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Motto
Sillä maailma hukkuu paskaan
mc vain luernme lehtiä
pjtäis nopsaan laulaa rastaan
jos se meinaa ehtiä.
Laulusta Hymyile miss Universum
san. Jarkko Laine

Suomen todellista rikkautta on laaja
alue ja monipuolinen, iällä hetkellä vie-
lä suhteellisen puhdas ja ainakin
uscimpj jn Euroopan maihin verråiiu-
na turmeltumaton luonto.
Iotta saisimme tämän mittaamattoman
omaisuuden pitää, luonnon javmpäris-
tön suojelu pitäisi Suomessa laajalti si-
säiståä yhdeksi keskeiseksi elämänar-
voksi muutenkin kuin puheissa.
Prof. Arne Rousi: Joutsenet järven
jäällä
Turun Sanomat 5.3.1989

Menestyminon ja kilpailukyky oval
epäilyttäviä perlrsteiia ihmisell-^ tår-
k(]ämpicn arvojen polkemiselle. Yhteis
kunnassamme korostuu elintaso[ ko-
hottamisen vaatimus, vaikka perustoi
meenlulo on io saavutetiu. On miele-
töntä painottaa taloudellista kasvua.
kun kaiken huomion vaatisi luonnon
säilytiäminen.
ProL Juhani Pietarisen haastattelu.
Turun Ylioppilaslehti 3.2.1s8s

Tiedon Äntajasta Ukuliin
Pian tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä yhdistyksen kokouksesta, missä ensi
kerran oli jäsenten ostettavissa oma lehti - Tiedon Antaja. Se oli ajan
käytännön mukaan monistettu 4.1-lehti, josta olimme ylpeitä. Olihan
vain yksi paikallislehti nähnyt päivänvalon meitä ennen.

Lehtemme historiaan sisältyy kaksi merkittävää muodollista askelta.
Kun irtonumeroInyynnistä siirryttiin jäsenmaksupohjaiseen postituk
seen, kasvoi lehden volyymi kaksinkertaiseksi: Vuodesta 1979 alkaen
vuosikerta on ollut neliä numeroa. 'l ekstin ladontaan siirrytiiin vasta
v. 1984, jolloin myös piirroskuvitus korvattiin valokuvilla.

Oleellista on kuitenkin sisältö. Ensimmäiscn numeron pääkirjoituk-
sen kiteytys lehden tavoitteista kuvaa hyvin 1g70lukua: "Luotakoon nyt
siis edellytyksiä omasta piiristä nousevien tieteeliisten kirjoitusten jul,
kaisemiselle omassa julkaisussa, mutta pidettäköön svrjäsilmä11ä huol
ta suhteellisuudentajun säill,ttämisestä ja vapaan lintumieshuumorin ku-
koistamisesta".

Alusta alkaen ovat vakituiseen kalustoon kuuluneet yhteismuutontark-
kailLr, kevätmuutto. harvinaisuudet, yölaulaja, ja talvilintukatsaukset sekä
Jurmon havainnot, joita julkaistiin alussa vuosiraportin muodossa.

Tieteellisten artikkelien julkaisu lopahti paria poikkeusta lukuunot-
tamatta 198o-luvulle tultaessa. Tilalle ovat tulleet lajilistat, kilpailut, la-
jinmåäritysaiheet ja reportaasit ulkomaanretkistä. Uusi ilmiö on myös
havaintoarkiston pohjalta tehdyt lajikatsaukset. joita ei enää kolmeen
vuoteen ole tehty. Multalan lintulehtianalyysissään (Ukuli 15r36 41lpe
räånkuuluttama "pehmeä" materiaali katosi myös.

1980 luvun Ukuli on Multalan analyysin keskivertolehti, yhtä asialli-
nen, tehokas, keskustelematon ja tieteellisestä tutkimuksesta puhdas kuin
mikä tahansa muu lehti paikallislehtien kirjossa. Liekö ennustus kun
vanha nimi Tiedon Antaja hylättiin juuri ennen tämän kehityksen voi-
nlistumista. Nyt niinikäån kaksikymppinen, ikänsä poliittista Iiturgiaa
julkaissut kaima [syy nimenmuutokseenJ lienee sairastunut kur.:leman
tautiin. Onko sckin ennustus? Miten käy Ukulin, se riippuu paljosti Si-
nusta ja kirjoituskoneestasi, hyvä lukija. Löytäkäämme jälleen turkulai-
nen omaperäisyysl



Turun Lintutieteellinen Yhdistys
jäsenkortistonsa valossa

Simo \reistola & Tapani Vcistola
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Keirä
mitå kieltä

nyt

Kortit kertovat
Vaikka kaikki jäscnki.rr lislon tiedot
ei\'ät olc tiiy.icllis{)i. siit:i on silti
luoDtevinta lähteä elsinriiiin n)liv
turkulaisen lin tumieheu sitlLra.
Kortislo ])aljaslaa mm. paljonko
nreilä orr, kuinka virrrhoja rrr: olcrr
me. missä mc asunrnre iå rnitä nre
tee lme eliiiiksenrn)c.

NvkYtilant{rr)n valossa voinr nre
pohtia n-viis rrristii olcmmo tukrs
sa ja nrilner nrertossir. HalLrlr:ssanr
nre tieliiii nriten ylLclistyksemrne j;i-
s{rnislö on rruu llrr nu1. lrrrrrrnollisin
!erta ilLr kohta lövtvv kahdeksarl
vuorlr:n iak;ra \,rro.lcnv;rihlircs1;r
1980 B L Silloin tehtiin aiDt)ir
rxlr:11incn julkaislrr jii sr)n k(rriisto
tutkirrrrrs (Torrkola 19 8ll. Joilakin
tjetojå lojclaar nryös ver r'aLa 'l l :rL

suuliin iäsenk!seLyihin 1976 (KiLr-
hu ttn 1{177)ja 1!l{14 u,ain{,: l!llJGl)).

Irluulcrrkin liiss;i killsallksessa
1\,rlvtäån p!ineltuihin l:ihleisiin.

Tämän kirjoitLrksen lalkoiiuksena
on tariota tuorelta tilastoticioa lil
nrn Lintutictcellinel Yhdislys ly:n
{ l l-} ) jiiscnislöslä, ser rakr-'rtees-
la ja kehit],kses1ä 1980luvlrlla. Tie
dot on koothr 1'hdistykscn jäsen
kortistosf a ll-1.-12.1 gU8 tilirnterrll mu-
kaan, jolloin Inltl. jäsenniaksuDsa
laimiDlvöDeet oli jo ]l.risiettu iou
kosta.

TLY: n jäsenkortisto
Yhdist\,s ei pi.l:i iäsenkortisioa
v;rirr rrnraksi ilokseen. vaan koska
Laki vhdistyksist:i niin määrää:
"Yhdistyksen jäsenistä orr sen hal-
lituksen pidettä\'ä luetteloa, johon
on merkittävä vhdisl-vksen kunkin
jäsenen tävdellincrr nimi ja ammat
ti sekä. ellci hän ole Suont:n kan-
salainen, nlilskin kansalaisuus."

'I LYin j;iseDlLLetteloa on pidetly
A6 kokoisiila alkisiokoltcilla. N5,

kyinen kortistcr alkaa r,uodclta
1C83, jolloin vanhat kortit tulj\.at
täVteen. Nimcn, amnatin. osoit
leen, syrt]'!n ä\'rLoden jir jäsencksi
hyr'äksvmisr:n p:iiltimäärän lisäk
si jäscnkollille or-r mcIkitty jäscn
naksuien maksaminen.

Kahtalainen tehtä\,ä sekä jä
senluettelona dtii iiisr:nmaksure
kisterinä toimirn inen oi] \'a]ilet-
ta\,asti ajan lllittaan johtanul var
sinaisten jäsenluettelotiotojcn jaifi

nrisecn taka-alirlle. Rahastonhoitaia
näyttäii joskus unohtaneen talkjs
taa olisiko jiisenmaksukllitissa o1

lut maksuiietojen lisäksi muuttrl
neita tietoja. Näin kortistoon on
jäänvt jotlki11 vcrran vanhcntururi
la lieklja, ennen oruLrta amnatti
tietoia. Asian koljatrniscksi jäst:n
lLrcttcloD pitäminen on nVt siirret
l"v eritviscn jäs{rnsihlcurin huolck
si. Kun jiisensihleerin jiisenrckis-
tcri toimii nykvään Äl K:lla, on rna-
nuaalinen jäsenkortisto j;iänvt ko
konaan lahastonhoitajan palvcLuk

I

f iillaisia ovat nrm. olnikrlogilrji
reissi,lrrrrrre cDniitvslaaja TLY:r his
toriikki {l-irine:LgB6al ja eri Loirnin-
lakolomukset {l'1,\ tIL). N,laan-
lieteellisiii tilastolukuia or poimit-
tu NIitä missii milloin 1989 \,uosi
kiriasta. Huomallilk(ron.(it;itäl
laisissa loisen kiiden liihleissä ou
usein paino- yrn. r:ilheitä. \årsin'
kin nlrmr)rotio(lo I !aihl{)l{)va1 cri
paikcrissa: Esim. uuderrr'ucrdcn-lil
nä 1980 81 rrii5rttää kaksi jäscntri
kadonneen hrt. LaiDe 1986b ja

1'oukola tgBllja l l-Y:n pcnrstarris
kokrrrrkscn osanottajarnliiir'äksi on

vicläpä vhdessä ja samassa kir-
joitukscssa larjottu pcr'äli kol
mea eri lukua (l-airI(r I{ltl6b). Erot
ovat kuitenkin niin llieniå ettei\'ait
ne vaikuta vleiskulaan; tätä kat
sausta laajr:nrpi vlrriisl5'shlsltrlia
toki \.aatisi risliriiLtrisuuksier sel-
!ittiimislä alkuperäisläh1ejs1ä.

f äscnmäärän kchitys
'I LY:llä oli 31..12.19B8 tasan .+00 jä
serr lli. Todr:ttakoorr. ell;i m;r;rkUn-
Dassarrrre o kirksi klrnlaa. j{rlkil
oVat l l,\.:iii lähr:s Iruolt:t pir:nr:rr
p1å: \elkLralla oli L-I.1988 21u asu

l,intirtir-'teellisten Yhclist\sten
Liitor {LYLJ paikallis5 hdistvksisiä
'I Il on loiseksi surrIin. TII':]l
kanssa l{rliiinsadan kr:rhoon ovat
\:iinle \,uos ina kLluluneel nrvös
Tanrperot:ll l,intutietr)rllin{rn Yh
clistys ja r,aasalairerr []'leisbiologi'
nen) OsLlobotho jil AusLIalis. Iyl,:n
iiiscnmäärä oli \uo.len l9B7 t.ri
]nintakerlLrIlrukson rnukaan llG3B.

ioten JLY:n osuus iiilosLa on kuLr
tis.n plosenllia.

Yhdistyksr:n r,uoclen 1988 jiisen
m:iär'ä.10{l on vain r':ihiin huonorr
pi kuin l<vrrmr:nr:n viirnc luoderr
keskiarr() 4tl l,9. Jäsorrrniiiiliin kehi-
tvs r-rn rnir:L:n kiintoincD {Asr)l{llna
r. t.

Jllserr oriiäriin nousu katkesi vrLo
sik\'mmenen nro i\,i lissä \,år'si



Jäseniå

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Antal medlemmar och medlemsavgift
i ÄOF under åren 1979-88.
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Antal medlemmar och medlemsavgift
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Asetelma 1. TLYn jäsenmäärä
1979 88 vuoden viimeisen päivän mu-
kaan laskettuna.
Antal medlemmar i ÅOF under åren
1979 88 enlist årets sista das.

1979 292
1980 336
1981 386
1982 477
1SB3 436
1984 44S
1985 453
1986 44',1

1SB7 40S
1988 400

Asetelma 2. Varsinais-Suomen luon-
nonsuojelupiiri ry:n {VSLSP) .ja Turun
luonnonsuojeluyhdistys ry:n {TLSY) jä-
senmäärät ja jäsenmaksu 1984-88.
Antal medlemmar och medlemsavgift
i Egentliga Finlands naturskyddsdist-
rikt rf (VSLSP) och Äbo naturskydds-
törening rf {TLSY) under åren 1984-88.

Vuosi
Kuvio 1. TLYrn jäsenmäärä ja jäsen-
maksu 1979 88.

f---l .;a..n.'
l l ru"at"--u,

Kuvio 2. Varsinais Suomen luonnon
suoielupiirin jäsenmäärä ja jäsenmak
su 1984-88.

Jäsenmaksu

VSLSP TLSY Iåsen'
maksu

1984 4495 1000
1SB5 3976 1645
1986 3402 1394
1SB7 3107 1235
1988 3099 120n

nainen romahdus koettiin v 1987-
jolloin menetettiin 32 jäsentä (7,3
o/o silloisesta jäsenistöstä).

Iäsenkadosta syytetään yleensä
ensimmäiseksi jäsenmaksua.
TLYn jäsenmaksun nimellisarvo
kaksinkertaistui muutamassa vuo-
dessa vuosikymmenen puolimais-
sa [KLrvio 1.]. Vuoden 19B7 suurko-
rotus 15 mk oli yksin peräti
.12,9 o/o vanhasta jäsenmaksusta.

Kiintoisaa kyllä. maakuntamme
luonnonsuojeluyhdistysten jäsen-
kehitys muistuttaa TLYn käyrää.
Varsinais-Suomen luonnonsuo je-
lupiirin jonka alue on suunnil-
leen same krin TIY:n alamäki
alkoi tosin vähän aikaisemmin:
1970-luvun nousu tasoittui
1gB1-83 kääntyen sitten laskuksi,
joka TLtn tapaar näyttää nyt py-
sähtyneen. Samaan tahtiin on ku]-
kenut myös piirin tärkeimmän pai-
kallisyhdistyksen, Turun luonnon-
suo jeluyhdistyksen, tie (Veijo Pel-
tola Suul1., Asetelma 2., Kuvio 2.1.

30 mk
45 mk
60 mk
60 mk
60 mk



Ralu jäsenmaksunkorotus näyt
täisi olevan tehokas keino päästä
eroon liioista jäsenistä. Kuitenkaan
ei TLYrn sen enernpää kuin luon-
nonsuojeluyhdistystenkään jäsen-
maksuja voida syyttää kohtuutto-
man kalliiksi. Hintoien ohella on
elintasokin noussut tällä vuosi-
kymmenellä voimakkaasti. Aktiivi-
lintumies voi käyttää tänä päivänä
harrastukseensa tuhansia markko-
ja vuodessa {Karlin & Nyman
19871. Toisaalta yleisestä kulutus-
juhlasta riippumatta on TLYn jä-
senmaksun 5o mk suuri raha köy-
hälle. Hyvinvointiyhteiskunnan
köyhät taas löytyvät usein lintu-
miesten perinteisistä väestönosis-
ta, koululaisista ia opiskelijoista.

Selvittääksemme jäsentappioi
den syyt, pitäisi tutkia tarkemmin
kuka erosi mistäkin syystä. Iäsen-
maksusokin lisäksi voidaan löytää
erilaisia syitä yleismaailmallisesta
epäsosiaalistumisesta "Turun tau-
tiin" ja varsinaissuomalaisesta
kansanluonteesta "juppien" uusit-
sekkyyteen. Se miksi luontoyhdis-
tyksemme taantuivat "vihreän liik-
keen" rynniessä maailmalla jäte-
tään myöhempien tutkimusten ja

kapakkakeskustelujen valaan.

Lintumiehet

- ja lintunaiset
Kaikkien jäsenten sukupuoli selvi-
si helposti etunimen perusteella.
Turkulaiset lintuharrastaiat ovat
edelleen miesvaltaista joukkoa: yh-
tä naista kohti on yksitoista mies-
tä. Naisten määrä on tällä vuosi-
kymmenellä kasvanut vähän, mut-
ta osuus ei oikeastaan ollenkaan.
Nyt naisväkeä on 33 henkeä (8,3
o/ol, kun v 1980 heistä olj 25 {8,1 o/o].

Naisia on perheenjäseninä
enemmän kuin miehiä. Pcrhejäse-
nissä näyttäyisi olevan lintumies-
ten puolisoja enemmän kuin poi-
kia (Taulukko 1.). Tämän mukaan
lintuhauastus ei siirtyisi isäitä po-
jalle minkäänlaisena perinnöllise-
nä tautina. Toisaalta naisten
enemmistö ei ole - yllättävää kyl-
lä perhejäseniä vaan itsellisiä vuo-
sijäseniä. Perhejäseniä TLYIIä on
kaiken kaikkiaan hyvin vähän: kak-
sikymmentä henkilöä eli joka kah-
deskymmenes jäsen. Tätä jäsen

6

21.

63.6
5.7

Ynreensa J/z
Summa S3.0

53400
1.3 0.8 100.0

Vuosiluokkaa 1944-48 uudenvuodenretkellä noin 15 vuotta sitten! Rolf Karls-
son, Kaj Grönqvist, Reijo Salonen, Martti Dahlqvist ja llkka Oksala.

Taulukko 1. TLY:n jäsenet sukupuolen ja iäsenyysmuodon mukaan 31.12.1988.
ÄOF-medlemmarnas kön och medlemsform enligt den 31.12.1988.

Sukupuoli
Kön

Iäsentä
Rivio/o
Sarake-o/o

Miehet
Mirn

Naiset
Kvinnor

Årsm.
Vuosij.

3s1
I5.6
94.4

läsenyysmuoto
Medlemsform

Familjem. Hedersm.
Perhej. Kunniaj.

B

2.2
40.0

Livstidsm. Summa
Ainais j. Yhteensä

5

1.4
100.0

3 367
0.8

100.0

12
36.4
ti{1.(l

20
5.0

muotoa ei ole koskaan erityisesti
kanpanjoitu. Joidenkin vuosien jä
senmaksulomakkeista on jopa
puottunut tila perhejäsenen ni-
melle.

TLY:n kunniaiäsenistä on elossa
viisi ILars von Haartman, Esa Le
hikoinen, Esko Tarponen, Rauno
Tenovuo ja Juha Vuorinen).

Ainaisjäsenmaksun on maksa-
nut kolme kaukokatseista miestä.
Nykyinen ainaisjäsenmaksu on
1000 mk, ja sen hinta vastaa kah-
takymmentä nykyistä vuosijäsen-

Varttuva jäsenistö

Syntymävuotensa on ilmoittanut
387 jäsentä [96,8 9o). Suurin vuo-
siluokka on kuten edelliselläkin
kerralla olympiavuoden 1952 sa-
toa. Nämä sodanjälkeisten "suur-
ten ikäluokkien" nuorimmat vuo-
siluokat esiintyvät muutenkin
edukseen. He näyttävät tulleen yh-
distykseen sankoin joukoin juuri
sen perustamisen {v 19661 aikoi-
hin. Lintuharrastuksen nopea le-
viäminen nävttääkin meillä tapah



Kuvio 6. TLYn iäsenet syntymävuoden
mukaan viisivuosittain 31.12.1988.

Jåseniä

ÅOF-medlemmalnas åd€rstruktur en-
list den 31.12.1988.

vielä näy, vaikka alle 1s-vuotiaita
on alettu ottaa perhe- ja vuosiiäse-
niksikin.

Merkillistä kyllä, :r957-1964
syntyneiden jäsenmäärässä on
vuosikymmenen alkuun verrattu-
na tappiota (vuosiluokka 1958 vah-
vistaa poikkeuksena säännön). Eri-
tyisesti r,-uosiluokka 1957 hämmäs-
tyttää: kolmestatoista kahdeksan
vuotta sitten mukana olleesta on
lalletta enaa vllsrt Pelkastä sattu-
masta tuskin voi olla kysymys: ko-
ko viisi\"uotisluokka 1953-64 näJ't-
tää olevan TLYn kadotettu suku-
polvi, vaikka se onkin kolmanneksi
suurin. Mikä sitten on vienyt
kolmikymppisemme? Ovatko he
juuri niitä paljon puhuttula "jup-
peja" elintasokakaroita, joista on
tullut ensimmäinen todella urbaa-
ni ja luonnosta vieraantunut suo-
malaissukupolvi? Vai onko kysees-
sä vain luonnollinen aikuistumi-
seen liittyvä ilmiö: uraputken ja
perheen perustamiskiireet? Tulevat
tutkimukset selvittäkööt onko ky-
seessä degeneroitunut sukupolvi
vai jokaiselle vuosiluokalle tyypil-
linen esiaikuisten luopumus, joka
on ehkä ennen peittynyt
myöhemmin- ja uudestaanherän-
neiden paljouteen.

Huomattakoon, että keski-iän ko-
hoamisen vaikuttaa osaltaan myös
lintuharrastuksen pioneerisuku-
polvien eli ennen sotia syntynei-
den määrän kasvu. Tämä ryhmä
on yli kaksinkertaistunut edellisen
iäsenkorttitutkimuksen jälkeen.
Saapa nähdä jatkuuko kehitys
meilläkin Amerikan malliin. Yh-
dysvalloissa lintuien katsominen

- erityisesti bongaus on suosit,
tu eläkeläisharrastus! Maassamme
alati kasvavassa eläkeläisten jou-
kossa on lintuyhdistyksillä tärkeä
työkenttä.

Ajoittaisten jäsenkatoten vasta-
painona on suuri jäsenuskollisuus.
Perustajakokouksen [2.1.1966] 36
osanottajasta on yhä mukana 15
(41,7 o/o)ja vuoder 1980 kaikkiaan
334 jäsenestä 291 (87,1 o/o)l |äsenis-
tön vaihtuvuus pitäisikin selvittää
tarkemmin vanhaa ja uutta iäsen-
kortistoa vertailemalla. Ydinjoukon
puolesta voimme kuitenkin ylpeä-
nä todeta: Uskollisuus kunni-
amme!
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SYNTYMÄVUOSILUOKAT
T€ulukko 2. TLYn jäsenten ikiirakenne 31.12.1988 ja 3'1.12.1980.
ÅOF-medlemmarnas ålderstruktur enligt den 31.12.1988 och den 3!.12.1g80.

lo
Skillnad

Erotus

1918 1924 1929 1934
1923 1928 1933 ]938

Födelseåren
Syntvmävuodet 1988 1980

:1918-23
1924-28
1929 33
1934-38
193S-43
't944 48
1S49-53
1954-58
:1959 63
1964-68
1369 73
197 4-7 8

2
4
6

13
2B
44
7S
a2
4B
44
26
11

0,5
1,0
1,6
3,4
7,2

1't,4
20,4
2'1,2
'12,4

17,1
6,7
2,4

1

2
3

5
19
41
75
82
61
14
0
0

+1
+2
+3
+B
+9
+3
+4

0
-13

+30
+26
+11

Yhleenså/Slrmme 347 100,0 +84

tuneen näiden :t95o-luvulla synty-
neiden suurena innostuksena.

Kahdeksan vuotta sitten jäsenis-
tön keskiikä oli 23,5 vuotta, min-
kä mukaan sen pitäisi olla nyt 3:t,5
vuotta. Nyt keski-ikä on kuitenkin
peräti 33,4 vuotta (keskihajonta
10,51, TLY on siis "ukkoutunut" pa-
ri vuotta odotettua nopeammin -ja osaltaan myös "akkautunut",
koska naistemme keski-ikä on mie-
hiä korkeampi (naiset 35,5 ja mie-
het 33,2 vuottaJ. Perusjäsen on kui-
tenkin nuori aikuinen. Kantajou-

kon nuorekkuutta kuvastaa myös
alhainen kuolleisuust tälläkin vuo-
sikymmenellä on vuosia, ioilta ei
ole yhtåän tietoon tullutta kuoie-
mantapausta.

Jäsenistön vanheneminen on ol-
lut odotettua nopeampaa, koska
uusia nuoria jäseniä ei ole tullut
entiseen tahtiin (Taulukko Z.). Kun
harrastus aloitetaan keskimäärin
13-vuotiaana (Laine 19B6bl, niin
yhdistykseen olisivat nlt tulossa jo
1970-luvulla syntyneitä. Minkään-
laista suurta ryntäystä ei ainakaan



Ttrrun ja
Thrun seudun yhdistys
Jäsenten asuinpaikat on selvitetty
määräämällä iäsenelle kotikunia
postitoimipaikan mukaan. Tåmä
aiheultaa virheitä silloin kun jäse-

nen postj sijaitsee naapurikunnan
puolella. Tällaiset tapaukset ovat
kuitenkin han'inaisia. ja menetel-
mä on ainoa nahdollinen "vritet-
täessä selrittää jäsenten alueeliis-
ta iakautumista.

TLYrn alueen maapinta-ala on
10138.6 neliökilometriä. mikä on
3.3 o/o maamme Pinta alasta. Val-
taosa jäsenistä asuu yhdislyksen
toimialueella: 35:1 jäsentä eii B7,B
o/o (faulukko 31. Alueemme ljntu-
miestiheydeksi saadaan 0,03 lintu-
miestä neliökilometrillä. Iokaisei
le varsinaissuomalaiseiie iäsenel-
le riittäisi siis peräti 28,9 neliöki-
lometriå omaa letkeilyreviiriä. 'l äl-
lainen alue r.llisi lähes Velkuan pi-
täjän {31,1 neliökilometriä) kokoi
nen.

Asukkaita alueellanme oli
1.1.1988 yhteensä 411831 (Mitä
Misså - Milloin lSBSl. TIJrIäisiä
on 0.09 o/o varsinaissuomalaisista.
Pvöreästi joka tuhannes aluecmme
asukas kuuluu yhdistykseemme.
Suomalaisista TLY:n osuus on
0,008 o/o eli joka kymmenestuhan-
nes rnaanmiehemme kuuluu yh_

distykseen. f äsenhankinnalla näyt-
täisi siis olevan vielä paljon tehtä
r'ää.

Toimialueernme 5B kunnasta
meillä on edustus 33:ssa [56,s o/o].

Tässä suhteessa on tapalrtunut
edisiystä: 1980 oli varsinaissuona-
laisia lintumieskuntia vain 26 [44,8
lol. Täl)ä vuosikymmenellä on siis
vallattu 7 uutta kuntaa. Paljon on
vielä iäsenkartalla valkoistakin
{Kartta 1.J.

Eniten jäseniä on luonnollisesti
Turun kaupungissa.223 jäsentä on
kaikista jäsenistä yli puolet (55,8
%1. lurku-keskeisyys on kuitenkin
laskenut vuosikymmenen miiiaan,
koska turkulaisia oli v 1976 75 o/o

{Karhu vm. 1577) ja v. 19BO 72 ok

koko jäsenistöstä. Ositiajn tämä se'
litt-v-v turkulaisten 1isääntyneellä
muuttamisella naapurikuntiin. Ios
lisätään Turkuun Naantali, Raisio,
Rusko. Lieio, Kaarina, saadaan 273
jäsentä eli 68.3 o/., mikä on aika lä-
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Taulukko 3. TLY:n varsinaissuomalaiset
jäsenet kunniftain 31.12.'1988.

ÅoF medlemmarnas hemkommun i

Egentl;ga Finland enligt den 31.12.1988.

Kommun
Krrnia

Nfedlemmar
läseniä

Invånare o/o av invånarc
Asukkaiia o/oasukkaista

Åskainen/\rillnäs

Halikko
Kaarina/St. Karins
Karinainen
Kemiö/Kimito
Kisko
Kodisjoki
Laitilä/Letala
Len]u
Lieloi Lundo
Loimaa
Masku
Mynämäki/Virmo
NaantaliiNådendal
Nauvo/Nagu
Palmio/Pemar
Paraineni Pargas
Perniö
Piikkiö/Pikis
Pyhäranta
Pöyty:i/Pö).tjs
Raisio/Reso
Rusko
RymättyläiRimit{l
Salc
Särkisaloi linby
Tarvasjoki
'l'urku/Äbo
Uusikauprnki/Nysiad
Väht0

12

2
'I

:l

1

I
3
:l
1

2

4

I
1

5

11

23
3

2

t3
3

1

223
2

1

3

0,03
0,:11

D,O7

o,a2
0,07
0,09
0,{J3

0,05
0,18
Lr.rJ1

0.26
0.03
0,01
u,05
0,07
o,a7
0,07
0,05
0,09
0,11
0,05
0_08

0,06
0,11
0,11

0,11
0,06
0,35
0,06
0,14
0,01
0,06
0,12

0.3 3448
0,3 892
0,6 2BA2
0,6 8294
3,4 16904
0,6 22A3
0,3 3'101

0,3 2115
0,3 564
0,3 9252
0,s 'I't7B

1,1 11531
0.3 7129
0.6 4142
1,1 59s2
2,3 1071t1

0,3 1437
1,,1 9227
3,1 -118'12

2,t) tiii{lll
0,9 583:l
0,6 2 368
0,6 3578
6,6 20.134
0,9 2656
0,6 1836
3.7 20865
0,9 848
0,3 17 /-9

63,5 1ti0471
Ll,ti 14493
0,3 1551
0,9 2437

Yhtccnsä/Summa 351 i00,5 158877

Jäseneiiörnät kunnatr Ilragsfjärd. Houtskari, lniö, Kalanti, Kiikala, Korppoo, Koski
'11., KrLsia!i Kuusjoki, Loimaan kunia, Marttila, Mcllilä, Merimasku. Mieioinen,
Muurla, Nousiäinen, Oripää. Pertteli, Sauvo. Suomusiärvi, laivassalo, VarnpuLa,
lehmaa, Velkua, Västanljärd.

hellä 'lbukolan 1980 laskelman n.
25 kmrn säteen sisäl]e jäänyttä sil
ioisen jäsenistön kolmea neljäs-
osaa (77 o/o).

Turun seudun jälkeen on Salo
selvin keskus, pienempiä jäsenkes
kitiymiä ovat mvös Parainen, Per-
niö ja Auranmaa (Kartta 2.1. Lintu-
miehet ovat maakunnassamme
kuitenkin subteellisesti hyvin har
vinaisia. Kuriositeettina mainitta'
koon suurin kunnallinen lintu-
miestiheysr Pienessä Särkisalon
kunnassa kolnre lintumiestä oir
melkein puoli prosenttia pitäjän
r,äkiluvusta. Lemussakin "kolmen
kopla" pääsee neljännesprosent
iiin {Taulukko 3.1. Toisaalta ensim-
mäinen jäseneksi liittyvä iniöläi-

nen tai velkualainen veisi kääpiö-
kuntansa heti tämän tilaston keu-
lille.

Kar.rpunkeja ovai lirrun lisäksi
alueellamme Laitila. Loitnaa,
Naantali, Parainen, Raisir.r, Salo ja

Uusikaupunki. Niissä on Iintumie
hiä yhteensä 282. Kaupunkien
osuus toimialueen lintumiehistä
[80,3 %] on suurempi kuin kauPun-
kiväestön osuus maakunnan väki-
Iuvusta (71,1 ö/ol. Lintuharrastus
näyttää tästä näkökulmasta kau-
punkilaisten huvitukselta.

Ironista kyllä, lintumiehiä näyt-
täisi olevan väbiten siellä missä on
eniten lintuja. Suurimmat lintu-
miestyhjiöt sijaitsevat toisaalta saa-

ristokunnissa ja toisaalta Varsi-
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Kartta 1. TLYn jäsenistön osuus kun-
talaisista yhdistyksen toimialueella
31.12.1988.
ÅOF medlemmarnäs andel hemkom-
munens invånare inom {öreningens
verksamhetsområde enligt den
31.12.1988.

nais-Suomen "takamaiden" vilje-
lyspitäjisså. Tähän sopii osaltaan
sekin, että maaseutukaupungeis-
samme - Laitilassa ja Loimaalla

on kurnmassakin vain yksi lin-
tumies. Sitä vastoin erikoiselta tun-
tuu turkulaistenkin suosima lintu
retkialueen Uudenkaupungin seu
dun heikko edustus. Tämä taas se-
littjy varmasti osaltaan ns. Uuden-
kaupungin lintukcrholla, jonka kol
misenkymmentä jäsentä eivät ole
vielä löytäneet TLY:tä omakseen.

Yleisesti otiaen siellä. missä on
palion lintumiehiä, on myös voi-
makas luonnonsuojeluyhdistys.
f oissakin tapauksissa luonnonsuo-
jcluyhdistykset voivat ehkä korva-
takin TLYtä paikallisten lintumies-
ten tapaamispaikkana. Nåin voi ol-
la laita ainakin Turusta kaukana
olevilla seuduilla, joissa on suh-
teellisen suuri luonnonsuojeluyh'
distvs mutta vähän TLYn jäseniä.

Kartta 2. TLVn jäsenistön keskittymi-
nen yhdistyksen toimialueella
3l.12.1988.

ÄOF-medlemmarnas lokala koncentre
ring inom föreningens verksamhet-
sområde,



Tällaisia paikkakuntia ovat Uusi
kaupunki, Loimaa. Laitila ia Ke-
rniö. Merkilliseltii tuntuu rnyös hy
vänä liniupaikkana tunnetun Mie
toisten seuduD lintumiestyhiiö.
Saaristokunnissa suornenkielinen
TLY voi törmätä kieliraiaan, joka
näkyy luonnonsuo jcluliikkeessä ja

kautumisena Suomen luonnon_
suojeluliittoon ia sen ruotsinkieli-
sen NalLLr och NIiljö -sisarjärjes

Kaukojäsenet
'l LY on onnistunut saatraan etllis-
tii enemrnän jäseniä nl}'ös onien
ra jo jensa ulkopuolelta. Nyi jäseni:i
on jo ti2 kunnassa. Koko maan'16:l
krrnnasta crl vallattu 13,.17o. Yhdis-
tys on saanllt nyös ensinmäisen
uikomaiscn iäseDen RLLotsista.
('lhulukko 4. ja 5. sekä Kartta 3.1.

Enitcn TLY:n trr imialueen ulko-
puolisia jäseniä oD luonnollisesti
nilapuriyhdistyksissä, joissa on
muutenkin verlatlain palion lintu
niiehiä. Mujlla paikkakunnilla
TLY:läiset ovat satunnaisia. Nämå

!hdist-vkscn kaukoiiisenet voivat
olla ahkeria lurmon kä\,ijöitä tai
Turussa opiskelleita cnsinlmäiseD
työpaikkansa pexissii syrjäseuduil-
le siirtynejtä. He ovat kuitenkin
yleisen kchitvksen akaDvirtaar ta
louclellisen rakennemuutokscn
mukana Varsinais Suomt:en tulee
yhä enemmiin ih misiä kehitysaJu
eilta töihin tai opiskelemaan.

Hallittu
rakennemuutos ia TLY

Luotetiavia ammattitietoia löytyi
323 h.jnkilöltä (80,8 o/o kaikista jä

scnistä1. Koska Iahastonhoitaiat
ovat p:iivittänect ammatiiiietoja
varsin laiskasti, seuraavia tietoja
tulee pitää alustavina ja suuntaa
aniavina iTaulukko 6., Kuvio 7.).

Lähes kolniannt;s yhdistvksem-
me iäsenisiä [27,5 ?oJ voiciaan las'
kea l"vöeliimän kannalta epäaktiivi-
seen kansanosaan. Heisiä melkcin
kaikki ovat koululaisia ja opiskeli

'10

joita. 
-Elikcläistcn määrän luuli-

si kuitenkin kasvavan muun yhteis-
kunnan lukuihin ensi \,uosituhan-
nen alLlssa. Jäsenistön vanhenemi-
nen näkvv io Ilvt amnattijakau-
massa. \iuonna 1980 koululaisista
ja opiskclijoista oli jäsenistiistä
melkein puolel [47,3'1,]. N],t heis-
iäkin suurin osa on kasvanut t,-rö-

elämään, ja koulunpenkkid kuhLr
taa onää joka Deljäs ammattinsa il
rnoitlaDeista.

Närnä T1)':n entiset koululaiset
ja opiskdijat ovat valmistuneet cn-
nen muuta palveluammatteihin,
joihin luetaan myös kauppa ja lii-
kenne. (Pah'eluammaitc ja ovat

rnm. pappi, opettaja ja toiIniupsee-
ri, rnutta myijs myyjä, AIK-ope
raattori ja tutkija.l Suunnilleen io
ka toinen jäsen työskenielcc tällä
vhteiskunnan "tertiaalisektorilla".
He edustavat tätä paljon puhuttua
"hallittua rakennemuutosta", siir-
tymistä maataloudesta ja teollisuu-
dcsta jålkiteolliseen pah,elrr ja tie-
toyhteiskuntaaD.

'I'l,Y on rakennernuutokscssakin
Inuuta maala ja maakuntaa edellä.
EDää \'ain ioka scitsemäs jäsen saa
elantonsa tcollisuudesta, johon on
luettu myös mm. sähköhuolto ia ra-
kennustoiminta. lTeollisiin amrnat-
teihin on luettu "duunarien" lisäk
si lnyös esim. alalla toimivat opis-
toinsinöörit.l Sekä '11.rrun ja Porin
läänisså cttä koko valtakunnassa
teollisuuden osuus on vielä sen-
lään melkein kolrnanncs (30 o/u).

Alkutuoiannossa maa- ja met-
sälalouclessa sekä kalastuksessa
toimivat alkavat olla harvinaisia
kaikilla tasoilla. l'LYrläisistä näillä
luonnonlähcisimrnillä aloilla toi-
mii vain joka sadas.

Yhdistysläiset ovat nyt oppi-

Kartta 3. TLY:n toimialueen ulkopuoli-
set jäsenet lintuyhdistysalueittain
31.12.1988.
ÅOF-medlemmarna bosatta på andra
lokaltöreningsområden enligt den
31.12.1988.

Taulukko 4. TLYn toimialueen ulkopuo-
liset jäsenet 31.'12.1988.
ÄOF-medlemmarnas hemkommun
utanlör ÄOFs verksamhetsområde en-
liqt den 31.12.'1988.

Ort Medlernrnar
Jäseniä

Espoo/Esbo
Eura

Hanko/llango
Helsinki,'Helsinglors
Ilma joki/Ilmola
Inari/Enare
Jyväskylä
Kemijärvi
Kerava/Kcr!,o
Kirkkonummi/Ki'rkslätt
Kiuruvesi
Kotka
Kouvola
Kuopio
t,ahti/Lahtis
Lapinlahti
Merikarvia
Mäntlä
Parkano
PirkkalaiBilkala
Pori/Biörneborll
Pon ooi Borgå
Saarijärvi
SjpooiSibbo
Säkylä
Tampere/Tammerfbrs
Ulvila
Äetsä
Ruorsii Sverige

Yhteensä/SLrmma



neernpia kLLiD kosklrirn ennell. Aka-
teerniDen arvo on lrelkcin ioka nel-
jänncl1å (93 jäsenellä eli 2U,B o/. il,
moittaneistal, kun v. 1980 korkea-
koulutettrLja oli vain joka neijiis {62
henkeä eli 20,4 o/o ilmoittaneista).

Jos biologr:iksi lasketaan valmis
tunejden (2tj kpl) lisäksi biologian,
opisk€tijat (17 kpll. niin alar mie
hiä on ainokin 43 eli noin j{rka
k"rrmmenes {13.3 o/. ilmoittaneista
ja 10,8 ol, kaikista jäsenistä). Vuon-
na 1980 tätä "biologiatyvppiä" oli
suunnilleen yhtå paljon {ainakin
.11 henkilöä eli 13 19 o/" ilmoitta
leislaJ. lLY on siis yhä leirnallises-
ti harrastajien yltclistys.

TIJ nävttää keskiluokkaistuvan
muun rnaan tahdissa tai silii io'
pa askcl{rn cdcllå. Kehitykseen
kuuluu mvös, että eliDtason koho
lessa ja tulocrojcn tasaalrtur)ssa
ammatti ei eråä kerlo ihmisestii
niin paljon kuin ennen. Yksilijlli
set valinDat ja erilaisct clälnänta-
pakysvmvkset nousevat enlistä tär'
kcämmiksi. Uusirnpicn mielipide-
ticdustelujen mukaan uusi keski,
luokka on aatteellisesti hyvin luon,

Taulukko 6. TLYn jäsenet ammattialoit
rain 31.12.'1988.

Donsuojeluhenkinen: " jupil" o\'åt
kin "\'ihreitä"1 Lintumiesyhdistyk-
sillä on nvt historiallinen tiiaisuus
vetäii cnsimInäistä kcrtaa suuria ja

asiasta kiinlrostuneita t]öikriislen
joukkoja toimi ntaan mukaan.

Kaksikielinen yhdistys
Äldinkieli on mii;iritettv niIn0n ja
osoitt{)en vertailulLr. Ruotsinkieli-
siä iäscniä on tärnän mukaan r'ä-
hiniään 11 kpl {2,75 o/ol. Tämii on
chdoton rninirni. Luultavasti ruot-
sinkirtisiä on jonkil vcrran enern-
nän, koska ka ksi kielisimmät jäse
net ovat ehkä ilmoittaneet tieton,
sa jäsenluetlelon piiäjää säälien
suo rni:ksi.

TI-'1:n lchdessä ja kokouksissa on
kä]'ietty enimrnäkseen enenlmis-
tön kirltä. koska yhclist!ks{)n Iuot
sinkielisct akliivii ovat osanneet
suorlea paremmin kuin suomen
kieliset ruotsia. Minkiiiinlaisesta
aiiosuomaiaisesta sortopolitiikas
la ci siis ole ollul k-vse. vaan kiiy-
1änr-rön raikaisu ista. Yhdistvs on
mnr. kokeillut rlrotsinkielisl;i linhr

ÄOF medlemmarnas yrkesbranscher
enligt den 31.12.1988.

kerhoa, joka kuitenkir kaatui ve-
renvähyyteen. Eriliisen ruotsinkie
lisen lintuyhdistyksen perustami-
sellc ei näytä oievan tarvctta eikä
k-vs"vntää.

Hallitus
yhdistyksen edustaiana
t,opuksi voidaan tarkastella miten
valta on iakautunut'l LYssä. Miten
hallitus edustaa keskiverto jäsentä?

Hallitus on miesvaltainen- mlrt-
ta kylmän arilmeettisesti laskien
naisten osuus ei riittäisi siiher ai
noaankaan edustajaan, joka heillä
on.

RaLLno Laineen tekemän laskel
man mukaan nykyisen hallituksen
krski ikä on 24,,t vuotta. TI-Yn hal-
lituksista nykyinen hallitus on kes-
ki iält;iän seitsemänneksi vanhin.
Kaikkien 24 hallituksen keskiikä
on 2 3.6 vuotta. Vanhin oli vuoden
1969 hallitus [27,0 vuotta] ja nuo-
rinlmat hallitukset löyty\'ät vuosil,
ta 1!175 {21,3 vuottal ja 1987 (21,6
vuottal.

Kaikkien nykyistcn hallituksen
iäsenteD osoite on Turku.

TLY on perinteisesti opiskelijoi-
den vailassa. hallituksessa on vain
kaksi t1'öelärnässä olevaa.

\ralta ],hdistvksessä on siis nuor-
tcn iurkulaisopiskelijoidcn käsissä.
Tcrisaalta on todettava. että vähem
mistöistämme naiset ja ruotsinkie
liset - ia etenkään ruotsinkiciisei
naisct ei\'ät voi valittaa tulleen-
sa sorretuiksi hallituspaikkoja jaet

Lopuksi
TLY jatkaa jäsenistön tutkimista
stsuräavcksi suurelta j;jseokvselt l
1i. hoska jäsenkvsFl\ij on tphtv
kahclen olympiadin välein, teli
dään seuraava mielipidetiedustelu
vuonna 1992.

Toisaalta ajan kuluessa kasvaa
myös tarve laajempiin aiallisiin sel-
vitvksiir. Tällainen lintumieshis-
toriallinen itscl,aarinotto on kui-
tenkin vielä jäänvt lähinnä vuosi,
juhlorsitelnriin ja lr hl isiin yhdis,
t\ sh istnriikLpihirl

Ammaitiala
Medlemmar
Jäseniä '/o ilmoiit.

^lkutuolanto/Primär 
produktiorl

Tcollisuus/Indusiri
Pah'elusektori/Service
Koululaiset la opiskcli'aUStuderande
Eläko1äiset/Pensionärer
Ei iieioa/lngen upplysning

4

53
77 /-

88
1

77

1,0
13,3
4,1,3

22.4
0,3

19,3

't,2
'16,4

54,8
27,2

0,3

Yhte-.nsåi Summa '100,2

Kuv;o 7. TLYn jäsenet ammanialoittain
31.12.1988.

PALVELUSEKTORI
Service

KOULULAISET JA OPISKELIJAT
Skolelever och studenter

ÄOF medlemmarnas yrkesbranscher
enligt den 31.12.1988.

TEOLLISUUS
lnd u slri

ALKUTUOTANTO
Primärproduktion

EI TIETOA
Ingen upplysning

ELAKELAIS ET
Pensionärer

11



Ennen kuin mitään vakavempaa
suomalaisen lintu ja luonnonhar'
rastuksen nousuD historiaa voi
daan kirjoittaa. pitäjs j lintumiesten
kiireesti ryht"vä muistelernaan, kcs-
kustelemaan la vaikk;r r'äiitclc-
miiänkin siilä. nlitt:n kilikki oikeio
alkojkaan. Vielä on rnuistikuvia ia
muistajia. vielä on näkijöitri ja te'
kijöitäkin. NluLta vielä on !inteil
lä alr,okkaita pör täkirjoja ja kortis-
toja. kokonaisia vhdisilsarkistoja
kokoa!natta ja järjestämättii. Ne
olat l htä uhanalaisia merlleel] to
distajia kuin me ihmisetkin. Lintu
mieshistorian talleDtaminen olisi
aloitetta\ a juuli nyt, ja mielesläni
LYL:n on tässiikin paikallisvhdis
tvksiään nrahdolli suuksien nru-
kaan autettava. Muuten voi kovin
inoni jänDittd!ä kys"vmys jääclä

ikuis{)sti vastausta vaille.

Kirioittajien työnjako
ja kiitokset
Kirjoittajat s\dttivät yliclessä iäscn-
kortiston ÄfK:lle. Sen jiilkecn Si
nlo \ieistola teki tar'\'ilta\'åt tietoko
neajot ja kuviot. Tapani Veisiola
kirtoitti bpuksi tekstin ia piirsi kar-
tat.

Rauno Laino (TLY:n arkisto) ja

\/eilo Peltoia [Varsinais Suomen
luonnonsuojelupiiri r),.1 antoivat
rl]uuten vaikeasti saalavia tilasto-
tietoja. iyrki Normaia komnlcntoi
julun luoDnoksia ia Annika Fors
ten käänsi tii!,isiclmän ruotsiksi.
Kiitos myös kaikille tunnoliisille jä'
sr:nille ja jäscnkortiston pitäiille.
joiden ansiosta yhdistvksen jäsen

luettclon tjetojerl voi katsoa triyltä
vrir yhdistyslain vaatimuksetl

Kirjallisuus
Karhu, H., !. Peltola & R Pönni lg77:

Tätä mieltä - orn ologi 1!Tij Uku
li n:o 11: 3-3 7

Karlin. A. & C. \,vIIlan 1987: Lintuhar'
rastus kLllLrttaa aikaa ia rahaa.

Lintlrrlies 22(tiJ: 26t],-2 69.

Laine. R. 198Gar Kaisaus Lilrluticteel
linen Ybdistys rvrn historiaan

ukuli 17{l): 4- 39.

Lainc, R. 1986b: I LY:n jäsenkvselv

raportin lgllrl I osa LJkuli 17{21:

79-90.
Miiä nissä lniLloin 19u! Toim Ällan

Titta ia Soila Kirkkälä Hclsinki
'lirukola, J. 1981: TLY:r1 sv!äi rj!it

Uk h 12(1J: 32-37
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Sammanfattning
Anah,sen av medlemsstnrktrrren
för Åbo Ornitologiska Fiirening
grunclal sig på medlemsregistret
enligt 31.12.88. Utvecklingen un-
dersöktes genom att jämföra resu!
tatet med det från undersökningen
som gjordes 31.12.80.

Av ÅOFrs 400 medlemmar var
den 31.12.88 372 årsmedlemnar,
20 famil jemedlemrnar, 5 heders
medlemnar och 3 städiga med-
lemmar. Efter att först ha stigit har
medlemsantalet åter sjunkit till
mcdelnir'ån lör cle sista tio åren
(,401.s1, vilket är förvånande då na
turskydd blivit populärt.

Det fanns 33 kvinnliga medlem-
Illar {8.3 o/ol; delas andel har inte
förändrats. Majoriteten av cle
kvinnliga metllemmarna !ar cgenl'
liga medlemmar, r:ndast 3tj.,1olo var
familjemedlemrnar.

NIedelåldern var 33.,1 år och dcn
har stigit snabbare än väntat. KviD-
norna var i medeltal äldre än män
nen [kvinnor 35.5 och män 33.2J.

223 medlemrnar (55.{l'lol bodde
i Äbo. 352 (87.8 %J på ÅoF:s verk
sanhctsområde och en i Sverige

[0.3 %J. CentreriDgeD i Åbo har'
minskat något.

323 (80.8 o/ol medlemmar har
uppgett sitt yrke. Fördelningen var
följande: Jord-. skogsbruk och fis-
kc 1.2 u/ö, industri 16.,1 ol, och ser
vice 54.8. o/n. 27.2 o/o var skolelever
eiler studerande och 0.3 ?o var
pensionärer.

Det fanns åtminstone 11,

svenskspråkiga medlemmcr (2.8

"/")
I stvrelscn är unga Åbostuderan-

de och svenskspråkiga kvinnor
överrepresentorade.

Tietosuoja ja
henkilörekisterilaki
Uusi henkiiörekisterilaki mää-
rää msr. henkilörekisteriin tal-
letettavista tiedoista, niiden tar-
kistamisesta ja myymisestä.

Henkilörekisterilaki mm. kiel
tää arkaluonteisten tietojen tal-
lentamisen: "Henkilörekisteriii.r
merkittäviksi ei saa keråtä eikä
rekisteriin tallentaa arkaluontei-
sia tictoja.

Arkaluonteisina tietoina pide
tään llenkilötietoja, jotka on tar'
koitettu kuvaamaan:
1) rotua tai entistä alkuperää;
2) henkilön yhteiskunnallista,

poliittista tai uskonnollista
vakaumusta;

3) rikollista tekoa, rangaistusta
tai muuta rikoksen seuraa
mustaj

4l henkilön terveydentilaa, sai-
rautta tai vammaisuulta taik-
ka häneen kohdistettuja hoi-
totoimenpiteitä tai oiihin ver-
rattavia toimia;

5l henkilön seksuaalista käyt-
täytymistä;

6l henkilön saamia sosiaalipal'
velLrja, toimeentulotukea, so-
siaaliavusluksia ja niihin liit-
tvviä sosiaalihuollon palve-
luja.
fäsenellä on kerran vuodessa

oikeus tarkastaa omat tielonsa
ja vaatia niisså olevat virheet
korjattavaksi. Tämä on kaikkien
edu:t mukaista. Erityisesti van-
heltuneista osoitteisla on rie-
saa niin yhdistykselle, jäsenel-
le kuin yhteiskunnalle: TLY tuh-
laa rahojaan ia rasittaa postia
lähetyksillä, jotka eivät löydä jä-
senen luo.

läsenellä on oikeus kieltää
osoitteensa myynti suoramai"
nontaan, mielipidetiedustelui-
hin vms. kaupallisiin tarkoituk-
siin ilmoittamalla siitä yhdis
tykselle. Kun asiasta ilmoitettiin
jäsentiedotteessa 9/86, tuli tä]-
laisia kieltoja 3 kpl.

Kaikissa TLYn jäsenluette'
loon liittyvissä asioissa voi
kääntyä jäsensihteerin puoleenr
Simo Veistola, Itäinen Pitkäka-
tu 18 D 73, 20520 Turku [puh.
koaiin 921-330 2241.



Talvipinnarallin tulokset

Yhdistyksemme kolmas talviralli
järjestettiin lauantaina 3.12.1988.
Ralli alkoi kahdeksalta aamulla ja
kesti iltapäivään neliään asti. Tä-
nä aikana sai kiertää TLYn aluet-
ta niin paljon kuin vain ehti;a et'
siä niin monta lintulajia kuin vain
mahdollista.

Ensi vuonna railiin on lrrlossa
muutoksia, aikaa annettaneen huo
mattavasti enemmän, jotta pö11öt-
kin ehtisi hakea. Mutta siitä enem-
män ensi syksynä.

Krten mUisfetfaneen ensimmäi-
nen ralli v lgBG käytiin lähes hir-
mumyrskyssä fvoittotulos 37]. Tois-
ta rallia sävytti leuto talvi lvoitto
tulos 531. Tänä vuonna sää oli koh-
talainen, ilmassa oli talven tuntua.
Kuitenkaan lintuia ei ollut näkwis-
sä viime vuoden veroisesti.

Kilpailuun osallistui 7 joukkuet-
ta [enemmänkin mahtuisi mu-
kaanl. Kilpailun tulokset muodos-
tuivat seuraaviksi:
1. Tapani Numminen

Annika Forsten
Mårkklr T,arrren
Matti Eloranta
{Parainen TurkuJ 46 laiia

2. Simo Veistola
Esa Lehikoinen
Kari Laine
('I'urku) 43 lajia

3. Ari Kuusela
A. Nakolinna
(Kemiö-Salol 41 lajia

4. Mika Hemmilä
Kimmo Kuusisto
Asko Suoranta
(Parainen:Iurkul 40lajia

5a. Jarmo Laine
Rauno Laine
Pekka Loivaranta
(TurkuJ 39 lajia

5b. fyrki Normaia
J-P Penttilä
Iarmo Saarnio
Tapio Lineri
('lurku-Naantali) 39lajia

7. Esko Gustalsson
Osmo Kivivuori
fRvmättvlä-ftrku) 3Tlajia

B) Ratkaisulaiit

1 2 3 45a5b 7

Kuusiiiainen
Urpiainen
Pilkkasiipi
Järripeippo
Kottårainen
Turkinkyyhky
Pikkuvarpunen
Puukiipijä
Alli
Varpushaukka
Korppi
Kanahaukka
Vihervarpunen
Loxia sp
Teeri
Hemppo
Tukkasotka
Lapinharakka
Mustalintu

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

XXXX X
X XXXX
XXXXX

XX
XX XX

X XXX
XX XX
XX
X XXX
XXXXXX

X XXX
XX

X
XX

XXX X
XX
X

XX
XX

X
X

XX
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X XXX

Havaitut lajit
Joukkueet on numeroitu sijoituk-
sen mukaisesti.

A) Jokaisella joukkueella olevat
lajit

Pulu, varis, varpunen, talitiainen,
harakka, sinitiainen, punatulkku,
naakka, sinisorsa, fasaani, hippiäi-
nen, harrnaalokki, keltasirkku, vi-
herpeippo, närhi, kyhmyjoutsen,
hömötiainen, töyhtötiainen, kana-
danhanhi, isokoskelq merilokki,
kalalokki, käpytikka, telkkä, nauru-
lokki ja peippo.
Yhteensä 26 lajia.

46 43 41 40 33 39 37

Harmaapåäijkka
Pajusirkku
Tikli x
Råkäiti x
Lehtopöllö X
'filhi
Laulujoutsen X
JoLrhisorsa
Haahka X
Palokärki
Tundraurpiainen X
Koskikam
Påhkinähakki
Iänkäkurppa
Allihaahka X
Vuorihemppo
Huuhkaja
Mustaräsias X

Kiitokset mukanaolleille. Tava-
taan taas joulukuun ensimmäise-
nä lauantaina.

PS. Tätä juttua kirjoittaessani en
huomannut tarkistaa, mitä
alyttömyyksiä SLYn nimistö-
toimikunta on taas tällä välin
ehtinyt keksiä. Toivottavasti
tarkoitus kuitenkin selviää.

Rauno Laine
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Muuton kulku
N{elkoisen yllättävää oli, että lintu-
ja liikkui paikoitellen runsaastikin
näiD arktjsessa såässä. Sarnat lajit
kuin viime kevään tarkkailupäir'ä-
oä muuttivat myös nyt. I-okkeja,
petoja, kuoveja ja rast.rita nähtiin
samal vcrran kuin viime vuonna-
peippoja jopa cncmmän.

Valtaosa lokkien "rtruutosta" otr
siiri"vmistii aamulla pelloille ruo-
kailemaan ja illalla takaisin rnerel-
le 1,iip-vmään. Erityisesti naumlo-
kit harrastavat tätä edestakaista lii
kchdintäii, mutta mukana kulkee
mVös jrrnkin verran rnrLita lokkila
j"ja.

Kuovien nlLLutto oli kohtalaista.
Lähes joka pisteessä nähtiill usci
ta parvia matkalla pohjoiseen.
Mietoistenlahdellc laskeutui muu-
tamaksi tunniksi låhes kahdensa,
dan yksilön suurpan'i lepäile,
mään

Muutontarkkailua takatalvessa
23.4.88

Useimmat havaintopisLeet sijaitsi-
vat vakiinluneesti mclcn äärellä
mutta jällecn saatiin mukaan "vksi
sisämaapiste. Tarkkailupisteet ja
kautuivat melko tasaisesii koko
TLYn eteläiselle alueelle lks.
karttal.

Sää
Lämpöti1a: Aamulla pakkanen puri
poskipäitä joka kohteessa 2 .1 as-
teen','oimalla. Länpötila pysytteli
koko aamupäir'än nollan alapuolil-
la ja vasta iltapäir,ällä yllcttiin niu-
kasti plussan puolelle.

Pilvisyys: Lounais Suomen aln
ccllir pilvis"v"vs oli vähäistä [1-3/8]
koko päivän irjan. Näkyvyys oli jo-
ka pisteessä hyvä.

Tuuli: 'tirulen surrnta oli kaikki
alla N-NE ja nopeus ei alimmilla
kaan (aamullal ollut paljon alle 10
m/s, ylimmillään iähenteli myrskyii
keskipäivän aikoihin.

1.1

En nalta sovittu muutonseu-
ra nta pä ivä oli taas kerran
sään suhteen ankea, l\,4 on i

innokaskin mu uto nta rkka i

lila jänisti siin ä vaiheessa
kun vilkaisi aamulla ulos ik-
kunasta pakkanen pauk
kui ja kohtuu llista voimak
kaampi tuuli kävi pohjoises
ta. Seitsemän sinnikästä
lähti kaikesta huolimatta
hyiseen aamuhämärään ke-
vättä vastaa notta maa n.

Jarmo Laine



Petoja oli tasaisen niukasti liik-
keellä koko alueella. Mukavimmat
olivat Kustavin kolme merikotkaa
ja tuulihaukat kolmessa eri pis-
teessä.

Kunnollista rastaiden muuttoa
nähtiin vain Särkisalon Niksaares-
sa. Muutto huipentui klo 9:n ja
12rn vä]i]]e, jolloin noin ti00lintua
ohitti tarkkailupisteen lähes sadas
sa parvessa. Muutto oli siis kohta-
laisen runsasta ottaen huomioon,
että se tapahtui matalalla ja yhdes
tä pisteestä saattoi havaita vain ka-
pealla kaistaleella tapahtuneen lii-
kehdinnän

Mietoistenlahdella päähuomion
vei peippolintujen muutto Kahden
ensimmäisen aamutunnin aikana
pohjoiseen matkasi yli 2000 peip-
poa, parvet olivat keskimäärin
30-40 yksilön suuruisia. Myös
peippojen muutto tapahtui mata-
ialla. vain muutaman metrin kor-
keudella. Lähes kaikki peipot ha-
vaittiin lahden itäreunalla niiden
ylittäessä muutaman sadan metrin
levyistä peltoaukeaa.

Markku Harmasen huomio tul-
tuaan iltapäivällä alas Söderlång-
vikin kailiolta ja havaittuaan pik-
kulintujen liikehtivän puolelta päi-
vin aivan puiden latvojen tasalla ja
matalalla peltojen yllä muuttolen,
nossa pohjoiseen: "Jos aamupäi-
vän muutto on tapahtunut näin al-
haalla, niin kalliolta sitä ei olisi ha-
vainnut'l osoittaa myös, että lintuja
todella oli liikkeellä mutta niiden
havainnoiminen hyvin vaikeata.

Syy miksi pikkulintuja muutti
näinkin lunsaasti ja vieiäpä aivan
oikeaan ilmansuuntaan saattoi
piillä siinä, että jo pitempään oli
vallinnut muuttoa pidätelh,1 kvlmä
pohjoinen ilmavirtaus. Rastaille ja
peipoille alkoi tulla kiire; pesimä-
paikoille piti päästä oli sää minkä-
lainen tahansa.

Erikoisuuksia
Tällä kertaa nähtiin kovin niukas-
ti pikkuharvinaisuuksia. Ainoa
maininnan arvoinen on Paimion-
Iahden paikallinen mustapyrstö-
kuiri-

Muutto
Helsingin seudulla
Myös Tringan alueeila seurattiin
muuttoa 23.4. useassa pisteessä.
Ankea sää karsi tingan staijarei
ta ehkä vielä rajummin kuin TLYn.
Viime vuoden 21 miehitetystä pis-
teestä oii nyt käytössä ainoastaan
11.

Muutto kulki jokseenkin saman
kaavan mukaan kuin TLY:n alueel-
la. |outsenia, hanhia, kurkia ja pe,
toja nähtiin hyvin pieniä rnääriä.
Pikkurastaita liikkui muutaman sa-
dan yksilön voimalla parissa pis-
teessä. Peippolintuja laskettiin
vain yhdessä pisteessä yli sata, nii"
tä oli siis TLY:n alueella selvästi
enemmän iiikkeellä.

Toisin kuin T[run seudul]a nåh,
tiin Tringan alueella useita pikku-
mukavia lajeja: Tenholassa lenteli
harmaahaikara. haarahaukka näh-
tiin Rönnskärillä ja Tenholassa,
Vantaalla havaittiin ohimuutfava
kirjosiipikäpylintu ja Tenholasta
Iöytyi paikatlinen sepelrastas.

Lopuksi
Tiheämmällä ja hyvin sijoitetulla
havainnointiverkostolla olisi tä-
mån päivän mielenkiintoisesta
muutosta saatu huomattavasti pa,
rempi kuva. Nyt päästiin lähinnä
sattumalta kiinni matalalla kUlke-
vaan runsaaseen pikkulintumuut-
toon, huonolla tuurilla olisi päivän
muutosta saatu aivan virheellinen
käsitys. Tulevalle yhteismuutonha-
vainnointipäivälle saadaan toivot-
tavasti paljon runsaampi osanotq
jotta satiumalle ei iää sijaa tarkas-
teltaessa päivän tapahtumia. yh-
teenvedon tekerninenkin tulisi
mielekkääksi jos aineistoa olisi
käytettävissä enemmän.

Kiitokset kaikille karskeille stai-
jareille, jotka palauttivat havainnot.
Erityiskiitoksen ansaitsee Martin
Helin, joka toimitti käyttööni Hel-
singin seudun havainnot.

Sammanfattning
Samobserveringen i
vinterstormen
Vädret gynnade inte samobserve-
ringen den 23.4,1988. Tack vare
den hårda nordanvinden och 2 3
graders vinter var bara sju obser-
veringsställen bemannade [se kar-
tanl.

Trots vädret noterades på två
ställen ett ganska livligt tättingsst,
räck, vilket skedde nära markytan
och var svårt att observera. I Mie-
tois flyttade 2400 bofinkar och i
Finby nära 700 trastar Spoverna
flyttade i måttlig mängd, s1b.

Rariteter påträffades inte men
med glädje kan noteras tre tornfal-
kar. Arten har under det senaste
decenniet blivit utrotningshotad i
landskapet. Alla observationer är
sammanställda i tabellen.

a? (>

ctlg

HAVAINTOPISTEET:

OBSERVERINGSSTÄLLEN:

1. Kustavi, Laupunen
Asko Suoranta
klo 5.20 15.00

2. Mietoinen, M:etoistenlahti
Jarmo Laine
klo 6.00 13.00

3. Paim:o, Paimionlåhti {itåpuoli}
Annika Forsten
klo 6.00 12.00

4. Paimio, Paimionlahti (länsip.)
Kalle Rainio
klo 7.00-16.00

5. Dragsfjärd, Söderlångvik
Markku Harmanen
klo 5.30-12.00

6. Särkisalo, Niksaari
Pekka Loivaranta
klo 6.00-13.30

7. Tarvasjoki

klo 6.05 14.50
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Muutontarkkailupäivän 23.4.88 laiikohtaisel lintusummat havaintopaikoittain.
Fågelsummor åv olika arter på alla obserueringstiillon i samobserveringen den

23.4.44.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Krrs Mie Pai 1 Pai 2 Kem Sär Tar Yht.

Gov orc
cyg cvg
Ans ons
Ans Job
Ans sp
Mer mer
Mer oib
But but
Bul log
But sp
Acc gen

^cc 
nis

Hol olb
Cir cyo
Cir oer
Fol coi
Fdl tin
Fol sp
Peio sp
Cru gru
Von von
Num org
ll'ri och
Tri fot
Lor mor
Lar fus
Ldr org
Ldr con
Lor rid
Lor sp
Col poi
Col oen
Col sp
Alo orv
Ant tri
,{Ill pro
Mot olb
Slu vul
Cor mon
Cor nix
Cor /ru
Pru mod
Tur pil
Tur mer
'l'ur vis
]'ur phi
Tur ili
Tur sp
Car chl
Cor spi
Cor con
Fri coe
Fri mon
F.i sp
Lox sp
Emb cit
Col lop
Pt,

Yht.
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Järvilintututkimus on jatkunut nyt
kymmenkunta vuotta. Jotta aineis-
to olisi ajallisesti edes jossain mää-
rin vertailukelpoista, on päätetty
ottaa mukaan vain B0luvun laskel-
mat. Vuosien väliset vaihtelut lin-
nustossa ovat tietenkin jo sinänsä
suuria. Viime vuosikyrnmenen lo-
pusta jää siis joitakin laskentatu-
loksia käyttåmättä.'lbivottavasti
nämä voidaan tänä viimeisenä ke-
vääriä korvata uusilla laskennoilla.

Salon alueelta on takseerauksia
vain kouralliselta järviä, joten alu-
een kunnat on valitettavasti pakko
jättää pois tästä aineistosta. Toivot-
tavasti joku innostuu kokoamaan
myöhemmin Saion seudulta vas-
taavaa aineistoa...

Tällä vuosikymmenellä on tut-
kittu 325 järveä, mikä on noin 55 o/o

järvien kokonaisnäärästä. Osa
"järvistä" on toki hyvinkin pieniä
lampia tai entisiä {=kuivattujal. Joi-
takin on poistettu listoilta uusim-
pien karttojen osoittaessa ne pel-
loiksi. Oheisessa karlassa on tutkit-
tujen kohteiden osuus kunnittain.
Tummat sektorit eivät ole tieten-
kään täysin vertailukelpoisia, jos-
sain kunnassahan 50 o/o voi tarkoit-
taa, että yksi järvi on tutkimatta
jne.

Eniten tutkimattomia kohteita
on seuraavissa kunnissa:
Uusikaupunki 38
Dragsljärd 30
Nauvo 26
Laitila 22

14
13

Asko Suoranta

Korppoo
Kalanti

-2'l-3
-44-B2--2
-474L2 -'14 16
17-23-40

-t-11--32110
4524-116
2 3 1 - 5 11
1--1 2
3 3 1 6 2 - - 15
3--3
-1L21161-23
2L-'t't-5
11-L3
-1',I 2
31-4

- 11 - B - 6 33 58
1-24 40 't12 108

.15 213 64 127 32 4 515
21.3

11
5 - 1 5 11

13 6 19
66-3522396393
39-128-2290

1363 945 291. - 16 - - 2615
81 10-86- 177
28 278 23 29 31 44 L4 447
313 -1 B

2-10-274
2-1 1217

2-2
L27406L2-77
225 1'1 5 -349 28 B - 4 - 33 A2

16 - 16
7--7
336

-1 -16 I - 5 6 16 4 16

-tl
-1-1 -23 8 - 2 3 3 .19

13 1 - :L 6 329 6 356
52 25 11 348 2L 457
5-5

24 10 5202382
-68-'1451 18 26 36 145 2aO
486 -1 30 127
9 2320 22 235'I
52-7
3--3
-4'l--553 - 7 31 113 204

Kemiö 13

Rymättylä 13
Parainen 12
Pyhäranta 10
Toivottavaa onkin, että päähuomio
kiinnittyisi juuri näihin kuntiin ja
yleensäkin ottaen suurimpiin, io-
dellisiin järviin.

1970 4053 4A2 349 525 854 602 BB35



Järvilintututkimus loppusuoralla
J ä rvilintututkimus aioitet-
tiin v. 1981 jatkona
1970-luvulla tehdyille lintu-
vesi-inventoin neille. Tavoite
on kaikkien maakunnan jär-
vien inventointi.

Jotta tämä laaja aineisto
voitaisiin julkaista, on nyt
paikattava pah immat puut-
teet. Tässä Sinulle toisen-
lainen retki-idea: Soita As-
kolle ja varaa oma järvesi!

Järvilintututkimuksen tåmänhetkinen tilanne. Tumma sektori kuvaa gOluvulla
tutkittujen järvien osuutta kaikista kunnan järvistä. lLokalahti on eroteftu muusta
Uudestakaupungista). Salon alue puuttuu kartasta koska vain parhaat iärvet,
kuten kuvan Omenajärvi, on tutkittu.

Laskennai tapahtrrvat siten. että
toukokuun alkupuolella tehdään
ensimmäinen laskenta ja touko-
kuun lopprrpuole)la tai kesäkuun
alussa toinen laskenia. foillakin ka
ruhkoilla järvillä riittää yksikin ias'
kenta (mieluimmin n.15 25. tou-
kokruta). Tarkoitus on laskea niin
vesilinnut kuin muutkin tyypilliset
rantojen linnut. Älä siis unohda
esim. kerttusia tai västäräkkejä.

Toivottavasti mahdollisimman
moni voi ja haluaa osallistua tut-
kimukseen tänä keväänä. Yhden-
kin järven takseeraus tuo aineis-
toon arvokkaan lisån! Lisätietoia
tutkimuskohtcista ja -menetelDris
tä saat ottamalla yhteyttä:

Asko Suoranta
Koukkarinkatu .1 C 20ii10 Turku
p. 921 4,16 619

tai
Esko Gustafssori
Kerttulinkatu 12 A 5 20500 Turku
p. 921 328 123



Turun aluerariteeitikomitean

Raportti vuoden I9BZ 1

Tapani Numrninen

Lyhenteet
Kunnat: Alastaro (Alal, Askainen (Askl,
Aura tAu4, Drassfjärd (Dral, Halikko
(Hall, Houtskari {Houl, Iniij [1ni], Kaa'
rina IKaa), Kalanti (Kal], Karinainen
lKarl, Kemiö [Kem], Kiikala (Kiil, Kis-
ko (Kisl, Kodisjoki (Kodl, Korppoo {Korl,
Koski T1. [Kos], Kustavi {Kusl, Kuusjo'
ki (Kuul, Laitila (Lajl, Lemu {Leml, Lieio
(Liel, Loimaan kaupunki (Loi), Loimaan
kunta {Loi mlk), Maritila (Mar), Mås-
ku (MasJ. Nfellilä [Mel], Merimasku
{Merl, Mieloinen (Miel, Muurla (N1uul.

Mynämäki [Myn), Näantali (Naa], Nau-
vo (Narl, Nousiainen (Noul. Oripää
(Ori), PailTlio (Pail, Parainen (Parl, Per
niö (Pern), Pertteli (Pert), Pjjkkiö (Piil,
Pyhärania (Pyhl, Pöyti'ä (Pöy), Raisio
{Rai), Rusko (Rusl, Rymättylä (RymJ Sa-

lo (Sall, Sauvo {Sau), Suomusjärvi (Suol,
Särkisalo ISärJ, 1äivassalo iTai], Tarvas-
joki (Tar), 1'urku (Turl, Uusikaupunki
lUus), Vahto (Vahl, Vampula (Vaml, Veh-
maa {Vehl, Velkua lvell, Västanfjärd
(Väsl, Yläne (Ylå1.

Havainnotr pull=untuvapoikaDen,
iuv= nuori, subad= esiaikuinen, ad=
vånha. lkv=e simmäisellä kalenteri-
vuodellaan oleva (31.'12. asti, 1.1. jo 2 kv
jne.J, 1k=k.Jiras, 1n =naaras 1np=naa-
raspukujnen. 1kn=pari, (vrt. 1kln =!,ksj
kojras yksi naarasl. jp= juhlapukuincn,

.vp=vaihtopukuinen, kp=kesäpukui-
nen, pp=peruspukuir)en, tp=talvipu-
kuinen, v=vaalea värimuoto, t=tumma
värimuoto, vm=välimuoioiDen, ä=ään
televä {ei nähty, nähty åäntelevä=11,
Ä=laulava (ei vålttämättä nähtyj,
r= rengastettu tai pyydystetty, N=poh-
joiseen (NW-luoteseen jne.l, m=muut'
lava, p=paikäl]i en, yöm=yömuuitoyk'
sikkö (äånikerta, ei yksilömåärä),
a=paffi (a5=viiden pärvi, 5a=viisi par
vea), n-100=noin sata, I=tammikuussa
{in.]l.
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ARK:n seitsemäs toimintavuosi oli
paljolti edellisten kaltainen. Vaha-
kunnallisclle RK:lle annettiin lau-
sunto 50 ilmoituksesta {v :1987 37
kpllja ARK:n alaisia havaintoja kä-
siteltiin 92 [v 1sB7 vain 29]. vii-
meksimainittujen hylkäysprosentti
oh A,7 o/o.

Havainnot puntaroitiin kolmes-
sa kokouksessa, joiden yhteiseksi
kestoajaksi muodostui 7 h 15 min.
Kuluneen kauden aikana ei larkis-
tettavien laiien luetteloon eikä
ARK:n kokoonpanoon tullut muu-
toksia fks. Numminen 1gB7).

Lintuvuotena vuosi 1987 ei Varsinais-Suomessa yllä edel-
lisen tasolle. Hyväksyttyjä RK-ilmoituksia kertyi 26, kun
niitä vuotta aiemmin oli 32. Valopilkkujakin löytyy. Toi-
mintakauden aikana RK hyväksyi maakunnalle kaksi uutta
lajia : arokiurun ja niittysirkun. Varsinais-Suomessa tavat-
tujen lintujen lajimäärä kohosi nyt 326:een.

Uusina "rotuina" alueelle todettiin sepelhanhen å/'o-
fa-tyyppi sekä keltavästä rä kin fe I d e g g -tyy ppi ( 1985). H uo-
mionarvoista oli myös partatiaisen ensipesintä Suomes-
sa. Riuttatiira tavattiin toisen sekä sinipyrstö ja kääpiö-
kerttu kolmannen kerran TLY:n alueella.



havainnoista
RK:n hyväksymät havainnot vuodelta 1987

E
E

z

e

Lajinnnen jäljessä sulkeissa on nyt
kolme tapaamiskertoja osoiitavaa lu-
kua. Ensimmåinen ilmoittaa hyväksyl-
iyjen havaintojen (ei siis yksilöidenllu-
kumåärån vuoden 1986 loppuun asti
Varsinais-Suomessa. Toinen luku il-
moitiaa Varsinais-Suomen alueella ja
kolmås koko Suomen alueella tehtyjen
havaintojen lukumäärän v. 1987. Näin
on pyritty selventämään TLYn havain-
ioicn osuutta koko maan havainnoista.

SEPELHANHI
Bronta berniclo (0.1:4)

30.5. Salo Halinkonlahti 1 EiSW (luha
Honkala, Kimmo Absetz).
Valkeavatsaisen "hrota-tyvpin" ensiha-
vainto Varsinais Suomesta: Suomessa
todettu jo parikymmentä kertaa.

PUNAPÄÄNARSKU
Nerto rufino {a.1:11
15. 19.:10. Uus Liesluoto 1 jp k (Esa Le-
hikoinerl, Osmo Kivivuori, Ari Linna).
Suomen ainokainen v 1987. Varsinais-
Suomessa aiemmin tavattu: Nauvo
1969 1k, Kusiavi :1973 1kn, Korppoo
1984 1k sekä Kemiö :1986 1np.

N]ITTYSUOHÄUKKÅ
Circus pl,gorcus (19.1:231

1.s. Lai Valkojärvi 1 ad k (Jarmo LaineJ.
Edellinen njiitysuohaukka tavattiin
6.6.198'1 Kaa Kuusistossa. Laji oli \41åt'
tävån harvinainen Varsinais Suomessa.
vaikkå valtåkunnassa oli ennät,vsmäi'
nen esiintyminen.

AVOSETTI
Recurvirosiro ovosettd (21,2:51

1.5. Lie Hihnala 2 {Paavo Lempa, Kei-
jo Wahlroos ym.l.
27.tj. Kor ]urmo:l (Vesa Multalal.
Ljedon linnut seisoivat Paimionjoen
jäällä. Esiintyminen oli muuten hyvin

MUSTAJALKÄIYLLI
Chorddrius olexondrinus (3,1:1)

28.5. 2.6. Kor Jurmo 1n r (Rurik Baar-
man, Ismo Lahtonen. Esko Tarponen).
Suomessa vuoden ainoa. TLYn aikai-
semmat havainnot: Korypoo :1971 sekä
Mieioinen 1S80 ja 1981.

I,AMPIVIKLO
Trinsn stosnotilis (15,1:14)

25.5. Salo Halikonlalrti 1 (läpani Num-
minen, Annika Forsien).

RIUTTATIIRA
Slcrno sondvicensis [1,1:4)
15.7. Kor lurmo 1 jp (Miklo Hejskanen,
Arno Lipsanen).
Vasta toinen havainto TLYn alueelta
tästä levittäytyvästä lajista. Ensimmäi
nen havainto myös Jurmosta: 28.6.1983
kaksi lintua.

IÄÄKYYHKY Alle olle {?,1r21
30.11. Kus Kaurissalo 1 kuolleena kala-
verkosta (Jarmo Njeminen, ilmoiiti Ta-
pani NumminenJ.
Ensimmäinen havainto 1980luvulta.
Edellisei kolme havaintoa ovat r"uodelta
1977.

]SOKIRVINEN
Anthus novoeseelondioe (?,4:24)

11.s. Pyh Rihtniemi 1 1kv (Pekka Alho,
Iarmo Komi, Tom Lindbom).
12.9. Uus Kammela 1 [Hannu Klemo-
la, Pekka Alho, Jarmo Komi ym.).
20.9. Hou Björkö (fari Heistola, Tom
LindbomJ.
29.9. Kor Jurmo 2 (Jukla Grönlund, Pasi
Laaksonen).
Havaintoihin sisältyy mongoliankirvi-
sen mahdollisuus.

srrRr rr rNAVÄsrÄ RÄKKI
luotocillo citreolo i5,2:61
21.5. Kor Utö 1k {Pekka Komil.
26.5. Salo Halikonlahti 1k (Pekka KomiJ.
Edellinen havainto Korppoon Utdsiå
2.6.1985, iolloin 1n.

SINIPYRSTÖ Torciger cyonurus [2,1:31
25.5. Kor lurmo 1np r {Rurik Baarman,
Rolf Karlson, Ismo Lahionenl.
Tavattu aiemmin kahdesiir Kustavi
3'1.5.1966 sekå Uusikaupunki 18.5.1973.

RUSORINTAKERTTU
Sylvio conijllons (3,1r1)

3.6. Kor lurmo 1k (Raimo Hy,'önen, Äh
ti Vapaavuori, Osmo Kivivuori].
Aikaisemmin laji on tavattu kolmasti:
Korppoo :1968, Kustavi :Is71 sekä
Dragsfjärd 1977.

KÄÄPIÖKERTTU Sylvio nono (2.:l:11

30.10.-3.11. Tur Halinen 1r (Vesa Mul'
tala, Tapani Numminen).
Linnulta todeitiin nimirodun piirteet.
Aiemmat havainnot: Turku 26.10.1363
sekä Kerniö 16101981. Sromcn viidcs
havainro.

Käåpiökerttu
ihastutti valta-
osaan maan
bo.gareista,
muttä vihastutti
Halisten asuk'
kåat. Sopu kui-
tenkin löytyi.
Stö6ta delen av
landets bongare
besökte Hallis
småhusområde
för att se Sylvia
nana. lnvånarnä
blev arga men
kontlikten kun-
de lösas.
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K] RJOS] I P] U UNI I,I N1'LJ
Ph1'lloscopus inorndtus (28.3::isl
16. 17.9. Kaa KLrusisio 1r (Jukka I. Nur
mi. 'låpani Numminen vnl I.
27.9. P]h Rihtniemi 1(Ralrli Lumil\ Äri
l.inna. louko |uokko).
3.-.+.10. P\t Kirkonkrlä 1 (Jarmo Ko-
mi. Pekka.\lho. Hannu Klernola vnr.).
Ilaraintoia rer)gasletuisia ei enliä tar-

PART.{TI.\]\E\
Pdnurus biorn,irus (3.2:21

:11. 8 3. Sau Ibpilanlahii 3k2n (Iou'
ni Riihelä ! m.l.
:3.r.-3.10. Sau lhpilanlahti 2k2n r (Ta-
pani \unlminen, nolf Karlsonl.
l;..+. Sau Tapilanlahii ln I 6 lkv (]ou-
ni Riihelä ]m.1.
r0.11. Salo Flalikonlahti 3 [Herlry Ek-
holml

Sauvon havainnot. joissa on mukana
Suofircn ensipesintä. o tulkiitlr koskc
\an noin kj,mmentä ]ksilöä, multa yhlä
ha\,ainloa. Ruotsin cnsipcsintä oLj v
1!166 iBen:itson 19671r ks. m\,ös Hario
I m. 19{18.

1\I USTAOTSALEPI NKÄ]NEN
l,.rnjus minor (13.2r51

8.-9.6. Kor J rlno 1 lAhti Vapaavuori,
OsIrlo Kivi!uori, Seppo Kalli.Jl.
3. 6.7. lirr Hirvensalo I ilarnlo Lainel.

NITTYSIRKKU EmbcTizTT cionles [0,1r1)
20. 27.5. Kor Utö lk (Äri Rivastol.

Halainio on Suomesla ensirnnäinen
ja Euroopästakin vasta toinen. Flnglan-
nista tavaiuksi ilnoiietusta yksjlöstä
lö\,tyi viiiteitil karkulaisuudesta. nlut
tn Iialian liniua (19:l0l voitaneen pitäå
"hakasuluttomana" ($hsstallä & $i]
lianson 1S,17).

Hyväksyttyjä
RK-havaintoia aiemmilta
vuosilta
-AROKIURU
i1{ri0n.,c.,rl.pho co/ordro {1,01
23.5.1986 Ilrå Vänö 1{Ärto Stenroos
vm.l.

Su{lmen neljäs arokiuru !armisiuL
linnusta otetuista valokui'ista.

KFITA\ÄSTÄRÄKKI
ll0t0cill.r l]tlvo [1,0)
30.5. 11.7.1985 Pai Jäievcdcnpuhrlista
mo 1r {Tapani Numminen ym.l.

Linnusla toclettiin feldeggin iLrnnus-
piirieet. Määrjtvksestä ks. Härio &
Nunlninen:1988.

KIRJOSIIPIUUNI I,INTU
Phl'ljoscopus inorndlus 29.9.1986 Kor
lurmo 1 (Esa Lehjkojnen, Jouko Ha
kalal.

20

Rengastamalla
kiriosiipi'ia hip
piäisuunilinnun
välttyy lomak

Observationer
om ringmärkta
Phylloscopus

gulus granskas
inte mera.

Niittvsirkku lie
nee harvinaisin
Suomessa ta-
vattu lintulaji.
Emberiza cioi
des är kanske
den sällsynraste
fågelarten nå-
gonsin påträffat
iFinland.



SEPELS]EPPO X K]R]OSIEPPO
Iiccdulo nlbjcollis x hypoJeuca
1.6.1982 Kor lurmo 1k (Esko Sillanpåä,
lyrki Marikainen, Iarmo Saarnio ym.l.

ARK:n hyväksymät
havainnot vuodelta
1SA7
PIKKU-UIKKU ft ch1'boblus ruficollis
7.11. Ilus Esjmo 1(Hannu Klcmoia,
Pekka Alho, lukka Sillanpää1.

KÄTTOHAIKARÄ Ciconia ciconio
14.4. Pai Vista 1N {Severi Äaltonenj.
5. 6.5. Pern Saarenjärvi 6 (Jukka K.
Nurnlil.
6.6. Pai Paimionlahti 1(Toivo Kjrkko
måkil.

PIKKUJOU I StjN Cygnus columbjdnus
16. 2s.4 Pern Saarenjärvi 1 2kv (Juk-
ka K. Nurrni).
17.-27.,1. Pern Saarenjårvi 1 ad (lukka
K. Nurnlil
28.4. Pern Saarcnjärvi 2 ad {Hannu Kle-
mola vm.l.
31.10. 1.11. Kern Siölax 10 ad (lukka K.
Nutrnil.
'l:t.-22.11. Pern Såarenjärvi 1 ad Uuk
ka K. Nurmil.

Havainnot ovat alueellisesti keskitt)'

I UNDRAHANHI Anser olbifrons
22.,1. Pern Saarenjärvi 1ad {lukka K.
Nu.mi, Sture Lindholm).
26.9. Hal \hltatie I, Joensuu 2 ad (Pek
ka Ålho. Hannu Klemola, Jarmo KomiJ.
la.l0. P\ h Rihtnieni 3 ad {Tapani San-
tamaa..lnna Innolal.
10.10.-1.11. Kor Uiö 1 1kv {'lapani Veis-
tola. Pasi l,aaksonen, Arj Rivastol.
31.10 P\h Liesluoto 26 ad S (Risto Sa-
ranto ym.l.
31.10. Uus !älkiameri 31 [Risto Saran-
io yln.l.
2. 30.11. Tur RuissaLo 1 1kv (jarmo
Laincl.

FIARMAASORSA Anas streperd
10.a. Tur lalostajanranta 1k (Hannu Kle
mola ym.l.
30.4. Salo Halikonlahti 1k (Petri Kan
gas ym.l.
17.5. Pai Paimionlahti lkn {larmo
LaireJ.

ALLTHAAHKA Poll slictd slelleri
23.-26.s. Kor Uiö 1l1 (lari Helstola
vrn.l.

KYHN,IYH,{{HK{ Somoierid spectobjlis
23.-25.5. Kor Utö 1 ad n (lari Helstola
vI'1.l.

sepel- ja kirjo'
sieppo risteyty.
vät keskenään
melko usein.
Korsninsarna
Muscicapa albi
collis x hypo
leuca påträffas
inte så sällan.

Jurmossa ten.
gastettu naaras
pukuinen sini
pyrstö.
Tarsiger cyanu-
rus -honan ring'
märktes på Jur
mo {ågelstation.
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HAARAHAUKKA Mil!'us misrons
7.5. Salo Hatikonlahti 1lsture Lind-
holml.

\lL UTTOHIUKKA Folco peregrinus
1r.1. Tur Rauvolanlahti 1 ad (Erkki Jo-
kinenl.

\1 U L'TTG TU-\TURIHAUKKA Folco
pprEgnnus rusticolus 12.S. Uus Kamme-
la i ilukka Sillanpää ym.J.

HEI\-{KURPPA Gollinoso medio
18.9. \lie \I,vnäjoen suisto 1 (larmo Ko'
mi. Peklia Älho, lukka Sillanpåä1.
20.9. Pai Paimionlahti 1 [Mikko Yl]ta-
lo. Pekka Toolal.
21.9- Pern Koski as. 2. 30.s. paikalla vi€'
1å 1 (Iukka K. Nurmij.
23.s. Pern Pohjaniärvi r (fukka K.
Nurmil.
8.10. Kor lurmo 1 (Jari Helstola, Seppo
Kallio, Tarmo Nurmi)-

RANTAKURVI Xenus cinercus
24.5. Kaa Kuusisto 1lÄnnika Forsten
vm.l.
2.6. Tai Rantalanlahti 1 (Hannu Klemo-
la, Tom Lindbom, Pekka Rautsalal.

ISOLOKKI Lorus hyperboreus
16.4. Kaa Kuusisto 1 2 3kv (Jukka K.
Nurmi, Soilj Leveelåhtil.
23.12. Tur Aurajoki 1 2kv (Jarmo Lajnel.
27.12. ja 3.'1.1988 Kus. Vårtsalan lossi 1

rantaj.

1'UNIIRAHANHI Anser olbifrons
24.9.1984 Kor Utö 52 SW (Jyrki Erikäi-
nenl-

KYHMYHÄAHKA
Somoterio speclobilis
20.4.1986 Kor Iurmo:l ad k []arj Hels-
tola, Kalevi Hiironniemi. Pekka Raul
salal.

KESÄKURMITSA Choradrius morinel
lus 27.5.1986 Kor Iurmo 17 (Tom Lind
roos, Jukka Grönlund, Hannu Kor-
mano).

HEINÄKURPPA Gollinogo mcdio
12.9.1s85 Salo Halikonlahti 1 {Jarmo

RK:n hylkäämät havainnot

'l-2kv [Jari Helstola, Seppo Kallio, Pa
si Laaksonenl.

PIKKUTIIRA Sterno olbjlrons
18.5. Pai Paimionlahti 1N (läpani Num
minen).
23.5. Sal Halikonlahti 1 (tekka Alho, Ta-
pani VeistolaJ.
'15.7. Kor Jurmo 1ip (Arno Lipsanen,
Mikko HeinonenJ.

MUSTAI IIRA Chlidonios niger
2s.8. Mie Mynälahti 1 ad pp ilukl€ Sil-
lanpää).

ETELÄNKIISLA UIJa Oo/gc
2s.5. Kor Utö 1{Jari Helstolal.
V VII Kor Ulkosaaristo 3 4 [Ari Ri
vasiol.
29.7. Kor Ulkosaaristo 2 [N,lauri Löppö-
nenl.

SININÄRHl Corocids sorrulus
10.6. Pyh Nihtiö :l (Hannu Virtanen).

VALKOSELKÄTIKKÄ Dendrocopos
l-.ucolos 20.s. 27.3. Pyh Liesluoio 1k

{larmo Laine, Simo Veisiola ym.).
5.12. Dra Ekharnn-ln (Janno Laine, Stu
re Lindholm, Pekka Loivarantal.

PIKKUSIRKKU Emberizo pusillo
L s.11. Sau Tapilanlahti 1 {Arj Ri-
vastol.

18. 120.9.1S85 Kor Jurmo 2, 19.9. kolme
(Simo Veisrola, Osmo Kivivuoril.
28.9.1985 Vås Västax 1 (Järmo Laine,
Markku Harmanen. Pekka Loivaräntal.

ISOLOKKI torus hypcrborcus
9.4-:1982 Kor Utö 1 2-3kv (Tapani Veis
lola ym.).
2.1.1984 l\aa Satama 1 2-3kv (Tapani
Vejsiola, ]armo Saarniol.

PIKKUTIIRA Slerno olbifrons
31.5.1386 Kor Jurmo 1{Hannu Kor-
manol.

SININÄRHI Corocios gorrulus
5.6.1986 Kaa Kuusisto 1(Jukka J. Nur-
mi ym.).

AVOSE'lTl Recurvirostro ovosello
17.7.1894 Nau Sandholmen 1.

16.9.1894 Nau Sackholmen 2.

VUORIKIRVINEN Anthus spinolelio
spinoleild 21.4.1984 Kor Utö 1 ad.

Kirjallisuus
Bengtson, S.A. 1967: Skåggmesen [Po-

nurus blormicusli Skåne 1965-66, en
Iör landet ny fågelart. - Vår Fågel-
vätld 2t 244 24a.

Hario. M. & Numminer, T. 1s88: Kel'
tavästäräkin tcldegg'rodun måärittä-
misestä. - l,intumies 23(5)t 2'16 2'17.

Hario, M., Nummjnen, T. & Palmgren,
J. 1c88: Raritettikomitean hj.väksymät
vuoden 1987 harvinaisuushavainnot.

- Lintumies 23[5]: 186-201.
Nurnminen. 'l 1987r'l'urun ARK:n ra'
portti vuoden :l98ti havainnoistä.
Ukuli 18{41: 148-1s4.

Wagstafle. R. & Williamson, K. 19,171

A re-examinaiion of the British re-
cord of Emberizd cioides Brandt.
North Western Naluralist 22: 23 30.

Sammanfattning

Lokalraritelskom mittens
årsrapport 1gB7

Under sitt sjunde verksamhetsår
granskade lokalraritetskommitten
i Äbo 92 observationer, av vilka 8.7
o/o förkastades. Till riksraritetskom-
mittens remitterades 50 observati,
oner,

Fågelåret :1987 nådde inte sam-
ma nivå som tidigare år. Riksrari,
tetskommiten godkände bara 26
observationer. mot 32 året före.
Som ijuspulkt kan noteras två nya
fågelarter i Egentliga Finland: Me-
lonocorypho colondro och Emberi-
zo cioides. Allt som allt har man nu
på träffat 326 fågeiarter i Egentli-
ga Finland. De första observatio,
nerna av Bronfo berniclo firoto och
Motocillo Jlovo feltlegg gjordes ock
så. Finlands första häckningsob-
servation av Ponurus biormicus
gjordes som väntat i Sagu där fle
re fåglar övervintrade lyckligt i Ta-
pilavikens vasse. Sterno sondvr'cen-
sis påträffades för andra gången
och Sylvio nano för tredje gången
i Egentliea Finland.

I texten kommer först i riksrari-
tetskommitten godkända observa-
tioner år 1987 och sedan observa-
tioner från tidigare år. På iika sätt
listas sedan i lokalraritetskommit-
ten godkända obscrvationer och
till sist förkastade ohservationcr

Hyväksyttyjä ARK-havaintoj a' aiemmilta vuosilta
KÄTTOHAIKÄRA Ciconio ciconio Lainej.
10.5.1985 Dra Kasnäs 1 SE (Jarmo Lai- 16. 17.9.1985 Tur Yo-Kylä 3 (Jarmo
ne, Markku Harmanen, Pekka Loiva- LaineJ.

PELIKÄANI
Pelecanus onocrotalus/(c spus?l
Vuonna 1605 Tur Linna'1.

KÄÄPIÖKO.I'KA
Hierooetus pennolus 25.4.1987 Väs Syn
dertsön 1 WNW

'22



havinaa

Historian
slrpren

Koonnut
Risto Lemmetyinen

Peltopyitä [Perdix cinerea) Tu-
russa on huomattu viime viik-
koina lukuisasti. Sanomalehdet
ovat tienneet kertoa muutamas-
ta, joka saatiin kiinni Kauppias-
kadulta, Linnan- ja Eerikinkatu-
jen väliltä, keskeltä kaupunkia
14. X. 'I'oisen kertovat Turun
Sanomat nähdyn niinikään kes-
kellä kaupunkia Linnankadun
6rn pihalla 19. X. Allekiri. näki
2 peltopy"vtä iltahämärissä 15.
X. lentäl'än \renäjän Kirkkoka-
dun' alkupäässä kaupunkiin
päin, sekä oikein parven 21. X.
lentävän pitkin Aurajoen va-
selrta rantaa kirkkosillan ja rau-
tatiesillan vä1illä! Luuinantti R.
Rönnberg ilmoittaa huomatun
peltopyitä usein aivan raken-
nusten nurkissa Kakoian mäel-
lä, joka sekin on kaupungin si-
sällä. - Tietääkseni ei kaupun-
gin ympäristöissä, joissa muu-
ten on sangen runsaasti pelto-
pyitä, ole näitä ollenkaan ahdis
tettu. Olisiko ehkä kaupungin
lyhtyjen valo saanut peltojen
asukkaat kaupungin liikettä ja
ihmeitä katsomaan?

Turku 25. X. 1911.
E.W,S

Luonnon Ystävä 15:177

lvenåjän Kirttokatu on nyky'nen YIiopis_

Onko lehtokurppa Lapissd
harvinaisempi kuin

Tilaa Lintulehtlpaketti
niin tiedä1!

Lintulehtipaketti 1989
Tilaamalia lehtesi Lintulehtipaketin kautta saat ne edullisimmin. Ti-
laa valitsemasi lehtipaketti maksamalla tilaushirtojen summa (vähin-
tään 150 n*l postisiiltotilille LYl/Heinola KO 2418 92-0. Paketin
kautta ei toimiteta oman yhdistyksesi lehteä. Ohessa lehtien paketti-
hinnat ja ennakkotiedot [L-ladottu, P= painettu, M=moniste).

Lehti
1. Aureola
2. Coruus
3. Hippiäinen
4. Kanta-Hämelvuosikirja
5. Keski-Suomen Linnut
6. Kokko
7. Lintukymi
8. Lintuviesti
9. Lounais-Hämeen linnut

10. Ornis Botnica
11. Ornis Karelica
12. Päijät.Hämeen Linnut
:13. Salakunnan Linnut
14. Siipipeili
:t5. Siipirikko
16. Siivekäs
17. Si.ri
-lB. Suomenselän linnut
19. Tringa
20. Ukuli

Yhd. Koko siv/nr Hinta
130s/4 28 mk
4Bs/1 7 mk

120s/4 16 mk
B0sl1 30 mk

128sl4 20 mk
4Bs/1 10 mk
32s11 7 mk

160s/4 30 mk
60s/1 15 mk

150s/4 30 mk
64s/1 13 mk

128s/4 23 mk
150s/4 27 mk
96s12 20 mk

128si4 18 mk
B0s/2 15 mk
52s/1 10 mk

160s/4 28 mk
17osl4 32 rnk
2oos/4 32 mk

PPLY AsP
PSLY AsL
SpLY AsM
KHI,Y AsL
KSLY A5L
LLY BsL
KyLY BsL
TaLY BsL
LHLH AsL
KPLY AsP
EKI,Y tssl
PHLY Ä5P
PLY AsP
MKLY AsL
PKLY AsP
PSLM AsL
Xenus BsL
SSLY AsL
Tringa B5L
TLY AsL
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Se mitä tiedämme

Iurmon lintusyksystä f 9BB
Elo-syyskuinen Jurmo ei nä"vtä

kiinnostavan lintuharrastaiia. Elo-
kuussa havainnointia saarella oli
vain muutanlana päivänä, eikå ti-
lanne ollut syyskuussa yhtään pa
rempi; asema oli miehitettynä vain
kuutena päivänä. Kahlaajien ja

h-vönteissyöjien muutosta ei siksi
saa minkäänlaista kuvaa. Loka-
kuussa saarella oli havainnointia
lähes joka päivä, mutta rengastus
toiminta ei ollut aukotontar verkot
oli viritetty vain yhtenätoista päi
vänä.

Lokakuuo ensimmåinen päivä
saarella havaittiin ensimmäinen
merikotka, joita sitten havaittiinkin
1ähes päivittäin kokr.l lokakuun
aian. Ensimmäinen merisirri ehät
ti saarella 6.10. Myöhäisenä voi pi
tää 7.10. havaittua pikkulepinkais-
tä. Syksyn ensimmäisct ja samal-
la ainoat pyrstötintit havaittiin
8.10., kun 10 pitkäpyrstöä vjiletti
saaren yli Idnteen. Samana päi\'ä-
nä berätti kirkon pihalla huomio
ia kirjosiipiuunilintu yhdessä nok-
kavarpusen kanssa.

Hippiäismuuton "massa" päivå
koettiin 9.10. Valitettavasti rengas
tus oli lopetettava jo ennen puol-
tapäivää, eikä rengastussumma ko-
honnut kuin 326:een. Samana päi

vänä irloitettiin verkosta syksyn
cnsimmäiset sarvipöllöt. Päivän la
jilistaan kuuluivat myös 16 muut-
tavaa ja 6 paikallista pikkuvarpus-
ta. :15.10. havaittiir naaraspukui
Den mustaleppälintu. Isoa kirvis-
tä. nuorta maakotkaa ja tunturikiu
rua kiikaroitiin 22.10.

Saarelle ilmestyi 2.1.10. viidcn
harakan pani. joista osa viihtyi
saarella pidempäånkin yksi yli
talven. P:iiväl muita lajeja oli\.at
2 3 maakotkaa, 2 merikotkaa.
myöhäincn karikukko ja isokilvi
nen, joka määritettiin lumeen pai-
nuneen takavarpaan jäljen mit
tauksen perusteella. 28.10. nåhtiin
syksyn viimeiset suosirrit ja har-
maahaikara. 29.10. havaittua puna
kuiria voidaan pitää mvöhäisorå.

Jyrki Matikainen

& Veijo Vänskä

Ensimmäiset tundraurpiaiset mää
ritettiin 31.10.

Marraskuussa asema oli miehi
tetty 17 päil'änä. Kuukauden alku'
puolen kylmät såäl tyhjensivät saa-
ren linnuista. '10.11. havaittiin
huuhkaja, joka saarelaisten nlu
kaan viihtyi paikalla useita kuu
kausia. 12.11. katosivat viineiset
tundrakurmitsat saarelta.

Joulukuussa havainnointia oli 1g
päivänä. Merisirrejä havaittiin päi-
vittäin 1 70 yksilöä. Pikkulinnut
olivat vähissä. eikå viimetalven ta-
paisia talvehtinisylityksiä todettu.
12.12. oli joulukuun raripäivä, kun
havainnoitsiioita ilahduttivat naa
raspukuiset kyhmy- ja allihaahka ja
1kv isolokki.

Siinä olivat viime svksyn havain-
not tiivistettvnä, tarkemmat ha-
vainnot löytl,vät tulevista syys ja
talvikatsauksista.

Rengastuksista
M1'ös syksyn rengastustoiminta
sairtiin pyörimään vasta vaelluslin-
tujen liikehtiessä lokakuussa. Uu
det kahlaajakatiskat kiiltelevät
edelleen kävttärnättöminä ja var-
puslintuien massat Iivahtivat ete-
lääD ilrnan renkaita.



F.

Jurmon uusin
rengastuspinna,
n:o 167. Harak-
ka on talvehti-
nut saarella ja
oli paikalla vielä
alkukeväällä.

Asemanhoita-
jan kissallakin
on parempi ku-

muutosta kuin
kaavakkeet an

Jurmon lintuaseman rengastussummat standardipentadeittain syksyllå 1988.
Ringmärkningssummorna på.lurmo fågelstation under hösten 19BB utglven istan-
dardpenladen.
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Rengastukset on koottu oheiseen
tauiukkoon standardipentacleit-
tain. Varpushaukka on Jurmon ai-
noa suurempina määrinä muutta-
va petoliDtu. Nyt verkot olivat vi-
reessä lajin päämuuton aikaan lo
kakuun alussa. Myös hippiäisen
päämuutto osui samoille päiville.
Vaelluslinnuista voiclaan noteera-
ta talitiaisen ja puukiipijän kohta-
lainen liikehdintä. Vaisua vaellus-
ta oii mvös kuusitiaisella ja käpy
tikalla.

NIäärällisesti rengastusvuosi
1988 jäi alle 1980 luvun keskitason.
Vuoden rengastLlssumma on 3648
lintua. Kärjessä ovat tutut massa
lajit hippiäinen {9001, punarinta
(856J. pajulintu [298J ja laulurastas
{1761 nvt ennen Ieppälintua [139).

Uusina rengastuslajeina kirjat-
tiin tulipäähippiäinen ja harakka,
molemmat Pekka Alhon rengasta-
mina. ]urmon rengastuspinnojen
määrä on nyt Vesa Muhalan lasku-
jerr mukaan 167 lajia.

Seuraavat rengastajat tekivät syk
syn rcngastustyön, kiitos heille:
Osmo Kivivuori
Roll Karlson
Ismo T,ahtonen

yhteensä 1r21 Raimo Hyvönen
Pekka Alho
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Jurmon huulikirjasta

Miksi 10 000 iäi rikkomatta

51i siihen, että 10 000 haamuraja
ilmeisesti jää saavuttamatta voi'
daan ilmeisesti langettaa H. Hauk
kasaaren hintelille hafteille. Hauk-
kasaaren raukkamainen, lurmon
oloissa erittäin raskaiden asian
haarojen vallitessa tehty rikos tuli
-\ladinin vaioon. kun innokkaat
puhdasmieliset Jurmon-kä\'ijät al-
koir,at iltasella katsella velkkoja
seuraavan päivän rengastusta val-
mistellakseen.

Kävi ilmi, cttei Haukkasaari ol-
lutkaan käyttänyt verkkoja lintujen
pyyntiin, vaan aivan ilmeisesti ka-
lastukseen. Valppaat Iurmon'kävi-
jät pistivät heti pystyyn kenttäoi
keuden tapahtunutta tutkimaan ja
asian loppukäsittelyssa kävi ilmi
mm. seuraavia asioita:

Kaikki englantilaiset velkot, joi
ta pidetään parhaimpina ja jot-
ka ovat myös kalleimpia, olivat
jokseenkin nihkeitä.
Japanilaiset verkot olivat aivan
litimärkiä kuin Wettex-tiskiråtti.

- Kaikki verkot oli kierretty tiu-
kaksi naruksi.

Luopio'Haukkasaaren teolle ei
juuri puoiustcluja ole löydettävis-
sä. Haukkasaari ei ollut halunnui
rergastaa, vaan pyysi niillä kaloja
omiin henkilökohtaisiin tarkoituk-
siin. Raskain rikos. minkä r'evisio
nisti-Haukkasaari kuitenkin teki
oli se, että hän ei vDrkot nostettu
aan kuivattanut niitä. vaan kicrsi
ne naruksi ja jätti märäntymään.

foku helläsydäminen esitti
Haukkasaaren puolustukseksi teo'
rian. eitä ilmeisesti Haukkasaari
oli ajatellut uikkujen muuttavan
sukeltamalla etelään ja oli päättä'
nyt pyyiää niitä. Kenttäoikeus to-
tesi, että tämä oli kyllä paljon mah
dollista, mutta se ei riilä puoluste-
lemaan raskainta rikosta. verkko-
jen kuivattamatta jättämistä.

Pienenå lisånä Haukkasaaren
syntilistaan lisättäköön vielä se, et-
tä hän ja Harjula olivat elokuussa
jättäneet katiskat niin paskaiseelr
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kuntoon ja hiekan alle, ettå Kan-
naksella kului låhes kaksi tuotia
ennenkuin hanskoin varustautu-
nui ioukko sai katiskat esiin.

Haukkasaaren narunpuDonia to-
deltiin suvereeniksi. Sc vcti takuul
la vertaa Manilla Ov:n pvvkkina
rulle. Yhdenkin verkon aukaisemi-
seksi kului rulosti tupakkia ja ma-
nailuia. Nämä todisteet saaluaan ei
kenttäoikeudellc jäänyt muuta
mahdollisuutta kuin tuomita
Haukkasaaren ennennäkemättö-
män törkeä, siivoton ja rarrkkamai
nen käyttäytyminen.

Jurmon kenttäoikeuden päätök-
sciiä 8.11.1970 päätcttiin Haukka
saari ampua poissaolevana seuraa-
vana päi\'änä aamunkoitteessa asi
anmukaiseen paikkaan eli lantaka-
saan. Lisåksi päätettiin Turussa
osoittaa syvää halveksuntaa Hauk-
kasaarelle sekä verkkoja setvineil
lrr ann{rttiin vapaat kädet toimia
hänen suhteensa kuten haluavat.

Jurmon kenttåoikeuden puolesta

Seppo Kolironto
sihteeri

Todistavat:

Leo Korlson
Korppoon kunnanviskaali

Jormo Nygren
Keskusrikospoliisi

Juhoni Kuoppolo
Kalastuksenvalvoja

Cyxsk)o Yzxcz

furmon Kristillinen Radio- ja 'l V
liitto

Olen tänään tutkinut Haukkasaa-
ren verkoista löydetyn kalan jåt'
teen ja todennut scn simpuksi
(Zirnbus cractus). Kalassa olcvat
raatelu jäl jEn tolesin Haukkasaaren
hampaiden jättämiksi.

Ärno Routoyodro
Todistaa:
Penfti Linkolo

Jurmon huulikirjat ovat kult-
tuurihistoriallinen dokumentti,
missä kärki osuu kunkin aian
ilmiöihin - ei henkilöihin. Si-
ten tekstin henkilöiden yhteys
todellisiin henkilöihin tai ta-
pahtumiin on pelkkää sattu-
maa-

Kysymys f urmon Kristillisel-
le Radio- ja TV-liitolle
Haukkasaariko Jurmon Solzcnits-
h5''?
Haukkasaariko revisioIlisti?
Haukkasaariko köydenpunoja?
Haukkasaaren ornitologinen toi-
ininta on eräissä piireissä tahdot-
lu leimata revisionistiseksi. Ainoa
na perusteluna on esitetty sc, etiä
Haukkasaari huolellisena rengas-
tajaDa on pyrkiIlyt kLrnnostamaan
muidcn hei tteillejätiäm i ä lintu-
verkkoja.

Onhal verkot sentään säännöl
lisesti pestä\'ä ja sen jälkeen huo-
lellisesti kierrettävä kuiviksi. Orni-
tologian dognaLisoitu minen oIr
kaikin keinoin estettävä. On selvää
että I-Iaukkasaaren kävttöönotta
mat toimenpiteet ovat vain ornito-
logian käytänllön toimien kehittä-
mistä, uusien muotojen tuomista
ornitologiaan. Haukkasaari ei ole
revisionistil Haukkasaari on käy
tännön toimien kehittäiäl E]äköön
Haukkasaaril
Ninimerkki
"Ylsj mcrnicn puc-rleslo"



Onnistuneen
Cuculuksen
pyynnin jäl-
keen. Rengasta-
jan kasvot eivät
enää olleet ku
vauskelpoiset.

Kymmenen

Cuculus on lintu. Se ei ole Kokon
mukaan suuren suuri cikii picn€ln
pieni, mutta siitä huolimatta sen
tuntevat kaikki muLrt, pailsi aloit-
lelevat ornitomaanit, jotka poik-
keuksetta väittävät sen ääntä pik-
kupoikien aikaansaannokseksi ja
lentäviiä lintua varpushaukirksi.
Tirnnesyistä Cucuiusta - joka lais-
kuutensa vuoksi ei kasvata iälki
polveaan - vihataan yleisesti, ei-
kä sitä halua tavata kuin rengasta-
ja, joka ei ennen ole osallistunut
Cuculuksen pyyntiin. Tavallisesti
se onkin mitä merkillisin operaa'
tio, joka ei aloittelijalta oDnistu
lainkaan. Tässä muutana koke-
muksen tuoma neuvo Cuculuksen
pyyntiin uskaltaville.

1. Cuculuksen p-vyntiä ei pidä
harrastaa talvella eikä keskikesäl-
lä. Tah'clla pyytävä ornitomaani
joutuu ensiksi kohmeeseen (- koh-
meloon?l ia sitten mielentilatutki-
mrkseen. Näin ollen Cuculusta lu
lce pyytää joko keväällä tai syksyl
Iä, sillä kukunta-aikana sitä yrittä-
vä joutuu hautaan onneaan odot-
tavien neitoien kivisaleessa.

2. Cuculusta ei pidä pyytää ylei-
sellä paikalla eikä asutuskeskusten
tiheään asutuilla alueilla {uudet
rengastussäännöt 1967J, siilä siitä
voi tulla sanaharkka. jonka seu
rauksena voi olla koko Cuculuksen
pyynnin kie)to.

3. Pyyntiaikeita ei missään ta
pauksessa saa paljastaa Cuculuk-
seile, sillä se muuttuu siinä tapauk-

sessa välittömästi haukaksi ISuo-
men kansan perimätietol.

4. Cuculuksen pyytäjån tulce va
rata lryyntiin \,ähintään tusina pit-
kiä (10 ml verkkoja. Hänen pitää
mvös s!,ödä tukevasti ennen jahtia,
ettei kesken operaatioD tarvitse
kä-vd ä tankkaanassa.

5. Årlioidaan tarkoin Cuculuk-
sen tuleva lentorata ja viritetään
lerkot 90 asteen kulmaan siihen
nähden. siten että lentorata [Cucu-
luksenl kulkee riritetvn verkon kul
mien kautta piirett!jen suorien
leikkauspisteen kautta.

6. Etsitään piileskele,. ä Cuculus
ja säikäytetään se lentoon. Säikäv
tyksr:n tehokkuudesta riippuu suu-
resti jahdin onnistuminen. sillä
mikäli Cuculus saadaan sekopäi
scksi. se epäilemättä lentää ar!ioi
tua rataa kuiD sokea kana. Riittä-
vän säikähdyksen tae on se. että
Cuculus ruiskaisee valkean kaaren
jaloilleen lentoon lähtiessåän (r'as-
taa ornitomaaneilla esiinty\'ää
housuunlaskemisilmiötä esim. la-
pinpö11ön yllättäessä hyökkäämällä
takaapäin).

7. Juostaan parasta mahdollista
vauhtia verkon suuntaan lentä-
neen Cuculuksen perään ja pide-
tään juostessa mahdollisimnan
kovaa rytinää, ettei verkkoa vasten
räpiköivä Cuculus vain ryhdy pa-
lailemaan takaisinpäin. Mikäli Cu-
culus on mennyt vcrkon pussiin
[harvinaista], suljetaan pussi yl-
häältä ja kopataan Cuculus kou-

raan alhaalta sekä huilataan juok-
sun iäljiltä kaksi minuuttia. Mikä'
li Cuculus vain räpiköi verkkoa
vasten [tavallista), kiihdytetään
juoksuvauhti ennen verkkoa par-
haimrnilleen ja loikataan viiden
metrin hypyllä Cuculuksen kimp'
puun. Mikäli hyökkäys on onnistu-
nut saavat jälkijoukot poimia on
nellisen Cuculuksenmetsästäiän ja
säikähd-vksestä puolikuolleen Cu-
culuksen verkon alapussista. VA-
ROII US: Mikäli noviisi Lindström
on jahdissa mukana, on varottava
joutumasta verkossa olevan Cucu-
hLksen ja hänen väliin, sillä Lindst-
röm on aina nopein syöksyjä.

B. Nostetaan varovasti verkossa
ole\'a rengastaja ja Cuculus pois
alapussista. On kuitenkin varotta
|a päästämästä kumpaakaan kar-
kuun.

9. Asetetaan rengas Cuculuksen
(huom. ei verkossa olevan rengas-
taian) jalkaan ja merkitään rengas-
tukset heti asianomaiseen kohtaan
muistivihkoon.

:10. Lasketaan Cuculus lentoon ja
päästetään rengastustoveri verkos-
ta sekä huikataan sitten kuorossa
lepytyshuikka Cuculuksen perään,
ettei se vain muuttuisi haukaksi ja
aiheuttaisi rengastustoimistossa
[]aiimäärityksestä johtuvial hanka
luuksia Ilkalle ja kumppaneille.

2 Cuculusta verkosta syöksynee-
nä Iurmossa 18.8.1370 klo 17.25.

Pekko Helo
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Käätyjärvi
9.5.1976. Ranta
on pengerretty
ja kerrostalojen
ra kenta m in e n
aloirettu. Tästä
alkoi lintujen
hupeneminen,
Etualan pesimä
saarckkeetkin
on peitetty so
'alla.

Lintujärven muistolle
Tämä tarina sai alkunsa kun eräänä päivänä vierailin lin-
tuharrastuksen alkuaikojeni lintujärvellä. Sydän viiltäen
jouduin toteamaan järven nykytilan. Olkoon tämä pieni
juttuni puolustus kaikille vielä suojelemattomille lintujär-
ville ja lintupaikoille yleensä. Toimikaa ennenkuin on myö-
häistä !

]ärveni oli Uudenk;rupungin Kää
tyjärvi. Parhairnmallakaan tahdol-
la en enää voi sanoa on, vaikka jär-
vi sinänsä onkin vielä olemassa.
Käätyjärvi, joka sijaitsee Uuden-
kaupungin välittömässä 1äheisyy-
dessä, oli vielä vuosikymmen sit
ten kohlalaisen hyvä lintupaikka.
Lintuvesi inventoinnoissa se luoki
teltiin maakunnallisesti arvokkaak-
si lintuvedeksi. Pesihän tällä pie
nellä jär'vellä parhaimmillaan noin
150 vesilintuparia.

Järvellä ei nähty koskaan nyky-
ään lintumiehiä kiinnostavia har-
vinaisuuksia, rnutta pesimäpaikka
na se tarjosi suojan monenlaisillr:

vesilinnuille sekä muillekin ranto-
jen asukkaille. |ärvellå viihtyivåt
yhtä hyvin sinisorsat, tavit, haapa-
nat, lapaso.sat kuin puna ja luk-
kasotkatkin. joita huippuvuosina
oli kymmeniä pareia. Uikuista
nustakulkku-uikku oli jokakesäi-
nen vieras, parhaimmillaan järvel-
iä pesi 5 paria. Myös härkälintua
ja jouhisorsaa tavattiin silloin täl-
lorn. 19lU luvun alussa larvelld pe
si vielä noin 1000 naurulokkia.

Ruovikko houkutteli säännöili'
sesti ruskosuohaukan paikalle. Lie
neepä laji pesiq,'tkiD järve]]ä ioina-
kin vuosina. Myös sen sinistä serk-
kua tavattiin verraten usein.

Rauno Laine



Kadonnut idylli
Mieleeni ovat jääneet ne lukui

sat aamut, jolloin jo auringonnou-
sun aikaan istuskelin jossain jär
ven rannalla katsellen ja kuunnel
ien heräävää lintujärveä. Twnellä
jårven pinnalle souteli lukuisia ve-
silintu ja, punajalkaviklot ja metsä
viklot viipottivat äänekkäästi ran-
toja pitkin, kala- ja lapiniiirat kisai-
livat keskenään veden yllä saaden
silloin tällöin seuraa karheaääni-
sestä rä"\rskästä. Puhumattakaan
rantojen pikkulintujen aamukon-
sertista, punavalpusia, kerttusia,
kerttuja ym. Tarkkailumahdolli-
suudet iärvelle olivat erinomaisei.
Iossain järven saarekkeessa asus-
tcli kyhmyioutsenpari aamutoimi
aan suorittaen.

N14 siis tämä idylli on iäksi men-
nyttä. Mitään ei ole enää jäljellä,
maisema on pilattu ja linnut häi-
pyneet. En enää koskaan voi aamu-
tuinaan istuskella järvcn rannal-
la leppoisasta kesäaamusta naut-
tien. Mikä pahinta, tällaisia Kääty-
järviä on Suomessa paljon. Parem-
piakin lintujärviä on edesvastuut-
tomasti tuhottu. Kokemuksia tästä
lieneen jokaisella lintuharrastajalla
Suomen niemellä.

Se tuttu tarina
Käätyjärvi edustaa tyypillisim-

milläån esimerkkiä siitä. miten ar-
vokas lintupaikka voidaan pala pa
lalta tuhota. Järven kohtaloksi koi-
tui kasvava Uusikaupunki. Aluksi
piti saadå tie joka veisi tähän ci-
tyyn paria minuuttia nopeammin.
Ja tiehän tehtiin. Suoraan yli kah
laajalietteiden, ioissa vielä
1960luvulla tapasi syksyisin
kuovi- ja pikkusirreiä ia runsaasti
muita kahlaajia. Samalla jäi tien al-
le osia rehevästä kosteikosta, ioka
oli nokikanojen ja sotkien suosima
asuinpaikka.

Kasvava kaupunki tarvitsi myös
asuntoja. Järven taakse alkoi vähi-
tellcn ilmestyä rumia betonilaati

koita- kerrosfaloiksi kai niitä krrt-
sutaan. Kalliot. joilta aikanaan pys
tyi tarkkail€maan järven elämää,
jäivät våhitcllen kerrostalo jen pe-
rustoiksi. Näinköhän ihmisiä r'ede-
tään huulesta. Myydään asuntoja
luonnonkauniista paikasta. Mitään
ei tosin puhuta siitä, että parin
vuoden päästä saat jo katsella vas-
takkaisen kerrostalon betonisei-
nää.

Vcsilintumäärät romahtivai. Yl
lättäen vain tukkasotka jatkoi li-
sääntymistään. Kuitenkin nekin
pian häipyivät. Punasotkat olivat jo
aika päiväå sitten karistaneet jär-
ven vedenpärskeet räpylistään.
Naurulokit häipyivät myös, osaksi
johtuen myös järven veden sään-
nöstelystä.

Iotta tuho olisi varmasti tävdel-
linen, on järven kostea ja rehevä
Kalannin puoleinen pää jyrätty nyt
hiekkakentäksi, jottei varmasti yk-
sikään luontoa rumentava kukka
nen pääsisi siellå kasvamaan. Li-
säksi on tasattu myös entiset lin-
tujen pesimäsaarekkeet pelkäksi
soraksi. Näille on rakennettu jär-
ven poikki myös sorateiiä. Kaikki
cntisct pesimäsaarekkeet ja pcsi-
märuovikot ovat nyt matalina, pa-
himmissa tapauksissa solakerrok-
sen alla.

Linnustoon vaikutus on tietysti
ollut katastrofaalinen. Muutamaa
itsepäistä sinisorsaa ja tavia lukuun
ottamatta ei elämää järvellä enää
ole. KäätyjäNi on nJ..t kuin mikä ta
hansa karu sorakuoppaan nuo-
dostunut järvi.

Valistusta
tarvitaan yhä

Kun ajatteleekin että täståkin jär
vestä olisi pieneilä vaivalla saanut
oivallisen opetuskohteen luonnon
ja linnuston tuntemuksessa ja to-
dellisen virkistyskohteen, ei voi
kuin säälitellä sitä lyhytnäköisvyt-
tä, joka saa tällaisia tuloksia ai-
kaan. Käätyjärvi ei varmaan edes
edusta karmeinta esimerkkiä.

Nykyajan ihminen tarvitsee
kaikkien osamaksu- ja velkaerien
keskeliä paikkoja, joissa voi viettää
omia sinisiä hetkiään. Olkoon se

vaikka aamu lintujärven partaalla,
kuien allckirjoittaneella aikanaan
edesmenneen Käätyjärven ran
noilla.

Jotta tulevaisuudessakin saisim-
me nauttia tällaisista lintupaikois-
ta, ei yleiscn valistuksen merkitys-
tä voi olla ko.ostamatta. Vain sil-
loin kun yksittäiset ihmiset saa-
daan huomaamaan luonnon alvot,
voidaan päästä tuloksiin. Koskaan
ei linturetkellä saa olla niin kiiret-
tä, ettei ehtisi vastata maallikkojen
kysymyksiin tai opastaa mahdolli-
sesti uutta nyt vielä polvenkorkuis-
ta, luonnonsuojelijaa luonnon tun-
temuksessa. Yksittäisten paikallis-
yhdistysten merkitystä ei voi olla
koroslamatta.

Sammanfattning
Till minnet av en fågelsjö
ÄOFs nångåriga ordförande besk-
river i sin uppsats en fågelsjös öde
som blev honom mycket kär under
ungdomsåren.

Sjön Käätyjärvi ligger strax intill
stadskärnan i småstaden Nystad.
Den lilla sjön var ännu i början av
1970-talet en betydande fågelsjö på
landskapsnivå rik av häckande än-
der och svarthakedoppingar.

På grund av en misslyckad och
okunnig stadsplanering förstördes
den totalt som fågelsjö på
19Bo-talet. Våssen täckles med grus
och stränderna blev omringade av

höghus. Det bästa häckningsområ-
det blev under en landsväg. I ett se-
nare skede byggdes promenadsti
gar över sjön.

Fågelsjön mitt i staden skulle ha
varit av stort värde som rekreati-
onsr-:mråde r.:ch som skolornas un-
dervisningsplats. Det behövs fort-
farande mera jnformation i miljöf-
rågor bland beslutsfattarna och
där har lokala ornitok:gföreningar
en viktig arbetsuppgift.



r.'rT- ja PI-äåniä

Pieni
aanl-
hakemisto
Pikkulintujen määritys pe-
rustu u palloltr aan[n. Aanta
ei juurikaan voi opetella kir-
joista. Toisaalta opitutkin
äänet tuppaavat unohtu-
maan jo yhdessäkin talves-
sa. Noiden u nohtu neiden
ää nten kertausta varten on
koottu oheinen pieni var
puslintujen äänihakemisto.

Kertauksen ohella hakernistosta
saattaa olla muutakin h!ötyii miiii
riiysil össä, toisaaita vinkkien an'
tajarlir, toisaalta r,lrhenriirilit!'sten
ehkäisiiänä.

Äiinikuvaukset on olcttu s ellai
sinaaD teoksesta Pohjolan iinnul
viirikuvin. Mukaan on kelltuLttettu
varpuslintujen Iunousornaisia len
to. kutsu vm. ääl]iä. ei kuitenkaan
r,irrsin;risia iauluä?iniä. I-isäksi or
muistetta!,a. että lintujerr Iroikasel
r,'tcnkin loppukesällä päästelevfil
suurin joukoin erilaisia i'htp1's 16

kerjuuääniä, joita tässä hak0mis
tossa ei ole nukana. Nuo ]loikas:i;i-
ncihän ovat rrseimmiten TSII- lai
SRI I{y"vt)pisiai kork{)ita aiäniä.

Tiirnä hakenisto lieuec cnsint
lnåine11 lajissaan. joten äänicn r"vh
nlitteiv otsikoideD allc saattaa rno-
nin paikoin ollir lukijar mielestä
jollain tavalla pielessä. fcrkaint;n
han h0hmottaa iiiinari ai\,an olnal
la tavallaan. Tiihän ongelmaan ci
ole muuta lääkettä kuin mukaLrltaa
]rakerlisto jokaisen omiru mirliy-
rrvsien mrrkaiseksi. Lässä oll joka
ialrauksl]ssa runko larjolla.

korkea håtäirlen 'l lljl lljl ll ...
kilkas Tlijflljlll.j
käheä TII'IIIjIll-...
vihell!s TII Tll TI f l ll l
äänDähdys PIII
itsepäjsesli toistuva Tl, l l, 'll
rojmakas 'I I ll 'llT, TIT...
vtjinlakas IJI. TJI, '111...

inltävä PIT PI I PIT
tak{iva Pl-lNI Pl,iNT Pl lNl'

hippiåinen, pylstötiaiDen
siniiiaincn

pvv
luniLLrikiuru
metsäkirvinen
luotokirvinen
lspinkir!,inen
ki{osieppo

2. TSI- ja TSU-ääniä
ll]riilii TSI
ohul terii\,ä lSll
!cn:ihtan ä l SIll
sururr1ieliner'ISIIH
tcrävä PSlll
pistä\,iin teriivä PSll PSll PSll
Iåpitunkevan terä\,ä TSIlT
k0va vihell!'s '1 S1lP
terii!ä SllP
kirkas lSVllP
heleä VTSlY
TS]I iIYIT
\'enählävä l SIIrflYY
!cn:iht;i!'ä vihellvs TSY\:IlST
nonäsointinen ISLlll iåi 'I SIYY
nouseu ISUII
lev,.ä nouse!'ä TSÄll
hiljainen DIY DIY DSYII
krrrrlrva käheä TsÄÄ'lsÄÄ
silputta\,a TSILP
!arpusmäir!en TSLIRP

tikli. .autiaiDen. nokkavarpunen
puukjipjjä, kellasirkku. punarinta ynl
punak)'lkirastas
pajusilkku
lapinkilvinen
pähkinånakkeli
k! ningaskalastaja
saiakieli
sepelsieppo
nullrmikir\,iren

lalitiaineII
kLrusitiåinen
kirjosiipiLruniliniLr
vihclvarpuncn
kehahcrnppo. pLldavarpunen
urpiäint]n
vuorihemppo
hömötiainen. lapirtiainen
rarpunen, pikkuvalpunen
peippo

3. TSRI- ja SRI-ääniä
sirnhtala DRSI
sirahiara TSRI
rnel.llinen'fSRII
tirskahtava TSItI TSRI

tunturikiuru, kcliavästäräkki
harmaasieppo, kir josieppD, punarinta
rauiiainen
pvrsiötiainen
hippiäinen
punkiipijå
mustaraslas, nokkavarpunen
iilhi
mcisäkirviner
r:iysläspääsk!,t törnläpääsky

hålälnen henio S It I I"Sttl ].S ltll
sirisevä SRII SRII SRII
sirahdus SRRI
helisevä sirinii Slll RRRIT R

vieno sirisevii SISISISISI
valitla!,a TSRIY\'. TSRIYY

a- TSRIT-åäniä
DSRIP
sirahtavä DSRIT
sirahtåva PSR IIT
särählävå TSRIIP
\,lrimakas TSRIT TSRI I'
\.oimäkas VSRIT

s. HIYY" ia HYIT"åäniä
pilk;i lasaincn lllll
terävä HJII
pehmcä HIIYY
pehmeä haikea TJYY
!icno IIYYI
sclle;i IIYIT

heleä HYIII'
nouseva DVYII I'
\oinrakäs HUII'

keltasirkku
lapinuunilintu
iuotokirvinen
sitrLruna\,ästäräkki
påhkinänakkeli

iilialtli
kivitaskr. peltDsirkku, sinirinla
punatulkku
siritiäjä
pajulintu. lapinuunilintLr
tiltaltU. peippo, laliiiahen. leppälintu,
saiakieli

viherpcippo
kullarinta

Raino Prinni



6. TIK- ja TSIK-ääniå
:\ h\1 terä\'ä TSIK larllurastas, nc'kkavarpunen, kirjosiep-

po. kelta-, kulla,, pikku- ia pohjansirk-
ku. pensassirkkalintu
kcltasirkku
harrnaasirkku. pikkrlsirkku
punaf inta, viilakertiunen
punarinta, pensassirkkalinlu

edelljstä pehmeämpi DSIP
kuivempi. Däpsalrtava PTJK
lcrävä tiksrrhrs TIK 1åi TTKS
nopea rätinä TIKTIK{]K...

7. TAK- ia TSAK-ääniä
maiskuttava DÄK DAK
nåksahiåvå DSAK
voimakas maiskutus DSÅK

kova maiskutus TSÄK

kathea maiskulus DSttÄK
pehm-.ähkö TSEK
heikko sårähtåvä SREK rai TREK
måtala samea TSUK-TSUK...

8, TSRR-ääniä (ritinää ja surinaa)
särisevä TSRR'lSltR
sårähdys TSRR'l
pitkä särinä TSRRRR
särinä IISHRRRRRK
karhea sirinä IiRRRRRR
sårisevä TRR'f
rilisevä DRRT 

'RRTråtinå DSÄK-l)SK-DSK-DK-DK'...
räiinä TRRrl'RRR TRRR-TRRTTRRR
nopea rätinå TIKif IKjf Kjf K-...
lapinsirrjmäillen DRRR
lyhyt kuiva PRRIT
soirniton k iva rahina
kurahdus KRRL
surina DRRSYl
käheä venähtävä DSRI I
sLIIisc\,a BSHRR
surahtava DRSII
sirahiava DRSI
surina DSRRRR
karhea surahdus
karhea KARRRR
HYIT KRRRR

pyrstötiainen
kirjosieppo. sepelsieppo
herne-, pensas, kirio ja musiapääkerl
1u, rrloko- ja rastaskeritunen
luhla ja viitakertiunen, pensassirkka
I riu
satakieli, siniriDia, pikkulepinkäinen
luhia- ja viitakerttunen
rytikerttunen
mustaraslas. laulLlraslas

pyrstötiainen, lapintiainen
peukaloin€n

kirjokerttu

pikkusieppo
kirjosieppo
prnakylkirastas
punarinta. pensassirkkalintu
kiuru
råvståspääsky
törmäpääsky
kiuru
ki!ilasku. pensastasku
perlsaskertt
melsäkirvinen
pulmunen
lunturikiuru, keliavästäräkki
rpiairen

ktJitarainen
råstaskeritunen
satakicli

HYIII HYIT
Peippo vai punavarpunen?

I

s. IYB- ja KJYK-äänet sekä näppäilyt
näppäilevä BLf
vai ca BT BYI BYT
pellmeä vaimea pulputus
hilllriy IYB
natala jÄK.
lruhrnea K[,\ K..
kova KTqK KlÄK
r ctalliren KIP KiP tai KYP KYP
edellislä sa ear:rpj Kill'I
cdelllsra \ärmei)npl u1 I rrr I

metälliren näppäilv DSU-DSUP
edellistä kuivempi DJU lllUK
räppäily DIY'rllY DIYP
hiljail]en näppäily DIY DIY
nopea klriva DEDED EDE
näppåily DK-DK

peliosirkku
punåtulkku
lä!,iokuurna
peippo
järripeippo
punakylkirastas
pikkuvarpunert
pikku' ja is.Jkäpylinh.r
kirjosiipikäpylinru
lapirtiaincn
rrrpiainen
hemppo
viherpeippo
vuorihemppo
lapinsirkku
leppäiinlu

TSRIIP våi VTSIY?



10. Muita yksitavuisia ääniä
\.t]irlrakirs YSItI
karhoa räj;ihlrnii BSRl LI

\,nrpLrsrnainen TSrYf nllInmikirvinen
pajuslrkku
t ntrrrikiLrrLr
pulnunel
lapinsirkku
liirripeippo
kj,losiipikiip!liDiu
råkiitiirastäs
ter\'åp;i;iskv
Ieippo, tälitjiiinef
niitt!,kirvrrron
kiuru

t,,;,;
L

,!, i ,'

,1

TVIN K _ TVINK TVINK

;iiinn:ihd\s SIY
kirkirs TIY
hcle;l llllYB
kliheå \.e,1;llliirä llSli\Å
k:ih0:i !0ll;iIl;n ä KÄÄK K:\ÄK
kLrva kuuL \a KV ll
raikuvd SYIIR SVIlR
ku u i,r\ a l\jl\K
ter:n;l lSl iST IS'1...
li\crlii|ii DRLIU

r2. i\ä n isari,,ja
korkca hal;iincD l ll{ llrl'l L..
hauras \'alitlala Jl lli JI tll lll
korkca valitiava PRI(l PRll{)
korknn l,discr:i ISII lll lll H1...
s;rks;ilvs lSi\'l l S/iI Tsiil.
maisk,rfi a!å llS.\ DSIIDSÄ
\rrinäkas lcrc;i ils\ifiT DS\ÄT lls\Al
leve;i ll ouserå VAll-\i;\ll Vi\ll...
voinralias 1 \.]i1' 1\",'i'r' 1 \Alt..
kurihr\ lr -I{ rll' 1L I'f 'lll I1'...
kiihLeä r'SÄK 'r'Si\ KjtS^ t(jfsÄ Krt SK
IiJKsvi\.s KSJ]iK KS I/iK KSJÄK,..,
c.ldlislii lirncätrpi KSRtrK KISK-..
vihlo!a hiruto I SVIIjIS\/lljfSV lI
kirsk',\'I KSIItI KSlK KSi K-...
h;jl:iin1:n rrpaLtelu TSRE.:IE fil'E l-
,,,pailclL, l l l'li\jl lilllr\rl lA...
seka\lla h;iliDli;i lSljl SIrl SIlllT

hippiä Lren, p-vrs1öiiainen
lunturikiu[r
liiunr

pikkulaqrunen
kultarinlä
lNhlokertiu

påhlin:inakkelj
påhLi änakkeli
p-.ukaloincn
r:ikiiiiiraslas

Iuulurastas

j;irripeippo
niill\ kin inen

e

.1

:11. Useampitavuisia ääniä
kova kuului,a KVIIK\JII rikitiirasias

lavi{rkuu rna
haalapääsLr
haarapiläs)tr
kargaskiul'lr
niill\,kirvirlen

peilosirkhl
!äståräkki
lieltaheurppo
haaraPäilsky
viitatiåinen
luhlakertluncn
kultarirra
rikli

tiivbldtiaincn
pulmLrncn
kiritaskLr

Lcppälinhr
salakieli
pclrosirkku

kirios i;p;uunjlinhl

kuulu!a f l-Yl Jll lai TLljl'l\ \'
nopca Irehrneii l l,lliIYI
ir0p.il pchrroii \rlTvlT
soinl Lrva KLTYKI-l
hiljain.rn l SIlJl l'
heleä \'TSIY
Lclcii DSILY
hlrLsliäht;n':i l SIl,ilr
hr:LskiiItiirii CIR l,l l'
kiihkcä PSlLil
nopca lJI l SJii
Lätiiincn l SriBl
kuuluva LrS^ rlSi\rll
hclt(krv:i l lK TIDLIT
hclskähtä\,ä l Illl,lLI I'
kirkas hellneile\;i K IL,l LIl,l l'
iloinen kiiinii KiLl LlLIl,l
1IJ]I TSAKJISAK
I IJY l itKi ,ti{

lIYJ1' DK DK
HYll'Ktult t
H JI.I]S I.\''fs -H\ t1'
rriniihl:n'ii 'l SIIrl lYY
\,en;ihtä\'ii 1'SYl-lIS l

leveä nouseva TsÄll
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:l:8

Mäiti \hlta
:l:1, 1r3, 1:18, 2:1, 3 4::l ja 3-4t30



Kokous tulee pian.
Oletko valmis?

Kaukaa tulleelle esitelmöitsijälle ei
ole kovin inspiroivaa, jos salissa
nuokkuu pari-kolmekymmentä
enemmän tai vähemmän asiasta
innostunutta. Tämä voi johtaa sii-
hen, että esitelmöitsijä kertoo ol-
leensa TLYn kokouksessa. mutta ei
siellä juuri kuuliioita oilut. Tältä
paikkakunnalta ei sitten enåä esi-
telmöitsiiäapua saadakaan. Kuka
viitsii lähteä Turkuun muutaman
kuulijan takia.

Olisi toivottavaa, että kun ohjel-
massa on ulkopaikkakuntalainen
esitelmöitsijä, kokouksiin tulijat
vaikkapa raahaisivat kaverinsa pai-
kalle. Opintokeskus edellyttää
myös tiettyä kuulijamäärää, muu'
ten kokouskulut jäävät pelkästään
yhdistyksen itsensä hoidettaviksi.
Joten muutaman osanottaian ko-
koukset saattavat muodostua yh-
distykselle kovinkin kalliiksi.

TLYn ohielmassa oli 7.12. us-
koakseni hyvinkin mielenkiintoi-
nen esitelmä Intian ja Nepalin
matkakokemuksista. Mutta mikä
oli jäsenistön vastaus tähän tar
joukseen, runsaat 20 kuulijaa. Vas-
taavia tilaisuuksia ei enää TLYn
puitteissa järjestetä, tulee Turkuun
sitten kuinka kova nimi tahansa.
Hallitus on jo nyt päättänYt har-
ventaa ensi vuoden kokousmääriä.
Keväällä pidetään yksi kokous nor-
maalia vähemrnän, eli kolne ko-
kousta. Katsotaan vaikuttaako tä
mä kokousten osanottajamåäriin
lisäävästi.

Muutama vuosi sitten erästä
TI-Yn tunnettua kunniajäsentä
kuunteli kolmekymmentä ihmistä.
Tämä oli kerta, iolloin tunnustan
puheeniohtajana hävenneeni. Ker-
tokaa hyvät ihmiset mitä te kokouk-
silta odotatte! lokainen kokous ei
voi sisältää esitelmää jostain lintu-
harvinaisuudesta tai hyvästä lintu-
paikasta. Kun tällaista sitten tarjo-
taan kuten 7.12.. on tuloksena lai-
mea kiinnostus. Jos iollakin on vii-
sasten kiveä tarjolla, niin heittäkää
se meille fei meihin).
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Jo pitemmän aikaa on ollut
havaittavissa vähenevä kiin-
nostus yhdistyksen ko-
kouksia kohtaan. Haluai-
simme kernaasti tietää mi-
tä jäsenet oikein kokouksil-
ta odottavat. Pyrimme nä-
mä toiveet tietenkin mah-
dollisuuksien mukaan to-
teuttamaan.

Luulisi kokousten palvelevan
myös sosiaalisia tarpeita. Kaukana
ovat ne ajat, jolloin kokouksiin tul-
tiin tapaamaan ihrnisiä ja kuule-
maan viimeisiä uutisia linnuista.
Nykydän ei kokouksissa kukaan
uskalla kertoa viimeisiä lintuha'
vaintoja {epäonnistuneet pinna-
huutokaupatl, pelkäävät kai että
nuoret noviisit saavat nämä ha-

vainnot tietoonsa. Nuoremmille
juuri kokoukset olisivatkintietojen
saannin kannalta tärkeitä. Ntt ko-
kousten lopuitua jokaisella on hil-
litön kiire ulos.

Pitäisikö tehdä kuten erään yh
distyksen hallitus teki. Tällå yhdis-
tyksellä oli myös samanlainen on-
gelma kuin TLYIIä. Hallitus löi vii-
saat päänsä yhteen sillä seurauk-
sella, että seuraavan kokouksen esi-
tyslistalla luki: "Paljastetaan edel-
lisen hallituksen taloudelliset vää-
rinkäytökset". Kokoussali oli ko-
kouksen alkaessa ääriään myöten
täynnä...

'lhlkoot vielä sanotuksi, että tål-
lä kirjoituksella en todellakaan ha-
lua mollata iltatyöläisiä, maaseu-
duila asuvia tms. Kokousten pito
on ehkä valitettavasti keskittynyt
Turkuun, joten pitkien matkoien
takaa låhteminen on tietenkin vai-
keaa. Mutta kun Turussa asuvista-
kin käy kokouksissa vain noin
10-15 o/o, on jotain vialla. Paikal-
linen Luonnosuojeluyhdistys lo-
petti taannoin jäseniltansa koska
kukaan ei niissä käynyt. TLYssä ei
saa käydä samoin. Tulkaa nyt aina-
kin katsomaan uutta puheenjohta'
jaa, jos vanha jo alkoi kyllästyttää.

Varsinais-Suomen kansanomaiset
linnunnimet talteen
1'l,Y järjestää vuonna 19Bg kampanjan, jonka tarkoituksena on kerä-
tä talteen vanhoja kansanomaisia linnunnimiä Varsinais Suomen ja
sen rajakuntien alueelta. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten nämä
nimet mahdollisesti ovat syntyneet ja mistä ne iohtuvat.

Tiedoista julkaistaan vuonna 1990 yhteenveto, jossa tietojen anta-
jien nimet mainitaan.

Toivomme, että tällaisia nimiå tietävät toimittaisivat tietonsa kir-
jallisesti TLY:n postilokeroon (PL 87, zoT11 Turku). Keräysaikaa
on 31,12.1989 asti. Samassa yhteydessä voi tehdä ennakkotilauksen
julkaistavasta yhteenvedosta.

Yhdisiys toivoo runsasta osanottoa tähän kampanjaan. Lisätietoja
saa Rauno Laineelta [921-304 562].

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry
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