölle kilpailun monisteen nimestä
(moniste se todella oli, vaikka lehdeksikin
voidaan kutsua). En muista kenen ehdo-
tukseen nimiesitys Tiedon a[taja -TLY:n ornitologinen julkaisu perustui,
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mutta sillä nimellå armaan Ukulimme
edeltäjä aloitti maallisen vaellukscnsa.
tehden nimi herätti myöhemmin kiivaita
keskusreluita. jotka päärtyivär Ukuli.nimi-
sen lehden lentoon ulos painosta vuonna
'1978.

Tiedon antajan ensimmäisen numeron
esipuheessa puheenjohtaja Tarponen esit-
tää tyytwäiswtensä uuden aikakauden
alkuun ja myös perusteluita siihen miksi
kestj neljä vuofla ennenkuin ensimmäinen
lehti saatiin aikaan. Lisäksi todetaan
rehvakkaasti ettei uuden julkaisun ole
tarkoitus kilpailla Ornis Fennican kanssa.
vaan edustaa ketryempää linjaa, nykyisin-
hän Ukuli lienee ajanut jo mainitun leh-
den ohi...

Joka tapauksessa ensimmäiset numelot
olivat lähes kauttaaltaan tieteellisiä, yk-
kösnumerossa puhuttiin mm. vihervarpu-
sen siiven pituudesta, mittausvirheistä.
piekanan pesinnästä, Pehtijärven rantalin-
nustosta, lintujen yömuutosta ym. Takasi
vulla seikkaili sarjakuvasanka Tuhru,
Änneli Lehtisen legendaaristen sarjakuva-
sankarien edeltäjänä. Monisteaikaa kesti
kuutisen vuotta, sen jälkeen koko komeus
saatiin jo kansiinkin. Matka oli kuitenkin
vielä pitkä nykyiseen laaruluokan ki{apai-
nossa paine uun, valokuvia sisältävään
edustavaan Jäsenlehteemme.

Yhdistykseen oli 1970 perustettu tutki-
mus. ja riedotustoimin taa koordinoi\a
toimikunta. Toimikunnan työ tutkimuk,
sen organisoinnissa käsitti lähinnä ideoin-
nin, sopivan vetäjän löytämisen ja tarvit-
tavan tiedoituksen välittämisen projek-
tista. Tärkeimmäksi toimikunnan kannal-
ta nousi kuitenkin kysymys tiedotusto!
minnasta. Kun edellä mainittu lehti
saatiin aikaan, oli seuraava kysymys
jäsentiedotus. TLY:n toiminnan neljänä
ensimmäisenä vuotena ei oltu saatu
aikaan riilävää sisäistä tiedolusta. Toimi-
kunta ottikin tehtäväkseen epäsäänrölli-
sesti ilmesllnr'än jäsenliedorteen julkaisemi-
sen. Ensimmäiset ilmestyivät keväällä

19?0, usein vielä epämåäräisen näköisinä
ruhruisina paperimonisleina. joskus mvö-

hemmin kuin kokous, johon tiedote
kutsui. Mutta tarkoitus lienee ollut hyaä

ja asiat tulivat selviksi. Tästä kehitys oli
johtava monen Eluodonmuutoksen kautta
nykyiseen jäsenistöl tarpeet ilmeisen hyvin
täyttävään iiedotteeseen. Voidaan hlwin
sanoa. ettå samaten kuin TLY:n sihtee t
pöytäkirjoja ki{oittaessaan, myös tiedote-
tastaavat ovat luoneet oman persoonalli-
sen t:/ylinsä tie<iotteisiin. Vuoden 1970

uraauurtavaan toimikuntaan kuuluivat
Olli Arjamaa, Kai Grörqvist, Jouko

Högmander, Esa Lehikoinen, Hannu
Myrsky sekä Hannu Rautanen.

11.11.1970 suoritettiin TLY:n kokouk-
sessa muutamia sääntömuutoksia, joilla
oli vaikutusta yhdistyksen myöhempään
toimintaan. Tärkeimpänå muutoksena oli
se, että varapuheenjohtajan ynnä muiden
toimihenkilöitten valinta lukuunottamatta
sihteeriä, rahastonhoitajaa ja lintuaseman
hoitajaa, jäi hallituksen tehtäväksi. Yhdis-
tyksen nimenki{oittamisesta todettiin yh-

disty\lakiin vedolen etlä TLY:n nimen
kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteedn
kanssa, taloudellisissa asioissa rahaston-
hoitajan kanssa. Samassa kokouksessa
keskusteltiin rnyös hallituksen nuorenta-
rnisesta niin että myös 15-19 vuotiaat
voisivat olla hallituksen jäseniä (tåysikäi-

s)rysraja oli tuolloin 20 vuotta). Kuten
tunnettua nykyisin ei tåhän o1e estettä,

vain yhdistyksen nimenki4oittajien tulee

olla 18 vuotta tå)'ttäneitä.
Syksyllä 1970 joutui yhdistyksen hallitus

askartelemaan edelleen hankalan Jurmon
tilanteen kimpussa. 3.9. saatiin tieto että
Andersson oli päåttänyt nostaa kämpän
vuokraa 3 markkaan/vrk. Todettiin ettei
ko. henkilöä vastaan voitaisi ryhf/ä
toimiin, koska se aiheuttaisi varmasti
koko rseman toiminnan loppumi\en.
Yhdistyksen taloudellinen tila saili onneksi
vuokran maksamisen. Lisäksi Ä[dersson
o:i ehdottanul enä l LY otlaisi osaa

kämpän mahdoliisista peruskorjauksista
a iheur ur;i.1 kuslannuksiin. Haliitu's katsoi,
ettei ole yhdistyksen edun mukaista
osallistua horjauksiin el1ei kirjallisella
vuokra' tai tms. sopimuksella voida taata

t hdis,yl,se'r nautinlaoikeulia ko. kämp-
pään. Samana vuonna aloitti toimintansa
rnyös iintuasematoimikunta, jolle tulivat
kuulumaal aseman toimintaan liitt)'vät
käytännön asiat. Muuten Jurmoon kuului
pelkkää hvvää. Utrdet asemakaavakkeet ja
rengastuskatsiot saapuivat. Vuoden 1970

rengastusmäärä kohosi Jurmon ennåtyk'
seen- peräti 9630 lintua sai kihlat
nilkkaansa. Jurmoon liittyen tehtiin
11,11. 1970 kokouksessa historiaa. Sieliä
esitetyssä lilmissä nähtiin ensi kertaa
Jurmon kamaralla moottoriajoneuvo,
Perin ikivanha simca, josta jotkut onnek-
kaat lienevät saaneet kovan luokan
"kyytipinna!",

Vuonna 1971 yhdistystä työllisti €niten
jc puheena ollut LYL-prosessi. Keväällä ja
syksyllä jouduttiin toistuvasti käsittele-
mäån Jurrnon tiiannetta. koska vuokra-
isännän ia maanomistajien taholta ilmais-
tiin tlTtymättömy)'ttå lintuharrastajien
kä)rräytyrliseen saarella. Tutkimusloimin-
ta jatkui, nyt kerättiin toista vuotta syste-

maattisesti vuodenaikaishavaintoja. Ha-
vaintojen palautus prosentuaalisesti oli
nykyistä huomattavasti vilkkaampaa. Tie-
don antajan kakkosnumerokin ilmestyi.
Toimintakertomuksessa todettiin, että
näillä kahdella ilmestyneellä numerolla
ko. lehti oli jo saanut vankan paikal
turkulaisten ornitologien sydämissä. Us-
kon puutetta omiin kykyihinsä ei silloisilla
tekijöillä ainakaan näyttänyt olevan.

Koska elettiin yhteiskunnallisen osallis-
tumisen vuosia, kannanottoja otettiin
lähes kaikkeen, vuonna 1971 mm. mat-
kailupoliittiseen ohjelmaan, Ruis-rockiin
Uossa l l Y:llä perinteellisesti oli aina
vahva edustus paikalla, tienviittana toimi
yhdistyksen ama pienoislippu) yms. Eräs
tDive toteutui Laajoen rauhoittamispäätök-



sen mentyä lopultakin läpi, asia cli saa,
tettu virellle jo ennen TLy:n perustamis-
ta. Vuoden lopussa valittiin uudeksi
pubeenjohtajaksi valt.yo, Seppo Koti-
tanl:r-

Vuonna 1972 oli tultu siihen pisteeseen
ellå \rman asemarakennuksen saaminen
Jurmocn todettiin lähitulevaisuudessa velt-
tän]ättömäksi. Mainittura vuonna kä'tiin
vilkkaita keskusteluja Äoderssonin kanssa
rsem.rn tLtleraisuudesta, iraul esitti erääs-
sä keskustelussa jo pari vuotta tuolloin
ilma:sa olleen ajatuksen Jurmor luonnon-
suojelualueen perustarnisesta, jolloin valtio
ehkä i-:tyisi tai vuokraisi roaata TLy:lle
omaa asen arakennusta varten. Jurmon
juiistainir:€n suojeiuai[eeksi edell},ttäisi
kuircrrkic ralri ,n Dudjetissa erikscen mää-
tättyä rnåårärahaa. Hallitus velvoitetliin
valtuut'lamdan Lehikoinen ja Oksala käy-
mään nellvotteluja eri instanssien kanssa.
Kuten tuinettua asia juuttui vuosikausiksi
byrokratian sokkeloihin, putkahtaakseen
esille vasta hiljattain Saadstomeren kan_
sallispuistoajatuksen myötä, jonka vaiku-
tuksesta asemamme toimintaan ei olla
vielä täysin selvillä, 1970Juvun alkupuo-
lclla järjesrettiin Jurmoon lährijöille myös
pakollisia kursseja asemalla toimimisesta.
Kursseilla teroitettiin mm. hJryän kä)tök-
sen merkitystä saarelaisia kohraan, asia,
jota ei vieläkään voi liikaa korostaa.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat jälleen
herättämässä henkiin ajatusta näiden
palauttamisesta.

TLY:n toisellakin lintuasemalla tapah-
tui- aika oli k)?sä yhdistyksen historian
ensimmäisille kesäpäiville. Niinpä
21..23.7.19'12 kokoontui Laitilan lintuase-
malle i6 lintuharrastajaa viettämåän lep-
posia paria kesäpåivää. Kokemukset olivat
sen verran myönteisiä, että jatkoa saatet-
riin seuraavinakin vuosina. Mitä kesäpäi-
viliä sitten tehtiin? Lähinnä siivottiin.
folreliin ru.,kia. pjdeliin kilpailuja, soi
iettiin surrta ja heitettiin huulta ja tieten-
tir 5yötiin (ehkä ihan pikkuisen juotiin-

kin), mutta hauskaa oli. Keråpäirät elävär
edelleerr niille osallistujien muistossa yhte-
nä leppoisirnmista toirnittarnuodoista mitä
yhdistyksellämme on koskaan ollut. hr,
mossa ei mainittuja tapahtumia ole
ymmärrettävistå syistä voitu pitåå, vatitet_
tavasti.

Vuonna 1972 havaintoarkisto nuotoutui
läbes nykyiseen muotoonsa.'I.yöryhmä
Karhu-Vuokko ehdotti arkiston siirtimistå
rykyiselle korttisysteemille, haliitus päåt-
ti kotvan emnittyään rnyöntää ko.
henkilöille 325 rnk asian toteuttamista
varten (PS. jäsenmaksu oli tuolloin 15 mk
ja lehti maksoi 2 mk). Syksyn kokouksissa
uli u.rsir kontejajo saalevilln. kulen myös
uusia haL'raintokaavakkeita. Jåsenmaksuis_
sa luovqttiin p.ikaisemmasta "suorakan_
fo"-systeernistå ja otettiin käyttöön nykyi_
sen kaltaiset jäsenkortit. Ongelmana oli
tähän a!ti ollut jäsentnaksujen perimisen
suunnaton vaikeus, eroitettavia kertyi
turhankin paljon, TLY otti aktiivisesti
osaa myös keskusteluun Lintumies-lehden
organisaatiosta, tuohon aikaan lehteä
julkaisi SLY;n nuorisojaosto.

Pohdiltiin myös nykyisin turtua asiaa,
mitä tehdä ei-turkulaisten jäsenien kans-
sa, 1971 ja -'72 n itä oll liittyri,t yhdis-
rykseen melkoisen paljon. yhdistyslämme
slftetään us€in nykyisinkin liiasta Turku_
keskeis)Tdestä, mm. nimen katsotaan
olevan tähän syynä, Toistettakoon mitä
olen joskus sanonut: TLy on kaikin
tavoin valmis tukemaan muidenkin
alueensa lintuharrastajapaikkakuntien toi,
mintaa, jopa taloudellisesti, mutta se
edeilyttää ao. paikkakunnalta tulevaa
aloiretra. Fmme roi läh(eä slyämään
rahaa johonkin, jos emme varmasti tiedä,
että jossain on kiinnostusta omaan
toimintaan. Joten ulkopaikkakLrntalaiset.
toimil(aa!

lllainittura vuonna 1972 yhdistyksen
hallitus teki iyörnättömän ernätyksen, se
kokoontui peräti l8 keitr,a Monet
koLor,k,;r'ra,,li,,l lir,i,rn.-. j,ll:il.r.:".-r:nien

JULISTEET
VALOKUVAT
GRAFIIKKA

Nyt Saat tyYlikkäät alumiini-

kehykset, Paspatuurit ja lasit

helposti ja edullisesti.
Hopea, musta, Punalnen'
valkoinen ja Pronsst.
Sekä kuusi muuta värlä.

Kaikki koot.
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hiontaa, joita tiiviisti lähetettiin vähän
joka suuntaan. Näytteenä tuon ajan
tiedoitteiden joskus kovinkin kaunokidal-
lisesta luonnonsuojeluhengestä otettakoon
lähän yksi sattumanvaraisesti valjttu esi-
merkki, joka on täyttä asiaa vielä
tänäänkin, 13 vuotta myöhemmin:
"Oman pesän likaaminen on lopetettava,
vastuu kuuluu jokaiselle tekijälle. Havain-
topaikkojen luonnonraiskaus aiempien
vuosien malliin on toimintaa, joka sotii
raskaasti lintuharrastusta vastaan, Muu-
tontarkkailua estävän puun kalkaiseminen
tai polttaminen ovat pe aatteellisia virhei-
tä, sillä jos luonto katoaa, katoaa myös
osa linnuista. Olemmeko periaatteettomia,
epäsosiaalisia pelaajia? Vai olemmeko
nykyajan riistometsästäjiä, jotka ovat
vaihtaneet luodikon kiikariin ja topatut
linnut pinnapörssiin"? "Ole solidaarinen
muille, vältä roskastamista, ålä tuhoa
luontoa. Yleisön suhtautuminen lintuhar-
rastukseen riippuu suuresti sinun käyttäy-
tymisestäsi maastossa".

Sama tiedote kehoittaa myös osallistu-
maan mielenosoitukseen kaupunginval"
tuuston ed€ssä. Luonnonsuojeluaatteen
kuumat laineet ulottuivat tiiviisti myös
1970-luvun alun TLY:n toimintaan, kuten
myös politiikka joka joskus aiheutti
kokouksissa absurdeja väittelyitä, Nykyi-
nen TLY on ja pys1ry täysin puo-
lueettomana ja sitoutumattomana jä{es-
tönä.

Vuoden 1972 lopussa valittiin uudeksi
puheenjohtajaksi LuK Ilkka Oksala joka
on myöhemmin niittänyt mainetta hyön-
teistutkijana.

Jurmo oli pinnalla myös vuonna 1973.
Edellisen vuoden lopussa esille tullutta
ajalusta uuden linluaseman peruslamises-
ta Anderssonin vanhaan navettaan pohdit-
tiin aivan vakavasli. Eikä asia loppujen
lopuksi ollut olle[kaan niin ihmeellinen
kuin miltä se kuulostaa. Remontilla otisi
navetasta ehkä saanut h].vän, vahvan,
tukevan ja tilavan lintuaseman, jota ei

ainakaan tuuli olisi riepotellut kuten
ioskus nykyistä. Ja h).vin ilkeästi sanottu-
na läävätkin olisivat eräille kavereille ol-
leet valmiina...

Asemån rakentaminen olisi tullut mak"
samaan noin 3500 mk, Anderssoneille olisi
ollut varaa maksaa tonni vuodessa.

Pulmana oli vain ettei Paulilta oltu kysytty
lupaa rakentamiseen. Kuitenkin oli mel-
koisen lähellä ettei nykyinen asenlamme
rijailsi\i naretrsså. mulla vuokraisännän
vastahakoisuus kaatoi tämänkin ajatuk-
sen. Hyväntahdon eleenä hallitus päätti
palauttaa asemamaksun - kymmenen
markkaa - rakaisin pitkä-aikaisille havain-
noitsijoille. Tuolloin vielä riitti ihmisiå
toimintaan aatteelliselta pohjalta, nykyisin
en\immäinen kysymys on h).',in usein se

mitä saa korvausta. Jurmol lämmitysai-
neiden hankinnassa päätettiin kääntyä
öljy-yhtiöiden puoleen, tätå kä)tetään
hyväksi vieläkin.

Tärkeäksi rahanläbteeksi nousi vuodes-
ta 1973 alkanut lehtiasiamiestoiminta,
luku sinänsä sekin TLY:n historiassa.

TLY välitti jesenilleen erilaisia aikakaus-

lehtiä, lähinnä perhelehtiä, ja sai itse
välityspalkkion. Toiminta loppui muuta-
ma vuosi sitten kannattamattomuuteen.
erikoistarjouksia alkaa olla jo iokaisen
ulottuvilla. Leo Karlssonin johdolla iåries-
tettiin kyseisenä vuonna ja myöhemminkin
TLY:n omia rengastustenttejä, parhaista
lähetettiin lista rengastustoimistool, josta
heille anottiin lupaa. Suhlauluminen
turkulaisrengastajiin oli kyllä alusta asti
varsin penseää. Joku keksi hallituksessa
ehdottaa tiedotteisiin mainosten hankin-
taa, ajatus lienee ryrmätty utopistisena,
mutta muulåmån vuc,den päästä siitä oli
tuleva totta. Myös jäsenlehti sai myöhem-
min omat mainostajansa, osaksi samat
kuin tiedolteessakin.

TLY oli mukana myös Turkuun tulevan
eläinhoitolan perustamisessa. Yhdistyksen
perustehissa todettiin nrm. se, että
hoitolasta voisi olla apua petolintujen tila-

päisenä säilytyspaikkana. Lisäksi todettiin
että ]'LY voisi näin valvoa ettei klinikasta
rule varpus- lai kottarai\larmia. mitä vm
perustelulla sitten tarkoitettiinkin.

I LY:n arkirto eteni, nyl saatiin jo
arkistokaappi, joka sitten oli käytössä
aina viime vuoteen asti ja palvelee edelleen
Ukulin arkistokaappina; h]'vin tehdystä on
aina hyötyä.

TLY:n hallituksen päätä ei todellakaan
huimannut. vuonna 1973 uskallettiin anoa
kaupungilta rahaa raittiustoimintaa var-
ten. En tiedä, saatiinko, ainakaan tulos'
laskelmasta ei moista summaa löydy.

Hallituksen kokouksessa 29,1.1973
Heikki Kafhu puolestaan ihmetteli sitä,
että vastikään Turun kaupungissa Pelto-
lan ruderaattialueella oli ammuttu kohti
TLY:n jäseniä, vielåpä luvan kanssa.

Karhu tiedusteli sitä mitä mieltä hallitus
on siitä, että kaupungin alueella metsäste-
tään sekå siitä, että kaupungin alueella
råiskitään tä)'ttä ymmärrystå vailla kai-
kenlaisia liikkuvia olertoja sekä mihin
toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä. Hal'
litus päätti yksimielisesti kirjoitlaa asiasta
Turun Päivälehteen. Ei liene auttanut,
koska ainakin tietojeni mukaan Rauvolan-
lahdella on syyllistytly vastaavanlaiseen
toimintaan.

Kokousohjelmien taso oli edelleen kor-
kea, tiedettä pyrittiin vaalimaan, vai mitä
sanotte seuraavasta:

"FK Pertti Rassi kertoi varpusen
pesimäkauden ulkopuolisesta seksuaalises-
ta aktiiviteetistä. Rassi on vuodesta 1962

lähtien tutkinut varpusen populaatioeko-
logiaa ja viime vuosina IFB-ohjelmaan
liittyen varpuspopulaation kautta kulkevaa
en( rgi virlaa. Rarsi on tutkimuksistaan
tullut siihen tulokseen. että varpusen
seksuaalinen kåyttäytyminen sopii hy'vin
esitettyyn teoriaan. jonka mukaan syksyi-
nen seks. aktiivisuus on laadullaan

Irimääri\ti kun tiras Leräinen aktiivisuu-
den lisä:iniyminen on sekundääristä ja

iohtru säätekijöiden aiheuttamasta l)k-

IIIRADORISI TEITIA
Maastossa kätevät kaukoputket
.45' putki 60 mm objektiivitta
. suora kumipäällysteinen putki50 mm objektiivilla

Pikku m ira-kaukoputki
.50 mrn objektiivi
. kääntyvä okulaaripåä
. pituus vain 21 cm (90")

Laajakul maiset prismakii karit
. 8X40, 10X40, 7X50 ja 10X50
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käytymisestä. Tätä tukee se otos joltka
mukaan selektiivisessä regressioanallf sis5ä

sääolosuhteet selittävät jopa 70% keväises-
tä seks. aktiiviteetistä". Mielenkiintoista...

Arvoslelu vuotta aikaisemmin toimin-
tansa aloittanutta LYL:a kohtaan lisääntyi
TLY:n piirissä vuonna 1974. Todettiin
mm. "LYL:n hillitön into lähete11ä
papereita" ja vaadittiin konkreettisia
toimenpiteitä jåsenmaksujen vastineeksi.
Katsottiin ettå liitto syyllistly "vain
jäsenyhdistysten kassojen kuppaaniseen".
Kiistaa käytiin lähinnä koskien liiton syys-
kokouksen laillisuutta. TLY:n eroa "moi-
sesta pulinapiiristä" vaadittiin yleisesti.
Seuraavaan vuoteen mennessä oli tilanne
toki rauhoittunut, johtuen pitkälti siitä
että Liiton alkuruosteessa ollut koneisto
lähti lopultakin pyörimään sillä teholla,
joka valtakunnallisella liitolla pitääkin
olla.

Jurmossa elettiin ratkaisevia hetkiä.
Asematoimikunta oli vuoden lopussa
luonnoslellut pirLäaikai(en vuokrasopi
muksen johon yritettiin Paulin suostumus-
ta. Saatiin myös tieto siitä, että Perillä
ehkä olisi vapaa heinälalo. jonka hän voisi
ruokrata thdistykselle. linruasemaksi...

Kuka tuntee Jurmon, tietåä toki että
Pedn ladot ovat vahvaa tekoa, joten
asema siitäkin olisi syntynyt. Andersson
puolestaan oli ilmoittanut takarajaksi
l,6.lQ-4 tosin syksyäkin oli jossain

vaiheessa vilauteltu. Hallituksen kokouk-
seen 22,4.1971 saatiin tieto. että Paul oli
delegoinul kaiken päätösvallan asiassa
tyttärelleen Agnetalle eikä taatusti yhtään
jatkoaikaa herunut. Lisäksi Perin omista-
mat rakennukset olivat kaikki käytössä.
Toukokuussa hallitus oli io vähän toivek-
kaammalla tuulella, vastapuoli oli osoitta-
nut pehmenemisen merkkeiä. Lisäksi
hallitus päätti antaa Paul Anderssonille
symbolisen 50 markan korvauksen kivusta
ja särystä (oka kuulemma oli syntynyt
siitä, että ornitologit rikkovat hänen
idainta omaisuuttaan NIIN surutta siellä
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asemalla). Näinhän se ei ollut vaan kyllä
se lipasto hajosi pelkkää vanhuuttaan.,,
Kesäkuussa sitten saatii[ tieto, että hän
oli antanut jatkoaikaa kesäkuuhun 1975,
vuokran koholessa samalla huimaariin
lukuihin - 7 markkaan vuorokaudessa.
PA:n asenteiden naispuolisiin miehittäjiin
todettiin olevan kauttaaltaan hurjia, eten-
kin jos nåiden seurassa liikkui koiraspuo-
lisia lintuharrastajia.Hämmentävästä ti
lanteesta ajateltiin voitavan selvitä kohot-
tamalla miehityksen laadullista tasoa,
kaikkien asemallakävijöiden oli voitava
täyttää yksin lintuasemankaavake. "Kis-
singer" (TLY:n neuvottelija) sai tehtäväk-
seen y ttää neuvotella mahdollisuudesta,
että asemalla voisi olla yksinomaan
naispuolinen miehitys (naisitus??). Jatko-
aikaa siis saatiin, mutta oma asema oli
pikimiten saatava. Jäseniltä aloitettiin Jur-
mon asemamaksun kerääminen, pienten
mutinoiden jälkeen asia ymmäfiettiin
välttämättömäksi, jos asemaa aiotaan yllä-
pirää. Lin l u a\emasään lö korvattiin ajan-
mukaisilla Jurmon toimintaohjeilla, jotka
saivat lopullisen muotonsa.

Y leiskokou ksissa alkoi legendaarinen
"pinnahuutokauppa", joka pienin katko'
sin jatkui viime vuosiin asti. Tarkoi-
tuksena oli antaa jäsenten kertoa mielen,
kiintoisista havainnoistaan kokouksissa,
tuoiloin uskallert iin kertoa kuulumisia.
loisla on nykyään. Miksi ihmiset Iänään
ovat paljon ujompia kuin tuolloin kymme-
nen vuolla sitten. en tiedä? Nyklään ei
pinnahuutokauppaa saa käyntiin millään
ilveellä. Suurimmalla osalla toki lienee
tieto jostain paremmasta lajista alta
vartin, jos sellainen johonkin päin Suomea
ilmestyy, ehkä tässä slT.

Uusien jäsenten h1väksymismenettelyssä
päätettiin siirtyä käyttämään nykyisin
voirnassa olevaa systeemiä, hallitus esittää,
yleiskokous h!ryäksyy. Katsottiin, että
hallitus on oikeutettu kontroloimaan jäse-

niksi hakeval henkilöt. Tiedossani ei
kuitenkaan ole kuin yksi taDaus jolloin

hallitus olisi muuten jäsenlTden ehdot
täyttävää henkilöå kieltäytynyt hwäksy-
mästä, alle 1s-vuotiaita on kyllä karsittu.
Nykyisin ei mainitusta l5-vuoden ikärajas-
ta pidetä enää kiinni, nim€nkidoittajien
tietenkin on oltava täysvaltaisia.

Ensimmåinen lintuatlas toteutettiin
myös mainittuna vuonna. Siihen TLY
tietenkin osallistui innolla. Vuoden lo"
pussa leimahti yhdistyksesså henkiin kes-
kustelu, joka oli saava vaNin laajat
mittasuhteet ja edesauttamassa kokonaan
uuden aikakauden syntyä. Kyse oli tie-
tenkin yhdistyksen lehdestå. Muuan jåsen

paheksui kokouksessa jyrkin sanoin leh-

den tuolloista linjaa sekä ennenkaikkea
nimeä Tiedon antaja - TLY:n ornitolo-

Binen jutkaisu. joka varsinkin nimen
etuosa antoi aiheen lukuisiin väärinkä-
sityksiin, Lisäksi esitettiin ankaraa ki-
tiikkiä mm. jäsentiedotetta vastaan, joka
oli julkaissut eråän ravitsemusliikkeen
mainoksen. Kuva oli puhujan mielestä

siitä, minkälainen kuva yhdistyksestä an-

lettaisiin ulospäin ja minkälainen me-

nettely olisi yhdistyksen etujen mukaista.
Keskustelu aaltoili vilkkaana, saaden

vålillå koomisiakin muotoja. Asiasta ei

kuitenkaan vielä tehty päätöstä vaan

lehden nimikysymys päätettiin jättää myö'

hemmin käsiteltäväksi.
Vuosi 1975 o1i verraten rauhallinen,

nimikysymys jäi hautomaan ja lehti jatkoi
edelleen entisellä nimellään. Keväållä
yritettiin puuhailla retkeå Äyräpåäjårvel-
le, tarkoituksena toteuttaa retki seuraa-

vana vuonna. Siinä kävi niin kuin kåvi
seuraavassa kappaleessa kerrotulla ta-

valla- Jäsenistöä kiusattiin tuolloin var-
sin laajalla jäsenkyselyllä, kuitenkin huo-

mattavasti suurpiirteisemmällä kuin vuon

na 1984 toteutetulla. Vuoden lopussa

valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi biol.
yo. Vcijo Vänskå, jo mm. sihteerinä
yhdistyksessä kannuksensa hankkinut'io'
ka paikan höylä".

Kuka on kuka?
Lue enemmän, luule vä-
hemmän. Akateetnisen va-
likoimista lehtlä ja kirioja
alalta kuin alalta. Ja useil'
la kielillä.

AI(ATEEMINEN
KIR"IAI{AUPPA
Yliopislonkatu 22, puh. 551 21 1.
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2. osa: Toinen
vuosikymmen f 976-19E5

Vuonna 1976 loppui Tiedon antajan
taru, yhdistyksen vanha jäsenlehti oli aika
siirtää historiaan ja luoda tilalle jotain

uutta.

Hallituksen kokouksessa syksyllä 1976

asia tuli uudestaan esille silloiseri sihteerin
toimesta. Perusteluissa nimen vaihtami-
seen todettiin mm. se, että Tiedon antaja
niminen julkaisu on lain tarkoittamassa
mielessä h)'vien tapojen vastainen, sillä
rekisleröilJ I iedonantajayhdisrys julkaisee
saman nimistä lehteä ja lisäksi mitään-
sanomaton nimi vaikeuttaa lehden mlTn-
tiä TLY:n ulkopuolisille. Puheenjohtajan
mielestä lehdessä oli kaksi sanaa ero-
tukseksi viimeksimainitusta. Joka tapauk'
\essa kiista johti sihreerin ulosmarssiin
toimituskunnasta. Hallitus julisti keväällä
-77 kilpailun lehden uudesta nimestä.
Määräaikaal mennessä saapui peråti 78

uutta nimiehdotusta. intoa muutokseen
siis oli. Loppuhuipentuma koettiin yh-

distyksen kokouksessa 16.5.1977. Tällöin
Esko Tarponen esitti puoltolauseensa
nimille Picus ja Varcinais-Suomen linnut,
Esko Gustalssonin taas ehdottaessa kaik-
kien pinna-alkuisten nimiehdotusten kar-
rimi\ta. Veijo Vänskän mielestä taas nimi
Tiedon antaja oli säilytettävä, tähän esitti
Raiilo Pönni oman vastalauseensa. Mo-
nimutkaisten ryhmien välisten äänestysten
jälkeen päädyttiin lopulta siihen, että yksi
nimistä Picus, Ukuli, Meriharakka tai
Plii.ku tmeriharakan kansanomainen ni-
mitys) olisi loppuäänestyksessä Tiedon
antajaa vastassa. Jäsenistön selvä enem-
mistö kannatti nimeä Ukuli, joten se

selviytyi lopulliseen åänestykseen,
lyöden siinä nimen liedon antajan äänin
30 10. Tässä Ukuli-nimen pääpiirteiset
syntl'vaiheet. Nimi on mitä sopivin leh-
dellemme, mutta herättäå vielä joskus

kummasl usta varsinkin maallikkojen pii-
rissä, mikä se semmoinen Ukuli on?
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Nimiehdotus lanseerattiin kokoukseen sillä
perurt"ella. että se olisi kansanomainen
nimitys tunturipöllöstä, jota Jurmon saa-
rella silloin tällöin talvisin tapaa. Kui-
tenkin mm. sanakiiat ja vanhat julkai-
sut antavat vastineeksi pelkåstään pöl-
lön ja samaa mieltä lienevät monet
muutkin, nimi tarkoittaisi siis pelkäs-
tään pöllöjä ryhmänä. Mutta kär{täkääm-
me sitä kaikin mokomin "isosta vaa-
leastakin".

Myös Anneli Lehtisen edellisenä vuonna
voittanut jäsenmerkkiehdotus sai lopulli
sen muotonsa samana vuonna ja tuttuja
meriharakkamerkkejä alkoi pian ilmestyä
joka pojan ja tytön vaatteisiin katuku-
vassa.

Toinen paljon purinaa herättänyt aihe
vuosina 1976 77 oli TLY:n arkiston
lopullinen muotoutuminen. Lähinnä arkis-
tolajiluettelosta käytiin kiivaimmat väitte-
lyt. Eräät ihmettelivät vakavasti sitä.
miksi havaintoja ylipäätänsä ollenkaan
kerätään, koska täydellisen tuloksen saa-
minen on mahdotonta, tietyistä lajeista
voitaisiin ottaa vain otos joka viides tai
kymmenes vuosi. Vaadittiin myös uhan-
alaisten lajien sekä mm. petolintujen
poistamista arkistolistalta. Työryhmä Gus-
talsson-Peltola-Vuorinen sai tehtävåkseen
lopullisen lajiluettelon laatimisen, luette-
lon jota sittemmin on muokattu muu-
tamia kertoja paremmin vastaamaan joi-
denkin tiettyjen lajien esiintymistä. Ar-
kistonhoidon sai tehtäväkseen l6.vuotias
Juhana Piha, joka edelleen toimii samas-
sa tehtävässä, Tätä kirjoitettaessa ollaan
io siirtymässä tietokoneaikaan, niin muut-
tuu maailma. Totuus kuitenkin on. että
jos kasvu jalkuu nykyisellä vauhdilla.
arkiston hyödyntäminen ilman ATK:ta ei
enää tulevaisuudessa onnistu.

Vuosi 1976 oli myös yhdistyksemme
kymmenes toimintavuosi. Juhlakokousta
vietettiin marraskuussa leppoisissa mer-
keissä. Yhdistys kutsui ensimmäisiksi

kunniajäsenikseen Lasse Velmalan sekå
Esa Lehikoisen. Velmalan kohdalla arvo-
nimen myöntämisperusteissa mainittiin,
että hän ensimmäisenä puheenjohtaja oli
luomassa suuntaa TLY:n tulevalle toi-
minnalle sekä loi yhdistykren organisaa-
tion pohjan. Lehikoisen ansiot tieteellises-
sä työssä ovat laaialti tunnetut. Muuten
.iuhlakokousta vietettiin mm. katselemalla
kuvia Jurnrosta sekä turkulaisornitologi-
asta. Pöytäkirjan mukaan jäsenet huoleh-
livcl äänen pidosta. eniten Lunnostautui
Timo Nurmi.

Vuoden aikana yhdistyksen oli otettava
kantaa myös edellisenä vuotena perustet-
tuun rariteettikomiteaan. Komitean jäsen
Rauno Tenovuo vastaili helmikuun ko'
kouksessa iäsenten kysymyksiin asiasta.
Aikaisemmin esiinryn)'l r oimakas nurina
oli hieman laantunut ja asiasta voitiin nyt
keskustella asiallisesti. Komitean toimrnta
lienee vielä ollut niin uutta ettei useimmil-
la ollut käsitystä sen toiminnasta, epäluu-
lot olivat ajoittain suuria. Rauhoittavana
lienee pidetty tietoa myös siitä, että kaikki
hylkäämisperusteet ja hylätyt lajit saa
selville aluevastaavan luota. Epäluuloja
hälvensi osaltaan myös Karno Mikkola,
joka hieman myöhemmin yhdistyksen

) l(isloLouksessa kertoili komirean toimin
Daslx jx Ia\oirleisla.

l'LY koki näihin aikoihin myös en-
simmäiset laajentumisoireensa. Huomat-
tjin, että töiä kyllä riittäisi isommalle
kin joukolle. Hallirrs f':iärclliin laljen-
taa käsittäväksi 7 varsinaista jäsentä,
varajäscnet tiputettiin pois. Mr.rutnma
vuosi myöhemmin otettiin hallitukseen
!ielä kolme henkilöä lisää, joten nykyinen
iohlokymmenikkö cli silioin saanut lopul-
lisen muotonsa. Vuoden lopussa luotiin
myös uusi tiedotevastaavan virka. Aikai-
senlmin tiedottaminen oli pääosiltaan
jäänyt sihteerin harteille, minkii johdosta
rräs thdistyksen sihteereistä jopa erosi
yhdistyksestä lisääntyneiden työpaineiden
txkia.

Ikuisuuskysymyksiltä tuntuivat tapauk-
set lintuasemilla, joihin hallituksen oli
kymmenisen vuottakin sitten puututtava.
Eniten närää aiheutti eräiden yhdistysten
jäsenten omatoiminen polttopuiden haku-
matka Laitilan vuokrasisännän saunakaj
mariin - ikkunan kautta. Hallitus lienee
taipunut vuokraisännän jatkuviin korvaus-
vaatimuksiin, koska asiasta ei pöytäkir-
joissa enää vuoden 1976 jälkeen puhu-
lr. Klritenkin Lairi'rir a\eman säänröi-
hin otettiin iyrkkä nrääräys jossa todet-
tiin, että polttopuita sai viedä 1ajn aseman
puuliitedstä, lisåksi kiellettiin puiden pilk-
kominen aseman sisällä...

tdellisenä I'eräänä virejlle pantua Äyrä-
pääjärvi-projektia yritettiin toteuttaa. Se

loppui kuitenkin itänaapurimme vaiti-
oloon. -ILY oli saxnur tietäå. että knin-
gradin yliopiston vararehtoi hoitaa käy'
tännön jädestelyt. Kirje hånelle lähetet-
tiin. mutta vastausta ei koskaan tullut.
Myöhemmin vahvistuivat oletukset ettei
koko miestä edes ollut olemassa... Tai
ehkäpä viidenkymmenen ornarin ryntää-
minen Kannakselle kaukoputkine, kame-
roine ja kiikaroine koettiin joillakin ta-
hoilla vähintään arveluttavaksi, Virolah-
della rälliinen voitaneen juuri ja juuri
sallia...

Vuoden 1976 lopulla hallitusta työllis-
ti sopivien puheenjohtajakandidaattien et-
siminen tai näiden kieltäytyminen toinen
toisensa peråän. Kokouksessa 3.11.1976
.hdLrlerliin neräti \eilsemää ihmistä uu-
deksi puheenjohtajaksi. kaikki kieltäytyi
råt (omasta mielestäni puheenjohtajaksi
ehdotettava ei voi ko. kunniasta kieltäytyä
muuten kuin erittäin hyrin perustein,
kysecssä on kuitenkin yhclistyksen osoit'
lama luottamus, joka on otettava vastaan).

-Lopulta löydettiin yksi uskalias, turku-
laiselle lintuhaffastukselle tällöin vielä
nlelko tuntematon Antti Karlin. Seuraa-
viniL kdhtena vuotena hän osoitti orga'
nisaatiokykynsa viemällä TLY:n låpi han-
kalien kriisien, joita TLY:n ylle verraten
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paljon kasaantui noina vuosina. Vuoslna
1977-78 suurimmat ongelmat olivat
Jurmon tilanne sekä TLY:n ja LYL:n
välien kirist) minen lähes katkeamispis-
teeseen.

Ennenkuin käsittelen tapauksia Jurmos-

sa, muutama sana TLY:n ja LYL:n
suhteista näinå vuosina. Hallituksen ko"

kouksessa 31.3.197'l LYL sai hallituksen
taholta osakseen ankaraa arvostelua

Katsottiin, että kuuluminen liittoon mer-
kitsi TLY:lle vain taloudellista rasitetta.
Riitelyn jälkeen pååtettiin antaa TLY:n
LYL-edustajille tilaisuus tehdä selvitys

siitä mitä he ovat liitossa saaneet aikaan
yhdistyksen hpäksi. Hallituksen kokous
28.4. oli myrskyisä. Vaikka mainitut
edustajat eivät paikalle saapuneetkaan, oli
tunnelma LYL:a vastaan kiristynyt ää-

rimmilleen, Eroamista vaativat peruste-

livat kantaansa mainitulla taloudellisella
rasituksella sekä sillä että TLY:n voima-
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kas oppositio vaatii ercamista liitosta He

katsoivat myös ettei LYL neljän toimin'
tavuoden aikana ollut saanut mitään

aikaan,

Liittoa puolustavat esittivåt, ettå LYL:n
aika oli kulunut organisaation luomiseen
eikå liiton tarkoitus muutenkaan ole
hyödyttää yksittåistå omitologia. Joka
tapauksessa päåtettiin lykåtä jäsenmaksun,

maksaminen syksyryn kunnes olisi kuultu
mainittujen edustajien selonteko asiasta,
joka saatiinkin seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Puheenvuoroissa korostettiin
sitä, että jos TLY ny't eroaisi, se olisi
epäluol tam r rslause koko iiittoa vastaan je
si.attaisi turkulaisen ornitologian huo-
noon valoon ja herättäisi epäilyksiä.
Yksittäinen yhdistys voi saada runsaasti
etuja kuulumalla liittoon, esim. lintu-
a\ematoimintaa on helpompi yhrenäis-
tää, esitelmöitsijöitä on helpompi saa-
da, lisäLsi Lintumies lehden saaminen

liiton haltuun edistäisi LYL:n tiedotus-
toimintaa.

Perustelut olivat sen veffan vahvat. ettå
TLY lopulta päälri pysyä Liiton iäsenenä.
Viime vuodet yhdistyksemme suirteet
liittoon ovat olleet hwät Ja antoisat.
Kuitenkin syksyllä 1985 TLY oli pako-
tettu ottamaan voirnakkaasti kantaa Lii
ton kaavailemaa jäsenmaksun korotusta
vastaan, johon sitten löytyikin kaikkia
ilmeisen h;vin llTd)'trävä sopuratkaisu.
Nyt vuoden 1986 alkaessa turkulaisedus-
tus liitossa on vahva; yhdistyksen jåsen
Arto Kalliola on liiton taloudenhoitaja,
entinen puheenjohtajamme Äntti Karlin
toimii liiton toiminnanjohtajana, sekä
yhdistyksen puheenjohtaia Rauno Laine
kuuluu liiton hallitukseen.

Vielä rämän prosessin ollessa käynnis-
sä saapui yhdistyksen hallitukselle toi
nen vakava asia ratkaistavaksi. Jurmon
lintuaseman toiminta näytti kaatuvan
siihen, ettei Paul Ändersson enää suostu-
nut uusimaan vuokrasopimusta syksyksi.
Asemarakenflusta tarvittaisiin hänen tyttä.
rensä käytlöön. Myöhemmin tämä tarve
ilmeni perusteettomaksi, tårkeintä lienee
ollur päästä eroon TLY:srä ja lintumie-
histå. Uhan alla oli eletty toki ennen"
kin, lähinnä tämä esti tekemästä asema-
rakennukseen mitään isompia korjauksia.
Niinpä vuosi vuoden jälkeen kituutettiin
tässä vanhassa rötiskössä, joka joskus oli
varsin kodikaskin. Lienevätpä varsin mo-
net viettåneet siellä joulun ja uuden
vuodenkin vastaanottajaisia. Ainakin jäl-
kimmäiset ovat koko suvun yhteisiä
remutilaisuuksia. Sain kunnian osallistua
sellaisiin vuoden vaihteessa 75i'/6. \Älat
kestivät kaksi päivää ja yötä, ymmärrettä-
vistä syistä havainnointi jäi tällöin våhän
heikommalle, toki karikukko käytiin
hakemassa riutalta 3.1.

Mutta takaisin asiaan. Asemanhoitaja
velvoitettiin tiedustelemaan. Anderssonilta
lopullista vastausta vbokrasopimuksen jat-

kumiseen. Jos vastaus olisi kielteinen, oli
ryhdyttävä toimiin uuden aseman hank-
kimiseksi. Hallitus päätti myös lähettää
Anderssonin tyttärelle myöhästyneen hää-
lahjan, ehkå senkin toivottiin kääntävän
asian TLY:n eduksi. Seumava hallituksen
kokous velvoitti asemanhoitajan neuvotte-
lemaan maanomistajien kanssa maa-
alueen vuokraamisesta. Tässä onnistut-
tiinkin, syyskuun alkuun mennessä oli
vuokrattava alue saarelaisten toimesta
osoitettu. Jäljellä oli vain kämpän hank-
kiminen. Osmo Kivivuori lupautui ano,
maan Helsingin eläinmuseon kautta
TVH:lta käytöstä poistettua parakkiraken,
nusta. Koska hallituksesta ei löJtyn''t
yksimielisyyttä siitä, sopiiko parakki lintu-
asemaksi niin käytännön järjestellt sai
hoitaakseen asematoimikunta. Parakki
TVH:lta saatiin, mutta sen tuljetus
Jurrnoon ei sujunut aivan ongelmitta.
Ensimmäisellä kerralla se oli lähetettåvä
medvartioston mukana takaisin Pärnäi-
siin, saarelaisilla ei sattunut olemaan
sopivaa vetokalustoa. Toisella kerralla
parakki saatiin saareen katepillarin avul,
la, mutta sopivan paikan löfäminen oli
sillen jo toinen asia. Saarelaisren toimes-
ta oli osoitertu paikka kyläniilyn vie-
ressä, mutta yhteisymmärrystä ei tuntunut
löytIän. Merri sinne, melri tänne,
viittoivat saarelaiset, TLY:n miehet taas
osoittelivat toiseen suuntaan. Vastapalve-
lukseksi parakin vetämisestä paikoilleen
yhdistyksen talkooporukka auttoi Matsso-
nin surullisenkuuluisan sonnin siirtämi-
sessä kuljetusalukseen. Tarina kertoo, että
muuan lintumies oli kerran viettänyt
kivellä pilkän !ovin samaisen sonnin
ravatessa ympärillä...

On mielenkiintoista havaita että jo
vuonna 1977 hallitus keskusteli lisäänty-
neiden telttailijoiden aiheuttamista haitois-
ta. Asematoimikunnan kanta oli telttai-
lun kieltäminen, mulla esitys oli sen
verran jl'rkkä että se nostatti silloisen
hallituksen vastarintaan, sitä ei hyräksyt,

AINOANA TURUSSA
Canon-vuokrapalvelu

objektiivit 20 mm - 800 mm,virittimet,
lähikuvauslaitteei, videot ym.

Canon - ERrKorsLnKE A.
KUVA.PAIJULA S)
Hämeenk. 1 KOP:n talo Puh. 332 383,

PALVELUA SINTJAVARTEN
PS. Canon kameranostaja: Muista Canon V|P-kortti vain meiltä!
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Jurmon nykyinen lintuasema ulkoa... Kuva Vesa Multala'

... ja sisältä. Kuva Leo Karlson.
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I

ty. Päätettiin kuitenkin LYL:n kautta
tiedottaa muille iäsenyhdistyksille, että
niiden jäsenten maihinnousu Jurmoon
ilman TLY:n lupaa on kielletty (peri-
aatteessa kielto lienee vielä voimassa.
koska sitä ei ole kumottu, mutta sen
valvominen käytännössä on mahdotonta.
Eikä TLY Jurmon saarta omista. vaan
vain lintumaseman).

Laitilan lintuasema tuli tiensä päätök-
seen heinäkuussa -77, syynä se, että
asemarakennuksena olleen talon omistaja
vaihtui eikä uusi omistaja suostunut
vuokrasopimuksen uusimiseen. Näin ker'
roo aseman riimeisesrä päi\äslä havain-
tokirja:

Heinäkuu 24. päivä 1977.
''Kello 10.J0 lihtien aseman inaimis

ton kuljettamista saareen ts. retkeily-
alue ykripuolinen asema-saari. AIueen ir-
taimisto oli ehditty siirtää. 5 hetekaa, I
sohva, 2 pöytää, kannoimme kaikki
asemalla. Pönnin osuus oli korvaamaton,
mutta missä ovat auto-omitologit? An-
neli Lehrinen lähri kämpällä kahdenrnais-
sa. Asemanhoitaja (Harry khto) sulki
viimeisen kerran Laitilan Pahojoen lintu-
aseman oven kello 15.00 päättåen samalla
tämän rakkaaksi käyneen korvessa sijait-
sevan lintuaseman toiminnan. TLY:n
merLki irrote iin ovesra ja menimme
(Henry Lehto, Harry Lehto, Raino Pönni,
Jari Kårlund) jäähyr äiskahville Asserin
(Asser Eskola) luo. RP ja JK lähtivät
sateessa kohti Turkua lillarilla klo 16.15
ja HeLe sekä Ha Leh (ex-asemanhoi-

taja) lähtivät haikein mielin klo 16.15".
Näin riis loppui loislaiseksi ainoan

sisämaa-asemamme taru.
Hallilus päärti 20.1. ig77 pilämässään

kokouksessa TLY:n lehtiarkiston perusta-
mi\esla. 'l uo päälös poiki myöhemmin
hedelmää ja niinpä nykyiseen lehtiarkis-
toomme tulevat kaikki Suomessa julkais-
tavat alan lehdet, sekä joitakin ruotsa-
laisiakin. Lisäksi arkistoon tulee sekalai-
nen joukko muita iulkaisuia. Lehdet ovat

vapaasti kaikkien lainattavissa. Sen si-
iaan hallituq lyrmäsi TLy:n lii ymisen
TUPI:n kilpailutoimintaan lähinnå jalka-
palloilun merkeissä. Perusteena se. ettei
TLY:n toimenkuvaan muka kuulu urhei-
lu. 80-luvulta alkaen on yhdistyksen
jalkapallojoukkue osallistunut mainittuun
kilpailutoimintaan, pelaten tållä hetkellä
TUPIN A-sarjassa. Palloilun yhdistykselle
tuoma PR-arvo on huomattava, joten
rinnastettakoon siihen käyteq,t rahat
sitten vaikkapa PR-toimintaan.

Vuosi 1977 päättyi TLY:n osalta ainut-
kertaiseen sähläykseen. Valittaessa loka-
kuussa hallituksen jäseniä oli sovellettu
sääntöjä, joita ei vielä oltu yhdistysre-
kisteritoimistossa vahvistettu. Näin koko
vaali piti ottaa uusiksi. Tiedä sitten, saiko
yhdistys paremman tai huonomman halli-
tuksen. Eräädaista ARK:n alkumuotoa
kokeiltiin myös mainittuna vuonna. ha-
vaintotoimikunnan tehtävänä oli käsitellä
RK:lle menevät havainnot.

Vuosi 1978. oli yhdistyksemme toi-
minnassa tavallaan hengähdysvuosi. Lin-
tuasemaongelmista oli selvitty ja voitiin.
keskittyä yhdistyksen sisäisiin asioihin.
Tärkeimmäksi päätökseksi nousi Ukulin
ilmestymiskeran lisääminen neljään vuo-
dessa. Tehdessään tämän päätöksen hal-
litus oli hlvinkin tietoinen ottamastaan
taloudellisesta dskistä. t opullinen päätös
tehtiin syksyllä ja lehti alkoi ilnestyä
nelinumeroisena seuraavana vuonna. Uku-
li muodostaa edelleen yhdistyksemme
suurimman menoerän, mLltta ainakin tois-
taiseksi hyvin hoidettu talous on mah-
dollisranul neljän numeron julkaisemisen
vuodes\a. Vuonna lg8b ilmestry iopa viisi
numeroa, erityisen juhlaukulin lehahtaessa
siivilleen tammikuussa. I€hden ilmesty-
minen on kokonaan sidoksissa siitä saata,
viin mainostuloihin. Myöskin Jurmon
kiriaa ruunnirelriin kovasti, murta asia
lienee myöhemmin hautautunut byrokra-
tian sokkeloihin.

Hallituksen kokouksessa 26.10.1978 kä-



siteltiin laajasti Tt Yin toimihenkilöi
den toimetrkuvia. lotka oiivat Juha

Vuorisen käsialaa. Ne hl"råksyttiin suu-

remmitta muutoksitta. ainoastaan lilltu-
asemanhoitajan toimenk!rvan måårittelys-

\ä ooistetliin riimeinen huse: 'ja huo-

lehtii asemalla vierailer i. n lurvallisuudes-

ta". Tämä ei nyt tietenkään tarkoita sitä

että lintuasemalla käviiät olisivat hengen-

vaarassa. vaan korostaa ssemalla olijan

vastuuta itsestäån. Lisäksi päätettiin lä-

hettåä tiedote vaikkei se ehtisikään peril-

le ennen kokousta.. Onneksi näin ei ole

muistaakseni koskaan käynyt - vaikka

lähellä on josku. ollul. Kokouksen pää-

tövaltaisuushan edellyttää nykyään tiedot-

teen lähettämistä viikkoa ennen kokous-

ta.
Vuoden 1978 lopussa yhdistys sai myös

uuden puheenjohtajan, jo vuosia yhdis-

tvksessä toinineen Juha Vuorisen ottaes-

sa tehtävän vastaan Hänen johdollaan

TLY koki 7o-luvun lopusta alkaneen

suuren nousukauden. Vuoden 1978 lo-

Du\sa iäsenmäärä oli runsaasti alle 300'

ui;t,a uuottu mvöhemmin se lähenteli jo

450:tä. Jäseniä saatiin näinä "hulluina
vuosina" huomattavasti enemmän kuin

mitä jouduttiin erottamaan vuoden lopul-

la. TLY hyötyi ilmeisesti omalta osaltaan

mvös nåiden vuosien "vihreästä aallos-

ta;', .ioka ajoi ihmisiå luontoharastuk-
sien pa in Mitään isompaa jäsenkam-

nani"a ei TLY:llä ole koskaan ollut

-l\iyös yhdisryksen toiminla laajeni huo-

mattavasti Vuo sen aikana, syntyl uusra

komiteoita, työryhmiä' toimikuntia, talous-

arvion loppusummakin moninkertaistui'
lähennellen nyttemmin io sataa tuhatta

markkaa.
Hallitu5 paneului -uden puheenjohtajan

infraottu heli alu\ra alkaen työhön'

iJkulissa alkoivat'eikkailla legendaarisel

Diirroshahmol, iulka hcrätt it äl joskus

"iha",on,u 
närkä\tyslä l ledolleen ulko_

asu parani, entisestä monisteesta alkoi

tulla h)'vinkin luettava
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Vuoden 1979 suosituimmaksi esitel-

möitsijäksi nousi Asko Kaikusalo, joka

sympaattisella jutustelullaan karvaturk-
kien maailmasta (pikkunisäkkäistä) tem'
paisi yleisön mukaansa. Marraskuun
kokouksessa taas saavutettiin TLY:n
kaikkien aikojen ennetys kokouksen osan-

ottajien mäårässa - peräti 1'10 ihmistä

kuunteli Kari Soverin esitystä ja ihaili
hänen kuviaan. Merkittävä persoonalli-

suus yhdistyks€n omasta piiristä - Timo

Nurmi - kertoili helmikuun kokouksessa

saavuttamansa Suomen l'uodenpinnaennä-
tyksen taustoista, "255 ja miten se

syntyi". Kokouksissa oli jo edellisenä

vuonna alkanut kierrellä milloin minkä-

kin näköisiä keråyslippaita, joilla kerät-

tiin lähinnä lahjoituksia Jurmoa varten ja

aina niistä muutama markka lö)'tyi'
Olisikohan menestystä nykyisinkin?

Tärkeäksi muodostui myös ensimmäis-

ten mainosten saaminen Ukuliin lrh-
den kohefltunut ulkoasu on €ntisestään

parantanut näitä mahdollisuuksia'
Yhdistyksen tetkitoiminnassa vuosi 1979

merkitsi ikimuistettavia hetkiä. 12.5

nuorisotoimislon toimeksiannosta järjes-

tetylle retkelle Mietoisiin ja Taivassaloon

osallistui peråti 100 henkeä.. Eipä ole

tållaisia lukuja sen jälkeen nähty, toki
retkille osallistuu nvkvåänkin ihan muka-

vasti "populaa". Syysretkelle osallistujat

taas saivat ihailla Turun oloissa mahta-

vaa kurkimuuttoa, mm. Tapilassa peräti

1700 kurkea ohitti kallion päivän kulues-

sa. Legendaariseksi muodostui myös vuo-

den lopulla ilmestynyt ns. turistiUkuli,
jossa jäsenet kertoivat kokemuksistaan

linturetkillä eri puolilla maailmaa. Leh-

teä on kysytty näihin päiviin saakka'
Edellisenä vuotena håmmennystä ai-

heuttaneet säännöt saapuivat lopulta
vahvistettuina yhdistysrekisteritoimistosta,
hallitus tuli näin 10 jäseniseksi. Koko

prosessi oli kestänyt yli kolme vuotta,
joten se säänlöjen muuttamisesta. oppi

TLY:n hallitus.

Vuonna 1979 koettiin Jurmossa melko!
sen h)"vä rarivuosi, uusia lajeja saarelle
olivat mm. huuhkaja, harmaasirkku,
mehilåissyöjä, paksujalka, siperiankurmit-
sa. punapäälepinkäinen sekä rövhröliainen
edellisiin verrattava rari Jurmossa...

TLY järjesti huhtikuussa 1979 yhdessä
SLY:n kanssa Hammasläåketieteen laitok-
sella symposion aiheesta saaristolinnut,
Tilaisuus keräsi runsaa\ti räkeä. Vuonna
1979 perustettiin myös kaksi uutta arkis-
toa; suolintuarkistoon kerätään TLY:n
havainnoitsijoilta kaikki suolintuhavain-
nol. Toimialueemme soira on viime
vuosina inventoitu varsin hyvin, etenkin
Antti Karlinin toimesta, joten aineisto on
vaNin kattava. -Toinen perustettu arkis,
to oli lintuvesiarkisto, johon kerätään
tietoja TLY:n alueen lintujäniltä, lähinnä
laskentatuloksia mutta myös tietoja jär-
ven kesämökkiasteesta ja kasvillisuudes-
ta, rehevöitymisestä ym.

Vuoden 1980 alussa jouduttiin heti
ottamaan kantaa TLY:n nimikysymyk-
seen. Toiminnan laajettua huomattavasti
ei vanhan nimen enää katsottu vastaa-
van yhdistyksen toimenkuvaa. Lisäksi liian
Turku-keskeisen nimen epäiltiin vaikeutta,
yan avustusten saantia muualta. Va6in-
kin termiä ''tieteellinen" kritisoiriir an-
l:rrasti, ren Larsorriin karkoittavan pois
muuten vain linnuista kiinnostuneet.
Asia oli esillä ensi kertaa hallituksen
kokouksessa huhtikuussa 1980, sen jäl-
een seuraavassa yleiskokouksessa. Selvää
kantaa ei yleiskokoukselta kuitenkaan
tässä vaiheessa saatu. Varteenotettavim"
maksi ehdotukseksi nousi lopulta ehdotus
Turun Seudun lintutieteellinen yhdistys ry,
joka olisi säilyttänyt nykyisen lyhenteen.
Kielitoimiston mukaan ainoa oikea muo,
to olisi ollut Turun Seudun lintutieteen
yhdistys. Hallitus hyväksyi vm. nimiehdo-
tuksen, vaikka termiä lintutieteen ou-
doksuttiinkin.

Yleiskokouksessa hallituksen esitys sai
vastaansa ajoittain vihamielisen vastaan-
oton. Äänin 17*10 päätti TLy:n yleisko-

kous säilyttää vanhan nimen, samalla
kaventaen mahdollisuuksia avusten saan-
tiin Turun ulkopuolelta.

VLrosi 1980 merkitsi myös harrastaja-
tutkintojen alkua. Tutkinnossa py tään
määrittämään lintu lajilleen oikein 30:stä
diakuvasta, kuitenkin kdittisyyteen pyr-
kien, Väärästä määrityksestä sakotetaan
roimasti miinuspisteil. Alusta alkaen
tutkintoa on vetänyt Leo Karlsson.
Ensimmäinen lutkinlo pohjaului l rinSan
vastaavaan tutkintoon, sen jälkeen se on
laajentunut valtakunnalliseksi. määritvs-
kuvien kiertäessä Suomen eri linruyhdis-
tyksissä.

Piristävänä yksityiskohtana tähän kui_
varn hirtoriaån mainiltakoon eltä slys.
kr.run kokouksessa psykologi Kari Lahtela
piti psykologisen testin lintumiehille. Mm.
diakuviasta olleista 18 lintulajista yhdis-
tyksen jäsenet väänsivät kaiken kaikkiaan
180 Jajia. Todettakoon kuite[kin etta
joissakin muissa yhdistyksissä saatiin vielä
enemmän... Johtopäätöksenä Lahtela esit_
1i, että lintuharrastuksessa on kaksi
kriittistä vaihetta, ensimmäinen 7-g bar_
rastusvuoden jälkeen, jolloin harrastaja
yliar'vjoi tietoaan, toinen vaihe on 30-35
vuoden iässä jolloin harrastaja joutuu
umproon koska ei arvovaltan\r vuoksi raa
negatiivistä palautetta.

Lokakuussa 1980 järjestettiin TLy:n
toimesta Konse tisalissa suu luonnon-
kuvailta. 'filaisuus keräsi peräti 900
henkilöä. jolen ja(koa ale iin heti suunni_
te1la. Myös Ukulin lukijat saivat kokea
iotain uutta, ensimmäiset valokuvat ilmes-
tyivät lehden sivuille.

Yhdistyksen 1S-vuotisjuhlia vietettiin
24.10.1981. Entisten kunniajäsenten li-
säksi yhdistys kutsui kolme uutta: Esko
Tarposen tunnustuksena yhdistyksen hy-
väksi varsinkin sen alkuaikoina tehdvstä
lyöslä. tieleellisislä an.ioistaan arvoni-
men saivat ehkäpä kaksi Turun alueen
tunnetuinta vanhemman polven lintuhar_
rastajaa, Lars ion Haartman sekä Rauno
Tenovuo. Kumpikin liikkui luonnossa jo
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20-30-luvuilla, jolloin ensimmäiset aske-

leel lintuharrastuksen kehityksessä maas-
samme otettiin. Kummallakin herralla oli
siihen suuret ansionsa. Juhlakokoukseen
oli parahiksi valmistunut myös Anneli
Lehtisen suunnittelemå viiri, jota puheen-
johtajat ovat sittemmin luovuttaneet viral-
lisissa tilaisuuksissa. keräten ansaittua
huomiota. Vuoden ehdoton huipputapaus
kokouksissa oli Lasse J. Laineen vierailu,
joka keräsi 160 kuulijaa Turun Yliopiston
luentosaliin. Retkiloiminnan huippua
edusti Porkkalan retki 24.5 1981, jolloin
osallistujat saivat nähdä 30 000:n sepel-

hanhen matkaavan kohti pohjoista, ker-
rankin ajoitus osui oikeaan.

Ukulin nousua siivilleen edesauttoi
myös vuonna 1981 alkanut lintulehtipa'
kertijärjestelmä. lällöin tilaajamäärä
alueemme ulkopuolella kohosi huomatta-
vasti ja toi tilaustuloja yhdistykselle. Lin'
tulehtipaketin tilaajamäärä on Ukulin

kohdalla nykyisin noin 170-180. Kaik-
kiaan Ukulin painos on noin 1000.

Yhdistyksen historiaa tehtiin myös

2.6.1981. Silloin lähti ensimmäinenTlY:n
retkikunta kohti ulkomaita. Suuntana oli
Pohjois-Norja ja retken vetäjänä Leo
Karlsson. Kääntöpisteenä toimi
Hamningsbergin kylä Varangin niemi'
maalla, paluu tapahtui ltä-Suomen lintu-
paikkojen kautta takaisin. Jatkoa retkelle
seurasi seutaavana vuonna, ja ainakin
lintujen puolesta vuoden 1983 retki
onnistui erinomaisesti: TLY:n porukka
näki Hamningsbergissä mm. alaskansir-
rin. isovesipääskyn. isokihun. lunneja,
jääkyyhkyjä, kiisloja tuhansittain, suulia
ym. Jäämeren arktisia lajeja. Takaisin-
matkalla Parikkalassa bongattiin vielä
pikkuhuitti. I-eo Karlson on jälkeenkin
päin vetänyt ko. retkiä, nyt tosin Puolalan
koulun nimissä, mutta retkille ovat
Yhdistyksen jäsenet edelleen tervetulleita.

Onnittelemme
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Twun Seudun OsuusPankki

Ihmisläheisen Palvelun Pankki
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Yhdistyksen toiminnan eittemätön huip-
puhetki koettiin lokakuussa 1982. Tål-
löin Imatralla pidetyssä LYL:n kokouk-
sessa TLY valittiifl vuoden lintuyhdistyk-
seksi Suomessa. Titteli oli jaossa toista
kertaa ja Pohjois-Karjalan jålkeen TLY:
11ä oli kunnia olla toinen kiertopalkin-
non vuodeksi haltuunsa saanut yhdistys.
Kiertopalkinto on massiivinen, n1't jo
edesmenneen taiteilija Veikko Haaralan,
suunnittelema kalasääskiveistos, jota eivät
heikoimmat miehet niin vaill nostak-
kaan. Turun jålkeen ovat tittelin saa-
neet Helsingin ja Tampereen Yhdistyk-
set. Pääasiahan oli että Turku ehti ennen
näitä meidån "kilpailijoitamme".

Vuonna 1982 perustettiin myös ARK;
Prosessi lähti liikkeelle jåsenistön keskuu'
desta saapuneesta aloitteesta, jota halli
tus käsitteli ensi kertaa tammikuun
kokouksessa 1982. Aloitteessa todettiin
mm. se että aiemmin rareja oli käsitel-
.lyt vain yksi henkilö, josta swstå
henkilökohtaisuudet pääsevät vaikutta-'
maan asiaan. Tavoitteena olisi limittäå
7-jäseninen, vuosittain vaihtuva komitea.
Perustaminen aiheutti runsaasti kiistaa,
yleiskokouksessa juntattiin hallitusta kuu-
lematta läpi ARK:n nimilista ja laji-
luettelo. Yhdistyksen hallituks€n kanta
asiaan oli kaksijakoinen, toisen puolen
mielestä yleiskokoukselle oli annettava
valta ARK:n nimitlämisessä, toisten mie-
lestä ARK oli nimitettävä hallituksen
ehdoilla. Vm. kanta tuli hallituksen
kannaksi, aluksi kuitenkin niin että
hallitus nimittää vain komitean puheen-
johtajan, joka huolehtii muiden jäsenten
kutsumisesta. Myöhemmin komitean ni-
mittäminen siirtyi hallitukselle, havainto-
toimikunnan päättäessä lajilistasta. Tållä
hetkellä ollaan suunnittelemassa nimittä-
mismenettelyn uudistamista, lähinnä kos-
kemaan RK-kaavakkeiden palauttajia.
Ensimmäinen ARK lähti toimimaan ko-
koonpanossa Lehikoinen-Numminen-L.
Karlson-O. Tenovuo.

Vuonna 1982 saatiin valmiiksi myös
kauan suunnitteilla ollut Ruissalon lintu-
retkeilyopas, jonka TLY julkaisi yhdessä
Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa ja joka
on vielåkin varsin käyttökelpoinen yleis-
opas Ruissalon linnustosta. Kirjan teki-
jöirä olivat Esko Gustafsson ja Esa
t-ehikoinen. Kirjasta on edelleen saata-
vana.

Vuonna 1983 saatiin toteutetuksi jo
kauan vireillä ollut Jurmon aseman
remontti, suudn kiitos tästä lankeaa Veijo
Vänskälle, joka senkin jälkeen on kunnos-
tellut asemaa. Kirjoittaja ja Veijo Väns-
kä suorittivat heinäkuussa 1983 aseman
täydellisen pesun ja maalauksen, maala-
rimestarina toimi myös Ari Rivasto.
Monivuotisen lian irtirepiminen ei tosiaan
ollut niitä helpoimpia tehtäviå, mutta oli
ilo nähdä kaiken moskan alta paljas-
tuvan vähän väriäkin. Tämän jålkeen on
ikkunoihin saatu mm, kaksoislasit, joka
mahdollistaa asemalla oleskelun kovalla-
kin pakkasella. Toivottavasti vai!! jäse-
net oppisivat kä].ttämään laitteita, usko-
matonta on ainakin se. miten monta
lampunsukkaa onnistutaan dkkomaan tal-
ven aikana.

Vuoden 1983 lopussa keskusteltiin myös
uudesta sisåmaa-asemasta. Mietoisista oli
yhdistykselle osoitettuna valmis mökki,
jonka TLY olisi saanut haltuunsa. Erityi-
sesti paikkakunta synn'.tti voimakasta
vastustusta ainakin vanhempien konkarien
keskuudessa, Katsottiin että asema Mie-
toisissa ei olisi sisåmaa-asema eikä
lintuaseman perusraminen sinne olisi siis
tarkoituksen mukaista. Hanke kaatui
yleiskokouksen enemmistön vastustuk-
seen.

TLY herätti omalta osaltaan pientä
hämmennystä SLY:n piirissä kieltäyty-
mällä tarjotusta symposiosta, joka olisi
pidetty Turussa. Yhdistyksen hallituksen
kanla asiaan oli se. että lurkuun ei
haluttu sympoosiota, jonka aiheet olivat jo
monasti läpikäytyiä. TLY:n halitus kat-



soi, että myös järjestävällä yhdistyksellä

Dirä.i olla sananvallaa aiheesta päälet

raesrä. läman iälkeen ei '.ymposiota ole

Turulle tarjottukaan.
Eräs .rikakausi )hdi\tyksen historiassa

päättyi vuonna 1983, jolloin Juha Vuori-

nen luopui viiden puheenjohtajavuoden

iälkeen nuii.rn \arresla ja tilalle astui

R",,no l-aine. luhan an\iot yhdisl)ksen

kehittämisessä ovat huomattavat Yhdis-

tys elää tällä hetkellä tasaantumis-
raihetta. suuren kasvun vuodet ovat tältä

erää ohi, kuitenkin on yhdistyksemme

s:iilyttänyt paikkansa yhtenä maamme

iohtavista lintuYhdistyksistä. Ongelmana

on vain tehtävien kasaantuminen turhan

hanojen aktiivisten käsiin Tosin nlt
nä\llää raa\ sillä ellä uulta ja nuoda
noiukkLta on luln\sa ioukolla mukaan

hommiin. O(ldes\rni puheenjohtajan teh-

tävät vastaan syksyllä 1983, oli käsissäni

rhdi.lfs. jonka asial on hoidellu Prin-

omai:esti. 5uurin osa omasta aiastani on

kulunut yhdistyksen talouden hoitoon,

tilanne näyttää tällä hetkellä erittäin

h\.vältä. Juhan aikana talous pohjustettiin

hyvään kuntoon, tästä oli helppo jatkaa'

Vrrosi 1984 kului lähinnå "sukupol-
ven" vaihdoksen metkeissä, hallituksessa

oli oalion uullå verla. vanhoista olivat

i;lieilå oikea"raan enää kirjoillaja sekä

Sirrikku Julon"n Kuitenkin toiminta lähti
käyntiin hyvinkin virkeästi. Ukuli lensi

kiiapainoon ja lehden ulkoasu muuttlri

huomattavasti Linnulpönttöjen myynti

yiitti ennätykset Ari Laineen ja Vesa

Multalan ioimesta. Myös kokousohjelmat

olivat h!'vää luokkaa Histodaa tehtiin

28.2.1984 kokouksessa' jolioin yhdistyk-

sessä ensimmäistä kertaa kuultiin ulkolais-

ra e\irelmöil\ijäIl englantilainen Iintumies

Nick Ricl<liford kertoi ja esitti kuvia Fair-

saarilta, bdttiläisestä lintupatatiisista (ai
nakin .uomalaisen \ilmin) Business-mie-

lessä hän myös houkutteli sinne suoma-

laisornitologeja. Seuraavana päivänä yh-

distyksen edustajat esittelivät hånelle
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Turun seudun talvisia lintupaikkoja' As-

kaisissa käytiin tapaamassa Lars voo

Haanmania, kokemus Nickille olitat myös

Ruissalon Kuuvasta peräjälkeen löytyneet

viiru- ia lapinpöllö.
vuoden esitelmöitsijälistalta löytyivät

lisäksi mm. Rauno Tenovuo ja mainittu
Lars von Haartman.

Yhdistys alkoi myös panostaa entistä

enemmän retkeilytoimintaan, ensimmäis-

tä kertaa sekä keväällä että syksyllä
jäiestettiin molempina kaksi linturetkeä,

lähinnä Porkkalaar ja Yyteriin. Keväållä

1985 käytiin Hangonniemellä. Lisäksi

tietysti erilaisia muita retkiä järjestettiin

edelleen.
Akriir iset liedoterarlaaval Esa Supperi

ja Esa Halsinaho ovat kehittäneet ja-

sentiedotetta entistä parempaan suu[taan
ja vastaavallaista tiedotetta ei vielä tänä

päivänäkään ole muilla yhdistyksillä Ar'
kiston kasru on hoitajansa Juhana Pihan
johdolla ialkunul. käsilläen nvkyisin noin

35 (X)O arkistokorttia, ensi vuodeksi ollaan
jo suunnittelemassa tietokoneen avuksi-

ottamista arkiston käsittelyssä. Vesa Mul-

talan avulla saatiil vuoden 1985 alussa

upouusi arkistokaappi vanhan romahta-

maisillaan olevan tilalle. Lisäksi yhdis-

tyksellä on mainitut lehti-' lintuvesi- sekä

suoarkistot.
Vuonna 1983 aloitettiin yhdistyksessä

ns. vuoden määrittä.iäkilpailu, tämänkin
jädestäjänä toimii l-eo Karlson. Kilpailu
tn yhdistyksen mestaruuskilpailu lintujen

tunnistamisessa. Kaikkina kolmena vuote'

na on voiton vienyt Tom Lindrcos.
Kuluneina kahlena !uolena on m)ös

krrrssitoiminta ollut vilkasta Yhdistyksen

edustajat ovat vierailleet eri tilaisuuksissa
puhumassa linnuista, lisäksi on järjes-

ietty lintukursseja Myös erilaisia tutki-
musprojekteja on vedetty, mm. vesilin-

tu , peltolintu- sekä petolintulaskentaa'

Myös ARK on toiminut vilkkaasti ja

saanut tunnustusta osakseen. Yhdistys on

myös vilkkaasti pitänvt yhteyksiä ulko-

,ruclelle, rar:rinkin LIL:l kanssa on vuo-
. '.di:..\r u LIl"r vil\{,ta. Friiaisia kirjoi-
lLrl$ir, r)o l:ihet,tity lelihit. Jäsenistöä lä-
hestlitiio larj,lpohiais€n.jåscnkyselyn muo-
c!.is.r syLsyliä 1984, tässä tiedusteltiin
suhtalrtlrnista eri asioihin yhdistyksen
t.irtinnas'r. Cngelrnia on ollut etenkin
pirrnryhmätoi!ninnan kanssa, vetijiä kun
€i tunnu idytyvän kiweelläkään.

Katsucssari nyt vuotta 1986 kohti
tr)tean stu err projektien odottavan. Tu'
lossa c,rat lnm. iucnnonkuvailta marras-
krrLrssa 1935. Julilaiokous helmikuussa
1186, Juhlauhuli ja ennenkaikkea Lintu-
rtlas, johon toivottavasti 1öytyy halukkai-
ta mlikaaniuliioita runsain mitoin. Ilok-
s.iri haysitsen rnyös että vuoden 1986
halliluk'ieen or näillä näkymillä tulossa
iLnseacti uusia kasvoja, vaihdos on
melkoinen ja hailitus nuorentuu "yhdesse
yöss:i" todella rajusti. Mutta toivokaamme
että juuri näiden uusien joukosta löyty-
vät aikanaar ne, joika ottavat vastuun
vhdistyksen tulevista vuosista.

Voitaneen siis sanoa että yhdistys läh-
tee kolmannelle vuosikymmenelle luotta-

vaisin nrielin. Toivottava3ti kokooaores-
somr:le vlikktpr thdistyksen :]0-ruotj:j-
jr.5hin rror;r:r lQQo .ne vanhar v.rinrme
silloin tyytyräisin mieli{ seurata iilloiJefl
yhdistyssukupcivea edesottamuksia ja to-
deta rinta täynnii ylpeyttä ettå "olinhail
siellä minäkin".

n lihtect:
TLY:n hallituksen kokDusten pöytäkir-

jat 1966-85.
TLY:n yleiskokousten

i966-8.5,
pöytäki{iat

'Iarponen Eskot artikkeli 'lLY:n perrs-
tamisesta ia sen cnsimnäisistä vuosisia,
julkaistu lJkuiissa 4/81.

Laitilan lintuasen1an ha,,aintokidat
19'74-7't

Vuoriuen Julra: hellkr!ökohtaisia kor,
jarrsehciotuksia.

f iedon artajat /Ukuli 1970-E5.
Jäsentiedotteet 1970-85.
Sekalainen joukko rnuita lähteitä: kan-

nanottoja, esityksiä, jäsenien kirjoitä halli-
tukselle, Jurmon asiakirjoja yms.

Uutta meidåin pankin
Avainasiakkaille

Nyt lisäetuja myös perheen
nuorille.

Avainasiakasperheen opiskelijalle.

2. Starltilaina
Avainasiakasperheen nuorelle
työellinräiin siirtyrlistä virten.
'lbruehrloa i<ysymään 1isäåi!



'lilastoa Ttr Y:n
tnimlnnasta nE56-E5

1. PUT.IEENJOIiTAJAT

Lasse Velmala 1966-67
Esko Tarponer 1968-71
:eppo Kotiranta 1972

ilkka Oksala 1973-74
Veijo Vänskä 19'75-'76
Antti Karlin 197'7 -14
Juha vuorinen 1979-83
Rauno Laine 1984-

2, VARAPUHEENJOHTAJAT

Osmo Kivivuori 1966-67
Hannu Hilke 1968-70
Leo Karlson 1971,

Esa khikoinen 1972

Seppo Pekkala 19'73

iuha Varela 19'74

Jussi Lindström 1975

Veijo Peltola 79'76

Juha Vuorinen l9'l'l
Olli Tenovuo 1978

Antti Karlin 1919

Juhana Piha 1980-83
Hannu Lahtonen 1984

Esa Karhilahti 1984

Simo Veistola 1985

3. RAHASTONHOITAJAT

Jor.rko Hakala 1966-68
'limo Nurmi 1969-71
Ossi Pihajoki 1912-15
5skoGustafssor 1975-76
Rauli Lumio l9'7'/
Arto Kalliola 1978-80
Rauno Laine 1981-83
llirikkaJalonen 1984-85

4. SIH'TEERIT

Hannu Hilke 1966-69
Jouko Tikkanen 1969

Esal*hikoinen 1970-71
Seppo Pekkala \912
Olli Arjamaa 19'72

Veijo Vänskä 1973
Ari Vienonen 1974

Heikki Karhu 19'15-'/6
Raino Pönni 19'76

KirstiVuorisalo 1977-78
Sinikka Jalonen 1979-80' 1982

Päivi Jalava 1981' 1983

Arje Keskinen 1984

Ari Laine 1985

5. JURMON ASEMANHOITAJAT

Hannu MyrskY \961-71
Leo Karlson 1972-73
Kaj Malmsten 1974-77
Eira'Maija Rantala 1977

Harry l-ehto 1978

Jouni Saado 1919-

6. ''TÄHTIMÖLÄISIÄ''

puh.joht. Velmala,Kotiranta,
Vänskä, Vuorinen,
Laine

varapuh. Kivivuori, H Laine,
Pekkala, Lindström,
Vuorinen, Lahtonen
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7. TLY:N PERUSTAJAJÄSENET
2.1.1966

Antonen Jarkko
Hakala Jouko
Halmevaara Reino
Hedeiström Kaius
Helo Pekka
Hietakangas Harri
Hilke Hannu
Hollsten Johan
Hoviseppä Antero
Hoviseppä Hannu
Hoviseppä Juhani
Hoviseppä Reino
Hoviseppä Risto
Joutsamo Esko
Kivivuori Osmo
Kotiranta Seppo
Kujanpää Seppo
Lahtonen Ismo
Laine Hannu

Lapintie Pyry
khikoinen Esa
L€hto Martti
Mehtonen Lauri
Myrsky Hannu
Pakarinen Paul
Pekkala Seppo
Sarvola Kai
Sarvilinna Teppo
Soikkeli Martti
Tarponen Esko
Tenovuo Jorma
Terho Pertti
Velmala Hannu
Velmala Lasse
Vihanto Pentti
Viljamaa Timo

Yhteensä 37 perustajajäsentä.
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Turun Lintutieteellinen Yhdistys
ry:n toimihenkilöt 1966-19E5

Luettelossa on maidittu yhdistyksesså

selt perustamisesta alkaen vaikuttaneet
henkilöt. Milloin tehtävänimike on painet-

tu suurilla kirjaimilla ko, henkilö on

tehtävåä hoitaessaan ollut myös hallituk-
sen jäsen.

Antonen Jatkko varatilintarkastaja 66.

a{rm8r Olll HALLITUKSEN JÄSEN 71,

SIHTEERI 72, pönttömwntivastaav a 7 3-
74, varatilint. T4, LYl--aluevast. 75, tilin-
tarkastaja '76, 77-19, 83, varatilint. 82,

84-85, urheiluvast. 78-84.

Ekko Sakad Kameratoirnikunnan puh.
joht. 76- 82.
Forsten Annika HALLITUKSEN JASEN

82. KIRJAMYYJÄ 83-85.
Gurtafcson Esko RAHASTONHOITAJA
/\- /h- varatrunt, / /.
Grönqvirt Kal varatilint. 71'
Hakala fouko RAHASTONHOITAJA 66-
68, hall. varajåsen 69.
Ilalslnaho Esa TIEDOTEVASTAAVA
84-85.
HedeBtröm Kaluc varatilint. 66.

Hllke Hrnnu SIHTEERI 66-68' HALL
JÄSEN 69, VARAPUH,JOHT. 70.

Hollsten Johrn tilintarkastaja 71.

Högmander Jouko HALL.JÄSEN 71.

Ivgkr Tero HALLITUKSEN JÄSEN 75.

Jalgra Pdivi hall. varajäsen 79, HALL.
JÄSEN 80. SIHTEERI 81, 83, HALL'
JÄSEN 82.
talonen Sinlkka SIHTEERI 79-80, 82'

HALL.JÄSEN 83, RAHASTONHOITAJA
84-85.
Joutsamo Esko HALL.JÄSEN 66-69.
Kalllola Arto RAHÄSTONHOITAJA 78-
80, tilint. 80, 81, 83-85, varatilint. 82.

Kanervr Olll varatilint. 76, tilintark. 78.

Karhtlahtl Ega VARAPUH.JOHTAJA 84'

HALL.JÄSEN 85,
Karhu Helkki SIHTEERI 75-76' hav.

toimikunn.pj. 77-81, LYl--aluevast. 78-
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81, varatilint. 79.

Kfihumökl Juhlnl tilint. 74-75, petolin-

tutoim.kunn.pj. 76-78.
Karlln Anttl PUHEENJOHTAJA
77-78; VARAPUH.JOHTÄJA 79, HALL.
JÄSEN 80, Ukulin pt. 79, varatilint. 81,

linn.suojelutmkn pj, 80-83, suolinnusto-
arkiston hoitaja.
Karl|on Ixo varatilint. 69, HÄLL.JÄSEN
70. VARAPUH.JOHT. 71, Jurmon ase-

manhoitaja '72-'/3, Arkttr jäsen 82-85'
harrastajatutk.vetäjä 81-,.
Kecktnen A4ie HALL.JÄSEN 83, SIH-
TEERI 84-85.
KIemoIr Hsrlnu HALL.JÄSEN 84, LYL.
aluevast. 34-85.
KivlYuori Osmo VARAPUH.JOHTAJA
66-67, Tilint. 69-70, koulutustoimi
kun.pj 72.
Koml larmo lehtiarkistonhoitaja 81.

Kotiranta Seppo pönttömfntivast. 68,

PUHEENJOHTAJA 72, lehtiark. hoitaja
73, tilint. 75, varatilint. 78.
Kulsma Esa Laitilan lintuas.hoitaja 74

Kdrnpiiå Seppo tilint. 72.
Kiiårlä Juhs HALL.JÄSEN 80, 82-83,
pönttövast.82-83.
Loaksonen Msttl tilintark. 74.

Lahtonen Hannu HALL.JÄSEN 81-83,
VARAPUH.JOHTAJA 84.

Lahtonen Ismo hall. varajåsen 66

Loine ÄrI HALL. JÄSEN 81, PÖNTTÖ.
MYYNTIVAST. 84-85. SIHTEERI 85.

Laine Hannu HALL.JÄSEN 66-67, VA-

RÄPUH.JOHTÄJA 68-70.
Laine larmo hall. varajäsen 73-74, tilint.
76.
L&lne Rauno PÖNTTÖVASTAAVA 80,

RAHASTONHOITAJA 81*83, PUHEEN.
JOHTAJA 84-. /

Lopintlc Pyry pönttövast. 69.

Lehlkoinen Esa hall. varajåsen 68, arkis-
tonhoitaja 68-70, SIHTEERI70-71'
VARAPUH.JOHTAJA 72, HALL.JÄSEN
74, varatilint. 78, Ark:n puh.joht. 82-
85.
Lehto Harry Laitilan as.hoitaja 76-77,

Jurmon as.hoitaja 77.
Lehlonen louko luonn.suojelutoimikunn.
pj.7s.
Lehtonen Ralmo varatilint. 71.
Lemmeayinen Ri8to varatilint. 67.
Lindholm Tont luonn.suojelutoimikunn.
pj.76.
Lindroos Tom ARK:n varapuh.joht. 82*
85.
Llndström Jussl kameratoimikunn.pj.
74-75, VARAPUH.JOHTAJA 75.
Llnna Arl HALL.JÄSEN 75. urh.vastaava
75-76,78.
Lumio Rauli RÄHASTONHOIT. 77.
tilint. 79-82, varatilint. 83.
Malmsten Kqi Jurmon asemanhoitaja
74-77.
Maskulalnen Kauko lehtiasiamies 76-
79.
Mchtonen Mauti hall.varajäsen 69, HALL.
JASEN 70.
Mlssonen Tapani HALL.JÄSEN 79, TIE-
DOTEVASTAAVA 8O-81.
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Multåla Veca TIEDOTEVAST. 79, t€h-
tiark.hoitaja 82-85, PöNTTöVASTAA_
vA 84-8-5.
Myrcky Hannu lurmon as.hoitaja 67-71,
Hall. varajäsen 68, HALL.JÄSEN 72.
Nummlnen Tapani hall.varajäsen 76,
ARK:n sihteeri 82-85.
Nurmi TImo HALL.JÄSEN 68. RAH.
HOITAJA 69-7 1, wh.vastaav a i 4-'l 5.
Nordqvist Svcn luonn.suoj.tmkun.pj. 74,
Laitilan as,hoitaja 75.
Oksala Ilkka hall.varajäsen 70-71,
HALL.JÄSEN 72, PUH.JOHTAJA 73-
74.

Pehtamaa Tuukks Ukulin pt. 82-84,
HALL.JÄSEN 82.
Pekkala Seppo pönttövast. 69-71, vara-
tilint. 70, SIHTEERI 72, VARAPUH.
JOHT. 7J. petolintutkn. pj. ?q- 85.
PEITOIS RitA PÖNTTÖVAST. 76, HALL.
JASEN 77.
Peltola Veiio VARAPUH.JOHT. 70,
HALL.JÄSEN 77.
Piha Juhana arkistonhoitaja 76-85. hall.
varajäsen 78-79, projektitmkun.pj. 79-
85, VARAPUH.JOHTAJA 80-83.
Pihqioki Ossi RAHASTONHOIT. 72*74.
lehtiasiamies 74, tilint. 77,
Pulli Ilmari HALL.JÄSEN 77.
Pönni Raimo SIHTEERI 76. PöNTTö_
VAST. 77, Ukulin pr. 78.
Rautanen Hannu hall.varajäsen 71, 73,
Laitilan as.hoitaja 73, HALL.JÄSEN 74,I xuua-"si"t t""n
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Suom€la Janne HALL.JÄSEN 81. tiedo-
tevastaåva 82.
Suoranta Asko Laitilan as.hoitaja 72,
varatilint.77.
Supperi Esa TIEDOSTEVASTAAVA 83.
Tarponen Esko hall.varajäsen 66-67,
PUH.JOHTAJA 68-71, tilint. 72.
Tenovuo Jorma varatilint. 68. HALL.
JÄSEN 73.
Tenovuo Olli LYl-yht.henkilö 74, RK:n
yht.henk. 76-81, VARÄPUH.JOHTAJA
78, ARK:n jäsen 82-85.
Terho Pertti tilintark. 66-70.
Tikkanen Jouko SIHTEERI 69.
Toukola Juhani tiedot€vastaava 77-78,
HALL.JÄSEN 78, varatilinr. 79-82.
tilint.83, Ukulin päätoim. 80-81.
Tömqvist Jouko varatilint. 76.
Varrela luho HALL.JÄSEN 73, VARA-
PUH.JOHTAJA 74-

Veistolå Simo VARAPUH.IOHTAJA 85.
Veistola Tapani Ukulin päätoimittaja
85-.
Velrnala Hannu varatilint. 69.
Velmala Lasse PUHEENJOHTAJA 66-67
Vienonen Ari SIHTEERI 74, varatilint.
75.
vilkki Juha HALL.JÄSEN '1'1 , pönttö-
vast.78.
Virtanen Juhani tilintark. 71.
Vuokko Iouko arkistonhoit. 72-74, ha,lI.
varajäsen 72, varatilint. 74.
Vuodnen Juha hall.varajäsen 75, pönt-
tövast. 75, ark,hoitaja 75-76, urh.vast,
75, HALL.JÄSEN 76, VARAPUH.JOHT.
77, PUHEENJOHTAJA 79-83, tilintark.
84-85.
Vuorisalo Klrsti SIHTEERI 77-78.
Vuorisalo Tirno kiriamwiä 80-82, HALL.
JÄSEN 8O-8I.
Vönskä Vedo hall.varajäsen 72, SIHTEE-
RI 73, hall.varajäsen 74, PUHEENJOH-
TAJA 75-76,

Hallituksessa pisimmin istuneet
(varajäsenyyttä ei huomioitu):

l. Juha Vuorinen
2. Sinikka Jalonen

Rauno Laine
4. Hannu Hilke

Hannu Laine
6. Annika FoNten

Päivi Jalava
Antti Karlin
Hannu Lahtonen
Esa L€hikoinen
Timo Nurmi
Juhana Piha
Esko Tarponen

TLY:n jäsenmäiirän
kehitys 1966-19E4
(tilanne vuoden lopussa)

8 kautta
6

6

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

1966
196'7

1968
1969
1970
1971
1912
1973
197 4
1975
r9'76
197',7

1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984

55
93 +38
118 +25

"62 +s4
150 -12172 +22
198 +26
222 +24
175 ,4'l
171 +2
234 +57
252 +18
263 +11
292 +29
336 +44
386 +50
41',1 +31
436 +19
449 +13
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Liite

TLY:N HALLITUS 1986 Muut toimihenkilöt

puh.johtaja Jouni Saario
sihteeri Tapani Veisrola
rahastonhoitaja Juhana piha
kirjamyyjä Hannu Klemola
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Rauno Laine
Esa Halsinaho
Juha-Pekka Penttilä
Annika Forsten
Samu Nurmi
Janne Riihimäki
Kari Salonen
Ari Laine
Pekka Alho
Esa Karhilahti

Jurmon asemanhoitaja
Ukulin päätoimittaja
Havaintoarkistonhoitaja
LYL-aluevastaava

-lopullinen toimenkuva muotoutuu
vasta vuoden alun järjestäytymiskokouk-
sessa.

KATSo HvvIN KAUÄS

'f:iss:i sinillle hyvä vihje.
Oplisesli virheetön Zuiho Sport
prismaliiikati on halLlltu ja ar.'

vostettu 1ahja.

I(AI\IGASNJIEMI
VUODESTA 1899

Kauppiaskatu 10 Box 331
20101 Turku 10 Finland
Puh. 921 - 337 a22



Havaintoja Varsinais' Suomen
linnustosta ennen vuotta 1920

Juhang Piha

Tietoja alueemme linnustosta kyseiseltä

ajanjaksolta on kertynyt noin 270 arkis-

toko in verran. Tiedot on saatu käy-

mältä läpi vanhoja luonnontieteellisiå

aikakausjulkaisuja. Merkittävän lisän ha-

vaintoihin on tuonut Palmenin arkiston

tietojen siirtäminen arkistokor-

teille.
Havaintoja ei käsitellä lajeittain' vaan

vuosikymmenittäin. Kaikkia tiedossa ole-

via havaintoia ei ole käsitelty tarkem-

mrn. Katsaukreen on kelpuutelru vain

mielenkiintoisimmat havainnot'
Vanhoina aikoina linlutiede on poi-

kennut melkoisesti nykyisestä; kiikarin
asemasta käytettiin aiemmin kivääriå'

läsrä svy\lä melkoinen osa vanhimmi\la
harainnoista ko\kee ammultuja linluja'
Näin varsinkin 1800luvulla. Vuosisadan

alussa oli jo muutamia lintuharastajia,
iotka eivät heli rynnänneel ampl'maan

iin,uu. Vuo5isadan alun luultatasti

merkittävin omitologi oli Johannes Snell-

man, joka havainnoi tämän vuosisadan

kahlena ensimmäisenä vuosikymmenenä

Korppoon saaristossa, tehden mm lumi-

hanhesta Suomen ensimmäisen havainnon

Nvk\i5en Rarileetlikomilean h)'väksy-

mär havainnot on mefkitty 1ähdellä t*)'
Mainittakoon eltä suurta osaa havain-

noista Rariteettikomitea ei ole lainkaan

käsitellyt, vaan havaintojen tarkitus on

keskittynyt maalle uusiin tai h!'vin hårvi-

naisiin lajeihin

Havainnot ennen
vuotta 1E50

Ensimmäinen lintutieto Turun alueelta
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on 1780-luvun lopulta. Tällöin sinlnörhi*
Desi viilenä vuotena peräkkäin Piikkiös-

'a. Linnut saapui\at keväällä 10 -20'
toukokuuta. Seuraavat tiedot ovatkin

vasta 1800luvulta. Suomen luurankoiset

'kiria mainitsee mustatillan nähdyn Tu-

,u,'.u 
"nn"n 

vuolta 18J7. l8J0-luvulla

tehtiin Suomen ensimmäinen ja ainoa

havainto mustaiibiks€stö*' nimittäin Kuu-

sistossa havaittiin kaksi yksilöä, joista

toinen ammuttiin. Havainnon tekijänä on

luultavasti von Willebrand.
Erittäin mielenkiintoinen on havainto-

saria ruisriiäkön saapumisesta Piikkiöön
keväisin vuosina l8J7- 1855. Tämän

ajanjakson aikaisin kevåthavainto on

ruoaetru l8Sq. jolloin rääkkä saapui jo

6.5. Keskimäåräinen saapumisaika oli

21.5. Risrisorsahan on luultavasti pesi-

nvt Turun saaristossa jo aiemminkin,

mutta arkiston ensimmäinen ristisorsaha-

vainto on vuodelta 1840. Havainnon teki

16, toukokuuta Magnus von Wright

Kemiössä. Kesäkuussa 1845 Turussa aln-

muttiin ruusukottarsinen. Havainto ei ole

Rariteettikomitean h''väksymä Vuonna

1847 Perniössä havaittiin mustohaikara'

Havainnot
vuosina 1E50-59

l800luvun puolivälissä harmaapiiätikka
esiintyi Halikossa, Kaadnassa, Sauvossa

ja Ruissalossa, mutta paikoitellen ja
harvalukuisena. Ristisorsasta on jälleen

havainto: Korppoon Björkössä laji tavat-

tiin 7.5.1850. Kyseesså oli tällöin läp!
muultara linlu, multa laji mainilaan myös

pesineen Björkössä.
Seuraavat havainnot ovat J. von Wrigh-

tin tekemiä ja koskevat repelhanhea

(1853), kangaskiurua (5.4.1854) ja ruis.
rääkkäå (27.5.1854). 17. lokakuuta 1856
M. von Wright täytti ammutun kiliu.
hanheo,

Linnunmunien keräilijä t€wisonilta on
myös pad havaintoa 1850luvulta. 20.
toukokuuta 1856 Maariassa oli harmaa.
päätikan pesä, jossa oli 8 munaa. 10.
toukokuuta 1857 Maarista löytyi valko,
selkätikan pesä, jossa oli 5 munaa. Emo
tuli pesästä ja se ammuttiin. Munien koko
oli 29X21 ri'm.

Havainnot
vuosins 1860-69

Tältä jaksolta on tiedossa vajaa kym-
menen havaintoa. Huhtikuussa 1860
Lundström löysi Turusta pyrstötiaisen
pesän, jossa oli 9 munaa. Ajan hcngen
mukaisesti lintu ammuttiin. Vuonna 1865
O. Collin löysi Halikosta, Torkkilan
kylästä viirupöllön pesän, jossa oli 3
munaa. Pesä sijaitsi vanhassa ontossa
koivussa. Emo ammuttiin samalla. Va6i-
nais-Suomen toinen havainto rDustatiira8ts
tehtiin heinäkuussa 1864 Yläneellä.
Myös nokkavarpusin tiedetää[ ammutun
syksyisin muutamia kenoja vuosina
1865-1889.

Erittäin mielenkiintoisia ovat havainnot
.pilkkaniskasta vuonna 1866. Korppoossa
tavattiin huhtikuun lopulla tai toukokuun
alussa yksi yksilö. Myös toinen lintu
tavarliin samoihin aikoihin Korppoossa. jt
tästå mainitaan seuraavaa: "...another
individual that was not preserved, at
.rbout the same lime... Luullavasti toinen
linnuista ammuttiin ja säilytettiin.

7. helmikuuta 1867 Turussa ammuttiin
tunturihaukka.

Havainnot
vuosina 1E70-79

Tältäkin jaksolta on melkoisen niukas-
ti havaintoja tiedossa. Eråiden tietojen
mukaan tiihtökiuru olisi pesinyt Turun
lähistöllä vuosina 1870-72. Näitä tietoia

pidetään kuitenkin hlvin epävarmoina.
Viirupöllön pesintä todettiin jälleen: on-
tossa puussa oli 4-munainen pesä
26.4.1873. Havaintopaikka oli Uskela.
Tässäkin tapauksessa myös lintu "saa-
tiin". Samana vuonna tehtiin ristisorsas-
t! pesimähavainto Hiittisisså. Vuonna
1876 Turun Kakskerrasta löydettiin viirt-
äisen poikasia. Erittäin merkittävä ha-
vainro rähä jaksolta on Suomen ensim-
mäinen pesälöytö lehtopöllöstä* 15,5.1878.
Tämä tehtiin Ruissalossa.

Mielenkiinroinen on myös viitaliaisen
pesälöytö Maariasta seuraavana vuonna.
Tätä havaintoa ei pidetä kuitenkaan
vatmana.

Havainnot
vuosina IEE0-E9

Tähä lO-vuotisjal'solla on jo kolmi\en-
kymmentä harainroa arkislossa. Havain-
noitsijoina olivat mm. Theodor Renvall,
Hortling, G. V. Levander, A. Spoof ja A.
Hornberg. Vuonna 1880 tehtiin lieJuka-
nan* ensimmäinen pesälöytö Suomessa,
pesässä oli I muna. Neljä vuotta myöhem-
min, kesäkuussa 1884 löydettiin taas
liejukanan* pesä. kyseessä Suomen lojnen
löytö. Seuraavana vuonna Muurlassa
tavattiin ääntelevä liejukana. tehtopöIlön
pesintä todettiin 1883 Taivassalossa. 4.
elokuuta 1884 Th Renvall löysi Muurlasta
ruisriiökän pesän. jossa oli 8 munaa. ja
toresi lajin esiintlaån alueella ]leisesri.

Kesäkuussa 1885 Nauvossa tavattiin
pähkinänakkeli, joka oli europea,rotua.
Samana vuonna pähkinöhaklsta tehtiin
pesimähavaintoja Korppoon saaristossa.
Mielenkiintoisia ovat havainnot kuukle-
lista vuouna 1866: Maskusta löydettiin
pesä jossa oli 2 lentopoikasta ja Yläneellä
ammuttiin yksi lintu.

Lisäksi samana vuonna, 29.5.1886,
Maf,riasla löydetliin koskikaran pesä.
jossa oli 4 munaa.

Th. Rcnrall rapor-1oi. errä kuikka pesii
ainakin Muurlassa ja Laitilassa. Vuonna
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1887 påhklnähaktlla oli ilmeisesti liikeh-
dintää, sillä ko. vuodelta on tiedossa
periri viisi pähkinähakkihavainloa. jois-

ta ainakin kolme alkusyksYltä
Vuodelta 1888 on tiedossa viisi lintu-

havaintoa: L€htopöll&ttt tehtiin pesimäha'
vainto Taivassalossa, Utön majakalla
havaittiin arokua* 13. kesäkuuta, Mie-
toisissa ammuttiin ruskosuohaukka, Tai-
vassalossa tavattiifl 8. s]Tskuuta tundra-
hanhi ja Turussa ammuttiin turturikyyh'
ky. Viimeksimainitun havainnon yhtey-

dessä todettiin, että turturiklThky on

tavattu Lounais-suomessa useita kertoj a.

Vuonna 1889 Sauvossa havaittiin o'
suohaukka ja Taivassalosta löydettiin
muuttohaukan pesä, Vuodesta 1889 ai
nakin ruoleen l8q2 nokkavtrpunen pesi

Taivassalon Pappilan Mutilan tammimet-
sässä. Lintuja ammuttiin siellå vuosittain.

Havainnot
vuosina lE90-1E99

Havaintoja on suunnilleen yhtä paljon

kuin edeltiseltä 10-vuotiskaudelta. Vuosi-
kymmenen alus\a merkiltävä havainnoija
oli Eklund, ja vuosikymmenen lopulla tuli
kuvioihin mukaan J. Snellman. Mainittu
tl.lund lulkj Korppoon linnusioa vuosina

1890-92. Hän totesi töyhtökiurqia ha-

vaitun kevättalvisin keltasirkku- ja varpus-

parvissa. Niinikään pikkuvarpusia hän

havairsi muutaman kerran syksyllå ja
kevättalveila varpusparvissa. Kangoskiu'
rusta on havaintoja toukokuun alusta

kesäkuun alkuun. Valkoselkätikkoja hän

mainitsee havaitun muutaman kerran

kevättalvella ja syksyllä. Eklundilla on

nrlos ha\aintoja maakolkasta. ioita esiin-

tyi Korppoossa muuttoaikoina ja talvisin.
Merihanhi pesi myös Korppoossa aina-

kin Österskärin ulkoluodoilla
Hugo K! anck löY\i UudenkauPungin

Llloifi ma\la \adristo\lI merihanhen pesän

jossa oli 3 munaa vuonna 1893. Tämän

lisäksi hän totesi useita pesiviä merihan-
hipareja alueella. 1890-luvulta on tietoja
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myös rnerikotkan pesimisestä Korppoossa
ja Nauvossa. Nauvossa Holhnerius seu-

rasi merikotkaparin pesintåä vuosina

1894-96. Hän kävi pesällä vuosittain
toukokuun puolivälissä ja munia oli
kerran 3 muulloin 2.

Vuonna 1892 Medmaskusta löytyi leh-
topöllön munapesye ja v. 1893 laji
todettiin Kemiössä. khtopöllöllä oli ilmei-
sesli vakituinen pesimäkanla Varsinais-
Suomessa 1800-luvun lopulla. Vuonna
1893 Korppoon saa stossa esiintyi
lapinpöllöjä (23.2. ia 2 3. molemmat
ammuttiin).

Kattohaikåraste on kaksi havaintoa
tältä 1O-vuotisjaksolta, nimittäin 6. kesä-

kuuta 1893 Kemiössä tavattiin yksi katto-
haikara sekä vuonna 1899 Mietoisissa
nähtiin kaksi yksilöä. Kuukkelistå tehtiin
taas havaintoja. Vuosikymmenen alussa
Muurlassa ammuttiin yksi lintu elokuussa
ja Korppoossa laji havaittiin 14. kesä-

kuuta 1894.
Vuonna 1894 tehtiin avosetists kaksi

havaintoa. Heinäkuun 17. Nauvon Sand-

holmassa rarattiin I lin1u. Toinen havcin-
to tehtiin 16.9. Sackholmassa, siellä oli
kaksi yksilöä, joista toinen ammuttiir.
Seuraavana vuonna tuskosuohaukka näh-

tiin Turussa ja lvlietoisissa. Myös viiru-
pöllöstä tehtiin havainto Turussa Vuosi-
kymmenen lopulla ilmeisesti vuonna 1897

Korppoossa nähtiin ja kuultiin viiriåin€n
ruispellossa. Prolessori C. J. Arrhenius
näki Turussa kevää11ä 1899 keräkurmitsan
Korppoon Osterskärillä tavattiin 6.5.1899

kyhrnyhaahka. Havainnoitsija oli Johannes
Snellman, ja hän totesi, että lajia tavataan

alueella silloin täIlöin.
Useissa lintuhavainnoissa 1800-luvulta

havaintoaika on ilmaistu varsin epätar-

kasti. Seuraavassa muutamia mielenkiin-
toisia havainto.ja, joissa havaintoaika on
"1800'luku". Pikkutrappi* kerrotaan am-

mutun Piikkiössä ennen vuotta 1868.

Havainnon tekijä on mahdollisesti M. v.

Wright ja havainto on nykyisen rariteet'
tikomitean hyväksYmä. l8O0luvulla Sau-

vosta löydettiin lavlokuurnan pesä, jossa
oli iso poikanen. Havainnon ilmoittaia oli
Hisinger. E. Snellman ja A. Eklund
totesivat että s€pelrartas on tavattu useita
kertoja Korppoossa 1800-luvu11a. 1800-lu-
vun lopulla Kakskerrassa tavattiin sini-
ntirhi.
Havainnot
vuosina 1900-1909

Tällä ajanjaksolta on tiedossa jo
enemmän havaintoa, TLY:n arkistossa on
lähes 90 korttia tältä ajalta. Tässä
käsitellään vain mielenkiintoisimpia niistä.
Tämän ajan tärkein ornitologi oli Johan-
nes Snellman. Myös A. Eklundin tekemiä
havaintoja on paljon. Muita nimiä ovat
mm. Th Renvall, Hortling.

Vuosi 1900 oli linnustollisesti kiintoi-
sa. K&ttohaiksre havaittiin kahdesti Mie-
toisissa, touko- ja syryskuussa. Toukokui-
nen lintu ammuttiin ja se on lyseon
kokoelmissa. Heinäkuur 11, päivä J.
Snellman ieki mielenkiinloisen havainnon
tilhen peiinnöstä Korppoossa. Seuraavassa
suora lainaus tiedonannosta, joka julkais,
tiin lehdessä Med,soc. pro fauna & ilora
Iennica nro 27: "...Gerhard Renvall
medelade att en sidesvanshona den 11 juli
skjutits i Korpo af lyceists J. Snellman
äfvensom att vid dissektion aI den ett
nästan lullgårget ägg påträffas, hvilken
omständighet syntes tyda på att lågeln
häckade därstedes." (ammutulla linnulla
oli siis sisällään lähes täysin kehittyn!'t
muna).

Toinen erikoinen havainto samalta
vuodelta on Eklundin tieto kyhmyhaahkan
pesinnästä Korppoon Brunskårillä. Elo-
spskuussa lg00 pähkiniihekllla oli \oi-
makas vaellus. Varsinais-Suomesta on
liedossa u\eila havaintoja ja Palmenin
arkiston mukaan pähkinähakkeja oli
täIlöin Etelä'Suomessa tavattoman run-
saasti. Toukokuun 5. Korppoossa am-
muttiin taas kyhmyhaahka.

Tunturipöllö oli talvisin säännöllinen
vierailija Korppoossa. Esimerkiksi tammi-

huhtikuussa 1900 österskårillä tavattiin 7
yksilöä ja Jurmossa 6 yksilöä. Johannes
Snellmanin mukaan Österskärillä havait-
tiin kolmessa vuodessa yli 40 yksilöä.
Vuodelta 1906 on pa erikoisen myö-
häistä tunturipöllöhavaintoa: 28.5. Öster-
skärillä ammuttiin vanha koiras ja 5.6.
Sauvon Karunanlahdella havaittiin.

Vuonna 1901 Korppoossa tehtiin Suo-
men ensimmäinen pohisnkiislahavainto*
28. tammikuuta. Havainto on RK:n
hjryäksymä. Myös vuodelta 1902 on
)ohjankiislahavainto Korppoosta.

Kuukkelieta on jälleen havaintoja. Tam-
mikuussa 1901 Liedon aseman lähis-
töIlä ammuttiin yksi yksilö ja vuosina 1907
ja 1908 Pöytyällä todettiin poikue mo-
lempina vuosina. Poikuekoko oli 5-8
poikasta.

29.6.1904 Piikkiön Yltöistenlahdella ta,
valliin ja ammu iin flamingo*. Havain-
noitsija oli P.v. Nandelstadt ja lintu on
nykyään Helsingin yliopi!ton kokoelmissa.

Varsin erikoislaatuinen havainto tehtiin
viiriäieestä syksyllä 1904. Tällöin J.
Snellman yllätti linnun Turun Kaup-
piaskadulla, josta se lensi Rettigin huvi
lalle. Vuonna 1906 Kemiössä tapettiin
leveäpyrstökihu. Sininärhi oli luultavasti
vuosisadan alussa selvästi ravallisempi
kuin rykyäån. Tä1tä lO-vuotisjaksolta on
kolme keväistä havaintoa, vuosilta 1906,
07 ja 09. Havainnot ovat toukokuun
lopulta ja kesäkuun alusta. Vuonna 1907,
marraskuun 4. päivä, Korppoon Pikku-
Gyltössä ammuttiin pikkukqiava. Låpln-
pöllöllä on ollut jo tuolloin jonkinlaista
vaellusta, esimerkiksi syksyltä 1908 on
kaksi havaintoa Korppoosta (20.9. ja
20.11.). Samana vuonna pikkutikasta
tehtiin pesimähavainto Korppoossa. Vuon-
na 1909 nokkavarpunen pesl jälleen
Taivassalon pappilan lähistöllä. 14.5. 1909
Korppoossa ammuttiin kyhmyhaahka. Sa-
mana vuonna, lokakuun 8, päivä, Ke-
miön Ornäsissa ammuttiin vanha ksulus-
haiksrsnatras. Kyseessä on ensimmåinen
havainto \/aIsinais-Suomesta.
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Hiiripöllöjä ja YarpuspöllöJö tavattiin

Korppoossa vuosisadan alussa säånnölli-

sesti. Hiiripollöhavainnot ajoittuivat elo-

kuun lopun ja helmikuun alun väliselle

iaksolle. Varpuspöllöstä lodetaan, eltå se

ei pesi. muttu tavataan usein syksyllä ja

talvella. Maakotkia nähtiin myös sään'

nöllisesti Korppoossa. Linnut olivat 2-3
vuotiaita, täysin aikuisia ei koskaan

nähty. Th Renvallin mukaan maakotka

olisi pesinl't Muurlassa 1900luvun alku-

ouolella. iistisorsa pesi edelleen Turun

.aarislo.sa, Eklundin mukaan Korppoon

Biörkössä laii pesi. vaikkakin erittäin
harvoin. Mainitsemisen arvoinen havainto

tältä l0-vuotisjaksolta on vielå Eklundin

ampuma korpimetso KorPPoossa'

Havainnot
vuosina 1910-1919

Näiltä vuosilta on tiedossa vähemmån

havaintoja kuin edelliseltä 1o-motisjaksol-

ta. Syyna on se, että Johannes Snell-

mannilta ei haraintoja juurikaan ole aivan

iakson alkupuolta lukuunoltamatta'' 
Vuosi lqlO oli linnustollisesti hyrä'

Tänä vuonna J. Snellman teki lumihan'

heita* Suomen ensimmäisen havainnon

toukokuun lopulla Korppoossa Lintuja oli

2. ia havainto on nykyisen RK:n hj"väk-

\vmä. Joulukuun 15. päivä Mietoisissa

tehtiin Suomen toinen havainto luhtaka'

nastax. Lintu ammuttiin ia se paljastui

vanhaksi naaraaksi. Muita havaintoja

vuodelta 1910 ovat kuukkelin poikuelö1'tö

Koski Tl:stä ja piihkiriihakin pesintä

Muurlassa. Lisäksi samana vuonna havait-

tiin mrakotke ja Pikkulokki'
Seutaavana vuonna, eli v 1911 Hali

kossa anmuttiin ha{alintukoiras 28 11'

l-okakuussa Turun keskustassa oli muu-

tamana päivänä "paljon" peltopyitä'

vuoden 1t11 svksvllä pähkiniihakilla oli

erittäin voimakas vaellus Vaellus saatiin

hwin dokumentoidr.rksi mYös TLY:n

åiDeella. tästä on osoituksena peräti 42

arkistokorttia pähkinähakista syksyltä
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1911. (Vaelluksen yksityiskohdista ks'

Hämäläinen, Ukuli 3/85) Vuoden 1912

tammikuussa havaittiin vielä l€mussa

oähkinähakki. Erittäin mielenkiinloinen
irarainto tehtiin alkukesästä l9l2 Tål-

löin pikkutrsppip.riskunta* teki pesimis'

vritvksen Taivassalossa.' 
Vuonna lcl3 Finsk Jakftidningenissa

oli tietoia mas- j6 merlkotlsn esiin-

tvmisestä Varsinais'suomessa Merikot-

kasta mainittiin sen pesineen säännöl-

lisesti Korppoossa Jervarbyssä ja Houts-

kärissa Kittoisbysså vuoteen 1896 asti'

ionka iälkeen pelintöjä ei ollut todettu'

ioska molemmat saaret hakatliin paljaik-

si. Maakotkan kerrottiin esiintt'vän sään-

nöllisesti loka-joulukuussa ja måalis-
huhtikuussa muutolla, jolloin nähtiin etu-

päässä nuoria lintuja. Pesintöjä ei ollut

tiedossa.

Syksyllä 1913 pähkiniihakillå oli taas

liikehdintää 4.9. ja 5.10. väliseltä ajalta

on tiedossa havaintoja noin 20 yksilöstä (9

arkistokorttia).
Vuodelta 1914 on vain Pari ha-

vaintoa: kaksi isosirrid Ruissalossa hei-

näkuun 11. päivä ja kuntngaskslrrtqls
Halikon Årninneforsissa 22.12. Huuhkqia'
pari pesi Ruissalossa vuosina 1915-19.
Vuonna 1916 rariteettipuolella jälleen

tapahtui: Korppoossa ammuttiin pilkka-
niska* 26.5. Lintu lienee nykyisin Helsin-
gin Yliopiston kokoelmissa.

Vuodelta 1917 on tiedossa jokunen

havainto. Varsin erikoinen on havainto

kolmesra muuttatasla kudesta 4 tammi'

kuuta Yläneellä. Toukokuussa, 17 päivä

Turun Kolerahautausmaalla luontokerho

Tähtimö havaitsi muuttohaukan. Plihkinä'
nakkeli ilmeisesli pesi Ruissalossa ruosi-

na 1917-19, Tältå ajalta on useita

havaintoja, mm. 18.5.1919, europea'ro-

dun yksilöistä: Havaintojen tekijä oli
Thorsten Berg.

Vuodelta 1919 on melko paljon lintu-
lletoja. vaikka milään mullistavaa ei

havaittukaan. Rlisrääkkii havaittiin kah'

della taholla Turussa. toinen havainto
koskee 15.5, kuolleena löydettyä lintua.
Ruisrääkästä mainitaan vielå. että se oli
Ruissalossa ennen vuotta 1919 tavallinen,
mutta ko. vuonna sitä ei tavattu Ruis-
salossa. Vuodelta 1919 on Ruissalosta
sinitiaisen pesimähavainto. 17. heinäkuuta
Houtskärin Mossalassa ammuttiin kolme
lapasotksn poikasta. Syksyllä Turun sa-
tamassa havaittiin koskikara. Ma askuun
7. Turussa tavattiin viiryttelevä våstiiråk.
ki ja havainnosta kerrotaan seuraavaa:
"Se teki sen vaikutuksen kuin sitä olisi
paleltanut - olikin 10 asteen pakka-
nen"-

Loppulause
Tämä katsaus ei py olemaan miten-

kään täydellinen tai tiukan tieteellinen

selonteko Varsinais-Suomen linnustosta
ennen vuotta 1920. Dokumentoituna on
varmasl i huomatlavasli enemmän havain-
toja tältä jaksolta kuin tässä katsauk-
sessa on käsitelty.

Vanhoja lintutietoja otetaan kiitollisuu-
della vastaan edelleen. Tekeillä on nyt
katsaus I LY:n alueen linnustoon \uosi-
na 1920-40, joren jos riedossasi on
havaintoja tältä ajanjaksolta, toimita ne
TLY:n arkistoon.

Lienee vielä slytä tähdentAä, että tässä
kirjoituksessa on julkaistu useita nykyi-
:en rariteettikomitean hylkäämiä tai jo
aienlminkin epävarmoina pidettyjä ha-
\ ainloja. Näiden havaintojen julkaisemi.
nen kuitenkin kuvastaa varmasti jotakin
luon ajan ornitologiasta. Nyk5 isen rari-
teettikomitean käsittelemät ja h1.våksymät
havain[ot on merkitty tåhdellå.

6$ Apulaisprolessori Martti Soikkeli:''\ils Södermanin tuotannosrx j elämäi-
tä"
7S Kahvitauko
8$ Elokuvaaja Kari Soverin luontolilmi
9$ Opettaja Leo Karlson: "Audiovisuaa,
linen esitys Jurmosta"
10$ Muut n1ahdolliset asiat
llS Kokouksen päättämi[en.

V:rpaamielinen illanvietto klo 19.ff) alkaen
ravintola Irkerin Trrrku-srlisra tsiräänpää-
symaksu 20 mk). Tervetuloal

Juhlakokouskutsu 1.2.1986
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n

20-vuotisjuhlakokous pidetään lauantaina
1.2.1986 klo 12.00 alkaen Turun
yliopiston hammaslääketieteen laitoksen
suuressa luentosalissa. Lemminkäisenk. 2
(linia'autot 12A ja 19 Kauppatorilta).

Tervetuloa!
Ohjelma:
1$ Kokouksen avaus

25 Teryehdykset
3S Vanhojen puheenjohtajien esittely
4$ Kunniajäsentenkutsuminen
55 MMT Lennart Saari: "Kyyhkyjen
ekologiaa"
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ualits6 omaan pakettlrsi vAhtni:äån 130 mki n edestå ]ehtiå Ja
tilaa se pankkisji.rotla maksamallä tilaushintölen summa tilille
Llntulehtipaketti/Juvaste, 8o51o onttoLa (p,973 Bo1as-l), sYP Joen-
suu_Nrinivaaca alSOaO_68555. nuista me.krta tila!kseesi 1eh!ien
tunnusnuherot (tai nrme!) Ja alueqhdrst!ksesr, Faketin ka!tta
ei tormrteta osortealueesi erkå qhdistqksesr lehteä, naalisklun
Jårkeen e1 tilauksra vas!aanoieta erka ösoltteermuutdksra hordera
keskrtatqsti. Lehtre. lrsaksr pal.etrn tilaålrIle tolmitetaan entr-
seen tapaan Iehtien kokoomasrsallUsluettelo Ja Irsainformaatrota

ti I å"stå warten -

Taulukössa on Iehtren nrmen, kotrparkan Ja shdrstqsl!hteen Jalkeen
srto!nuksetta lehtren parnoasu- (o-oaaset, m_mon1ste, l-ladottu,
p-parnettu), Ja numerdmaa.atiedot, pakettrhrnnat Ja
hinnat/A5 sivu sekå v,lSAS pakettrtrlausmaä.at.

1.
e.
3.

5.
6,
7,

L
10,
11,
1a,
13.

15,
16.
77.
1ts.

Au.eola, Oulu PPLY A5om ltos/t eomk
Co.vus. Po.voo PSLY A5lo 98s/l 6mk
HiFFiarnen, SuLrpohla SpLY n5oh lOOs/! 15mk
Xeskr_Suomen Linn!t,.t!rvask KSLY FSto laAs/t 19mk
Xokko, Rovaniemi LLY A5Io rOas/9 1Smk
Lrntukgni, llamrna liulY U5lc 69s,,e 13mk
Lintuvresti, lampece laLY Ll5lo 1t.1s/.I a6mk
Ornis Botnica, Xokkola LPLY A5on -O0s/3 eSnk
O.nis Xarelica, ImaLra EXLY 85Io Li9s/e I3mk
Påilät-Håmeen Linnut, Lah!i l'jllLY nsom l?Bslt tSmk
Satakunnan Lrnnut, Po.r PLY A5öm 1tl(ls/'l e5mk
SiiprpeiIi, Uaasa rlkl-Y ASIo !tis/a 13m!i
Stiprrrkko, Joensuu PXLY A5oD 1'l'rs,"r 17mk
Siivekirs, Kuopio l'Slrl A5Io lLiOs/! ?lmli
sr..i, Kemr Xef !s ,M0 56s. I Emk
Suomenselan Linnut, 4lavus SSLY FrSID ltJl)s,/.i dEnk
1rrnga, Halsrnkr allSLY) ll5lo l5Os/! :ODk
Ukuli, Tu.ku 'lLY A5lo C5Os/5 eBm\

1'1,3p 1e7
1a,5p I11
15, Op E1
19 , Up 195
13,9p 93
1l,1p 165
1e, Ap lAt
19, Op 146
19, 1p l78
11, Ap 155
13,9p rSA
t l,5p I05
1l.gF 1t!1
13, I p 11S
1'1, 3p ll8
:l i, tp 164
15, 1p lEl
l1,elr ll::l

-4 i;$"J'ä:?'(i,{'(f""),,,t

SIRRI ...\\Lr
"lnslQr-?t?*aQ

,rr,j,t',$)"'"*?i*


