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TLY:n nuoret retkellä Kökarissa.
(vas. takana Rami Lindroos, edessä
Paavo Sallinen ja Petri Parvinen, ta-
kana Markus Virtanen la oik. Tomi
Kaiianen.

Avoin tapaus - IJkuli 4192

Puolitoista viikkoa ennen UkLrli ,l/92:n painanrisre saimnrc rictää. ertä
Juodunme tekemäån kysciscn nirneron. C)lihan nclosnu erolla nyt jo kiire
nruutenkin, mutta ehdolon dead linc oli helrnikuun loppu. Lehli pili saada
postiinhelmikuun aikana 1ar muutcn TLY jouluisi naksamaan isot nraksIt.

Liudestx toimitLlskunnasta ei kcllädn ollut lehdelllailtokokenusra juuri
ollenkaen.juttuja ei ollut tarpeeksi. Uku lin kuva-arkislo oli Nauvossa je aik aa
oli \,ähän. nrulta nunrero piti saada ulos.

Ei iruttanut muu kuin tarllLla hiirkliii saNislt ja alker kilsaenluan lchtcii.
Suurir'nrrraksi ongelmaksi osoittauluival ku\åt. Errlnte ehtineet lainata otis-
liirin kuvia. jolen ainoaksi rnahdollisuLrdeksi.jäiviir onral LLrva-arkislolnlnc.
Tilssi tahdomnle erilli\csti kiiIrili Tinrc] Nikkrsra. jott il tan liilllrin lehdcn
sivut olisivet huontattavllsti lirfteitDtpia. Suuret kiitokset ansaitscc lD\,ds
llnr.rr Pr I . ioklrn nr pli.'1 irn ol.r.l:r -.r.,nl'1rtui:, :.1'1.,

Tulevaisuutccn voimmc kuitcnkin suhritutua !'rloi\esri. sillii t,kulin l/91
malskur onjo kasassa.ia useit hcnkilöl ovar lupautuneet kifioittalnann ju u je
tai låinaanrilen v:rlokuvia. Lehden tulevasta linjlsta voimme sanoa. ettii
pyrimlDe .iulkaisemaan cncmnliin kev],' i1li kifioituksia. kutc0 tttkakerlo
rrrLrk\ia (pliriasiasaa Wc\icmiltii). hai]lslttlelu.ja.ia ptki oita. Asclndr.tsr lule
!al säilvttarrään sarjakuvat .ja kttsiuksct. Tieteellrsia artilkclcitr cntntc
ilinakaan lule lisaiailnliiin. ntuttt .jokunen tulltan ilnrci\esri .iLrlkåisc|lulrl
\uode!\u. Nliissiikin tulcrnnrc suorintaan l),hyilli iullu.ia. sillli onhirn rlirnai
senl:i:in h iLn astxjal l eht i.

.lotla Likulisla \aatlisiin entistiikin hienonrpi l!'hti. toivon]l]]e leillri raken
tavaa kriliikkiri ( rultit \ ilin posilr i! istnI). Toivontntc I c iclän huorDioi\ an. ellii
toimituskunra on nuortt. jolen hLtunlori on sen mukai\tii. Haslalavi\ta. beibil

'IurLr\sa. Korkeilvuo|cnkedrllt 7.1 l99l kloll 15

Toill1iluskunnan puolc\ta Sumlo Kunltu



Eli nykynuoriso lintuharrasta.i ina

Takavuosien Inenestysiskelmä "lin-
tu ja lapsi ' on taas ajankohtainen.
Joka nicmcnnotko ja saarelma pursu-
aa taas toinen toistaan innokkaampaa
nuorta, Oskarin suvisaappaan kokoisla,
uutta lintuharrastajapolvea. O tem-
pores. o morcs, sicllä he kulkevat
j ärjeste lm äk ameroineen, kauk oputk i-
neen, Leizeineen ja superpiippareinccn
kuin elävät optiikkamainokset ja pu,
huvat asiantuntevasti keskimmäi\en
tertiaalin ja uloimmaisen siipisulän
eroisla.

Jo mcncc pyörälle viihemrnästa-
kin ensi askeleensa l:ihcs 30 vuotta
sittcn lintuharrastLlkscssa ottanut kalk-
kjs, joka häpcillen yrirläd piiloftaa
poveensa ikäloppu jakiikarcitaan, loilla
jos sää on suotuisa voi iopå erottxa

Lintu ja lapsi

linnunkin. Tai yrjttää epiitoivoisena
muistella kenoltiinko Jokamiehen Lin
tukirjassa mitään.jostain lcrtiaaleis-
ta. Myös jo vuosikymmcncn palvel
lut retkiasuslekokonaisuus. .johon
!anha konklri on NllN lyylyväinen,
saa osakseen lähinnä hyväntahtoista
hymyilyä nykyaian merkkituotenuori
solta.

Ja uskaltavat mokomat vielä epäil
lä. Ennen ei vanhempia aseleltu k_v-

seenalaiseksi. Nyt konkarinkin pitää
JOPA sclittää mislä on tunrenutjon,
kun lajin. Ei riitä cnää se. etiä vanhus
loleaa pienen pisteen taivaalla ole-
van kovan luokan pinna. Vaan joutuu
hän heli kysymystcn rislituleen, pai-
naen päänsä kohti äiti maata ja tun
nustaenj että munå opettaa kanaa.

Ennen vanhat kertoivat armolli
sesti jostain kovasta havainnosta viik
kojen pääs11. jos yleensä kertoivxt.
Nyt nuoret saaval nämä ljetonsaJOPA
ENNEN vanhuksia. Huh, huh, onpa
maailma mullillaan. Ja joskus pääse-
vät pinnapaikoillekin ENNEN.

Jit monenlaistå listaa pilävåt ja
suurella innolla vuodenpinnoistakin
puhuvat. Jo toukokuussa kysyvä1 van-
halta, että joko on 200 rikki. Ja taas
painaa konkåri katseensa kohti maa-
1a.

Yökaudet toisensa jälkeen met
sässä loikkivat kLlin aropuput. van-
hus Jo puolcssa välissä punkkaan (ei
punkkuun) kellistyy.

Linnun jo paljon ennen havaitse-
val, joutuupa jopa kunnianarvoisa

Nuoriso valtaa staijikallsit.
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Rauski hieman håmilään Karesuvannon pusikoissa.

konkari KYSYMAAN rrtiss ji lintu on
S:iälivän katseen rähn1åsilnliiiseen
vanhukseen tällöin luovat.

Ja hilpcään nauruun hör:ihlävä1,
ktln konkari lintupaikålle itiiautolla
kaasuttaa. itse bemarin jlrnersunerois-
ta keskustelevat. Konkarin auton hy-
viintahtoisesli virnuillen käyntiin
lyönlävät.

Ja säälimälöntä leikkiä vanhasta
laskettelevat. ihmeissäiin konkari täIä
ymnrärtää yrittää. Vanhan omalaa-
tuisuuksille naura!al ja omaa sisäpii-
rihuumoriaan viljelevdt.

Ja pian jo pinnamatrikkelissa nis-

kaan hengittävär, vaikka itse olivat
!asta pilke vanheInpiensa silmäkul-
rnassa, kun konkari ensi bongausret-
ket teki.

On maailrna mullillaan. tolisesli
on. Mihin uskaltaa konkaricnää men
nä. Jokapuolella on vastassa n:iitä
nykya.jan nuoria. Keskelle upottavaa,
helleiköis1ä suota voi vanhus viclä
istahtaa ja miettjä aikoja kultaisia,
jolka eivät enää koskaan palaa- Vaan
pian jo sinnekin löytänevel tiensä.
Vielä räällä. keskellä rämeträ. voi
vanhus noståa silmilleen monesti
kolhilut kiikarinsa koinsyiim issä ret-

kivaattcissaan. vuodcn l970viinreislä
huutoa, ja ihailla pajulintua. Hei mi
ten oli. eikö joku nuorijuuri puhunut
lyllarien tertiaalien eroista...

Kcskclle korpea hän voiparkkee
ralil rakkaan itäautonsa. pois juppi
nuorison Iicltd. Tääilä vallitsee rauha
ja hiljaisuus. Ei ole kukaan kysele
mässä mitään. Mufia toisaalla ei kaiu
myöskään nLrorlen iloinen puheenso
rina, eika nousc ilmoille nuonen svväl-
linen kiinnostus lintuihin. Yksikseen
vain saa vanhus vaeltaa.

Ei. mirn olisi lintuharrasrus krLi-
tenkaan ilman näitä urLdcn sukupol-
ven edustajial Mihin menisi linnr
halraslus ilman tulevaisuuden toivo
.jal Pois kuihtuisi vallan kokonaan,
lintuyhdislystenkin muistolle vaio tuuli
henkäilisi. Siinli kaksi vanhaa lin
lujätkäii istuisi hämyssii illanja mict
lis i. että muistatko aj at entiset, nyt ei
ne nuoret,.-

Jotcn taidanpa lähteä täslä maas
toon. Ehkä tapaxn siellä näitii nyk)'
nuoria ja opin heiltä jotakin. Haluan
myijs nähd.i kun TERVAPAASKYT
ilmassa leikkiä lyövdt, puhukoot nuo
riso nistä kirskuista tai muusta ta-
hansa. Vanhan kieli ei cniiä käiinny
näihin nykyaian keinotekoisiin nimi
n'ruutoksiin. Siispä hynlyill:iain kun
lavataan ja yritetään ymmärtiiä. puo
lin ja toisin. l

RAUNO-SETÄ

Nuoria työntämässä vanhan konkarin "iläautoa" käyntiin.





Ilmari Pulli

Picni vene etenee hitaasti yhli kau-
emmus rrrer elle. i\'funlere haiviii:i \:i
hitcllen nrikyr ista. l-llapln selällli pelko
häi!iihtiiä nr ielessri. sill:i edcllis\'ii-
kollå olinll]re !,rihailLi hukkul slmoil
1a ves illii. N1t tuuli onneksi vain hen
käilec kcv)'es1i.

Määränfiia kohonr yksinlii\end
ravan neren keskellä. Tälii ennen
ol.mme nlihneet sen vrrir meliko|t is
sr. J innittynein askelin aslumme

alhln. K iintcä rnaa.irlkoicn alla tun
luu lurvallisclta.

Lähcllä ranrra löyIyy picnilchto.
jonka maata peittlä paksu san'ln]al
pcitc. N4aa huokaa kosleu11a ja askel
uppoaa svvälin. Melsän suojassa me
ren kohinir vaimenee tiheäksi hiljai
suudeksi. rrelkein epätodelliseksi.

Muisto

Pcloltirvr se ci kuilenkaan ole. kutcn
c-i saariklan. Pikemminkin r-stli\':illi-
rten .ja vieraanvar rinen.

'fellrn py\t)1:inrrrrc ) lö\ rriier
rintcescen. jossa on kui!enrpda. Nii
lynlaikkujcn heinai on.jo kellestunul.
Vain miikinreiranissa on e n:iä vii.iii
menneestä kcsästi.

Poh joispuolellir virltevankokoisc't
nrainingit tuntuval tulcVan öärcllö-
myydesta l)ödc'ssään hilJaa ranlaan.
Lähes ryyni ilma lekee lilanleesla
aavenraisen Harrnaa pilvipeittokin
on liikkumattomana harsone korkc-
alla taivaanlaella.

Kcskellä hiljai\uulla valke ksi
kalkkiutuneet ranlakivel kaikuvat
tuhansia äänlä. Henlo {uule11vire lii
käuttaÅ kald jassa kiinniolevaa höv

henlli. Joslain kuuluu vairnea pill i.
Kierrirlnln!' \all{r kiirccttli. Ermrc
.juuri puhu toisillrlll rc. Aika tunruu
p\'\ähl!rrecn.

Kcskcllii \rarta hvlättl talo kilt
soo tyhjin ikkuna rukoiD neliiirin il
lnansuuntaan. I{al'lnaa väri scinissä
ker loo. etl:i se on autioitunuljo kåuån
sitten Krin v;rivihkar sirirrrohrrrt
keuros ilmcstvv pohjt)isesta. lcpattc
lec hctkcn kanervikon )'ll:i.ia suuntea
jo pian kohli eleläri.

Ajatus viipyy kcsässri, ioka juuri
oli. Sen kiihko ja vimma tuntuval
eIäiscltä unclla. Hilaasti micli taipuu
luopuInaan, nijyrtvInriän. f)lev aisu u s

kuiskii ikuisuutta.
Siellii kaukana. maarlman laidal

la. I
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Juhani Virtanen on saariston
tuntija ja rengastuksen taitaja.

Merivartijana ainutlaatuinen näköalapaikka
saaristoluontoon.

Nyt jo eläkkeellä olevalla
merivartioslon kapteeni-
luutnantilla Juhani Virtasel-
la on ollut lintuharrastuk-
sen kannalta unelma-am-
matti. Hän on kulkenut työ-
hön liittyvissä valvontateh-
tävissä kymmeniä tuhansia
kilometrejä Turun ja Ahve-
nanmaan saaristossa. Alu-
een parhaat lintupaikat ovat

8

n äin tu lleet tutuiksi.
Laajamittaisen rengastuk-
sen tuloksena hän on ren-
gastanut lähes 120 000 lin-
tua. lsokarin lintuaseman
lisäksi hän on toiminut
asemanhoitalana Vänön
saarella. Uuttukyyhkyjen
rengastamisessa hän on
tehnyt todellisen suurura-
kan: liki puolet kaikista Suo-

Ilmari Pulli

messa rengastetuista yksi-
löistä on hänen merkitse-
miään.

Nykyisin Liedossa asuva 55 vuo
tias rengastajakonkari kertoo olleen
sa todellinen kultapossukerhon jä-
sen. kun sai saarislomeren merivar
tiostossa palvellessaan tutustua pe
rinpohjin Turun ja Porin läänin sekä
Ahvenanmaan merialueeseen. Me

rivartijan monipuoliseen tehtäväken1



ftirin. jola Ichdriän nlyijs iln]asta kä
sin. kuuluu mln. luonnonsuojclu .

metsästys jn kalastIslain valvonta-
Tarkan prikallistuniemukscn kc-

hirtyessai lil1lurniehelle tuli tutuksi
myös parhaat lintu jen pesimäpaikat.

Oli aika ainutlaatuista. e ä sain
tavallaan viranpuolesla haLked linlu-
saaria. Virkani mahdollisti ja suoras
leall velvoitti saaristorl tllntemiseen
ja kun opin alueen tllnlemaan, pys
lyin hyödyntämriän tietojani lintu
hilrrastuksessa. Lähtiessäni vapaa
aikana rcngasnLsreissuille tiesin heti.
nihin mennä. 

^ikaa 
ei kulunLrt paik-

ko.jen hakuun. Toisaaita hafiastus-
tyiil lLrkivat selviisti varsinaisia vir-
katehtri\,i1. Kun opin tuntenlaan sila

riston hyvin lähciscsti. osasinhan nlinii
silloin hyvin homman i merivartijana
k in.

Merija saaristo ovat Juhani Vir
lasellc jo lapsuuclesla, joika hän vielli
LyökissäUudcnkaupungin saadstossa.

Sc on hänen isiinsä kolipaikka. Perhe
nluutti sinne Raumalta, kun kaupun
kia alcttiin sodan sytyttyä pommit
1aa.

- Sodan loppuvaiheessa isä sai

luotsin pilikan Uuclenkaupungin luo-
tsiasemallaja siellå Ininäolen ko lu
ni käyDyl ia lapsuuteni viettänyI-

Kiinnosf us luontoa ja lintu.ja koh-
taan syntyi yhteisillä retkillä luotsi
isän kanssa, joka oli myös innokas
metsästäjä ja kalastaja.

Lintujen katsclu kchittyi siinä
aivan itsestään. Muistan, kun pikku
poikana lahdin isän kanssa aarnuvar-
haisella Uudenkaupungin luotsiase-
malle hakcmaan kiikaria ja sen jäl
keen kävimme paikallisilla lintulah-
dillahavainnoimassa. Tuohon aikaan
ci yksilyishenkilöillä juuri ollut kii-
kareita- Marstossa oli mukana Hort-
lingin lintukirja. jossa oli n]uslaval-
koiset kuvattäytetyistä linnuista. Niitä
sitten ihmeteltiin.

- Metsässä sanoilu lisäsi linlujen
tuntemusta ja kalastuksessa opin kä
sittelemään verkko.ja. Siitä oli myö
hemmin hyijrya, kun ryhdyin vcrkko
rengaslajaksi.

Vesilintujen siipimerkintää
saaristossa

Isäni oli myös Riistantutkimus
lailoksen aluehavainnoitsiia. Eriäs-

sri vaiheessa ha\'aillnoilsi joiden reh-
tiivaiksi annelliin mvös vesiliniu.jcfl
sirpimerkintä. Minä poikana olin sii
nä tietysti innolla nukanaja kiipesin
lelkkien ja koskeloiden pesille rnerk
kejä kiinnitlänrriän. Myös ne vesilin
nun poikaset. mitä ulkosaariston 1ä-

räktiistå kiinni saatiin. merkitliin.
Rengistaja minusta tuli tutta

vuuden kilutta. Rengrstlrsrcimiston
nykyincn johtaja Pcrtti SaLLrola oli
nimittäin armcijakaverini. ja kun ren
gasra.jia tarvlttiir lisriä. hän olti llri
nuun yhteyttä.

Sein rcngastusluven vuonna I96i)-
Saamincn perustui tuohon aikaan
ansioihin je/tai hyviin suositteli.joi
hin. Tentit ovat tulleet rnvöhemmin
ja niislä meidän vanhojen rcngasta-

.Jakonkariel1 on ollul lnyös suoriudut-
tava. Minun ansioni oli. että olin ol
lut isän rnukana Riistantutk imuslai
loksen havainto ja siipimcrkintä-
työssä.

Kynlmcniä vuosia kcstänccn har-
rastuksen vaI.elle on ajoiltul1ut joita
kin selkeitä muutoksia lajien esiinl!
misessä.

Pahaääniset räyskät muistan lap
suudesta hyvin. Laji oli silloiD verra
ten yleinen. Brändön Gaddenilla nii-
tä oli parhainlmiilaan 150 pesivåä
parir. Nyt niitii on 40 50. Yksitäis-
parit ovat hlivinneel koko saarjstosta
aika tarkasti.

Lrpasotka on toinen esirnerkki
taantuneesta lajista. Sen pesiäja poi-

kueita loyl)'i Kust{vin ULrdenkaupurl
sin saaristosta useitn.ioka kesii.

Kun Nils Söderman kuvasi yh
Ieisellä retkcll:imme 1958 kvhmv
joutscnen pesallaan Kusla\ issaja kLr\ a

tuli Suureen lintukirjaan. se oli lapa
Lrs. Laji oli silloin vlclä tos i harvinai-

Punavarpunen oli miiulle ai-
koinaan 1äysin vieras lintLr ja kun
muutin Uudeslakaupungislr Turkuun
vuonna 196-1. n:iin lajin triåll:i ensi
kertaÅ. Sckin oli silloin vielli halvr
n ainen,

Isokarin majakkasaaresså
asemanhoitajana

I 960-luvun alussa Isokarin luolsil
s iirty i\,ät uutccn luotsirakennukseen
ja vanha asenra jäi lyhjilleen. Vapau-
lunccsccn rakcnnukseen petuslelliin
I 966 lsokarin lintLraseIna. Hankkeen
takana oli\'al Nlartti Soikkelija Rau-
no Tenovuo Turun yliopislosta.

- He tiesivät minun liikkuvan ja
rengaslavan tuolla alueella.ja kys),i-
vä1, voisinko ryhlyd Lruden lintuase-
lnan hoitilaksi. Se sopi minulle oi
kein hyvin.

Kymmenet turkulaiset, nyt io
seniori ikään ehtineet linluharrastaJirl
v ierailival Isokarin ascmalla. Asc
manhoitaja tuli heille tutuksi.jo siksi,
cttä saarelle kuljcttiin pääasiassa hä

- Minulla ei ole
perinteistä ha-
visvihkoa, sillä
keskityn aina
rengastukseen.
Rengastuslo-
makkeelovatmi-
nun havisvihko-
ni, jotatäytlelen,
kedoo Virtanen.

:
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nen veneellään-
- Vietin lomani ja viikonloput

vrårellå Isokå.iå ennen minulle ei

ollul varsinaisia Iinluharrastuskave-
rei1a. Asemanhoitajån lyössä sain
monia hyviå ystäviä ja mm.Jouko
I{akala, Johan Hollst6n _ja 

'fenovuon

veljekset tulivat silloin retkikrvcreik-

Isokarissa opin verkkorengas
tuksen Jouko Hakxlan opastamana.
Sitä enncn olin keskitlynyt saarislo-
lintujen poikasten rengastukscen.

Se. mikä ennen kaikkea veti lin
lumiehiä Isokariin. olimajakka. Syl s

muuton tarkkailu scn valokeiloja scu
raten oli mieliinpainuva elänys. l-äm-
piminä syysöinä saattoi mcnnä ohi
jopa tuhansia rastaiia ja hippiäisiä.ia
maailma oli ääniä täynri.

- Silloinhan niitä hippiäisia ia
punarin{oja vielä muutti, vaan nyt ne
ovat lakanneet minun kohdallani len-
tärnäslå kun en enää korkcita ääniä
kuule.

Kun linnut toutuivat keiloihin. nc
lensivat niilä pilkin maJakan lasei-
hin. losla niilå pyslyi poimimaan kä-
sin kuin marjoja. Kirkas valo houkut
tcli linluja satojen melrien päiislli-
Joskus lascista poimittiin yhden yön
aikana saro jakin linluir.

Alkukantainen metsästysvicrti-
kin s iinä pääsi tevallaan oikcuksiin:a.
Majakan korkcus on liki 50 nretriä
meren pinnasta. sielli oli mahtava
olla. Myrskyiiiden jiilkeen majakan

_juurelta saattoi ltjvlvä kvmmenid
kuolicita lintuja. jotka olirat luulen
riepoltelemina paiskautuneel piiin
laseja.

1960 luvun lopussa lintuilsemien
toiminnassa alkoi uusi ajanjakso, kun
vanhoilie lintuasemille ei tahlonut
enää riitlää rengasrajia. He suunlasi
vat kulkunsa yhä useammin uusiin
paikkoihin. jollainen rnyös lsokari
oli.

Rcngastajapulan pahenlucssa k!t-
sottiin. cttä olitarpeelonta pilää esi

merkiksi Isokarin asenlaå enää yllä.
Toiminta asemalla hilieni 1970 lu
vun alussa.

Ascnran toiminnan aikana lsoka
rissa rengastettiin tuhansia Iin1u.ja.
Alkuvuosina reneasta jat käyttivätomia
renkaira. mutta loppuvuosina oli käy
tiissä rnvös asc an acnkaat. Asema
sai siis virallisen paikan lLronleen.
Vcrkot ja muun larpeiston esenralle
hankki Iurun yliopisto.

Verkkorengastusta Vänön
saarella

lsokarlsta Juhani Virtanen siirtyi
Vänöön, jonne perustcltiin epäviral
linen "linluasema".

Vänö on lintuien kannal!a suojai-
ncn saari, sillä siellä on laajat leppä-
lehdot ja suuret katajikot. Sicllä voi
rcngaslaahuonollakinsäällä. l,evåh-
dyspaikkana aluc on mcrkittävä.

Saaristorengastajan huippuhetkiä. Etelänkiisla saa merkin ialkaansa Ahvenanmaan Saltvikin saaristossa.



Kävin saarclla cnsi kcrran vuon-
na I970. Toiminta käynnistyi hyvin.
takseerasilnnle ja rengastilnIne pal-
jon. Johxn Hollsl€n oliluolloin kave
rinani. Vcrkkojen hankintaan. mök in
vuokraan ja muihin kuluihin saimnrc
avuslusta nlrn. kunnalta ja eri lir-
moilta. joila saill1lne kirieillåmn1e
sponsoreiksi.

Rcngastaiåpula kiristyi rruilla lin
luaseinilla edelleen ja niin nlyiis Vai

nön epävirallinen asel1ra päätel1iin
lakkautt.la. Sinne ei enää \,iirvätl)
rengaslaj ia. jotta lähell:i olevien .,ur
monja Hangon asem icn loirninlii oli-
si turvatlu.

Sen.jålkeer olen kiilnyl srdrc lla
silloin tållöin yksit) ishcnkilönä. Olcn
vuosien varrella rengrslanut pal.ion
R rlisselossa. muulil suurimlnal reD

gaslLrsmiiririil olen saanul verkoillir
Isokerissa .ja Vänöss11. Tyypillisiri
rerkkola jeja. kirlen hippiriisiLi. punlrin-
ro.ja ja lalitiuisir olen nrerkinnyl ),li
l0 0(X) vksiliiii kulakin. Poikasren

gastus on koskcnut ennen kaikkea
saaristolin{Llja. joisla hyvdnri esin]erk
kinli on hannaalokki. Sitä olen rcn-
gastanul l9 (X)0 yksilöä.

En ole hLripputunnistaja. ulla
verkkorcngastajana !oin sanon pär-
jiiiväni.

Aikoinrrn kun inlrllr oli om,r
vene. perhe kulki mltkassa rnukrna.
Lo rl so!ile{liin rengxslusaikoihin
ja ne alkoival. kun krlelokin poikrset
kuoriLrluiviil nrunislran. Vcnc oli sen
verrrl] sLrLrrj. etlri rne krikki pystyinl
me rsull]lun siirlri. Koko perhe hrki
Iiirrn jr lokinpoikirsir. Kuljinrrnc
sriLre \l il loiseen. yijksi hakeudu inme
suojaisran prikkran.ia ilarnullil jiLl

kelliin lrir\ lnlkiri. Alueeni oli Ku\-
lilvir-LJudcnkaLlf ungin \arristo. Ah-
venirnrnirallakin käyliin. Linnul maä-
riisiviil eliimäntahdin.

- Yhdek\:in p:iiviin retki rnuutto-
ilikrnd lokakuussa on ollul lradilio.
Ke!rilplrolclla olcn pöässyl retkille
lrihinnri pilkie pyhien aikana. Nl't

lilannc on Ioinen. kun cn cnä:i ole
virassani. Vlinlc syks)'n uutLlus on
se. etlä olen lijytänyt Jurmon. OIen
viranloimiluksesse kliynyt siellä k_vm,
rnenrä kenoja. rnutta vasla viimc ruon-
na rcngastin siellä ensi ke.laa. Kyllli
siellä kclpaa käydä. Olinkin siellä
syksyllii jo kol asti.

Tieteellisten tutkimusten
kenttätöitä

luhåni Virtincn on ollut mrikana
hyvin rnoncnlaisissa hankkeissa.

lsokarin 1e Viinbn lisiiksi on
1ärkcii rcngastusalue ollut Turun seu
tu.ja erilyisesli Rulssalo. Siellä alkoi
1960 luvulla Esa Lehikoisen johdol-
la pikkulintututkimukset. Joihin pää
sin mukaan. Talviruokintapaikoilla
on lutkillu linLujen kic.tclyä ja vaih-
tuvuulla sekä biomelriikkaa.

Ympärislöl1suojelutoimiston Ruis-
sal o!sa olevat 700 pikkulintupöntlö:i
ovat antancct pcs:ipoikasrengastuk
selle elinomaisct mahdollisuudet.

Valsinaisen biometriikkakou
lutukscn sain Erkki Haukioialta h:i
ncn tehdessään pajusirkkututki uk-
sia Pansion tienvarsikaislikoirsa.

Olen pyrkinyl osalllstumaan
kaikkiin rnielekkäisiin tutkimuksiin.
Sellaisct jutut halLran JätIiiä väliin.
joisse evunpyytäj:i csittää vain jon
kun cpä ääräiscn suunnitelman. cttä
keltyviii tietoia voitaisiin joskus mah
dolliscsri kä!rr:iä h,viidyksi. Kun ve|k
koplynnillä rcngastaa laa jemmassa

nläärin. on siinli paljon lyö1ii eikri
turhaa l),ö1ii v iirs i tehdä.

TunlLlu molivoivalta. kLrn voin
harrastukseni itvLrlla ruftaal lieleelli-
sissä tulkimuksissa. \,aikkr ei ole
kalLn ticdemies.

Lintuhar-rastukscsta poiketen olen
osillislunut hicman myds nisåkais
tutkirruksecn. (Jlen Maailmrn Luon
n onsriiit iain llrimcrcn hyl'
keitlensuojelun työryhmiin trisL-n .jir
saluin saimaan tcht.iviikscni hyljc
miiairirn laskcnnrn Mlirkelin nllljllk-
kxsrarellx. Olen vietllin-,-1 \iellri vii\i
kesiiä vxirnon kanssa. (llelnlne olleel
paikalla !iikon tai kaksi kcrrallaan
silen. etlå havainnointit]'ötä on tul
lul noin krukausi arovesikrullr koh

Keväljliillii tapahruvit kuultien
crkinlli on kuulunul myös loi-

Jussi ia uusi rengastuspinna - isosirri.



n'lenkuvaani.

Maltti on osa rengastus-
tåitoa

Parhaillaan on meneillään TLY:n
nuorlen koulutus rengastajiksi. Lin
lujen käsillely !crkossa, Iliiltaa isct
ja rruut toimenpiteet on ehdottomas
ti opeteltava. sillä vcrkkopyyn{i ei

olc vaardlonta linnuille. Väiillisesti
aihcuttaa kaikesta huolirratta muuta
man linnun kuoleman vuosittain. Syö
linnun sitten haukka. saarislossa ke-
vätmuulon aikana lePinkäinen lai
kotipihalla n^apurin kissa. niirl alku-
syy on kuitenkin orna rengastusinto.

On tårkeää opettaa rengasiajiksi
aikoville nuorillc malttia ja oikeat
työtavaL Kiihkomielinen uutuuden
viehätys lasaantuu jo siinå, kun saa

vanherrman valvonnassa iITotella lin-
tuja, rengaslaa ja saa samalla opetus-
ta ja varoituksen sanoja.

- Jos olef ihan u si kaverija saat
jostakin 20 verkkoa lahjoituksena tai
pääset yksin asemalle ja Laitat tuorl
määrän verkkoja pyslYYn, on aivan
varn1aa, efiä siitå sJrntyy kamala tur-
mio. Onneksi useimmissa paikoissa
on nykyään vakiointijärjestclmät,joilla
katastrofitilantcel on elin]inoitu lä
hes tyystin.

Uuttukyyhkyjen
ren gastusta Ruissalossa

Kahdeksan vuotta sitten Suomessa
oli rengastettu vajaat 2 000 uuttu-
kyyhkyä. Kahdeksan vuoden aikana
Juhani Vir{anen teki huikean urakan
rengastamalla lajia yli 2 000 yksilöä
lähinnå Ruissalon Isopukissa. Tänä
päivänä Suomessa rengasteltujen
uuttukyyhkyjen yhteismaärä on noin
.l 500. joten Turun kulma on eriltåin
hyvin edustetluna.

Uuttukyyhkyrengastus sai låhtö-
sysäyksensä l970luvulla, kun Jukka
Nummelin aselti Isopukkiin satakun

ra kyyhkypönttöai. Myöhemmin nii
den huolto ja seuranta siirlyivät Vir-
tasen harteille. Hän on lisännyt pönt
töjen määrää ja on vjcnyt niitä mui-
denkin kuntien elueelle Turun lähis-
1öllä,mm. Mictoisiin. Kyyhkypönttöjä
on nyt lähes 500.
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Olen käynyt uuttukyyhkyn pön-
töt sen vefian tarkkaan lävitse, etlä
jokaisella pesästä lenloon lähleneel
lä linnullå on kyllii ollut rengasjalas-
sa. Pesillä ei tarvitse kiipeillä joka
viikko. Kun kokernuksesla oppii tie
tiimåän, kuinka kauan muna-.]a poikas
vaihe kestävät. voi paikalla käydä
noin kuukauden välein. Minä kun
olen jo tämän ikäinen ja painoinen.
en haluaisikaan kiipeillä turhan päi
ten.

- Uuttukyyhky on rengåstettava-
na lajina siilä kiitollinen, eltä se al-
kaa poikasvaiheen toukokuun alussa

ia viimeisel poikasel ovat pöntöissä
vielå lokakuun alkupuolella. Uut{u
kyyhky voi tehdii neljiikin poikuetta.
Uuden pesän munat voival llmestyä
pönttöön, kun siellä vielä on edelli
scn pesän poikaset.

Uutlukyyhky on uhanalaislislan
tarkkailtava laji, muna myös mct
sästcttävä riistalintLr. Kummailista on

se, ellä metsästys alkaajo elokuussa.
Uuttukyyhkylläon Iuolloin pesässään

kolmas poikue ja neljäs muninta on
jo aloitettu lai se on vielä kokonaan
aloittanatta.

Jos emo ammutaen heti melsäs

tyskauden alussa. kuolee elokui
nenpoikue ja sen jälkeen tulossa ollut
poikuc jåä syntymättä. Silloin mene-
telään tavallaan kaksi poikuetta.

Uuttukyyhkymies lunf ee hienoista
mielipahaa petojen aiheuttamislx ti
hutöislå. Suurin harmi Isopukissa on
1ähellä pesivä kanahaukka. Sc istuu

pönttöjcn kaloilla j.r napsaisec
uloslähtevån linnun kuin tårjottimel
la.

- Sc panee keljuttamaån, kun kol-
me'neljäkymmentäkin emoa Iiiytyy
pöntötysalueelta pelkkänähöyhenka
sana. Minkki on toinen harmia aihe
uftava peto ja näätä on ilmeslynyt
kyyhkyjen riesaksi Mietoisiin. Risti
riitaisia tunteila herää myös, kun löy
d,in lehtopöllön pöntöstäni kymmc'
nen sentin paksuudelta uuttukyyh-
kyn höyhcniä.ja nilkkarenkaat vain
kolisevat nurkissa.

Löytöjä kaikkialta
Euroopasta

Juhani Virtanen on rengastusuran-
sa aikana ehtinyl kiinnittää kihlat liki
120 000 linnun jalkaan. Ornia renkai-
ta hdn on kiiyttänyt yli ll0 000 kap-
palet{ a, asemarenkaita l0 000.
RengastusJajeja on kertynyt yhteen-
sä 180.

Löylöhavaintoja on tullut n1onla
mapiilista. Yksilöit),jä lapauksia on
noin l0 000. Parhaiten palautetta on

tullut harmaalokista. jonka löytöpro
sentti on lähes 10.

Samltsta yksilöstä voi kyllä trl
la tietoa paksun kirjeen verran, kun
joku tanskalaincn tai saksalainen kont-
rolloi samaa lintua pifkin talvea ja
monena vuonna peräkkäin. Löytötie
toja on tullut ulkomailta yhteensä 72

Juhani on pultannut lähes puolet Suomessa rengasletuisla uutlukyyhkyistä.



iajista. Eurooppa on edustettuna hy-
vin kattavasti. vain lslantija Albania
priutluvat löytömaidcn listalta. ios ei
oleta lilliputlivallioila lukuun.

Minå rengastan paljon isoja la

.ieia. mm. lokkilinluj a, jolka onhelp
po havai(a. Esirnerkiksi räyskä on
hyvin kiitollinen laji. Ihmiset huo-
maavat sen helposti. se ylittää Eu-
roopan ja seikkailee Afrikan isoilla
jokialueilla. Siitä on tullul rnukavasti
tietoja. Ennen vanhaan. kun selke
lokki oli yleinen. siirä ruli löyröjä
mm. Etiopiasta ja Keniasta. Pajulin-
nusta on löy1ö Punaiselfa Mereltå.

Muutamia yli l0 000 kilometrin
tapaamistietoiakin on- Toista
kynmentä tapausta on lullut aivan
Afrikan ctcläkärjcsIä, kaikki tiiroja.

Suomaiaisten rengastuslöytöjen
ikäennätys minulla on viidcssä lajis-
sa. Punarinta muutcn, jota cräät kuF
suvat nirnellä "köyhä , on erinomri
scn hyvä laji, sillä se lalvehliilaajalla
alueella.

Yleisln Välimeren alueelta tule-
va pikkulinnun tapaarnistieto on. eltä
yksilö on anlmuttu. EsiInerkiksi Ita
liasta tulee paljon löytöjä tmmutuis'
ta lajusirkuisfa. San]oin arnmutuista
rastaista tulee påljon metsristyslöy
1öjä Ranskasta ia Esprrljasta.

- Libanonisla tuli tieto linnusta.

Joka oli pyydystctty lintuliimalla. mitä
moinen aine sitten lieneekin.

Haavilla haahkoja
Enskärisså

Paikkauskollisista lajeista rengas
taja saa itselleen monivuotisia tutla-
via, joista voi kertyä lukuisia kont
rolleja.

Ruissalossa samat linnut olivat
talviruokintapaikalla 4-5 vuotta. Jot-
kut vesilinnut. erityisesti telkkä ja
haahka. ovat hyvin pcsäpaikkauskol-
lisia. Kävin aikoinaan koln]c vuotta
Enskärin merirartioåsen]alla haah-
koja rengastamassa. Otin toukokuus
sa jonkun päivän lomaa ja menin
saarcllc haavimaan cnoja pesiltä.
Pesien viereen lailoin dymoteipillä
varustetun tikun merkiksi.

Seuråavana vuonna oli helppo
havaila. eftä edellisvuoden linnul 1u-

livat pesimään tårkasti entisiin paik-
koihirsa. Pyydystinia merkitsin noin
400 håahkaa, mutta se.jäi vain kokei-
luksi eikä siilä iehty sitten sen lår
kcmpaa tutkimusfa.

- Minulle rengaslus on Inerkinnyl
työn jälkeen lapallruvaa palautuInista

.ja rcntoutumista. Kun työssä oli ai-

koinaan slressiä, sai luonnosla lepoa

.ja uusia voimia. Luonlo on merkin
nyt minulle myös hengellisessä mie-
lessä h iljentym ispaikkaa. S iellä m jnä

olen Jumalani kanssa eniten keskus-
tellut. Luonnossa kokee olevansa Häntä
lähcllä.

Siita olen myös iloncn. ctiä ren-
gastus on antanut minulle monia erit
täin hyviä ysläviä. Olen ollut rengas-
lajatoimikunnan .jäsen toimikunnan
peruslamisesta lähtien ja pidån sitä
luollamuksen osoituksena rengasla

.jien taholla. et1ä lällainen ei-tiedenries
on saanut olla työssä mukana.

Rengastuksen lisäksi väpaa ai
kanani IäyItää loiminta Turun Va
paaseurakunnassa japostimerkkihar-
rastus. Olin kerännyt postimcrkkcjä
jo kauemmin. kun Jårmo Laine in-
nosli ninua keskiltymiiän erikoisesti
lintuaiheisiin rnerkkeihin. Nyt mi-
nulla on niitä jo yli 4 000 crilaista.
Juhani Virtanen rengastaa edelleen
palion. Esimerkiksi Ruissalossa on
neljä talviruokintapaikkaa..joissahän
käy verkkoilemassa.

- Joirakir rengastusjuttuja voin
rieläkin lehdäyh1ä innostuneesli kuin
nLlorelnpana. lnu11a sen verran on jo
ikäii IulluI. etlii kehnoD sään sattues
sa jiän mieluummin kotiin viihdyttä
nrliiin itseäni lostirrerkeillä.fl

Juhani opettamas-
sa nuorisoa (vas:
Mikko Suhonen.
Rami Lindroos ia
Sampo Kunttu), tar-
kaslelun kohteena
tällä kertaa peuka-
loinen.

l-l



Historian siipien havinaa

Koonnut Rauno Laine

Miten pyydystän
haukan?

Oikeaoppisia ohjeita hau-
kanpyyntiin sadan vuoden

takaa.

Pelovihan juuret ovat Suomessa
syvällä. Kertovathan pohjoisessa, lä
hinnå Pudasjärvellä, tapahtuneet kot-
kanpoikaslen sumaamiset tästä omaa
korutonta kieltänsä.

Maamme metsästäjät näkevät
edelleenkin kanahaukan petoeläime-
nä, joka pitää hävitt?iä Suomen lin
nustosta. Painostus rauhoitukscn pur-
kamiseksi on voimakasta maamme
metsästajäjärjestöjen taholta.

Mutta osaattiin viimc vuosisadal-
lakin. tästä kertovat konkrccttisella
tavalla tuonaikaiset metsiislysoppaat,
pyydettävää riittikin, karhuja.ja susia
vaelteli viclai Etelä Suomenkin salo
mailla kohlalaisen .unsaina.

Murla myös petolinnut nähfiin jo
tuolloin vahinkoeläiminä. jolka pili
kytkeii pois. Vuonna l87lJ painet{u
opas, siitä miten petoeläimiå pyyde
tään, esittelee eri keinoja haukkojen
pyyräIniselle. Älköön kukaan kuiten-
kaan ottako allaolevasta oppia. ky
seiset menetelnlät ovat tänä päivänä
myös lailtomiå.

Ansapulvaani haukalle

Tåhdn käytctään kanan tahi kyyh
kysen näköiscksi tehtyä kuvalintua.
Sc on parhailen tehlävä puusla ja
päällysrä pantawa sopiwanwäriseslä
waatleesla. Eltä kuva lulis i niin luon-
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Tämä haukkahäkki on kuitenkin suunnitellu rengastusla, ei lappamista
vaden.

tcva kuin suinkin, pantakoon siihcn
linnun siiwct ja häntä-

Sen tangon päähän, johon pul-
waani on kiinnrtcttävä, naulataan picni
wäkäinen keihäs, joka ei saa olla kir
kas eikä pulierattu. Siihen pistetään
pulwaani ja kiinnitctään hyvin. cttei
luista ylös eikä alas. Keihään kärjen
lulee ulorlua 2,5 tuumaa ylös pul
waanin seläs{ä ja olla nojallaan hån
tää kohden. Keihåän asemasta käyte-
tään myös hyvällä menestyksellä pul
waaniin pantuja paksia. vähäisiä
teläslanka piikkejä, joiden kärjet owat
pystyssiija raapäiD. Näirä piikkejä on
pantawa kolme riwiii, joista keskim
äisessä, pifkin selkää menewässä on
neljä ja siwulla olcwissa kaksi piik-
kiä.

Kun haukka. joka tawalliscsti
kalkaa päälle takaapäin, syöks:ihtiiä
pulwaanin niskaan, tunkeuluu keihäs
tahi piikit sen ruumiiseen. Koelelles
saan irti pääslä tulee se nyt niin pa-
hasti haavoitetuksi. että kuolee sii
hen paikkaan tahi ainakin, jos onnis'
tuu irtautua, pian sen jälkeen.

Haukanhäkki

Tänä häkkinä on puinen tclinc,joka
siwulta on yrnpiiröitty hapaalla eli
werkolla taikka rautalanka verkolla.

Ylipuolcsta tulec haukanhäkin olla
3-4.jalkaa awåra: alhaalta ainoastaen
2 2.5 jalkaa. Häkki on kahtecn osaan
jaeltuna irtonaiseen kehykseen pan-
nullamulalankawerkolla. Alinenosas-
1() on aiwotlu johtolinnun oltawaksi.
joka. kana tai kyyhky, sinne pääste
tään siwulla olewasfa pienestä owes-
ta.

Kahteen wastakkaiseen häkin
siwuun pannaan keskelle pystysuo-
raan wälipylwäät, toisessa näistä on
kynsilowi ja toisessa rakorcikä. Wä
I'pylwäidcn wälistä. kynnestä reikään
ja tämän kautta wähän matkaa ulos,
mcnee ansapofias. jossa on nappu
Ioila poikkipaiin. Häkin awoinaisen
ylipuolen toisccn siwuun on kokoon
kääritty peitewerkko, joka on kiinni
tettynä siwupuuhun. Tämän
waslapuolisesta reunasla on silmuk-



siin pisletty pieni rautapuikko ja
siwrrreunoissa on wähliisii renkaita.
jotka helposti luisla$,at pitkin nurk-
kapylväiden wälissä kulkevia raufa-
Iankoja. Werkon reunapuikkoon si
dotaan kaksi nyöriä. jotka kulkcvat
pienlen rullain ympäritse ja joiden
yhteellsidotussa alipäässäriippuu jok
seenkin painava luoti eli punnus. Häkki
pannaan wireesecn silcn. että ansa
portaan ulkopää ja samanpuolinen
wälipyLwäs yhdistelään tawallisella
wiritinnappulalla. peitewerkko pysyy
kaärittynä wipulangalla, jol1ka toi-
ncn piiä on kiinni yllärnainitussa rau

tapuikossajaloinen wiritinnappulassa.
Haukanhäkki pannaan tawallisesti

noin kymmenkunnan jalan korkui-
sen, lujasti maahxn aseletun pylwään
päähän. Kun haukka syöksaihtää alas
johtolinnun kimppuun. laskeutuu sc

tietysti ansaporlealle, joka siilä pu-
too, jonka kautta wiritinnappul{kin
lehtee irti ja punnus painaa werkon
häkin päällc.

Muuan toisenlainen haukanhiikki
löytyy myös, joka on hywin saman-
laincn kuin lasten käyttänä sadin-
arkku pikkulintujen pyynnissä.

Tärnmöisten häkkien seinät eiwät
ole werkoista, waan sopiwalle wälil-
le loisistaan pannuista puuliisteistä.

Kantena on myös liisteinen teline-
Tänä kansi..joka käy saranoista. joi
den yhleydessä on wieterilaitos, joka
pysyttää kanlta hywin kiinni. pannan
wireeseen poikkinappuloilla warus
letulla porraspuulla ynnä $,irif innap
pulain kanssa- Kun lennAhtänyt peto
linnr koskettaaporrasnappuloihin. luis
taw.rt wiritinnappulat sijoiltaan. jol
loin kansi wieferin potkauksesta ja
omasta painostaan putoo alas. Ettei
tuuli ennen aikojaan puhaltaisi kanl
1a kiinni, pitää wirityksen olla wan-
kassa. Mutta kun petolintu aina ra-
justi syöksce porraspuille. saadak
seen raulalankaise ristikon alle ole
waa wietelintua kvnsiinsä, niin ci olc
pelkliämistä, ettei laitos kyllin äkisti
lankeisi.

Haukanverkko

Tän]ä werkko kudotaan 2,+ jalkaa

lilkä.ia 6 jalkaa korkeai sil ussol-
mujcn wälit noin 1,5 a 2 tuumaa. Se

asetetaan,l scipaiain wailiin.Jotka owet
nelikulmin 6 jalan päässä toisistaan.

Werkko pistetääD waan syriistän-

sä sejpäiden kyljissä olcwiin koroi-
hin,jolsta se haukan lennettyä werk
koa waslaan helposli lähteeja kietoo
sen. Ettci haukka saisi wahingoittaa
johtolintua, on tapana lämän suoje-
lukscksi pirää päällc kirisrcrryä
peitewerkkoa.

Haukanwerkko kndotran wahvasta
kierretyslä langasta seuraawalla ra-
walla: Ensimmäinen werkonsilnleleh
dliän siten. ett:i hnka mutkataan kak
si kertaa kalwoimen ympärija siihen
tehddän käpysolmu. Täten saadun sil
mrin ylipuolelle kudotaan uusi silmä
ynnä sen lisäsilmå,ja tätä tapaa nou-
dattaen jatketaan kutonista, siksi kun
nliin syntywä kolmikulma tulcc niin
pitkäksi, kuin werkon korkuuden olla
pilää. Si11e taas yhdclti puolen kado
tetailn kaksi silInää sarnalla solmu
wedolla ja lisdtään loiselLa puolen

I'ksi lisäsilmä, kunncs werkko on
tarpeellisen pitka. Tämän perästä ka
doleraan yksi silmä kullakin kudo-
lulla riwilrä. jota työta.iatketaan niin
kauwan. eitä lopuksi tulee yksi silmä
ja werkko on walmis.

L:ihdc: Osoitlrs kuinka pctoelai
iä p!ydctään (Helsinki 1878). J.L.

F enkellin ja Polan kirjrpainosta.
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Nykyään tätäkin mehilåishaukkaa saa osoitella "aseellaan" vaan valokuvaaja, eienää metsästäjä.



Kotimikro havaintokirj ana

Raino Pönni

Voisiko havaintovihon kor-
vata kotitietokoneen levyk-
keillä? Mitä etuja ja mitä
haittoja koti m ikroki rjanpito
synnyttää? Tässä kirjoituk-
sessa pohditaan näitä kY-

symyksiä omien kokeiluje-
ni pohjalta.

Virike Ila!aintokir jarli lietokoneis-
tamiseen tuli napulelluani Jurmon
havainnol lonlakkeilta levykkeille 1au

lukkolaskcntaolrjel aMultiphntyö
kalun{. Taulukkolaskentaohjelmas
sa Jurrron havainnot ovat hy!in sa-

nrannriköisiä kuin lomakkeilla: laji-
kohtaiset summat ovat viiden päivän

Jaksoissa eli pentadeiltain e.i v!rosil
ia. Omassa havaintokirjaukscssani tau

lukkoleskenlaohjelma ei olc käytIökel
poinen. lso lietolakena sopii Jurrnon
massatietoihin mutte ei reikiselos
lukiii .

Toisenit vaihtoehtona valmisoh-
jclm{puolclla oval esinl. linluarkis
ton ylliipitoon mainiosli so\'elluvat
tietokrntaohjclmal kulen Dbase. Mie
lestrini nekaiä eivät oikein soveltu
neer aiottuun tehtäviiiin iossa pitäisi
rulostda n]nl. syksyn viirreinen ha-
!ainlo kLrstakin Iajista rctkikiriaus-
ten mLlkaan. Lisäksiolisi nl uklva jos
havainloicn syöflö tietokonccllc kä
visi jokseenkin suor'aan kenllähavdin-
tovihon muolojen rnuktran. Näiden
pohdjntdel,] Jlilkeen pä:itin kooclaln

onriin havaintokiri{ohielmani itse.

Koneeni on PC krhdclla levykcase

'ralla 
ja kiiyltöj:irie\telmä DOS.l.l0.

( )hiellnoinliin valitsin Turbo Basic

k rc len.
HivaintokirjaLlsohjelman perLrs

versio vrlmislui parissa viikossa ja
sai nimckseen Havisto. Ensimm:ii
\issii koeajoissa piti s.lviltåä lintulen
nirnislökys)'myksiä hyvin tarkkadn

I6

ja se iso kysyftys jäyti micltä: käyt
tääkö suomalaisia linnunnimiä vai
rieteellisiä? Etuna tiereellisissä näytti
olevan sp-määritysten sujuvampi kir-
jaus. haittana taas nimistökirjavuus.
Pohdittuani rnitä sp-kirjaukset myö
hemmin selattaessa antavat päätin
luopua niistä kokonaan lietokonc-
kirjanpidossa. Onhan kahlaaja sp

rieto iosla eijuuri mitään kostu vaik
ka käpylintu sp -ticto saisi joskus
löytyäkin. Tänän pohdinnaniå1keen
tieteellisten nimien vahvin valtti meni
ja vaaka kallistui supisuomalaisten
nimien kåytlöön ki{auksissa.

Suomalaisct lintujen nimel oval
lavallisimpien osallil varsin vakiin-

tuneel, multa muulama synonyyml-
ongelma sentään löytyy: aluksi ticto
kone eisuostunut löytämään hakusa
naa "sääksi". koska olin käyttänyl
nimeä kalasääksi. Lisäksi jotain jäi
löytymättä naputteluvirheiden lakia.
Kirjoitusvirheitå tictokone ei osaa
korjata, jotcn tulee estää virheiden
pääsy havainloliedostoon. Tässä ta
pauksessa ratkaisu on syötellyjen iin
nunnimien oikeinkirjoituksen tarkis
1us enDen lalletusta levyticdostolle.
KiiyrettyTurboBasic kielisalliinoin
500 linnunnimen talletuksen merk-
kijonornuotoisina eli lekstinai. Tinnä
mä:irä riillää hyvin SuoIncssa tapah
tuvan relkeilyn tarkistuslistaksi. Niinpä

Korvaako tietokone perinteisen havisvihon muistiinpanovälineenä?
Sampo Kunttu kirioiltaa olemaltomia haviksiaan Jurmossa.



Nykään TLY:ssäkin käytetään mikroa mm.havisten lallennukseen, Ukulin taittoon ja paslanssin peluuseen. Kuvassa
vas. Sampo Kunttu, Tuomas Kunttu,a Juhana Piha.

ohjelmani nykyään herjaa jos yritän
kirioittaå "heinäsorsa" tai "sääksi 'ja
vaa(ii korjausta.

Nimien tarkistuslista oli aluksi
aakkosjärjestyksessä ohjclman nopeut-
tanliseksi tnutla on ny1 syslenlaatti
sessa jårjestyksessä. Nopeuseroa ei
enää PC lasolla naputlelija huomda,
siksi nopeasti kone kelaa jopa 500
nin'rivertailua. Systemaattinen nimi-
lista toimii referenssilistana. jonka
avulla saadaan havaintoja järjesret-
tyå syslemaattiseen jär.jeslykseen aiDa
kun halulaan. Havaintojen kopiointi
kcnttäviilosta havaintokiriaan syste
maattiseen järjestyksccn liencc useim-
mille tultu ongelma. Nyt ohjelmani
hojtaa syötetyt havainnol lintukirjän
mukaisccn järjestykseen napin pai
nalluksclla eik:i systenaliikka4 enää
tarvitse mielessä kelata. Erityisen ar
vokas systemaattinen tulostus on ha-
kuloiminnoissa "keviiän ensimmäi
set ia "syksyn viimeiset".

C)hjelmassa kevätmuutto ja syys-
muurto rajataan käyttäjän antamien
päivämäärien mukaan esjm. 15.3. 1992
- 15.6.1992. Tällöin kone tulosta.r
cnsimmäisen tai viimeisen havain

non jokaisesta lajista. Kone ei kui-
tenkaan millään opi tunnistaInaan pai
kallisia ja muuttolintuja erikseen il
man lisäkirjauksia. Noita lisäkirja
uksia (p/l11) en ole halunnut tehdä
jokaiseen syötlijlietueeseen. joten
muutiolintujen erottelu paikallisista
tapahtuuyhämanuaalisesti kevätmuu1
to ja syysmuuttolisfoista.

Ongelmia
tietokonemuistiinpanoisså

Aivan oma ongclmaryhmänsä on
paikannimistö. Muulaman kirjoitus
virheen jålkeen kytkin koneen tarkis
lanlaan kuntanimieDi oikeinkir
.ioiluksen. Kunlanimien lisla tosin
kiisiltää vain Varsinais Suomen eli
TLY:n retkeilyalueen. Koko S uornen
kattava kuntalista olisi toki mahdol-
linen. Varsinainen ongelma hakuloi
missa on rajata paikka TLY:n retkei
lyalueeksi ja jä{tåä esiIn. Inarin ha
vainnot pois haettujcn parista. Tä-
män ongelman olen ratkaissut sillä,
että kuntanimen edessä on maakun

talyhenne joka noudattaa Suomen
lintuyhdist),slen aluejakoa. Esim. VS
TURKU tarkoiltaa Varsinais Suomi
Turku eli havainnot kuulu!at TLY:n
alueeseen kun tails AH MAARIAN
HAMINA tarkoittaa Ahvenanmaa
Maarianhamina ja havainnot siis ei-
vät kuulu TLY:n alueeseen. Laajem
miksi paikkahakurajoiksi ohielInoin
SUOMI ja sitlcn ticlysti kaikki pai-
kat.iotka ticdoslosra löytyvrit.

Näiden aika ja paikkarajojen
ohjeln oinnin jiilkeen lajikohtaisel
hakutoimet sujuvat jo aivan hyvin.
samoin kevät- 1a syysmuuttolistat.
Kokonaisuutcna tietokonekir.janpito
on antanut h uolnatta v asti lis älarkk uul
ta IintLrhavaintojen kirjaamiseen ja
tuloslamiseen. Suosittelen kotimikron
käyttöä tähän tarkoitukseen, joskaan
larjollaolevienhalpoien linluhavain
tovalmisohjclmien laadusta en osaa
sanoa mitään.

Aivan toisenlainen käyttö koti
n]ikrolla on naputtaa Ukulin arlikke
liolsjkot tjedostoksi, josla find toi
minnolld haetaan avainsanan avulla
esim. syysmuutlokatsauksel. Kälevä
tapa ! Ll
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Thlvipäivä Jurmossa
Rauno I-aine

Seuraava tarina on fiktio,
eli se on yhdistelmä useilta
eri Jurmoon tekemiltäni tal-
viretkiltä höystettynä kirjai-
lijan vapaudella. Palautta-
koon se vanhojen Jurmon
konkarien mieleen hyytä-
vät talvipäivät Jumalan hyl-
käämällä saarella, ja anta-
koon se noviiseille esima-
kua siitä, mitä tulemaan pi-
tää, jos Jurmoon talvella
menevät.

Saapuminen

Yön pimeydessä olival he saapu
neet. nuo urheat naparetkeiliJät kau-
kaiselta n'lantereclta. Harunista he
olivät kåvunnet käntåmuslcnsa ku-
maraen painanlina kaukaisen searen
jäisclle laiturille keskelle talviyön

hyytävää pilneyftä. Heilä vastassa eivät
olleet punaiset matot cikä torvisoit-
tokunh. vain sataman himmeä lamp-
pu loi haljua valoaan säkkipimcään.
Muula valoa eisitlen oilutkaan. Norr
grannasin !alotkin olivat jo aikoja
sitten san1muneel. ja karhukir uinui-
li jo lämpimässä pesässään. Harunin
loittonevat valot etääntyivät pian tyrs
kyävälle merelle. jo häipyi koneit-
tenkin jyskylys kauas ul{palle.

Hapuillen tietään pimeydessä
hoippuivat nuo sivistyksen taakse
jättäneer ihmisolennot pitkin kivik-
koista ja niljakasta tierä. kohri jos-
sain kaukana uinuvar omaa punaisla
tupea. Mercn raskas barjtoni siivitti
heidän malkaansa.

Aikansa kuljeltuaan he löysivät
etsimaiänsä: kuin punaincn kärpässi-
cni nousi parakki yhtäkkiä pimcy-
destä heidän eteensä. Ensimmäinen
porukasta roikkui jo puolittain kaa
tuneena lehmeaidan syleilyssä, toi
sen tehdessä tuttavuutta syvän kuo
pan kanssa. Vaan pianjo lehahtivalo
parakkiin kuin saaren keskellä olei-
levajättimäinen kiiltomato, jahkaensin
oli edellisen porukan jäliiltä puretlu

lamppu luhanteen.ia yhleen osaan jir
taas koottll. Sama toistui kaminan
kanssa, vaan pianjo roihahtivat liekit
siinäkin. aluksi nuolaistcn parakin.io
muutcnkin musf unufta kattoa.

Pian alkoi parakkiin levitä rans
kalaisen keittiön parhaimmat tuok
sut höystettynä turkuiaisen lintumie
hen herkuilla. pohjaanpaLaneella sika-
nauclalla ja lxnttulaatikolla.

Yön pimeydessä he vxnnoivat
ikuista ystävyy ä toisilleen. keskel
lä karua luontoa, poissri sivistyksen
kaikistahorkLrtuksista. Vähitellen lre
yksi toisensa jälkccn painuivat maa
ta Huojuvassa TaJossaan. tuulen soit-
taessa kehtolauluaan parakin nurkis-
sa. Näin he uinuival punkissaan unek-
sien menneitå ja tulevia.

Aamu

lo päättyvi pimeys. esiin käy val-
kcus. Tal!iyö vaihtui pikku hiljaa
hårmauteen maan ja horisontin su-
lauluessa yhdeksi kokonaisuudeksi.
Hämärä harmaus kietoi saaren pau
loihinsa. Talvisen kalpea aurinko al-

Muualla harvinainen, Jurmossa säännöllinen talvehtija -tunluripöllö.
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Teeri on Jurmon vakiokamaa.

koi pikkuhiljaa hinata ilseäin ylös-
priin lyhyrfä matkaansa taivaankan-
nelle. Ei ole pitkä talvisen auringon
matke. kunhan vain hieman nostaa
itseään ylöspäin ja pudoffaa itsensli
ktmipallon lailla takaisin horisontin
laa,

Ja mitä näki aurinko. Sen katsc
kohtasi iumipeitteen alla uinuvan
kalun. kivikkoiscn saårerr. Sr: njiki
.jäätyneen järven, jäisel riutat. joiden
yl i aallot kävivät kilpatanssiaan. alas
tomana seisovan Lepikon, jossa puut
seisoivat kuin luurangol kurotellcn
kyhrn-vräisiä käsiäiin kohti taivaslu.
Ohuen lu ipeilleen läpi trnki!al la
kasluneet kaner vanvaITet itscään kohli
valoa ja vapautta. Auringon katsc
kohtasi keskcllä autiutta seisovan
kirkon ja hautausmaan. rnyös vicrci-
nen männikkö oli saanut osansa tal
visesta lumisateesta. Kuljettuaan näin
kierroksen saaren ympäri aurinko
päätyi pienen punaisen parakin sci
nädn.

Punaisen parakin sisiillä oli täl'si
hyörinä. Malttiimattomina odottivat
rutk im usm atkailijamn)e jo pääs)':i
syöksymään keskelle tätä talvcn ih-
memaata. Edellisen illan ranskalai-
sen keittiön tuoksut olival vaihtrneet
energiaa arlavaan supisuomalaiseen
makuelämykseen, läskisoosiajal.iiillc
pal.jon voita-

Aamun hiljeisuudessa hc lähtivät
vähitcllen tahoillccn. huikaiseva kirk-
kaus ott i hc idät huostaansa. Utön suun
nassa losin ryhmillyivä1 jo raivralli
se1 lumisolilaal hyökkäyksecnsä.

Koko saari on peitlynyt hicnoi-
seenhahtuvaaD.kuinuntuvaaonnu -
mea verhoavil lllmi. Kcvyt tuuli rie

pottaa sitä menncn tullen. Meri huo-
kailee vapaana ja kahlitsematloma
na. Rantoihin on ajautunut lalvista
ahlojiätä, joka ryskyen ja narislen
nlyötäilee tuulen kulkua. Rannan ki
vet ovat niljakkaita. askcl I iuknstelee
vähän väliä jäisren kivi1rn väliin. Ei
ääntäkiiän. vain )'ksinäinen lokin kak-
latus jossain nlerellä ilmoittaa päi-
vän alkanccn. Sekä myös karhu..joka
tu1la huristelee kolmipyörällään kohri
srtamaa. Siinä istuu tuojykevii. karu
saarcn asukas, jola eivät pienct tuulet
h uoSuta.

Niin. karua on elämä 1ällaisella
saarella. mItla ravintonsa anlaa luonto.
ken vain osaa siIä oikein hoivata.ia
huoltar cikä ryöstää. Jurmon vanhat
miespolvct seuraavat kirkkomaan
kivikosla nykyislen edesoftarnuksia.

Linnut. linnut

Karu on nlyös lalvilinnusto saarel
la. Mislä lie pelmahtanut saarelle
kaukainen tunturien asnkki. tunlrrri
paillö. Liekö sitä hoLlkutellul saa.cn
muhcvat jänispaistil, pitkäkorviakun
viipottaajokakiven takma. Kuin kevyt
lehahdus siiftyy pöllö larkkail paik
kaansa, rannallc ajautuneen pakki
hatikon sisuksiin. Sielre sen kaikki
näkevä1 silnät seuraavat myös lähes,
lyväli joukkoa. Siinä kohtaavat toi-
sensa tietymätlönlien tunturilakeuk
sien asukki ja kaupunkilaiset, kurn
pikin puolueettomalla maaperällä
myrskyävän meren sy le ilyssä.

Itäriutan tyveen on pelmahtanut
lystikäs parvi mcrisirrejä; kammok
sunatta outoja kulkijoitå nuo ranta-

rotaf viipotlavat kivien välissä, välil
le nokkaisten rannan ruskolevävallia
makupalan loivossa. Kun vilaus par
vi on tuossa luokiossa Heinäsaaren
puolella suojassa o.nitolookien utc-
liailta katsciita: rannan ruohikko tåi
joail hyvän suojan.

Jäiimcrcn asukit tuntevat cittä,
mättä olonsa kotoisaksi Jurmon tal-
\'isilla rannoillå. Vaan kun pakkas,
hel.ra jaädyltäii rannat vhdcksi jää
valliksi on sirrienkin otettava suunta
kauemnlas, kenties ulapan takaisille
seudurlle.

Kumpainenkin. vaalea ukuli sekä
vilkas merisirri. löytävät tdältä Saa
rislomercn helnasta ehkä palaseD
omaa kotiseutua. Lokkien aamulaulu
kiihlyy, kalastajan mereen viskomat
kålanj:ilteet saavat satamassa aikaan
kclpo rynläyksen. pienemmait kaia-
lokilioutuvat taistelemaan elinolois-
taan ja ravinnostaan suuria ja jykeviä
sukulaisia vastaan; meri .ja harmaa-
lokil napsivat parhaat palat. Kalasta-
jan tuttu baskeri on lokeiilekin joka
aamuinen näky Jurmon salanlassa.

Lcpikon laidalla alaslornissa puissa
victtää aikåansa auringossa välkehti,
vä teeriparvi. Akropairttien Iailla nuo
lyyrapyrstö1 kurolteleval nokkiinsa
puidcn niille larjoamaa vähäislä ra
vintoa. Männrkössa kopunelee puo
lcslarD ki|java käpytikka jiiätynyttä
puunrunkoa, h:iiriten samalla oksallr
nuokkuvan sarvipiillijn päjväunia.
Miksei tikka r'oi kopLrtella yölLi- niin
kuin muutkin normaalit linnul. luu
nlailee pöllö.ia painaa päätiinsii yh:i
syvemmällc pehnreiltcn höyhenien
sä sekaan.

Riutan t)vestä on suojapaikan
lijytänvt parvi pohjoislen soiden prt
käkauloja. kansallislintujamIne lau
lu.joutsenia. Mikä lie jaltänyt linnut
talveksi hyisen meren armoille, miks-
civät pitkäkaulxt uiskele io fanskan
s uoj ais issa salmissa. Vanhat valkear
linnut siinä näyt1ävät opastavån en
simmäistn talveaan eläviä ruskeita
nuorukaisia.

Vain harva pikkulintu uskaltau
tuu lalvisen kylmälle saarelle. parvi
kellasirkkuja tonkii nrvetan lantaka-
s{a. kolme kollaraisla on p:iättänyt

.jäädä uhmaalnaan lalvea ja sirkutte-
levat kylän puhelinlangoilla.

Niin Iipuu talvipäivä eteenpäin.
piiivän kirkkaus alkaa uhkaavasti
kaartua kohli päätepistettään. ctccn-
kin kun Utön suunnan lumiarmeija
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on vihdoinkill saavuttanul Jurmon.
Ensirnrnäinen lumihiutale leijuu alils
kuin tunnuslellen. sen jälkeen saa-

puu toinen, vähitellen taivas peitlyy
lumih iutale itlen myllcrrykseen. Y1'
lyvä fuuli ajaa lunta eteenpäin !hä
kiihtyvällii vauhdilla, lunta ryöppy-
ää. syöksdhlclce, tunkeutuu joka vi
listä.

Illansuussa

Kuin vilauksessa on lumirintama
ohjrtanut Jurmon jåttäen jälkccnsa
vain ääreltömain valkeuden. laskcva
aurinkokin ehtii vielå hivenen pilkis
tcllä pilvien raoista.

Mitå olisi Jurmo ilman mänty
iiän. Sille 1ällaiset talvisäät eivät ole
mitään uulta. vuosien varella se on
nähnyt säätä ios toista. Vain kerran
on talvi osoittautunut voim{kkaam-
maksi repien månnystä irli ison osan.
mutta itse mänty seisoo edelleen uh
makkaana Iaistelemassa sää haltijoi-
ta vastäan,

Kylään lchahlaa illan cdellii parvi
variksia, herkkuja lieneviit harmaa-
takit lulleet kylästä etsimäAn, nuo
mustalaiset kun kiertelevät saarelta
saarelle. Myös muutama talvea uh
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maava haahka könpli csiin suoiai
sista luodon onkaloista nauttien ialvi
auringon viime säteistä.

Hllonenna lavalaan. tuumi au
rinko ja putoaa horisontin laakse.
Vallitsee vicli hetken hämärä ennen
kuin pimeyden voimal oltavat Jur-
mon haltuunsa. Taiviyössä voi kuul
la Hermanssonin ja muiden saaren
cntisten asukkaidcn vaikerlavan ko
vaa kohtaloaan, ikuista vaelluslarn
kotisaaren rannoilla. Tli kenties he

palaaval miclihyvin takaisin koliin
vain talviyöksikin.

Lyhyt talvipäivä vaipuu unholaan.
Hädintrskin silmänsäaukaistuaan sen

on taas ne suljeltava ja annetlava
pimeyden tulla. Mutla kevät muuttaa
aikanaan kaiken ja silloin heräå van-
ha Jurmokin taas uuteen kukoistuk-
seen.

Iltatoimet

Vaan ei pääty vielä ornitolookien
työ, liede vaatii täyttämåän kaavak-
kcet sun muut tarpeelliset paperit.
Vaan ilta on vapaa, parakista alkra
pian kuulua korltien läiske, Jurmon
marjapussiennätystäköhän tavoitcl-
laan... Kaasuhella saa taas toimia kLl-

linaaristen herkkujen lämmitäjänri.
Mitä olisi rrlviretki ilman tuhtia ruo-
kaa l Hymyssä su in mLlistellaln sisä
maalaista. ioka aikoinaan saapui Jur-
moon pelkkien koirankeksien kcra.
hengissd iienee tosin pysynyt. varsin
monella licncc kokemuksia jo van
han taistelulenlä.jän ajoilta laivan
puksutlaessa ohi jättäen lintuharras-
lajilt nautiimaan lalvisen Jurmon iha-
nuuksistil vielä vlikoksi. Mustaa lei-
pää käy1iin silloin Pirjolta ruinaa-
massa, ja sen turvin selvittiin. Kalas-
tajakin voi hyvåstä hinnasta antaa
nluutam{n silakaD, joten eiköhän 1dällä

sentään pärjättäisi.
Niin, monenlaista porukkaa ovat

tämän parakinturnmenneef seinätvuo
sien varrclla nähneel. Parakki on kes
tanyr murisemåtte kaiken. jopa polt
toyrityksetkin. Uusi lintuasema luo
aikanaan kosolti nrukavuuksia. mut-
ia koctäank()enää sxmarvanhaakun-
non Jurmon tLlnnelmaa ahtaassa pa-
rakissa keskellii synkkää talviyö1ä.
Tosin erakoillckin on aina läytyiyt
tal\ella tiiaa. viikko pari talvisella
saarella lalaa pattcril pitkäksi aikaa.
tri sitten ei.

Joten Ilihtekaiaipaf alviscen Jumroon.
sillä sitä tc ettc tule valrmaankaan
katumaan. []

Bami Lindroos Järven ja meren välisellä kannaksella. Etualalla ukulin tappama ianis.



Thlviralli s.r2.tss2
Järjestyksessä seitsemäs
TLY:n talvipinnaralli järjes-
tettiin 5. 12. Lintuja näkyi
paljon, ja tulokset olivatkin
ennätysluokkaa.

P.Parvinen & S.Kunrtu

Aurinkoisena aamuna 5.12 lähri t5 TLY:n talvirallin -92 tulokset:
joukkuetta ia 2 B-sarjalaista matkaan
TLy:n seirsemänreen talviralliin. 1)La.jeja54 Yläne-Mynämäki-Turku-Naanrali 250km
Syksy oli ollut lavallinen, mutta mi- Esa Laine, Jukka Salonen
tään talvea ei rällipäivänä ollut ha
vaittavissa, luntakaan er maassajuu 2) Lajeja 5l Parainen-Turku 2l1km
ri näkynyt. Jyrki Normaja, Jukka J. Nurmi. Tomi Kaijanen, Paavo Sallinen

Tämänkcrtaiscn rallin laiien yh
te ism äärä oli 84,.joka pääsee tasoihin 3a) Lajeja 5U Dragsfjärd Kemiö-Turku 238krn
cdcllisen ruoden ennätyksen kanssa. Kimmo Kuusela. Ari Nakolinna. Katariina Nakolinna
Myös voittajajoukkueen tulos, 5,1 la

.jia, oli tasoissa vuoden 1987voitlaja 3b) Lajeja 50 Parainen Tulku 125knr
joukkueen ennätyksen kanssa. Tapani Numminen. Annika Forsten. Markku Lauren

Suosituin retkikunta oli tietysti
Turku Topinojineen ja Ruissaloineen. 5) Lajeja 49 Parainen,Turku l60krn
Myös Parainen oli erittäin suosirlu, Sampo Kunttu. Rami Lindroos, Mikko Suhonen. Timo Nikkanen
muttaporukkaa kävi Ylåneellä, Drags'
fjärdissä.ja Pyhärannassa asti. Pur- 6) Lajeja 48 Microinen-Turku l5oknr
kutilaisuus oli klo. l8:00 Iskerid Mikael Nordström. Ville Veikko Salonen
Välibaarissa.

Lintuja nähtiin melko runsaasti leu '/) LajeJa4'l Licro Turku 93km
dosta talvcsta johtuen, tosin mitäen Kalle Rainio, Samu Numminen, H. Tuominen
ihmeempiä myöhästelijöitä ei havaittu.
Parhaila haviksia olivat: Punarinta 8a) Lajeja46 Kustavi-Turku
Raisionjoelta, pähkinänakkeli Ruis- Asko Suoranra, Mika Hemmilä
salosta, allihxahka Paraisilta, pikku-
kajava Kustavista, pikku-uikku, metso, 8b) Lajeja 46 Turku-parainen l00km
sekä voittajajoukkueen havaitsemat Mikko Ylifalo, Daniel Bränkärr, Pekka Toola
pö]1öt. Pähkinähakki oli hoidossa i I

joukkueella hyvästä vaellusvuodesra l0a) La.jeja 45 Pyhåranta-Uusikaupunki Zg2kn1johtuen. Pekka Alho, Hannu Klemola, Jukka Sillanpåä
Uusia rallilajeja olivat: isokäpy

lintu, helmipöllö, metso, va.puspöl l0b) Lajeja,15 Turku 60krn
lö, punarinta, pikkukajava ja pikku- Vesa Vinanen. Antero Vihinen
joutsen. TLY:n talvirallien yhteislaji
määrå nousi nyt 1 l2:een. 12) LaJeja 44 Ruissalo 29km

B -sarjassa kilpailivat Seppo Sälly- Jarmo Laine. Rauno Laine
lä retkeilyalueenaan Salo-Särkisalo
Perniö Salo jawilliam Vel:nala Utös- 13) Lajeja 42 Turku-parainen l30km
sä. Sällylän parhaat havikset olivat Mikko Heinonen, Arto Lipsanen
maakotka, pikkuvaryunen jr huuh-
kaja. Velnalan parhaitaolivat riskilä 14)Lajeja40 parainen 80km
.ja peukaloincn. Säliylän yhteislaji Kaj-Ove pelersson. Marcus Duncker, Berril Blomqvisr
määrä oli 38 Vclmalan 27:ää vas
taan, joten Seppo Sällylä vei B-sar 15) Lajeja 27 Paimio 55km
jan voiton. Pekka Salmi, J .Salmi, J. Virtanen, J. Virtanen. K. Katainen
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Kyhmyjoutsen on yleensä kaikilla joukkueilla iohtuen sen helposta havailtavuudesta. Nyt kuilenkaan yksijoukkue ei
sellaista löytänyt.

Kaikki joukkueet havaitsivat scu-
raavat laj it:

Pnr l]raj. L-ararg. Colliv. Regreg,
Pvr p),r. Par cac. Cor nix. Ana pla.
Errb cit. Car nrca. Car chl. Pic prc.
I'as donr. Cor mon. Par mon.

NIuut laiit Liälicssä havainneet

.ioukkucet):

Strdcc I . 2. lb. 5. 6. 7. 8b. I0a. ll. l5
Nler ner ei 15

L.lr can ei l5
Cyg olo !'i l5
Il uc cln ci l-l
I)rvnrar ci I - -la. .1. 6. l(h. l5
Par alc ci 1-l

Tur pil r-i lla
(;rr glr ei I0b. tl
Iral cri ei 5

Den mrj ei l{)b. 1.1

Bra can 5. l. lib. ll. 1l
Cer larr ei J. ll. l5
Tul mcl ci 8a. 1.1. l5
Car spi ei lOe. 1.1

Lar nrer ei l5
Acc gen ei 3h.5. ltb. 10e

PhlL col l. la. lb. 5. 7. l-l
Fri coc ci 6. l0a. 1:
Lar ricl ei lla. 10d. l.l. l5
Car cer ei I . I0a. 14. 15

Flll rrr ei l5

Turkinkyyhky löytyi pesimäpaikoiltaan. (Mutta ei kuitenkaan pesiltään, kuten
kuvassa). Jopa kymmenen joukkuetta viidestätoista havailsi laiin. Turkin-
kyyhky on helppo ottaa vaikkapa aloituslaliksi io pimeässä, jos vain tietää
oikeat paikal.
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Cor rax 1.3a. 3b.6. 8a. L4

Acg cau 1.5.6.7, Eb. l0a, 12, 14

Cin cin l. 3b. lOa
I-ox cur l. 2. 3a. 5. 7. 8a. 8b. l0a. l:l
(Loxia sp.3b,6, 12. I3)

Car can ci 2. 3b, 6. l0a, 14. l5
Acc nls 1.2, la, 3b, 5. 6. 8a. 20b
Ayr ful ei 7, l0b, 12. 13, l5
Lan exc ei l5
Fri mon ei 3a,5.8r. 13, l5
Cla hye I, l0a. 14
Cyg cyg 2,3a.5,6, 8a,8b, 14. i5
Tel rix 2, 3a, 5. lla. l4
Emb sch ei 7.8a. l0a. 14. 15

Pic can 2, 6, 12

Pas mon lob
Stu vul 3a, 3b, 6, l0a
Sru/Bom 7
Bon bon 3a, 6, 8a
Nuc car ei l, la, l0b, l5
SoIn ol2,3b.6,8a. l0a. l0b, 12, Il
Lox pyl l, 2, 3a
Pan bia 2. 3b, 5. 6. 13. 14
Lal hyp l, 3a, 5, 7, 8b, 10b. l2
Mer alb 1. 3b, 5. 8a

Col oen 1.2.8b, l0a, 13

Pod cri 8a
Hal alh I

Mel nig 5, l0b

Eri rub 2
Sit eur l2
Fal col I0b
Pha car 8a. 1,1

Mer sel l0a
Aqu chr l, 3a
Ayt mar 7, l0b
Pol ste 3b
Bub bub l0a
Str alu I

Car ris 10b
Ris tri 8a
Tac ruf lOa
Tet uro 3a
Car ris l0b
Tac ruf I0a
Tet uro 3a

Car hol7
Acg fun I
Pru nlod l0b
Cep gry l0a
Cyg col 3a
Gla pas I

B.SARJA

l) Lajeji 38
Salo Särkisalo-Pemiit Salo l60knr
Seppo Sällylä

2) Lajcja 21
Urö n.I {)km
Willia Velm,rl,l

Molemmat joukkueef havaitsi-
vat seuraavaf lajiti

Parmaj, Anapla. Pyr pyr. Turmer.
Parcae, Mer mer. Cygolo. Larrnar.
Car chl. Reg reg. Buc cJa, Acc gen.
Lar arg. Emb cit. Tur pil, Fri coc.

Lisäksi joukkue nro.l havaitsi
seuraavat laj it:

Cor nix, Pas dom, Par mon. Car spi.
Fri mon. Aqu chr, Pic pic, Cor rnon .

Car gla, Pha col, Emb sch, Bub bub,
Col liv. Car mea. Den maj, Cor rax,
Pas mon. Str dec. Par ale. Cer fam.
Lan exc. Pod cri.

Ja 2.joukkue hal aitsiseuraavat:

Gavia sp. Son mol. \'ler ser. Lar can.
Col pal.Tro tro. Stu vul. Pha car.
Cla hye. Lar rid. Cep er1.

Kuslavin rissa oli ehdottomasti rallin kovin laji. Kuvan 2-kv yksilö on kuitehkin kuvattu Noriassa.
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TLY-Ti'inga futismatsi 1992

I-7 Sampo Kunttu, Rami Lindroos, Mikko Suhonen

29.8.1992 oli 1-LY:n .joukkueen
j:illeen aika lodistaa virtuoosimaisct
flrteajrk,-kynsä. Kutcn jo parina vii-
rle vuonnakin, joukkLle o1i jällecn
yhtä kuin nuolisojaosto. Talnän \ uo'
lilen atsi pelattiin Hesasst. Pasilan
KäBllän raviradalla. Kuten.jo on ol
lut pcrinteenä. trinllåliLisel k:iyttiv:it
selvästi jotain kepulikonsteja.ia on-
nistuiral Iasaväkisen ottelun jälkccn
saanraan tuloksct hcidän cdukscen 7-
L Sinäns:i rneille oli ) ksi nlaku oliko
tulos 20 I tai 7 l. kunhan saatiin
kerriLn tringalaiscl häpcillcn tunnus-
tantaan.cttäolimme onnisluneelrun
noiraa pallon heidän verkkoonsa-
Historiellisen maalin kulasi Pemiön
orna rctkivastaava Kalle Lalle Lars
sårl. Tosjn Timo Vesterisen upeasta

st ailöslri. Tringälaisel selvrsivät lnal-
sista vrilttävrisli (kiilos kuitenkirl h)
!ästi vaslukse\ta). silli pxri pientii
cpäkohtaa oli ha!aitta!issa:

l) a)n raukkÄmaista käyttää iren
lällä l.5nr kaappeJa kun vaslassa
on siloposkisia TLYin nuoria.
2) Luulimne ennen ottelua. ettii
kyseessä olisi jalkapallo ollelu. Ei
Iiejupallol
l) Flnsi kcrralla jälkipeli paikkaan.
jossa henkkareita ei katsora suu
rennuslasilla.

'lLY:n.joukkueessajuoksivat Sampo
'Banzai' Kunttlr. Rami ' Reiska' Lind
roos. Mikko "Zuiho" Suhoncn. Kålle
'Aktiivi-rctki-Lrllc l-arsson. Timo
'Thcnlachinc Nikkancn.Timo Tap-

paia' Vcstcrncn.Williem Nlinri olin
t:iällä{huIrdcr' V.rlnrela. Tomi "Hei
oolleks tc kuullu Kai.ianen, Mikkcr
'snadr' Oivukka. Elno 'Sivari Ar
nold Kai.kk:ilncn. Ma|kus 'Mer-ce

des Vi anen. Ari 'Raato Arska'
Laine {maalivahti) .je Markus 'Per
oiö'Ahola.

Kokonaisuutcn oltaen kuitenkin
kiitos Tringallc hyvästä matsisla. Ensi
vuonna ottelu pelataan taas Turussa.
ja paikalle loivolaan runsaasti kan-
I usla.jia j a cheerlcadereila. Lähdeln'
mekin tiist:i korkenpaikan leirrlle har
joittelemaan.

We'll be back!
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'furun 
L intut ieteellinen Yhclistvs r.v.

Osoitemuistio 1993

Hallitus

Puheerjoltaja Markkr Lauren
Sydmo, 2l6O0 Parainen ............,...... 921-887 955

Varapuheenjohtaja Annikä Forsten
Aurakatu 20 A 5, 20100 Turku ........ 921-3 t8 404

Sihteeri Maija-Liisa Heiikilä
Puuraftakatu 23 A 4. 20140 Tutku..,.92l-3]8 426

Rahastonhoitaja Petri Laine
Miikiläntie 5 a 15, 21530 Paimio..(yö)921-732 441

LYl-aluevastaava Sampo Kunttu
Rauhankatu 13 A . 20100 Turku......,921-304 424

Jäsen Rami Lin&oos
It. Pitk;ikaiu 37 B 58.20100 Turku....921-334 281

Jäsen Milko Suhonen
It. Pitkäkatu 10 C 45,20520 Turku....92l-318 626

Jäsen Kaarina Virtanen
Viilskärinkatu 39 A 5,20720 Tvtkn...92l-421 512

Jäson Timo Nikkanen
Talolankatu 10 E 5, 20460 Turku. ......921-411 8ll

Jäser gr'lo Kiikkåinen
Lapintie 2 G 69, 20740 Trrku,............921 -422 7'7 4

Arkisto

Lirtuhavaintoarkisto Sampo Kunttu
ks- hallitrs

Lehtiarkisto Rami Lindroos
ks. hallitss

Järvilintuarkisto Asko Suonnta
l(oukka:inkatu 4 C 33, 20610 Turku..,92l -446 6l9

Sroa*isto Antti Karlin
Kalevartie 15 A 22. 23500 U:ki.........922-24 O1O

Nuorisojaosto

Puheenjohtaja Sampo Kunltu
ks. hallitus

sihteeri Paavo Sallinen
Riukuaidankaru 4, 20'7 80 Kaettn&......921-2433 $66

Jurmon lintuasema

Asemarhoitaja veijo V?inskä
21650 l-iltandet..-.........-..,..................926-54 258

Vara- asemarhoitaja William velmala
V?ihäjoentie 8, 21 530 Paimio.........,..,921 805 I 86

Jåsentiedote

Tiedotevastaava
Mikko Suhonen
ks. hallitus

Toimikunnat

Äluerariteettikomitea
Puheenjohraja Tapani Numminen
Sählöyhtiö 7 A, 21 530 Paimio...,...92 1 -732 783

Sihteeri Jarmo Komi
Eerikinkatu 2 E 97. 201 l0 Turku....92l -319 716

A ntikvite€ttikomitea
Puheenjobtaja Juha Vuorinen

Kalunpää 2 C I 1, 206 l0 Tu.ku.......92 1 -5-1 I I I 3

HaYaintotoimikunta
Sampo Kuntru ks. hallitus
Petolirt!toimikunta
Seppo Pekkala
Vaskitorvenkatu I I as 3
20840, Turku..................................92i-333 505
Tutkimustoimikunta
Esa Lehikoinen
Miintytie 14 E, 23100 Mynärnåki...921-706 064

Urheil!toimiktnta
Tomi Kaijanen
Saukonkatu4Ell

20760 Piispanristi...........................921-425 838
Varsilais- Suomen Linnut .kirjan
loimi:uskuntå
Puheenjohtaja Juhana Piha

Norjankatu 25, 20740 Turku..........921-423 940
Retkitoimikxnta
Retkivastaavir Kalle Larsson

25660 Malhi1dedal.........................924-363 829

Ukulin toimitus

Paiätoimittaja Rami Lindroos ks. hallitus
Toimittajat: Mikko Suhonen ks. hallitus

Sampo Kunnu ks. hallitus
Kaarina Virtanen ks- hallitus

Pönttö- ja siemenyastaava

Timo Nill<anen ks. hallitus


