
KAKSIUUTTA Ukuli tiellä

KUNNIAJASENTA uutta kautta

Yhdistyksemme 30-vuotis-
juhlakokouksessa 16.11.
1996 kutsuuiin yhdistyksel -

lemme kaksi uutta kunnia-
jäsentä heidän yhdisty stoi-
minta-ansioittensa johdosta;
Rauno Laine ja Juhana Piha.

Rauno Lainc on kuulunut
yhdistyksemme hallituksen
"vakiokalustoon" io peräti 1,1

vuoden ajan. Tänä aikana hän
on toiminut mm. puheen-
johtajana, varapuheenjohta
jana, sihteerinä, rahaston-
hoitajåna. tiedote , myynti-,
ja retkivastaavana, sekä
yhdistyksernme edustajana
niin Lintutieteellisten Yhdis
tysten Liiton kuin myöskin
Birdlife Suomen edustajis-
tossa.

Juhana Pihan hallituskausi on
kestänyt kymmenen vuotta,
joista kolmena vuotena hän
on toiminut puheenjohtajana.
Hänen puheenjohtajakaudel-
laan yhdistys kehitti merkit
tävästi nuoriso- ja tiedotus-
toimintaansa, mistä saatiin
valtakunnallista tunnustus-
takin. Yhdistyksemme valit-
tiin nimittäin vuoden 1991

lintutieteelliseksi yhdistyk-
seksi! Kyseinen arvonimi
myönnettiin ensimmäisen
kerran toistami seen samalle
paikallisyhdistyksclle (ks.
Ukuli 2/92). TLY:n nykyi-
nen ATK-pohjainen lintuha-
vaintoarkisto on pitkä1ti Ju-
har.ra Pihan suunnittelema ja
toteuttama. Muistoksi nimi-
tyksestään Rauno Laine ja
Juhana Piha vastaanottivat
yhdistyksemme viirin.

HALLITUS MUISTI
PUURTAJIA

Yhdistyksen hallitus muisti
juhlavuoden kunniaksi yh
deksää yhdistyksemme toi
minnassa vuosien varrella
aktiivisesti toiminutta jä-
sentä. Henkilöt ol ivat: Esko
Gustafsson, Leo Karlsson,
C)smo Kivivuori. Markku
Lauren, Tom Lindroos, Ta-
pani Numminen, Seppo Pek-
kala, Ilmari Pulli ja Jouni
Saario. Kiitokseksi merkit-
tävästä työpanoksesta yhdis-
tyksemme hyväksi TLY lah-
joitti heille muistoksi meri-
kotkaraiheisen solmioneu-
lan.

Ukulin peräsimeen, vai pitäisikö samalla
sanoa keulaan siirtyy jo ennenkin lehteä
toimiltanut Rami Lindroos. Toivotan
omasta puolestani onnea uuieen lehtä-
vään ja samalla toivon, että h:inenkin
kohdalleen löytyy paljon avuliaita henki-
löitä,jotta lehti tulisi painoon aikalaulus-
saan.

Päätoimittaja

JURMO
KUTSUU
SINUÄ!

Parhaat hetket ovat jälleen kä-
sill ä.

Jurmo on vuodesta toiseen 01

lut yksi parhaimpia linnuston
seurantapaikkoja Tly:n alu
eella. Sitä se on jatkossakin,
mikäli SINÄ menet sinne ja
suodtat laskennat ja reitit.

Asemanhoitaja (02) 253 422'7
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Kaksi uutta kunniajåsentä

Vuoden 1996 puheenjohtaian
puheenvuor0. Juha Vuorinen

Tly:n vuosik_vmmelet; Osa 2:
Vuodei 1986-1991.
Råuno Laine

16. Vanhan"Come'back".
Jorma Tenovuo

26. Pieni påhkinå purtavaks:.

27. Balladi pinnojen Yaiheilta.
Osa 4; Loppukohtaus.
Juhani Toukola

33, Ornis Finlandiea -

Suomen lintukeskus 0y

3il. Lisää tunllistettavaå,,, ettei
totuus unohtuisi.

35. Tlyin retkeilyalueen uudet
lintulajit vuosina 1986-1996.
Kari Salonen

42, Isokari - Unohdettu lintusåari
etelåisellä Selkåmerellä?
Jorma Tenovuo

46. Ja tunnistuksen iloa.

48. Tly: Vuoden l99l lintu'
yhdistys.

49. Kerran bongari...
Raun0 Lainc

51, Ratkaisut kiperiir tunnistus-
kuviin.

52.'furun lintutieteellisen
yhdistys ry:n hallitus 1997

Tunnuslaiimme Kökarissa Kesä'
kuussa 1987. Kuvai Jouko Hakala-

Vuoden 1996
puheenjohtajan

puheenvuoro

Yhdistystoiminta on perinteiscsti åaltoliikettä. kuin käpy-
tikan lentoa. Nousua seuraa lasku ja laskua aina uusi nousu!

Aloittaessani 6. puheenjohtajakauteni 01.01.1996 sain
seurakseni yhdistykscmme historian erikoisimman hallituk-
sen. Siinä istui kanssani kolme muuta vanhaa TLY:n pu-
heenjohtajaa sekä yksi LYL:n hallituksen puheenjohtaja!
LopuLkin hallituksen jäsenet olivat asiansa osaavia henkilöi-
fä

Kokenusia siis hallituksessa riitti ja se olikin tatpeen, sillä
vuosi oli täynnä el ileisten perustoimintojen kuntoon saatta
nista; työtä oli yllinkyllinl Haluankin lausua näin julkisesti
lämpimä1 kiitokset kaikille hallituksen jäsenille erinonaises
ta yhteishengestä j a työtä pelkäämättömästå asenreesra!!!

Tätä kirjoittacssani voin hyvillä mielin todera perustoimin
tojen olevan jälleen kunnossa .'a "hätätilahallituksemme"
täyttäneen sille asctctut tavoittcet. Tästä on ltyvä uudcn nuo
rekkaan hallitukscn jatkaa uusien haasteiden parissa. Toivo
tan "Sammon joukoille" meneslyksellisrå ja idearikasta roi-
mintavuotta 19971

Katunpiiässä 31. päivänä.joulukuuta amon vuonna 1996

4.

Juha Vuorinen
Puhccnjohtaja



Arvoisa lukija. Kädessäsi on
nyt TLY:n historiikin toinen
osa, joka kattaa vuodet 1986
96. Edellinen osa julkaistiin
Ukulissa l/86. Tämänkin kir-
joituksen tarkoituksena on olla
mahdollisimman vapaamuo-
toinen katsaus mainitun ajan
jakson tapahtumiin. Paljon on
jätetty pois, joten älköön ku-
kaan pahastuko, jos juuri se ta-
pahtuma, jossa itse on ollut mu-
kana, ei ole tässä kirjoitukses-
sa mainittu. Historiankirjoitus
sisältää aina kirjoittajan oman
näkemyksen ja se oikeus hä
nelle suotakoon! Ollaanhan
UKK:stakin monta mieltä ! Toi-
votan hyviä lukuhetkiä TLY:n
lähimenneisyyden parissa. Jos

historiikkini poikii lisää muis-
telmia jostain tapahtumasta, ne

otetaan varmaan mielellään
vastaan toimituskunnassa. Tä
mä koskee myös histodikin en-
simmäistä osaa.

Toimikuntavallankumouksen
ja nuorisobuurnin
vuodet 1986-91

TLY:n siiftyessä kolmannelle
vuosikymmenennelleen vuon-
na 1986 toiminta jatkui edel-
leen nousujohteisesti. Jäsen-
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Osa 2: Vuodet t986-9L

Rauno Laine

määrä kasvoi jatkuvasti, joh-
tuen pitkälti lintuhaIIastuksen
pariin tulevasta uudesta nuori-
sosta. Tämä näkyi parhaiten
esimerkiksi yhdistyksen ret
killä, joilla bussit eivät aina
tahtoneet dittää innokkaille
nuorten lintuharastajien jou-
koille. Yhdistyksen puheen-
johtaiana jatkoi edelleen alle-
kirjoittanut.

Vuosi 19ti6 oli myös yhdis-
tyksemme juhlavuosi. Takana
oli toimintaa jo kahdenkym
menen vuoden ajan turkulai-
sen lintuharrastuksen etujouk-
kona. Merkkipäivää vietettiin-
kin helmikuussa 1986 varsin
juhlavasti. Tilaisuus oli myös
historiallinen, olihan yhdis-
tyksen jäsenillä nyt tilaisuus
nähdä vielä kerran kaikki
TLY:n entiset puheenjohtajat
yhdessä. Muistoksi heistä jäi
jälkipolville "tunnistusdvis-
tössä" otettu valokuva. Surul
lisia uutisia saatiin jo kolme
kuukautta kokouksen jälkeen.
Yhteiskuvassa on havaitta-
vissa selvästi ainakin puheen-
johtajien jakautuminen puku-
ja villapaitakansaan ! 1970-
luku näytti suosivan viimek-
simainittua! TLY:n kunnia-
jäseneksi mainitussa kokouk-

sessa nimitettiin Juha Vuori-
nen, pitkän linjan yhdistysve
teraani, joka nimityksen jäl-
keen uskoi siirtyvänsä "van
huudenlepoon" TLY:stä, pala-
ten kuitenkin kymmenen vuo-
den påästä auttamaan omalta
osaltaan TLY:tä lamavuosien

v1i.

Allekirjoittaneen vuonna 1986
kirjoittamassa TLY;n historii-
kissa todettiin jotakuinkin
seuraavasti: "toivottavasti ko
koontuessamme vaikkapa yh-
distyksen 30-vuotisjuhliin
vuonna 1996 me vanhat voim-
me silloin tyytyväisenä seu-
rata silloisen yhdistyssuku-
polven edesottamuksia ja rinta
täynnä ylpeyttä todeta että
olinhan siellä minäkin..."
Historia oli taas osoittava
arvaamattomuutensa. OLIN-
HAN sana olisi jo silloin
pitånyt koryata sanalla OLEN-
HAN...

Mutta takaisin vuoteen 1986.
Jo heti ensimmäisessä kokouk
sessaan TLY:n hallitus .joutui
ottamaan kantaa Jurmon tilan-
teeseen. Jo tällöin ajatus omäs-
ta asemarakennuksesta kum-
mitteli joidenkin mielessä. On-
gelmana oli kuitenkin Jurmon



suosiollisella avustuksella

maanomislusoloJen epänlää
riiisyys. Saarelia kun ei viclii
tuolloin oltu tehty isojakoa,
joka muualla oli senlään
hoidenu io Ruotsin (tai Ve-
näjän) vallan v jrkllmiesten

Koska puhceksi tuii Jurmo,
palattakoon ajassa hieman
taaksepäin, cli loppuvuoteen
19ti4. kuuluisan Jurmon hon
gauskiellon päiv iin I

Edcllisessä historiankirjoituk
sessa aihe oli vielä liian kuuma
peruna käsiteltäväksi, tunreet
kun eivät ollet vielä tasaantu
neet... Nykyisin tälle episo-
dille voitaneen kai lähinnä
nauraa. Bongariliiton perusta
minen on ollut suureksi avuksi
estämään mahdollisia ristirii
tatilanteita. Jos bongauskiel
toja on .johonkin annettu, asia
on yieensii ymlnärretlv välttä
nriittönänä pahana.

Tilanne liihti kehitrymään
TLY:n hallitukselle syksyllä
1984 toimitetusta kirjcestä,

jossa yksityiskohtaisesti kcr'-
rottiin bongarien käyttäyty-
l,I-]ise stii saarella tunnelUlr
rautiaisbongauksen aikana.
Kirjeessä kerrottiin keskuste-
luista saarelaisren kanssa ja
ilmoiteftiin näiden kannan
olevan chdottomasti bongaus-
vastainen. e1i saarelle ei enää
toivottu lisää rariteettien pe-
rässä juclksijoita. Lisäksi kir
jeessii puututtiin TLY:n jäsen-
ten telttailuur'r saarella ja siit:i
aiheuluneisiin ongelmiin. Ky-
seinen kirje tuotiin hallituksen
käsittelyyn lokakuussa 1984.
Tilaisuudcssa oiivat liisnä
TLY:n hallituksen lisäksi
m) ös ko. kirjeen kirjoittaja.
silloiren ascmanhoitaja tekä
haliituksen ulkopuolelta eräs
tunnettu bongari. Ensirnnäi-
nen päätös koski TLY:n jiisen

Kukaan ei siis oikein tiennyt
tlritai Jurmossa omisti. Joka
tapauksessa TLY:ssä avattiin
erityincn lahjoitustili uuden
ascmarakennuksen saamisek
si. Hankc hautautui byro
kratian ja valtion budjetin
tckijiiiden punakynän alle
vuosikausiksi mutta lahioitus
varat, ioita tuolloin saatiin.
ovåt toki edeileenkin tallcsse
Tämå todettakoon Tringal
lekin, joka juhlakokoukses
saan 1986 lahjoitti tietyn ra
hasumman uutta asemaa var
ten.

Tly:n 20-vuotis iuhlakokous



'I ly.järiesti 80-luvulla useita linturetkiä,.ioista pisin suuntautui l,spanjåan asti. Retkien r cttjänä toimi itseoikeute-
tust; Råuno 1,aine.

ten tcltlailua saarella, joka
kiellettiin. Toinen piiätiis
kielsi bongauksen saarella.
Päiitöstä scurasi varsin myrs-
kyinen kausi TLY: ssä. Toi
saalta jotkut halusivät lähettäai
"koko konkkaronkan' (so.

hallitus) alinpaan paikkaan,
jotkut taas kiittivät "siviili-
rohkeudesta". Yhdistys oli
täynnä huhuja. puhuttiinpa jo-
pa bongalivihamielisen halli-
tuksen vaihtamisesta vuosiko-
kouksessa. Tapahtumista Jur
nossa alkoi virrata sen verran
erilaista tietoa, joten hallitus
päätti vielä kerran kysyä asiaa
saarelaisilta. T:imån perus-
teella osittain uudistunut halli-
tus kumosi alkuvuodesla 1985

kiistoja aihcuttaneen kicllon.
Tuon ajan ilmapiiri heijastuu
selvästi Jurmon huulikiriasta.
johon saarella käyneet kirja
sivat omia tuntojaan. Ainakin
6

.jossain kirjoituksessa keho
tcttiin vastustanlaan totali
tarismia ja ilmoittamaan pin
noista. Täflln jälkeen Jurmon
tilanne rauhoittui ia seulaava
vaihe olikin sitten jo aikaisem-
nlin tässä kirjoitukscssa nrai
ninu ajatus uudesta lintu
asemasla.

.lurmon ohellå toinen TLY:n
lempillpsi on aina ollut Ukuli
lehti. Vuonna 1986 lehti oli
tullut jo siihen ikään. että se

kaipasi omaa tunnusta eli 1o

goa. Asiaa valrnisteli toimi
kunta (mitcnkäs muuten) ja
vuonna 1987 asiasta järjestet-
tiin oikein kilpailukin. Eh-
dotuksia uudeksi logoksi tuli
tasan neljä kappaletta, joista
hallitus lopulta valitsi Ukulin
uudeksi nrnnukseksi Kari Sa-

losen piilloksen "Vanha koi-
ras". Ilkeämieliset tosin väitti

\'ät. että TI-Yin hallitus oli va
lintatilantees sa jo liian "kostu
nut". koska kyseessä oli kesä
kokous. Yhrri kaikki. r,anha
koiras eläri ja voi hyvin !

Vuonna 1986 Ukulia iln.restyi
jopa viisi numeroa, johtuen
vuoden alun histor iannume
rosta. A llekiri oi ttaneen teke
nIä TLY:n histoiikki herätti
runsaasti huorniota, ja tiettä
viisti vanhat konkaritkin ylpei-
livät sillä. että MINUN nimi
mainittiin, SINUN ei...

Lehden piiätoimittajana toimi
Tapani Veistola, jolla on kyky
muodostua iegendaksi hon]
nassa kuin hommassa. niiin
myös Ukulin kohdalla. Histo-
rian lehdille iäivät etenkin
Veistolan lennokkaal pääkir-
joitukset, kuten luonnon-
suojelijoita kuumentanut kir-



havaintejen
ARK:ssa.

19U0 luvun

j oitus "Rantaratarahat mootto
rjtiehen". Kirjoitus kiisitteli
mooltoritien etuja bongareille.
Erääseen Ukuliin tulleessa
vrstineessa tosin kehotcttiin
llillaisia nloottoritie n ihailijoi
ta haistamaan jotakin ia lopet
tamaan höperehtiminen. Toi-
saalta voiclaan ajatellfl pää
toilnittaian vail korostanccn
liikcnncturvallisuutta. Toinen
esimerkki lennokkaasta pää-
kiljoitukscsta oli jrilkikekkos
laisuuden iluapiirissli jul
kaistu "Karjala lakaisin". josta
ei kuitenkaan loppujen lopuksi
selvinnyt halusiko pääloimit
taja Karjalaa takaisin vai
ainorstaan jritettä\'iiksi iha
naan luonnonrauhaan. Muissa
kirjoituksissa Veistoia vaati
mnr. nrarj anpoimijoita pois
bongarier joukosta sekri käpy

Mutta ci 19E0 luvun lopulla
tokj vain bongailtu. Toinen
ryhmä lintuharrastajia taas
liiysi ilonsa siitä. että toimitti
ia sanannukaisesti raahasi
tiettömien taipaleiden taakse
korpeen pesäpönttöj:i, pesi
lavoja tai sianruhojr kotkille.
"Sikamaista hommaa 1". voin
sanoa. Myös retkitoiminta eli
kukoisltLstaan niiinä vuosina.
TLY:l polukka vieraili
useaankin otLeescen mm. La
pissa sckii Poh.jois Norjassa.
Myijs Itä Suonlen lintupai-
koille tehtiin retkiä, puhu
nrattakaan lähikohteista kutcn
Hangosta ja PoIin Yyteristii.
Retkien kruununa oli maalis-
I'ruhtikuussa bussilla (l) teht)
Espanjan retki. l0 0(X) knln
ajo tuotti paitsi \ris)'neitä osal-
listujia my.ös llnnrja 130 hjin
edestä. Jos vielä 1ö\'l\\ kiin
nostusta moi\cen. asia loidaan
ottrr harklniaan.

N uor.isobuumin nr)ötä jii.-
jestettiln eritvisiä nuori lintu
harrastajakilpailuja vuosit
tain. Nriis\ä pyrjttiir löy1:i-
mlin TLY:n piiristii joku nuori

I ,1-vuotiast akin kasvalllaan
korkotr tulevia tehttiviä \'a11en.

Näinä vuosina järjesteniin
m)'iis talkoita. Monelle on var
lnastj ;äänyt nieleen Jurmon
siivousretket ja -matkat, jotka
tehtiin syyspirneiillii merellä
pikkuruisella Ruokk i-aluk
sella. Viikonlopun aikala
Jurnon rannoilta kerlittiin j0
pa kymneniä isoja muovisäk-
kejli kaikenlaistii roinaa. Ret
ket loppuir at nryiihemmin
Ruokki-aluksen mentyä nryyn-
tiin ja Jurnon tilanteen nruu-
tLLttua (naaniako .ja Saaris
tonreren kansal lispuis t o).

Vuoden 1986 kullessa sa atiin
mviis surullisia uutisia:
;'hdistl'ksenme kunniajäsen ja
cnsinrnriiinen puhecnj ohtaj a
Lasse Vclmala kuoli touko
kuussa. vain kolme ku kautta
sen jälkeen kun hän oli juhla
kokouksen
lupai llut

illarristujaisissa
allekiaoittancclle

muistelniaan j ulkaisttivik si.

I9lJ{)-luvun loppu muistctaan
myös, lainatakseni Tapani
Vcistolaa- "Mainion loim ikrrn
lavallankumouksen" vuosina.
Esimakua tihär saatiin jo
maaliskuussir 1986. joJloin
Veistola csitli hallituksen
kokouksessa neljiin uriden
toinikunnan perustarnista. Eli
se mitä oli ruloiliran. alkoi olla
idttil1a. Niinpii jo seur aavan

vuoden loppuun rlennessä
TLY: ssä toirni l9 toimikrrntee
ioista l5 piti vuoclen aikana
ainakin yhden kokouksen.
Toinrikuntia 1öytyi mm. ret-
keilyyn. bongaukseer. Ukulin
toimittaniseen, havaink)jen
ketuuseen. siiaintöien nuok-
kaamiseen. 1intuilsematoimln
taan. petolintuihin. lintuatlak-

tarkistamista

loppuvuosia
TI-Y:ssii Ieimasi vahvasti borr
gaus, joka räkyi moncssa yh-
distyksen loininnassa tavxllx
tai ioisellr. Asiaa on turha kiel
tää ia miksi pitäisikään. ajan
henki rrirr oli sellrincn F.dell;i
jo kerrottiin Jurmon bon-vaus

kiellon aiheuttamista lunteis-
ta. Toisaaltr vähiin mvöhenr
nrin mainittri 'bongarir iha
mielinen" hallitus istrii lähes
koko n a isuudessaan penlsta
nlassa Bongariliiltoa sen pe

rustatrriskokouksessa'furussir.
Tulussa toirni tuolloin kak-
sjkjn bon-r1arien yhteenlijtty
lnää- \,anhojen partojer BoD
galikilta sekä nuorcnlpicn
Musta Lista. johon. jos olen
oikein yIllmirtainyt. maht'.li
mukaan nonia varsin mielen-

lintuharrastajaluprus. jol la

sia... Julkaiskaapa pojat orna
historiikki !

olisi "suuri tulevaisuus' edes
siiiin tällä alalla. Ensim mäincn
valinta vuonna I987 kohdisLui
Jylki Normajaan. Nuor.ison
tulo pakotti nvös sriiintömull-
tokseen. Yhdistyksen aielnmin
!oinrassaolleiden sriiintijjen
niukaln. j äscneksi voitiin o1-

taa r,ain l5 \,uo1ta täyftrineitii
henkilöitä. Yhdistyksen halli
tus plililti kuitcnkin j oulukuus-
sa 1986 pidetyss.i kokouk
sessa esittää tätä kohtaa pois
tettavaksi yhdistyksen sä:in-
nijistii. Muutos hyv:iksyitjio
aikanaan, rnikä oli hyvä asia,
sillii jo muutama vuosi nryii
henrmin hallituksecn tuii pari

kiintoisia irc I \t ,uniLllisu uk



seen. LYL-asioihin, kokous
ohjelmien suunnitteluun, lin-
nustonsuojeluun jne. Nirni-
hirviö antikvitcettikollegion
taakse kätkeytyi vakava yritys
kerätä vanhoja arkistoimat-
tomia lintuhavaintoja. Tosin
toimikuntien joukosta poistui
salainen valiokunta, joka lak
kautti itse itsensä. Mitenkäs
muuten, sillä eihän sen jäse-

nistä tiennyt kukaan, eikä siitä
jäänyt jälkipolville edes pöy-
täkirjoja... Toimikunticn pe

rustamisella tähdättiin ru-
tiiniasioiden siirtämiseen pois
hallitukselta alemmalle tasolle

ia toisaalta asioiden valmiste-
luun ennen hallituskäsittelyä.
Tässä tavoitteessa onnistut-
tiinkin ja ainakin kokoukset
olivat vapaamuotoisuudes-
saan hauskoja. Jotcn jokainen
pohtikoon mielessään mikä oli
arvokkain, toimikunta, valio
kunta vai kollegio. Siinä poh-
dittavaa illan ratoksi !

l98()-luvulr haikeimmaksi
tapahtumaksi nousi monen
TLY:n toimintaan osallistu-
neen henkilön mielestä ehkä

legendaarisen turkulaisen
kulttuurjkapakan Hämeenpor-
tin toiminnan loppuminen, sen

myötä myös TLY:n historiassa
päättyi yksi aikakausi. TLY:n
viimeinen hallituksen kokous
pidettiin mainitussa paikassa

10.5. Hämeenportissa tehtiin
vuosien varrella varmaan

suurin osa TLY:tä koskevista
merkiträvistI fäåtöks istä.

Siellä keskusteltiin. juntattiin,
joskus riideltiinkin kaikista
mahdollisista asieista TLY:n
perustamisesta lähtien. Nyt
entisellä kokouspaikalla myy
dään pizzaa I
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Merkittäviin myönteisiin ta
pahtumiin vuonna 1988 kuului
eittämäträ päätös aloittaa
TLY:n mittavan lintuhavainto-
arkiston siirtäminen ATK:11e.
Tyij alkoi syksyllä Juhana Pi-
han sekä Kuntun lintuharrasta
javeljesten toimesta. Myiis
Jurmon havainnot siirettiin
ATK:lle. Tänä päivänä arkisto
onkin, kiitos edellämainittujen
henkilöiden sekä nuidenkin
tyiihöD osallistuneiden ansi-
osta, helposti hyödynnettävis-
sä.

Vuoden 1988 lopussa TLY sai

myös uuden puhccnjohtaj an

allekirjoittaneen päättäessä

viisivuotisen kautensa TLY:n
puheenjohtajana, vielä suh
tecllisen telveissä sielun ja

ruumiin voimissa. Ei liene ollut
mikään yllätys, että uudeksi
puheenj ohtaj aksi valittiin Ta-
pani Veistola. Tosin hänen pu-
heenjohta.jakautensa jäi yh-
teen. LYL:n "ryöstäessä" mie-
hen itselleen. Veistola valittiin
jo kevää11ä 1989 Lintutieteel-
listen Yhdistysten Liitto ry:n
toiminnanj ohta.j aksi.

TLY:n panos alan valtakun
nallisessa liitossa olikin tuol-
loin lähes värisuoran luokkaa:
puheenjohtajana Arto Kalliola,
toiminnanjohtajana Tapani
Veistola ja taloudenhoitaj ana

allekirjoittanut ! Lisäksi liiton
hallituksessa istui jonkin aikaa
Simo Veistola. lossain puhut
tiin jopa turkulaismafiasta
mutta sitä se ei ollut, vaan ha-

lua osallistua ja vaikuttaa. Li-
säksi äänenkäytöstä, joskus
tyyliin Olavi Mäenpää, huo-
lehtivat TLY:n LYl-edustajat !

Tosin mitään vakavampia asi-

oita ei ilmassa näinä vuosina
ollut, mitä nyt ikuisuuskysy-

myksenä joskus tapeltiin liiton
jäsenmaksusta. l9901uvulle
tultaessa TLY:n panos LYL:n/
Birdl-ife Suomen hallinnossa
hiipui vähitellen, koska uusia
ihnisiä ei yhdistyksen piiristä
juurikaan tahtonut löytyä näitä
perinteitä jatkamaan. On
kuitenkin hyvä antaa vä1il1ä

uusienkin tuulien puhaltaa,
turkulaisvuosien jälkeen
hallinto saa hyvinkin olla
vaihteeksi muiden käsissä.
Edustajistossa turkulaisperin-
teet sen sijaan edelleen jat-
kuvat. TLY:ssä tuolloin omak
sutun periaatteen mukaan Lii-
ton hallitukseen valittu yhdis
tyksen jäsen ei voi samalla toi-
mia edustajana Liiton edus
tajistossa. Näin vältetään mah-
dolliset jääviydet ja risti
riitatilanteet, joissa edustaja
joutuisi tappelemaan hallituk-
sen esitystä vastaan,.iota hän
on saattanut kannattaa !

Vuonna 1989 yhdistyksen
hallitusta työllistivät jälleen
kerran Jurmon asiat. Saarella
oli lopultakin saatu päätök
seen isojako, jonka seurauk-
sena saari pirstoutui useam
man pienomistajan maa-
alueiksi. Näin kävi mm. sen

maaläntin kohdalla, jolla oma
rakas lintuasemaparakkimme
sattui sijaitsemaan. Kun ko.
maa alueen omistaja vielä asui
Porvoossa, niin jossain vai
heessa tuntui siltä. että se siitä
sitten. Ainakin aseman ole-
massaolo tuli nyt riippu-
vaiseksi mainitun pienomista-
jan hyvästä tahdosta. Neuvot-
telut asiasta aloitettiinkin Yä-

littömästi mutta väliaikaiseen
sopimukseen päästiin vasta

seuraavana vuonna. Sopimuk-
sen mukaan lintuasematoi-
minta saarella jatkui entiseen



L€hd€nteon muUisti yuosiklmmenen alussa hån-
kittu tietokone,jonkå a!ulla alcttiiD taittaa Ieh-
den ulLo:r.u, Sanr:rlla I'1, u lin toimilu\.iirlt i nuo-
risqiäoston t0imirnaksi.

l l]:n nuorisojåosto kunnostautu; 90-
luvun aluss:r mm. pönttötalkoitla. jolla
k€rättiin råhåå t'.hdistlkscn toimin-
taän. Ku\ ass.r nJkyinen puheenjohtaja
Såmpo Kunttu.



lalliLarr. kuten nryös rengaslrLS

toiminla. S,lpimukseen sisä1lli
kuitenkin bon-rauskiclto. .joka
n1-t hy väk sl ttiin olosuhteiderr
pakosta ilnran sen sLrurempia
nurinoila .ja iLnlan ctlii puhccn
johtiLjanLaan olisi tar!irrnul
pcliitli pinreiill;i IiikkLrnristir.
kulen luntui joskLrs cdclliscn
bongauskicllor aikana. Sopi
lllLrkseen sislilt) i nl)iis chto.

.jonka nrLrkaan salrelliset .jl
vairr he piiiittiivrit milii nrlnni
kijssl trpahluLr. onrien il]tres
siersii nlukaiscsti. N iiih in sr
moih in aikoihin pLrhutliin cn
simDrliisiii kertojr saarelle
ruahclolliscsLi tLllevl\11 uLrdcs

1a oprstuskeskLlksc\tr.

Nl[) ii\ ulkornralxisia suhteitr

l l lr.ip idc t I iir r niiidcl r uosicn
aiklna. Naapulinraa Ecslin \ ri-

hitcllcn vlprLrtuessa rliehitvk
\estrj rlkoi )htcisllil siklliiis
tcn lirlulliuastajien kllssri.
NI1-ös ILY sai pian vieraita
Suonrcnllhtlen takrr ja nrYijs

Tlr:n 25 - r uotis juhlrkokour

rcr:rastus)'h1cis1)'(l polkaistiin
kill rtiirl. Suhteitir loi eril\i
se\ti Junrlon luolloincn ase-
nranhoilrja Vcijo Vlin skii.

lc)70 lulLrlla TLY:ssii oli selvli
luonnonsuojclusuuntaus. hie
nlan \alnlr koetliilr )iis
l9lJ0 luvun lopullrkin. liihin
ni,i Tapani \rcistollr ansiosta.
TLY olti kuntdu rlnr. \4ynii
lahden sekii Otirj iirYen suoie
lerniseelr. T.isiik si TLY;tri t)'öl
listi uLrsi ELrroltlrs. josta ci
nlLlutc 11 \'icliikiiiin olc kirjaa
riik)'n)t...

Ukr.rli-lehclen piiiitoirnittrjrn
Vei-io Viin skiin rrukaan 1980-
lur un tJkulit olir.at kcskivcr
k)lchtiri. ) htli asiallisir. kes

kustclerrattonria .iil lieteelli
sesti pLrlrtiriLiL kLrin iuitkii ta

han\a nrLrLrt lehclet paikalli'
lehtier jouko:rrr. Lirriksi
Viin skii krsi'i {irkLrli l/89)
rrcrkitseekii Ukulir enliscn
nimiliainran Ticclon AntlLjan

sailastunrinell kuolerranlatr
tiir'r sanlal myiis Llkulin koh-
drlla. Ennuslus o lik in pitkiilti
prikkrllsa pi1ä\ ii. t.'kuli jou-
Iuikin ilnrestvnrisensii suhteen
kriisiin l9!10 lrrvulla .ja pelas
tui liihinnä lllnari Pullin rrlsi
osta. Ongelnrana oli .ja on \c.
etll lchdc n pitriisi ilnresty?i
mutta illnest\')kö se..ios liu
karn ei halLraisi niihdii vlival
scn tckcnrisen etccn. tai jos ai

nakin lLtvatLrt jutut vnr. o!rLt
jatku!ilsti rni,ijhiissii. lili niitii
ei lulc ollcnkaan.

N11'ös lLronna 1989 TLY:tii
kohlrsi nrcnet) s. Yhdistl'kscn
\ uosier 1973 71 puhcen
johllja Ilkkl Oksala kuoli
elokuussr. Lrkrrlissir .julkaistiin
kosl,,i1111 11 muistokirjo!tus. .jo
ll sai kiitostn t'hdistliisen ul-
kopLroleltrkin.

KLrtcn edellä nririnittiin Tapari
\icisro llr siirlyninen sLrr

lerrrpiin l nrpvli)ihi11 Ine rkitsi



Tly toimi mJös luonnonsuojelu" jå puhdituslasolla. Tässä osa ,Jurmossa suor itetun sii! ouksen tuloksesta.

tnlnnan

salrralla rnyös puheenjohtaj a

vaihdosta TLY:ssä. Yhdistys
satsasi taas kerran kokemuk-
seen ja puheenj ohtaj aksi
vuonna 1990 vaiittiin Juhana
Piha, yhdistyskonkari seki
samalla TLY:n arkisloloi

nykyaikaistamisen

piti peräli 35 kokousta! Ko-
koriksissa pohdittiin yleeosä
lin tuj e nmäärityksen ongelmia
asiantuntijoiden johdolla. Li-
säksi jaosto järjesti omia retkiä
mm. Ahvenanmaan Kökariin.
Nuortcn toimesta syntyi
TLY:lle rnyyntiin nlyös kasa,
päin linnunpiinttöjä. Tottakai
Iluoret olivat rnukana myös
TLY:n omilla retkillä. Ijskon-
että mukana olleet muistavat
vielä noiden vuosien Lapin
relket, joissa vanha matkan-
johtajasetä (allekirjoittanut)
jo alkoi väsyä [1utta nuoret sen
kuin painoivat )li metsien ja

risojaoston tuolloitlen puheen-
johtaja Sampo Kunttu. Tilanne
lienee hicman sama kuin
onalla yhdistyssukupolvella
ni. joista rnonet tunsivat toi-
sensa jo koulun luontokerhois-
ra alkaen. Yhreisryij TLY:
ssäkin oli sel perusteeila lrelp-
poa. tai helppoa se ei ole
koskaan, onhan TLY: sräkin
500 nielipidettä !

Vuosien 1990 9l aikana TLY
kä\'i pitkålle menneitä reu
votteluja Ahvenanmaln ja Po
rin vastaavien yhdistysten
kaussa yhdestä yhtcisestä
lintulchdestä. TLY kuiteDkin
katsoi, että on parenpi.jos yksi
laiitulehti ilmestyy ajallaan
kuin se etlä kaiLki räpeltävät
epätoivoisesti omaansa. Neu
Yotteluia käytiin lopirusuo-
|alle aslj mutta lopullinel')

pririarkkilehti.

Tarkasteltaessa jälkcenpäin
vuosikymmenen vaihdetta ja
1990-luvun alkuvuosia voi-
daan eittämättä puhua nuoriso
buumista. Jo vuodcn 1990
hallitukseen otettiin mukaan
jopa l4 Yuotiaita, ioukossa
yhclistykscn nykyincn puheen-

iohlaja Sampo Kunttu. TI-Y
parostikin niiinä vuosina voi
nrrkk a asti nuorisoon I'leidiin
onrastil illoittecstrrn aioitti
loimintansa erityi[en nu0
risojaosio. ioka vuonna 199i)

tuntureiden I Nuorisojaosto
toimikin oivailisena har.joitus
kenltänä ajatcllen m-vöhenpiä
rehtä\,iä päiiyhdistvkscssä.
Monel tuon ajan nueret o\'al
kin nyt vuonna 1997 mukana
TLY:n toimirnassa. kuten nno

il



Kaksi Tly:ssä toiminutta johtohahmoå; nyttemmin kumpikin jo
kunniajäsen. Kuva otettu Tarvasjoella Viirusirkkalintupaikalla.
Ilmåri Pulli

Råuno Laine. Kuva: Tapani Vcistola

n
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sopinus jäi syntymätt:i, Iä-
hinnä lehden linjasta vallin
neiden erilaisten käsilysten
vuoksi mutta idea eliikiiön
edelleen. Myös ensimmäistä
Varsinais-Suomen linnutkir-
jaa ),ritettiin aikaansaada tuol-
loin mutta hanke siirtyi eteen
päin muutamalla vuodella.

JurmoD foiminta jatkui cnli-
seen malliin tultaessr 1990
1uvulle. TLY:n hallitus joutui
tosin puutturnzlan cräisiin ikä-
viin tapahtumiin saarella. Ko-
vaa linjaa kritisoitiin mutla pi
demmän päälle sc osoittautui
oikeaksi linjaksi ja rauhoitti jo
hieman valloilleen päässyttä
Jurmon lilannetla huomatta-
vasti. Mutta sanottakoon edel-
leen, että jos joku vaikka huo
linattomuuttarrkin kcksii
kuivattaa vaatleila kamiinan
päällä. tai kaataa koko toimin-
nassa oleviln iiljykamiinan lat

tialle. kyseisen henkilön ky
kyä loimia aseman miehittä-
jiinii tullaan edelleen epäile-
mään! Asema on vakuutettu ja
TLY saa muistnakseni pari ton-
nia(l), jos asema palaa mutta
älkää silti yriftäkö, ei se korvaa
sitä lintumicstä. joka paiaa
asenan mukana...

Muistarette ehkä vielä ctt:i
1990 luvulla elcttiin suuren
taloudelliscn huuman aikoja.
TLY:kin lähti tähän peliin nu-
kaan ostalralla nuutaman Hel-
singissä tuolloin toinileen
Ornis Finlandican osakctta.
Kyseinen yritys kauppasi
kaikkca I intultarras tukseen
I iitt ), \'iiii. lrihinnä kuitcnkin
optiikkaa. Ornis kaaiui muuta
man vuoden kuluttua. TLY:n
osalta tappiota jäi\ ät kui-
tenkin vain muutaniin sata
siin. r'aikka ajatus itsessäärr oli
hyvä.

Vuonna l99l yhdistyksemme
j:isenmäärä ylitti ensimnräisen
kerran maagisen 500 jäsenen
rajan, ollen korkeimnillaan
546 henkiliiai. Yhdistyksen 25
vuotisjuhlia vietettiinkin hy
villä mielin 28.I 1

1991. Yhdessä Bongariliitto
ry:n kanssil pidettyyn tilai
suuteen osallistui peräti 320
henkilöä. Nuorisojaoslon jär-
iestämä kahvitus kerisi myös
kiilosta. Mainittakoon että
tuolloin nuor isoj aostos s a toi
}ni myös erittäin akriivisja
naispuolisia lintuharrastajalr
alkuia multa syystä tai toisesta
he ovat aikojen kuJuessa jou
kosta kadonneel- nrikä ()n vr-
h inko.

TLY:n aktiivinen toiminta
sekä nuorisotyöss:i ettii muu
tenkin huonlattiir myös laa-
jcmmissa piireissä, LYL:n I iit-
tokokouksessa ker'ää11ä 1992.

Kuluvan vuosikymmenen alku oli 5el\'ästi nuoriso-jå nåisjåscniä lisääyä!joskin mon€t silloiset asiaå hårråstavåt
naishenkilöt ovåt vålitettavasti jåttä]tJnect to;minnästa. Kuva yl€iskokouksestå.
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TLY sai kunnian olla ensim
mäinen paikallisyhdistys, joka
nimettiin toistamiseen vuoden
lintuyhdistykseksi. Peruste

luina valinnalle oliYat paitsi
aktiivinen nuorisotyö, myös
retkitoiminta, pienryhmätyö,
tutkimustyö, aktiivinen toi-
minta LYL:ssä sekä lintuha-
vaintoarkistointi.

Puhuttaessa Ukulista mainil-
takoon vielä että lehtifuusion
kariuduttua, Ukuli jatkoi omil-
laan ja uutuutena tulivat mu-
kaan mm. Matti Koivulan
legendaariset piirroshahmot,

jotka bongausretkillään jou-
tuivat kiperiin tilanteisiin!

Koko 1990luvun alku oli siis
erittäin aktiivisen toiminnan
aikaa. Jokaista nousukautta
seuraa kuitenkin lama, joka
yhteiskunnassakin väijyi jo
nurkan takana. Se vain tulee
jostain ja kaikki se kohtaa,
myos lirtuyhdistyksen.
TLY:ssä se alkoi näkyä nuor-
ten määrän hiipumisena, jäsen-

määrän laskuna sekä yleisenä
passiivisuutena. Alkoi olla yhä
vaikeampaa saada ihmisiä mu-
kaan TLY:n toimintaan. Huono

taloudellinen tilanne, joka
kohtasi monia ihmisiä. ei
todellakaan innostanut ketään
mihinkään vapaaehtoistoimin-
taan, vaan oma selviytyminen
muodostui keskeiseksi itse-
kullekin. Koko maa ajettiin
toimimaan säästöliekillä. On
sanomattakin selvää. että ih-
meitä ei tuollaisena aikana
tapahdu. TLY:n kohdalla pe-

lastus löytyi onneksi van-
hoista konkareista, jotka iak-
soivat käydä taistoon vielä
kerran vie mään yhdistystä näi-
den vuosien yli kohti parem-

paa tulevaisuutta.

Tly: n 30- vuotis.iuhlakokouksessa 16.1 1.1996 läsnäolleet yhdeksän yhdistyksen perustäj aj äsen tä: Oikealta I Esko Joutsamo,
Esko Tarponen, Seppo Pekkala, Pyry Låpintie,Ilkkå Hoviseppä, Hånnu Velmala, Kåius Hedenström, Juhåni Iloviseppäiå
Jorma Tenovuo. Kuvår Matti Valta
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tlkolin nykyinen päätoimittaja vuoden 1997 alustai Rami Lindloos. Kuvå: Timo Nikkanrn

I l) : 
'r 

I åpirr rctkcll I llrllFlrnäd. Kut d: sxmpo Krllll u
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V+THAN "C)ME'BACK"

Jormå Tenovuo

Aloitin aktiiYisen lintuharras-
tuksen 1ähes 34 vuotta sitten.
Väkevänä innoittajana, vaan ei
"pakottajana", oli tietysti orni-
tologi-isäni Rauno Tenovuo.
Ensimmäiset voimakkaat mie
likuvani linnuista juontavat jo
kesiltä 1959 ja 1961, jotka per
heemme vietti Kökarin ulko-
saadstossa. Isäni keräsi ai-
neistoa väitöskirjaansa, minä
kiipesin 1o-vuotiaan pojan in-
nolla variksenpesille laske-
maan munia ja poikasia.
Asuimme ulkosaarten kalama-
joissa, välillä Karlbyn kylässä
ja matkat tehtiin soutaen - pe-

rämoottoria en ollut tuolloin
vielä nähnytkään. Ensimmäi-
siltä Kökarin kesiltäni muistan
erityisesti Karlbyssä laulaneen
luhtakerttusen - siihen aikaan
huippuharvinaisuuden - ja ul-
kosaarilla liihoittelevat suo-
pöllöt sekä taivaalla kaartele-
vat merikotkat. Rareistakin
olin kiinnostunut: kun isäni
löysi Kökarista 1958 Suomen
ensimmäisen sepelsiepon olin
kateudesta kipeä kur en vielä
silloin ollut mukana!

Asemahiippåri

Omia muistiinpanoja aloin kir-
joittaa vuoden 1961 lopulla,

16

Samantien tein jo ensimmäiset
onnistuneet bongaukset: pik-
kukiuru ja kääpiökerttu 1962
ja 1963, molemmat Turusta.
Tuskin tajusinkaan kuinka su
perkovia rareja ne olivat ja
ovat vielä nykyäänkin. Kun
Kustavin Isokarin vanha luot
siasema 1964 siirtyi Turun yli-
opiston hallintaan, alkoi "ural-
lani" pitkä lintuasemakausi.
Seuraavan 7 vuoden aikana
asustin Isokarissa yhteensä
250 vuorokautta, Jurmossakin
n. 45 ja vähän myöhemmin Vä-
nössä 29. Pidempiä retkiä teh-
tiin kaveriporukassa mm. Yy-
teriin, Pernajan Aspi11e, Säp-
piin, Kökariin, Siikalahdelle,
Puurijärvelle, Lapin tuntureil-
le ja viikonloput tarkkailtiin
muuttoa Lövössä tai kompat-
tiin Turun seudun merenlahtia.
Kouluaikaan mahtuu hienoja
havaintoja, tuhansia rengas
tuksia ia elismääräkin kipusi
pian lähelle 270:tä, joka siihen
aikaan taisi olla jopa Turun en
nätys - jonkin aikaa

Perhe ja työ, entä linnut?

Sitten kävi niinkuin monelle
muullekin: armeija, opiskelu,
naimisiinmeno, lapsien il-
maantuminen (ei taatusti o1lut

kattohaikara koska se edelleen
sitkeästi puuttui elislistalta !) -
lintuasemaretkeily ja muukin
komppailu jäi väkisin taka-
alalle. Into lintuihin ei kuiten-
kaan laannut missään vaihees
sa: 1974 alkoi oman mökkisaa-
ren (Kustavissa, Kihdin reu-
nalla) pinnajahti, joka aika-
naan (1989) päättyi kunnioi-
tettavaan 181 lajiin. Parhaita
spontaaneja omalta saarelta
olivat mm. jääkyyhky, lumi-
hanhi, pikkukajava, harjalintu,
kiljukotka, mustapäätasku, pa-

ri leveäpyrstökihua jne. Mök-
keilykin kuitenkin väheni si-
viilitöiden 1isääntyessä ja van-
hoja lintukavareita tapasi enää
vastaanotolla tai jääkiekko-
matsin katsomossa Enää ei
syntynyt lintujuttuja ja -katsa-
uksia Ornis Fennicaan tai Lin-
tumies-lehteen (jonka toimit-
tajanakin ehdin vuoden veran
olla) ja TLY:nkin toiminta al-
koi tuntua etäiseltä kun muut
"vanhat" perustaj aj äsenet ve-
täytyivät eri tahoille.

1980-luvun puolivälin jälkeen
vähäinen vapaa-aika alkoi mök
kipinnojen sijasta täyttyä ve-
neilystä. Veneillessä on toki
hyvä havainnoida, varsinkin
eteläisen Itämeren ja Pohjan



meren dkas lintumaailma toi
tutuksi monia lajeja, joita Suo-
mesta sai turhaan hakea. Jota-
kin ilmeisesti kuitenkin "puut-
tui" kun aina vietåvästi harmit-
ti hyvän työkaverini Juha Var-
relan hurjat lajit 80- ja 90-lu-
vun alun bongauskeikoilta.
Yritin itsepintaisesti vakuut-
taa itselleni että samaan tou
huun en "sorru". eihän minulla
ole siihcn aikaakaan eikä se

sovi luonnonsuojelijaperheen
inagoon. Olihan nuorempi
veljeni Ollikin tullut ns. jär
kiinsä ja lopettanut bongaami-
sen vai olisiko se sittenkin
johtunut kiivastahtisesta per
heen kasvusta? Ollin vanhin
poikakin, Kamo. taisi syntyä
kuumimpaan bongausaikaan

Piippari = huumel

Varrelan Juhan Iähtiessä Ka-
nadaan keväällä 1995 sain
Bongariliiton työvaliokunnal-
ta luvan pitää hänen piippari-
aan sen ajan kun Juha on pois
sa. Alkoi uusi maailma: huo-
masin pian minkä uuden lelun
tekniikka oli tuonut harrastuk
seen mutten osannut (halun-
nut?) sitä siltikään vielä itse
hyödyntää. Ihmettelin minulle
uusia paikannimiä, joista tuli
hurjia havaintoja: Skatiung,
Vattajanniemi, Ristisaari, Pat-
tijoen Yrjänä, Sunnanlahti ine
ja havainnoitsijoistakin suurin
osa oli nimiltä outoja - Ohto
set, Zetterberg, Hällström,
Sanlamaat, Komi. Kapu. S iJ-

lanpää, Alho jne. Oiinkohan
pudonnut kelkasta vajkka tun-
sinkin itseni aktiiviseksi lintu-
harrastajaksi koko ajan? I-in
tulehtien avulla toki pysyirl
(viiveellä) mukana linlumaril-
man tapahtumissa ja uutta
määritvstietoulta lr.rin koko

ajan - jos kuitenkin jotain osuu
veneen keulan eteen Elisten
tulo oli kuiteDkin rotaalisesti
pysähtynyt vuoteen 1985, jol-
loin bongasin pussitiaispoiku-
een Pansiossa - sen jälkeen ei
saaristosta enää irronnut vii
konloppuretkeilyllä spontaa-
nisti uusia lajeja, muita hieno-
ja lintuhavaintoja ja elämyksiä
toki sitäkin enemmän I

Juha palasi Kanadasta huhti
kuussa 1996 ja jouduin luopu-
maan piipparista. Kestin ilmal
vajaat kaksi vuorokautta: pu
helu Kapu Karhulle ja ostin
viimeisen sillä hetkellä maassa
vielä vapaana olevan "soitto-
rasian" ja olin taas mukanal

1996 - "vanhan" paluul

Alkuvuosi 1996 sujui vielä
rauhallisesti: viikonloput nyt
Kustavin siiasta Paraisten L ju-
suddassa talviruokintaa hoi-
dellen ja staijaten kevään en-
simmiiisiä muuttajia. Hakkipa-
ri hyöri huvilallammc, talveh
tiYa kulorastas surisi lähistö1-
1ä, varpuspöllö väijyi ruokin-
nallatrme. Lappalaisen Mar-
kun pihalla kävi nakkeli sekä
omalla ruokinnalla pari tund
raurpiaista ja järri - kaikki tun-
tuivat upeilta ja sitähän nc oli-
vatkin I Sarvipö11ökin aloitti
vastarannalla kevätsoitimensa
ja merikotkia pyöri kevätjäi
sen salmen yllä. Kurjet meni
vät, silkkiuikut saapuivat ja
pikkutikka koinsi pihan ome
napuita Sitten, kuin varkain,
päätin yhtäkkiä käydä katso-
massr piipparissa ilmoitettua
sepelrastasta: koiraslintu
Atun tien varressa vain alta 10

km huvilalta. Siita .\e elkoi.
Paikalia oli outoia kavcreita
inutta joku sanoi että tuo on se

hesalainen Lausamo, joka yrit-
tää nähdä 300 lajia tänä vuon
na. Sepelrastaan hän haki Pa-
raisilta vaikka seuraavina päi-
vinä niitä oli sitten useita Hel-
singinkin ympärillä. Vamlaan
oli silti hyvä ottaa varman
päälle. Omasta edellisestii se

pehastaastani oli ehtinyt kulua
jo 17 vuotta, marraskuisen
myöhäisestä yksilöstä Täkto'
milla.

Veneen keväthommat veiYät ai-
kansa kunnes vapunpäi väksi
ehdin taas Paraisille staijaa
maan. Valtaosa päivämuutosta
oli jo ohi mutta iltapäivällä löy
sin yhtäkkiä pienehkön roik-
kuvasiipisen kotkan Ljusuddan
päältä, lintu liukui kuitenkin
ikävästi poispäin ja pari kaar
rosta etäämpänä paljastivat
vain että kyseessä oli ns. kont-
rastikotka. Laji jäi tietysli mää-
rittämättä. Toukokuun 4. olin
taas laiturin päässä stai.jaamas-
sa, nyt poikani Matiaksen (13
v) kanssa. Lännestä saapui mää
rätietoisin siiveniskuin +2 k-v
muuttohaukka. joka ensimmäi-
siä pääskyjä jaagaten pyöri het-
ken salmen yllä häipyen koil1i-
seen. Siinä mielessä merkittä-
vä havis että tästä linnusta tein
ensimmäisen oman ilmoitrLksen
piipparin lintutiedotukseen. Sii-
tä sekin sitten alkoi

Työmatkat 6- 10.5. osuivat jä1

kikäteen aiatellen surkeaan ai-
kaar: nuijin Viikin pitkäj alan.
Taisin oila vielä liian sirrisil
mäinen, aiattelin ettei se har
mita mutta harmittipa kuiten-
kin ja syksyinen toinen pitkä
jalka Abvenanmaalla oli mah-
doton töiden takia. Perjantaina
I1.5. oli Tammisaaren Knipa-
nilla paikallisen hammaslääkä
riseuran 50 vuotisjuhlat. johon
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minut oli vaimoni kera kutsut
tu vieraiksi. Tumma puku pääl-
le, tanssikengät jalkaan ja me
noksi piippari tietysti takin
alla vyötä somistaen ja kiikari
takapenkillä. Autolla matkaan
ja vähän ennen Saloa tärisi
vyöllä viesti kattohaikarasta
Perniön Laukkaalla. Nytkö se

helpoin puute pitäisi hoitaa?
Parin kilometrin koukkaus ja
siinähän "tuplakikonia" oli
mullospellolla vain parikym
mentä metriä tiestä! Lieneekö
vierastanut koreaa juhla-asu-
amnre kuD lennähti n. 50 metdä
etäämmälle. Joka tapauksessa:
ensimmäi nen elis l1 vuoden
tauon jälkeen olihan sitä syy
täkin kiikaroida kravatti kau
lassa ja lakerit jalassa!

Seuraavan päivän, 12.5., vie-
timme taas Ljusuddassa. Kello
13.30 havahduin pihalla varis-
ten ja lokkien hätäilyyn ja sa

mantien löytyi salmen yltä jo
kevään toinen "roikkusiipi " !

Upeat kaartelut myötävalossa
ja hidas lipuminen aivan tontin
pää1le: tiesin mitä tuntomer-
keistä piti tarkistaa ja helppoa
han se oli kur lintu pyöri mata
1a11a aivan päällä, zeniitissä.
Kuusi hadttajaa, seitsemäs 1ä

hes olematon, valkea puolikuun
mallinen laikku sisimpien kä-
sisulkien tyvellä, vaalea ylä
perälaikku, vaaleanruskeat har-
tia- ja peitinhöyhenet jne. jne:
vanha pikkukiljukotka. Linnun
vihdoin kadottua puiden taak-
se ryntäsin puhelimeen mutta

piipparinurnero olikin unohtu
nut kaupunkiin. Alkeellista!
Pikainen soitto Jouko Vuokol-
le ja sitä kautta ilmoitus, lintu-
han oli lipumassa kohti Parais-
ten keskiosia. Pian havainto oli-
kin näyttöruudulla.

Viikolla Porin Preiviikiin il-
maantui sinisiipitaYi-koiras ja
ajattelin että kai minäkin voin
Yähän Turun ulkopuolelle pol-
kaista. Parin iltapäiväpalaverir
peruutus ja Poriin: siellä! Vuo-
den toinen elis tuli kirjattua pie-
nessä lihkusateessa. Normajan
kanssa haimme vielä musta-
pyrstökuireja mutta ei tärpän-
nyt. ED vielä silloin arvannut
että Porin suuntaan tulee teh-
tyä vuodcn varrella useampi-

Kolme "vanhåå" I-iedon ukulipaikalla 8.12.1996: Kirj oittåj a (vas. ), Esko Tarponen ja Jouko Hakala
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Nuori (l k-v)arosuohåukka oleskcli muut.rman päivän Påråisfcn Källvikissä el{)-syyskuun vaihtccssa (kuva:'t om Lindroos).

kin keikka. Helatorstaiviikon
lopun vielimmc merellli. muka
vin havainto oli Airiston keski-
osassl. Paraisten Grandgrunde-
tin heinikossa lynryillyt valko
poskihanhiprri, joka oli pesän-
rakennuspurihissa. Myöhcmnin
kesä11ä en niitä cniiä nähnyl: lai
si olla liian levoton paikka.

Surnuntrin paluupu{ehduksel
1a tuli ihnoilus punajalkahau'
kasta Kaalinan Voivalasta. TLrr-

kuun saapucssanrrne uusi ilmoi-
lus: litltu oli kadonnut. Lähdin
mc joka tapauksessa illaksi vie
lä Ljusuddaan jr kesken hclkul-
liscn lasa-qnen piippari tirä),tti
linnun olcvan jiilJeen paikalla.
Ruoka jäi höyr-yärlään kun Ma-
tiaksen kitnssa jo pyyhiilsimme
Kaarinaan. Kaunis, my s tisen
musta koirasvgspari istu i rau-
ballisesti langa1la ja lenteli pel
lon y11ä. Nornrajakin osui l.aas

samaan aikaan paikalle kuu
lumisia vaihtamaan. Vielä il
lalla puheJu isälle. jonka eriis
ha[\'e toteului seul aavana piii
\'änä: kauan odotetlu punajal
ka niiyttiiytyi iränelle l. kertaa
e lämåssii. Scuraa\,ana iltana
olimme Pansiossa: pitkiin odo-
tuksen jälkeen pussitiainen
riiyttäytyi hctken nulra näkyi
pä kuiten kin.

Sunnuntai iltana löytyi Kala
joella v iherlnehi läissyiij ri. Pi
din totaalisen nrahdottonlana-
kin ajatusta niin kauils lähte
misestä nlutta maanantaiilamu
na klo l0 huonrasin kuitenkin
isluvani Kapun lrutossa Gr(tn
qvistin Kaitsun kanssa matkal
la Kalajoellel Jlinnitys tihen-
I,\i. M€t ops oleskeli rauhalii
sesti keskustan tuntumasså slt-
muisessil sli|issä. Seinrijoen
kohclalla rii\'ähti p(rliitty uuti

n en: harakka oli hyökännyt
Meropsltt kimppuun ja iskenvt
sitä pliähän. Linru pelaislyi ja
sen koommin sitä ei löyrynl/t.
Ajoimme kuitenkin Kalaj oellc
saakka. vaikka tajusinmc haun
toivonomaksi, r,nin pari pikku-
tiiraa 1öylyi joelta Lentclemäs
tä. Kapu ei ollut parhaalla rlrah-
dollisella tuu1clla. olihan hrin
valvolul edellisen yön yliin-
kökiurupaikalla ja uni painoi
silmärin. Yhtäkkiii hiin kuiten
kin ehdotti reiluakin reilurrpaa
suunnitclmaa: Kapu larjosi au
lonsa Kailsun ja rninun käyt-
töajn jolta vois iru me koukaltr
Aärekosken kautta l urku u n.
hän tulisi paikalle ilmcstyneen
Nummisen Tapanin kalssa lan-
tatielii lakaisin. Niinpä jo parin
tunnin kuluttua olimne Kait-
sun karssa Äänekosken I-iima
lalla ylänkökiuru putke ss a I

I-intu rvijmi pellon piennarta
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tavallisen kiurun kanssa kuin
myyrä. Taas elis ja kova sellai-
nen. Paikalla paljon väkeä. Tun-
sin sellaista mielihyvää mitä
onnistunut bongaus voi par-
haimmillaan tuoda; taisipa sa-

malla olla elämäni (toistaisek-

si) pisin bongauskeikka.

Seuraavat vapaapäivät retkei
linkin taas Paraisilla. Pihaltam-
me löytyi 31.5. laulamasta uu-
tena tontinpinnana luhtakert-
tunen, illalla käväisimme Län-
sikeskuksessa kuuntelemassa
kesän ensimmäistä ruisrääk"
kää ja 2.6. löysimme Matiak-
ser kalssa Lielahdesta pelto-
jen yltä liihottelevaD naaras-
niittysuohaukan. Lågskärin
vaalea kultarinta palautti mi
nut taas oikealle paikalleni "mä-
hertäjien" kirjavaan joukkoon.
Ilnoittauduin Nauvosta 1ähte

vään venekulj etukseen mutta
kuinka ollakaan niin juuri sinä
iltapäivänä tuli tieto että lintu
on kadonnut ja keikka perut-
tiin. Seuraavana päivänä lintu
tietysti taas 1öytyi mutta nyt en

voinut mitenkään 1ähteä töistä.
Ilmoittauduin vielä toiseenkin
lähtöön - se peruttiin kovan
tuulen takia ja lintu jäi näke-
mättä. Tunsin itseni tosi dudek-
si

Taas pari päivää ja piippari soi
aamuyö11ä Helsingin Niskalan
viiru si rkkalinnu sta. Päätimme
Matiaksen kanssa lähteä illalla
yrittämään, voisihan toki muu-
takin mukavaa löytyä. Paikalla
oli n. 60 keskenään äänekkääs

ti seurustelevaa lintumicstä, jo-
ten yölaulajien kuuntelusta ei
tahtonut tulla mitään. Hoksa
simme pian ettei tämä onnistu
ja .niinpä päätimme hakea yö-
laulajia muualta ja 1öytyihän
niitä (varsinkin Salon Ollikka-

20

lasta), kiitos Hovirinnan Ris-
ton vihjeille. Yön saldo oli 7
pensassirkkalintua, 1 viitasirk-
kalintu, 6luhtakerttusta, I vii-
takerttunen ja I ruisrääkkä. Me-
nomatkalla näimme lisäksi Sa

lon keskuspuistossa pari tur-
kinkyyhkyä ja soidinta pitävän
turturikyyhkyn. S euraav a

viikko kuluikin kiireettömästi
purj ehduslomalla S aaristome-
rellä, parhaita lintuhavaintoj a

olivat 16.6. Vänössä laulaneet
idänuunilintu ja kuhankeittä-
jä sekä huippumyöhäinen se-
pelrastas, tietysti vakiopaikal-
laan Vänön kylän takana ole-
valla kalliolla. Jurmossa näkyi
2'3 pikkutiiraa ja Lapposta löy-
tyi peltojen yltä liihotteleva
s u opö11ö.

Muutaman työpäivän jälkeen
päätimme Matiaksen kan s sa

1ähteä taas "kierrokselle", piip
parin avustamana. Ensin suun
ta Orivedelle, josta oli aamulla
löytynyt pikkukultårinta mut-
ta meille se oli kovin nirso: saa

puessamme vain yksi laulusäc
pensaan latvaosasta plus muu-
tama varoitusääni ja sitten to
taalinen katoamistemppu vaik-
ka porukkaa oli kuin pipoa. Se

laji täytyy ehdottomasti joskus
kuulla ja nähdä paremmin Ori-
vedellä koukkasimme vielä Vi
hasjärvelle kuuntelemaan ah-
kerastj huutavaa viiriäistä ja
sen jälkeen suuntasimme Van
taan Petikkoon, jossa klo 3 aa-

muyöllä etelänsatakieli oli ah

kerasti äänessä tavallisten su

kulaistensa joukossa. Uni al-
koi jostain kumman syystä pai-
naa silmään mutta auringon
nousul aikaan olimme vielä
komppaamassa Inkoon Sun
nanvikin kuraisia peltoja mus-
taotsalepinkäistä hakien, se ei
sentään enää onnistunut. Koti

ovea kolkuttelimme jo sentään
aamuyhdeksältä - kesäyöt ei-
vät ole nukkumista varten !

Ulkomaille vieneen työmatkan
takia kotimaiset lajit jäivät vä-
häksi aikaa. tosin Paraisilta Iöy-
simme vielä 3 ruisrääkkää li'
sää ja Lielahdesta rastaskerttu-
sen, tietääkseni uudelta paikal-
ta. Heinäkuun 27. lähdimme
Matiaksen kan ssa taas rundil
le, nyt mukana oli myös uusi
Kowan fluoriittiputki 30x laa-
jakulmalla. Yyterin lietteiltä
lijytyi mm. 6 kuovisirdä ja 4
jänkäsirriäistä. lisäksi vanha
pikkutiira lenteli hetken pai
kalla. Kierros jatkui Puurijär-
ven uudelle upealle lintutornil-
1e (kokoa kuin ke ski suuren
kunnan tanssilaYalla l), j osta
laskinme yhtäaikaa 20 harmaa
haikaraa. kaikkiaan niitä osui
I oppuvr,roden aikana omalle
kohdalle peräti 53. Puurijärvel-
lä saimme päähämme yrityk-
sen paikata alkukesän vii -

rusirkkalintumoka .ja niinpä
ajoimme Suomi-neidon lantion
poikki Liperin Ylämyllylle,
jonne saavuimme klo 23 kes-
kelle unohtumatonta elämystä:
mollottava täysikuu. usvaa jo
leijumassa kesäisten viljapel-
tojen yllä ja ennenkaikkea pel
lon keskellä pensaassa tauko
amatta sirisevä, tavattoman pe-
Ioton rinnasta juovikas vii-
rusirkkalintu. Samaan aikaan
viereisellä pellolla huuteli vii-
riäinen ja yllä naukui sarvi-
pö11öpoikue.

Luonto tuskin voisi tar.jota hie
nompia hetkiä! Pal uumatkalla
poikkesimrne aamun valjetes
sa Pohjan Åminneforsiin, jossa
golfkentän reiän No l7 ympä
ri stös sä oli hyörinyt koiras-
mustapäätasku. Löysimme rei-
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iin muttfl paikalla oli rain 2-l
pensastaskua. Olirnrre jo lih
di)ssii pois kur piippariin tuli
Jijsscllii tielo ellii rn Lr s tlpiiiitas-
kLr on paikalia .jolloin tajusin.
ettii olernrne ! liiiriillii gollkcn
tiillii I Ålninreslii löyt1,i hake-
malla loincnkin golfkenttä. se

oikel. rrutta sinne saapucssam
me linlu oli hä\'innyt. Nuotit
olivat oikert. olin vain ynrnrär
tänll ne Viirin. Iaas oli kolona
Tu lu ssa aamulcl]dct jo luettu
kun tyiinsimme r\'rintil luk
koon-

Yhdcn piiir rill pikr!isiitti .lur
ruroon paljasti saaren vhai elin
\ oirraise rnan r,elkoposkihan
hipopulaltion: Iouuaisriutan
tyvellii oli yht:irikar 32 \ksi-
lijai. joistr 20 llihes lentokvkvis
tii nuorla lirtl[I. Koska Jurmos
ta kllhlaa]at olivrt krteissa niin
päritim me Mirtiaksen kaltssa
1e hd.i toi\err kahlxajakcikrn

Yyteriin. Nyt su!liiul oli rrnr. E

pulnu ssirriä. isosirli jr Eniijär
r clli rcsikivellli I'l\'äänä sci\-
slt jalohaikara. j onka
ytl.tpäri11ä kahlaili 1.1 halmaa
haikaraa. Muutanra piii\'ä kului
ja olimme taiis kahdcstaan P0

rintiellii mulla n)'t jatkoinurrc
Skaltungiin tsti: nuori puna-
kottarainen Iiiyt)i help0sti
pieDeslL kottaraispitrve stil K
kaupan takaa ihailirnnc s itli
pitkääD ja hlrtaasti sillä olihan
tiras k,vseessii nole nrnr illc elis.
Paluumatkan Turkuun teinrrc
eri lietii ja se kannatti: syks-vI1

vcspari invaasio oli alkanut ja
K an k iriln p iiärl Kyyniirjirvcn
ympärislijn puhclinlangoi I lir
istui samaan rikaan peräti 3

nLrortl punajalkahaukkaa.
hauskoja ja ylliittri\':in pelotto
mia otuksil-

Scuraavana iltana. .10.8.. mc
nimme viikonlopun victtoolt

Paraisille rl)utta päaitir i llalla
llih teii viclii hetkeksi kolua-
ruraan "r,akiopaikkojani ' I.e Lr

lahden-Lielahden iriueella.
Källvikin Iantaniityltä. tolpan
piliislil lii!sinkin ilta-auringor
pu nelrukseSsar rIuoIerI sir-osuo
haukan. jonka nriiiiritykseen
r-rp pouduin kaike lla tiedoilani
ja taidollani. Tulos oli nuori
:rrosuohaukka. iliksen viilin
pcrusteeila ilnreinen naalas. Ih-
mete lt),äni lintua puoli tuntia
se nousi siivilleen ja katosi
itLiin puiden taakse. Viikon Iop
pur)a olinmc incrcllii Inulta sun

nlrntai-iltapäivrinii tulimnre kui-
tcnkin vielä Paraisille. Tllan
suussa, pa1uun)atka11a f ur'
kuun. chdotin Nlrtiakselle .ja
Scijalle koukkaamistr varmuu
clen vrLoksi Kiillr'ikiu kautla. oli-
hirn sielti surlnuntaina tullut i1

moitus nuorcsta sirosuohau-
kasla. Perille pritistyäni totesin.
ettii salna pcrjantairtcn juv. aro-
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suohaukkani oli edelleen pai-
kalla. nyt Tomi Kaijasen, Tom
Lindroosin ym. uudelleen löy-
tämänä. Lintu oleskeli sittem-
min paikalla muutaman päivän,
jona aikana kymmenet harras-
taj at kävivät sitä katsomassa.
Kyllä itse löydetty rari tuottaa
sittenkin jotain erityisiä "vä-
ristyksiä".

Seuraavana sunnuntaiaamuna
olin yksin tamppaamassa Kuu
sistonlahderl rantaniittyä etsis-
kellen syksyisiä hei näkurppia
tai muuta mukavaa. Yhtäkkiä.
ollessani keskellä laidunniit-
tyä, kuului taivaalta mustavik-
lomaista ääntä ja niityn ylle
saapui kiertelemään pieni, pit-
käsiipinen, vihertäväselkäinen
ja tu m m an harmaakai n al o i ngn
kurmitsa hakien lasker.rtumis-
paikkaa. Aikansa kierreltyään
se kuitenkin hävisi lounaaseen,
ilmeisesti minua ja/tai lehmiä
pelästyneenä. Siis: siperian- tai
amerikankurmitsa ! Tässä vai-

heessa syksyä, 8.9., ei vielä ke-
nelläkään ollut aavistustakaan
siitä millainen /tllL,a-aalto Suo
meen myöhemmin iski: yli 50
yksilöä. lllalla kävimme Mati
aksen kanssa Mietoistenlah
della, jossa aamuisista heinä-
kurpista oli nyt näytillä yksi.
Palasimme yhdessä vielä illal
la Kuusistonlahdelle kurmitsaa
hakemaan mutta turhaan. 15.9.
illalla retkeilimme Matiaksen
kanssa Paimionlahden rantanii-
tyillä (ei erikoista) mutta seu-
raavana päivänä, heti koulun
jälkeen, lähdimme vauhdilla
kohti H:imee nkyröä. Varrelan
Juha oli matkassa ja perille
päästyämme saimme rauhassa
i h ailla kap u stari ntaparves s a

oleillutta juv. siperiankurmit-
saa. Ulkonäköja ääni olivat täs-
mälleen kuin Kuusistossa viik
koa aiemmin näkenälläni lin-
nullal 17.9. kiertelin taas Kuu-
sistossa, nyt ei rnainittavampaa.

Viikonloppuna 1ähdimme jä1-

leen Matiaksen kanssa aamu-
yöstä liikkeelle, nyt matkassa
oli myös Jouko Hakala ja suun-
tana Vaasa. Öjskatanin alas
kansirri oli yöllä häipynyt ja
käännyimme takaisin Turkuun
päin. Matkalla teimme kuiten-
kin kaksi mainiota poikkeamaa:
ensin Skaftungiin, jossa talo-
jen pihoilla touhusi jo pari päi-
vää paikalla ollut korea harja-
lintu ja sitten Huittisiin, jossa
Loimijokivarren kurmitsapar-
vessa oli 2 siperiankurmitsaa.
Väkeä oli lähes yhtä paljon
kuin kurmitsojakin (n. 20). Syk-
syn s iperiankurm itsam ääräni
oli yhtäkkiä kohonnut jo 4 yk-
silöön! Työmatka vei seuraa-
van viikon mutta heti palattua-
ni käväisimme katsomassa Lit-
toistenjärvellä pikku-uikkuå,
joka uiskenteli muuten jo tyh-
jän hiekkarannan edustalla. Vii-
konloppu olikin jo keväällä
suunniteltu vietettäväksi Iso
karissa, veneilykausihan oli täl-
tä kesältä jo auttamatta ohi.

Pussitiainen haYaittiin
j älleen Pansiossa, j olloin
se myös yritti pesintää.
Kuva on vuoden -85 yk-
siliistå. Turku, Pånsio,
Shell. Kuva: MikkoTam-
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Prnsion lrhtttårråsl(iuru. nvt io 'hilut kinlussa".liula: Jouko Håkål:r

lsokariir lilhti NlatiiLk\erl lisäk
\i Juhlni Vir-tilnen. nlllinio lin
tu jl Icn-gitstuskLrrrppanini .j(J

l9(r0-lurulta. Saavuinrnre saa

reen peljantli illalla ja pieni
klcrros kl lrialucella cnncn pi
nlelin tuloa tu0Iti l4 p\rstöti
ai\lll sekrl oLrdon. 0raraspukui-
scn lcppiilinnun. Lintu lij)tli
satanralahclc-n lantapu istr: kli
liin puolin tyypillir1en p) rstii-
ään !iiri\) ttri\'ä nraras-l.ppii
lintu. jolla kuitelkin oli nro
lenr nr illa siivillii valkeu laik
kuI Valker raioittLri jyrkiisti
tunrrniin pcilinhiilhcniin ja hä

visi viihitelle Lohli tuiunia kri
sisulkien kii rLiä. I'elotcttuna
lin tu lcnniihti rajojcn taaksc
err nrekli \itä eniiii Iiiyta eet.
Mvstceri. .jonkir siipikur io o1i

tiismlillccn kutcn Jonssonin ku
r aamalla kaakkoisella rodulla
" tarrtutrtisic:trs'' n1u1ta eihlin sel-
lrislir !rnrrrn \.()i n;rin Tlrnnis

taakaan l l11ul1l isluskclirrnrc
nrr ja ka n juurellir l:i11\clcntii\st
v iiIo kc iIo is \ l tulikrirpiisten
lail1r hyiiIiriii Iastaitl ja pik,
kulintljrr. Seuraa\ilna plii\.iinai.
12. 10.. rtousi 15-20 nr/s lounris-
tuuli. joka plsiitrli rruLrron.
S rrrikier roksclla lrivtvi kui
lerkin n1. hcinåkurppa (koko

f ili\ iin kvliin ranlaniiryllii). .jain
krikurppa. ruoklii jr mviihliinen
rii \ sllispiiisky.

SulnunLiiiaanuna tLluli hcik ke
ni -ja sadc lakkasi: nyt oli saari

_yhlrikkiii tai! nnii lintuja nrLrti!l

viiliteltlvilsli poisl:ih1(i oli jo
pu ol ilt a p iiir in. Sitii elncn
rnuutti \'{riksir -j 120. nrakkojr
177t3. pali rrcrikotkaa ja 2 har
maahaikalaa. N{ajakal piha
puista Iii-r'sinnne aalnulla hip
piiiisparvcsta odotetun laj in:
innokkrasti ääuteleviin hippi-
äisuunilinnun. -joka o1i y Lsi

syksr n nronistrL rllailtäjistil rLrn

studellran. Eclellisenkin'7;;rr-
rl olin nlihnvt Ku\tl\ is\a
rnutta aikaa oli vie[iitliin\'1 -io
II vuotta Turusta. Pitnsi()n ru
deraatilta l(i!tvi viik(Jn llussa
isokirvinen. jota licnsin Scijl n

kansstr katsonraan - Ntatiits l)iiii
si paikalle llstil sellraa\.lna
piii\'ainrl nrutlil lirluhln oli kau
niisti esilli pitklirin - isrinikin
sli siitii vihdoin n)i. 79 \'uoti
aant. elikscr. ltse lI]Lristin vic
lii mainio\ti cdollisen isokil
r ish a ! a in to n i tiis nr iil Ieen sil
nrasta piiikasta 2-i vuotta aicm
min. lsokarissahan nliimnre ptr

rukalla krikkicn aikojcn huip
puvuol)lla 1967 peräti 9 )'ksi
löli samana piii!lnii. u!eimlltiit
kyllin niityillii ja kallioilla. Kir'-

.joitin s illo in Hakrlan Joukotl
kan ssa Orlis lieruricaan juLun

kin isokokoi\tcr1 kirvisteo Inää
rittämiscstii.



Lokakllun 22. oli taas kerran pyi kolkcalla lounaasecn. Häm- väksi Vänöseer m[tta raju trta-
edessä lähes viikottainen työ mästykseksi lintu löytyi kui talapaine myrskyincen ja sa

matka Helsinkiin natka. jon tenkin lauantaina illansuussa teineen esti kriljetuksen. Vii-
ka yleensd aina teen junalla. uuclcllcen samalta jiirveltä ia konloppu kuluikin pelheen pa

Nyt päätin kuitenkin kulkea au niinpä sunnuntaiaanuna, kesä rissa Paraisillir. Latasin ruokin-
tolla sillå ennen pilkää kokous ajan juuri päätyttyä, ajelin jo trlaitteet täyteen ia teimme Ma'
la ehdin mukrvasti Vantaiin- reipasta vauhtia Nurmoon. Lin- tiaksen kanssa pienen retken
joen suullc ihmettele ääo juv. tu liiytyi välittijmästi ramun mutta kirjattavaa ci juuri 1ö5r

lyhytnokkahanhea, joka priäs- valjetessa ja n. 30 hengen voi lynyt. Suula oli piipparin mu-
ti vain parin metrin päähän. Ei min saimme ihastella vielek- kaan edelleen Itd Suomessa.
ollut tainrut ennen ihmisiä näh- käin uivia kolmea Ga|ia laija; nyt Punkaharjullr. ja minä vain
dä eikä ymmäfiänyt kuinka jul kuikkaa, kaakkuria ja ameri- pyörjn täällä kotinurkilla Taas

mia voinme olla. Tuonkin lajin kanjääkuikkaa. Immeri teki tunsiD itseni totaaliseksi mä-

olin edellisen. ja ainoan. ker- myös komean lentonriytöksen hefiäjäksi ja totesin Velmalan
ran tavannut 23 vuotta aiem jiirven päriliä mutta laskeutui plokanneen suulasta jo usko
min - nukava uusia luttavuus taas takaisin. Kotimatkalla mattoman 375:nnen eliksen ja
näin in1iimillä tavalla. piippali huusi suulaa Varkau Llusanonkin vuodenpinnalu

desta mutta vanhalle riitli upea ku oli jo peräti 3041

Samalla viikolla tuli ilmoitus elis tälle sunnuntaille jo 9rs

Nurmon Hirvijiirveltä 1öyty- tänä vuonl1al Salralla tuli Pyhiiinpiiivrisunnuntaina lne
neestä 2 k v rmerikanjiirikui- "kuikkakiintiö'' täylecr sillä nin illansuussa tijihin ja kuulin
kasla mutta työn keskelti ei ol iuhlapuknista jiiiikuikkaa olin Varrelan Juhalta että Kapu olj
lut mjräiin asiaa lähteä tutustu saanut io vuosia sitten ihastel si lähdössä suulajahtiin. Pikai
maan ko. ilmestykseen- Hlrmit- 1a Porkkalan kärjessri. nen tarkistus seuraavan priiviin
ti koska "irnmeri" on aina kieh ohjelrraan, soitto Kapulle jr klo
tonut mieltälri mystisenii poh- Marraskuun alun viikonloppu 2l istuimme kaatosateessa aLr

.joisen lintuna. Torstirina se sit na, Py häinpäivrin:i, olin varan- tossani matkalla kohti Punka-
ten ottikin siivet alleen ja häi- nut venekyydin yhdeksi päi hariua. Yö11ä r'tukuimme kol-

15.12. talven eDsimmäinrn tundråurpiåinen nä!ttäJtyi ul.piaisten iorkossa. Kuva; Henry Lehto. 26.10.1985. Trrku,
Länsil,itxri.
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!nisen tuntix Mikkelissii ja aa
nlrn valjetessir harmaan tihkui
sena olirntrtc Harjutien suula-
paikalla. Pikainen kävell ran

tarn.jr siinäl Vajaat 10 mil I

kv suula lcrtcli lcvottotlasti jt
kalasleli Lrpeasti syiiks,vsukel
tacn 150-200 m päässii ja hiivi-
si. Ajoirnnre ansaitu ille pinoa
kahveille ja oopeasti takaisin
suulapaikalie. jossr lintu ny1

kcllui rauhassa n- 150 nr r-an

rirsta. Putkella roukirnnre höl
hcnpuvrrr joka )ksit)iskohdan.
katsclimmc lis iiii konrcita syök
sysukelluksia .jr par.iu tunn il
jiilkeen olinrme.jo matkalla ta-
kaisin Turkuun. Palu umatkalla
totesim me Joutsan tundralirn
hen ia rLrokinnalla kli_"-nccn pu-
na ! lrlluserl siirtynccn nruihin
naiscmiin. Kotiovi aukesi k lr.r

t1 .

Isänpriivän ilattona aj attelimme
Ollin kanssa tl{ota isrille lin
tlrretken: ikä r'oisi o11a pl-
lcnpi lahja'l Kolnrc suku pol-
ver Tenovuon olnitolo-Qeia
(Rauno. minri. Olli. Matias ja
Ollin Niklas poikir ) piikkautui
ilutoon ja s uuntlsi aamupliivlik
si Pyhiimaan Vasikkariin, ilta-
piiiliiksi Kustaliin. Pyhämaa1

la nlikyi mn. taviokuurna. nyö
häinen punasotka koiras .ja 32
plrstö1iaista. MLrutrnaa piiiviiii
myiihe m min. 14.I1., li vi stir
tirirs töistii hiernan ctuajassa
noukkinraan Matiaksen kotoa

-ja rjoimrnc pikiriscsLi jiilleen
Pansioon. nyt iso kilvispirikal
ll oli tuntia aienrlnin lajytynvt
lyhytvarvaskiuru e lrim ain i

toinen. I\iikin nrppasi sarnai
sesta ljnnusta pari päi\'ää rnyö-
hemmin jo ! uodcn kolmannen

eliksensri; kaikki piipparin
rn\i)laivaikutukselll. Seuraiiva
laLraotai kLriui nr ielen kiint0is is

sil lnerkeissil: ILY:n ja Bonga-
riliiton )hteiskokouksessll.
Muitakin "r anhoja (eli nm.
rru ilak in TLY:n peru\tajajäsc
nii kuiu urinii) oli rlrnsaasti piri-
ka1la joten juttur riirti. Pa|ai
s illa scuraalana ilantuna ruo
kintaa tri)ttiiessiini viclciscen
pttuhul ilmaantu i killistelc
rrriiiin varpuspiillö. 

^in 
I yhtii

hau skan nlilöilerr otusl Sama-
na illillläiviirli katsclimmc N{a

tiakscn kanssa \ iclri toistilkin
pillliili: I Iirler salossa olcskcl
Iut hiiripöllö istuskcli lauhll
liscna kuuscn lat!as sa I;ihellii
Friska lrn lah tea. Joulukuun
i aihde oli tai\nnii t)iihol.lrnlia
ta linlurinllmallakin aika hil-
jaista:'parenrnran pLlutlecssa"
kävin rielä 30 ll. pariinkin ot
tccsccn krtselenlassit Pansion
lytrytviur askiurur. joka oli nyt
huomattavrsti kesytupi ku in
pari i,iikkoa aienmin.

It\enä isy),spiii!ii-
nä oii ns. pitkä vii
konloppu jonka
victimme Paraisil
la. Piharuokinnirl-
lcmmc tupsahti 7

j ärrin ja 2 peipor
parvi ja 7.I2. kicr-
telinrnc Matiaksen
kanssa lyhyen la
loisan ajan Parais-
ten lintupaikkoja.
saalii11a nrm. ta]\'i-
puku inen kuikka ja
s ilk k iu ik ku. Aa
muLla tosin kLLrVa

simme Turun kaut
ta. jos sr Pansio|r-

tien uurnikolla suki itseiiän si-
n isorsaparYesta 1öyltnyt naa
raspukuinen harrnaasorsa. .lcr

useita vuosiu oli kulunut edel
lis.rstii ha\iiinnostani tlistrikin
la-jista.8.12. ilmaantu i l-iedou
ja Paaltisten riiialle tunturipö1.
lö. jota hall\l tu1nla lähdin sa-
mantien katsornitan. Paik tlllr
oli pal.jon mlrilIkin vanhoja.
mm. llakalan Jokke. HiLkkccn
Hrnnu ja Tarposen Esko. l.Ikuli
nä)llilylyi koko komcuclcssran.
käv in vllillii hakcmassa Mati-
akscnkin paiktlle .ja edelleen
liulu istui rauhassa ladon ka-
lolla. Aiuoa riempi havainloui
oli Ku sta \' in u 1ko saar is1osta.
rr\iis it se n!iisvys päivii I ili
kaan. llultir !uosi oli 197-1.

Piiu talr'i puraisi kunnolla; pak
kasct tLrlivat. lunri peitti Jou-
luksi tnaisenran ja rlcrikin al-
koi jiiait) ii. Ruokinnallrmnre oli
vilirdä. t r vallislcn vicleidr:n li-
säksi mm. harnraapiiiitikka. pari
mustar-astrsta. pari järriä ja

Kirjoittaiå ia l{atiås l eno!uo
staijipaikallamme Paraisten L.iusuddässa.



15.12. urpiaisten joukossa tal
ven ensimmäinen tundraurpi-
ainen- Joulun alla näin Ruissa-
lon Kolkassa 2 pohjantikkaa
ja Pansiontien varressa näkyi
22.I2. edclleen harmaasorsa.
tärisevänä pakkasessa. Joulu
päivänä olin isän kanssa kier-
roksella mm. Naäntalissa mut
ra peräti 2l"C kylmyys ja vii-
nla haittasivat havai nnointia.
Mukavimpia talvilajeja olivat
mm. koskikara, ,X nokikanaa, 14

järriä, peippo, 3 räkättiä. har

maapäätikka jne. 2 8. 12. tein
vuosittaisen talvilintulaskenta
ni Paraisilla lumisessa m aas-
tossa, laj inäärä oli avoveden
puuttuessa enniitysniukka (16)
mutta yksilöitä kertyi sentään
563. mm. 9 nustarastasta. Uut-
ta Vuotta otimme vastaan Ljus
uddassa tuleekohan vuodesta
1997 yhtä antoisa ja linturikas?
Mitä tästä tadnastani voi op
pia'? Koskaan ei ole liian myö-
häistä oppia uusia ulottuvuuk
sia tästä hienosta haflastuksesta

älkää urautuko vain kapealle
I intuharrastuksen kaislalle. ä1-

kää tuomitko muiden tyyliä har-
rastaa vaan uskaltakaa kokeil-
la myös sellaista, josta olette
aina ajatelleet: en ikinä! Minä
potkaisin itseni "vanhan a"
(47 v) uudelleen v auhti i n,
osaksi Matiaksen in spiroima-
na, muuallekin kuin jo tutuille
retkeilyalueille enkä kadu päi-
vääkään elämäni toistaiseksi
hienoi mmasta lintuvuodesta I

n

Pieni pähkinä purtavaksi
Vaståuksetlehdenlopusså!

\

\

\
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jB'fuIhok,envt@ten vdedtrtq!7Jq
Osa I ukohtaus

Avustajå

.luhåni Toukola

Elämlin päätrrkoitukseksi oli
kohornut siperianrastaan hoi-
taminen. Koska lentokooetta ei
kohtuullisessa ajassa olisi saa-
tu. päiitti\,ät miehet astua val-
koiseen laivaan. joka .juuli oli
lähdössä Turusta Saaristome
ren reitilleen. Vanha Taistelu-
lentäjä nyrpisti komentosil
lalla nenäinsä nähdessään kei-
1ä Iränen laivaansa oli tulossa
ja mutisi peiLityynestä säästä

huolimatta. ettei tällaisella
tuulella kyllä Jurmoon ajet-
taisi. Miehct majojttuivat sa

lonkiin ja alkoivat mä:irätie-
toisesti rikkoa eräs1ä toilninta-
crhjeiden pykiilää (51/m77\.
Matka Jurmoon laivalla on tus-
kallisen pitkä mutta esimer-
kiksi nauttimalla virvokkeita
ja irrottelemalla irvokasla lin-
tumicshc{aa voi kärsirnys
käydä kevyenlnräksi.

Nyl luntuu siltii, eltei h0mmaa
tlliii kertaa nuijita. aavisteli
Eerik Voittoisa

Niin. Huomisaamuna Korp-
poon Jurrro cli Tuulicn Jurmo
eli Synkkä Paikka näkee viisi
nliestä, joilla ensinmiiisinä
Suomcssa on tuhat elimän
pinnaa. Sen kunniaksi I

(lniehet kohottavat pahvimu
kej a ).

Sen jälkeen otetaankin
kunnon klittelyote saaleiai
sesta ja taidetaan ostaa kalas-
tajan kuukauden saalis ylihin-
taan !

- Ehkäpä lrryös kiipeämme
Ju non Mäntyyn .ja uisken
telemme Molkkuniemestii San-
tasaareen !

- Ynnä juoksennellaan
nurnmella ehkä hiukkasen sa-
malla kirkuen !

M ahdoll isuuksien rajoissa
on. että kutsummc Iaivan
miehistön kämpaille pinna-
juhliin ja tuikkaanme M:inni-
köD tuleen I

Mutla nyt. pojat. nyt rauhoi-
lultran. hei !

- Rauhoittunisellc ! (miehel
koholtavat pahvimukeja)

Matka eteni verkalleen läpi
syksyisen saarisl(]n. Nijtössä
r_"-rurättiin Stockmanin kaup-
paan ja Aspössl mentiin kan-
nclle Yilkuttamaan Aspit
Eerik pelimanniile. Saaristo se

vain eli tasoiseen tahtiin
eläluäänsä: kaikcssa läsnä
meri, [luotoaan muuttaval pil-
vct ja jostakin johonkin kiiyvä

tuuli vedenpintaa tönimässä.
Aspön jälkeen tuumiskeltiir
uskaltaisiko Vanha Taislelu-
lentäjä ajaa suolaan Utöseen
näin tyynellä ilmalla, ja kun
todettiin laivan kä:intyvän
sittenkin Jurmoon päin, sin-
gahdettiin sillalle kätcvästi
kättelemään kivaa kipparia ja
halukkaasti hakkaamaan ruso-
poskista ruorimiestä sedäl-
lisesti selkään. Vesissii silmin
vakuuttivat pinnamiehet ja
miehistö jkuista ystävyyttä
to is il leen.

Jurrno lähestyi. Kohta erottui
laiturilla Oula Tsäksisjourtsu
kirkasvärisessä peskissään
heiluttelemassa ncljäntuulen
lakkiaan. Kalastaja seisoi to-
tisena kiiysipoikana pollaricn
viilissui ja polulla niikyi saa
lelainen kiiruhtavan laivaa
vaslaan. Miehet hypähtivät
ketterästi laitulille rinkat
selässiiiin. sylissli pakolliset
petroiikan isterit ia kaasu
pull0t. Klileltiin kymmcncn ja
puoli minuultia. Sirarelainen
narahti:
- När ska ni iara tillbaka ?

Så snabbt som nöjligt. Man
trivs här siillan- vastasi Hun-
ger.
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- Kommer ni ihåg den där
gamla fiolen ? Jag bara undrar

Miehet painelivat io asemaa

kohti pimenevää polkua
pitkin. Saarelainen huusi vielä
jotakin perään mutta ar
mollinen kaakkoistuuli tempa-
si herjan hoiviinsa.

Kämpässä paloi valo, kamiina
suitsutteli tuttua tuoksuaan ja
katosta roikkui sinipunakel-
taisia lappalaisvaatekappalei
ta kuivumassa. Oula otettiin
oitis esitutkintaan, rastaasta

vaadittiin selontekoa. Lapin
mies paljasti, että rastas oleili
Männikössä ja yleensä jatku
vasti sen itäpäässä. Siinäpä
todella paikallinen lintu,
ihmetteli Oula silmät pyöreinä.
Potkimalla, kivittämällå, sork
kimalla, niin: ei edes työntä-
mällä saanut lintua matkoi
hinsa lempipaikaltaan. Vain
iltapäivisin lintu poikkesi
Männikön sisäosiin mutta ei
ollut kertaakaan viipynyt pois-
sa 17 miluuttia kauempaa, ja
käynti ajoittui aina klo 13.35. -
15.10. väliseksi ajaksi. Mitä
asioita linnulla oli Männikön
sisäosissa toimitettavana- sitä
Oula ei uskaltanut vielä lähteä
veikkailenaan mutta oli kuu-
lemrna kehitellyt joitakin
hypoteeseja iltaisin yksin is
tuessaan ja nytkin hän vaipui
lattialle kiemurtelgmaan
uuvultavan. äänettömän nau-

run kourissa muistellessaan
maukkaimpia keksintöjään.
Miehet olivat haltioissaan.
Tämä oli yhtä helppoa "kuin
löisi sylilasta kirveellä
päähän". Oula vakuutti vala-
ehtoisesti. että linnun nimen
voisi jo piiftää havisvihkoon
mutta siihen ei kukaan

tietenkään 1ähtenyt mukaan.
Terve pessimismi on paras
keino epäonnea vastaan.
Ihmetystä herätti kun Oula
Tsäksisjourtsu ilmoitti nukku-
Yansa yön kalastajan luona.
Hän oli sopinut pienestä vie-
railusta, eikä halunnut herättää
muita kolistelemalla myöhään
takaisin. Kun mies oli mennyt,
päiYitteliYät toiset, että ensi
kertalainen jurmonkävijå oli
luonut noin hyvät suhteet
paikallisväestöön, kun van
hoilla oli moikkauspinnan saa-

misessakin tyii ia tuska. No, oli
oikeastaan leppoisaa, että
poromies häipyi illaksi
j aloista.

Miehet kaivoivat mukit esiin ja
illanYietto lähti käyntiin. Tun-
nelma uhkui äärimmäistä
lämpöä. Toveruuden henki
säväytti säröittä. Nämä miehet
olivat yhtä, he tiesivät, mikä
elämässä oli tavoittelemisen
aNoista. mitä kannatti vaivaa
nähden janota. Toisiinsa he

suhtautuivat lämmöllä ja
hellyydellä, ymmärtäväisesti
ja auttavasti, jo etukäteen
ounastellen toisen aatokset ja
toiveet. Ulkona vallitsi pimeä
yö. Kaikki mikä jäi tämän
parakin ulkopuolelle, oli
kylmää ja kovaa mutta kämppä
kätki sisäänsä hyvänolon
tunteen, leppoisuuden tiivisty-
män. Yhteenkuuluvuus län
mitti ja totisesti myös tee, jota
nautittiin mukitolkulla. Jutteln
eteni vaivatta kuin metsäpuro
keväisin uusia alueita vallaten.
Aiheita tuli ja jäi taakse. Suru-
mielisen ymmärtäväinen hymy
kasvoiliaan he nlotivat novii-
sien toimia:
- Tälläkin hetkellä on
linnunnimiä, joita ei Turussa

voi iiäneen lausua, koska eräi-
den harrastelijoiden psyyke ei
kestä niiden mieleen tuomia
muistoja. Viittaan vain sit
ruunavästäräkkiin ja alaskan-
vikl aan.

Onhan se selvää- että 2000 km
turhaan yhden linnun takia
saattaa kismittää. ainakin kun
on vielä läheltä viuhtonut.
- Joku vielä hermoilee vuoden-
pinnoistakin. Jotakin nakkelia
tai kajavaa staijataan itsepin-
taisesti vuorokaudesta toi-
seen. Hirveätä närää oli muu-
ten aiheuttanut, kun joku mate-
matiikan opettaja oli salaillut
vuoriväsyä koko kcsän I

- Törkeintä oli. että eräs

omitologi ehdotti minulle ja
Paljasjalalle osallistumista jo-
honkin harrastajatutkintoon !

Miltä näyttäisi kun kaksi
ysiysiysin miestä istuisi siellä
30 vuotta nuorempien jou
kossa vääntämässä kieroista
dioista lajia pape in ja pois
tuisi huonoimmin tuloksill!
Miehet hymisivät osaaottavas-
ti, täynnä oikeutettua närkäs
tystä.
- Joillakin läpiruntattu
pinnaideologia määrää kuu-
lcmma jo lapsen ninenkin.
Pinnakärjen nimiä tuputetaan
enteellisesti poikien papin-
kirjoihin. Viittaan erääseen
pääkaupunkiseudun pinna-
miehen etunimeen.
- Ylläftävää, että eräs jengi
päätti lähteä muutamaksi
päiväksi sairastamaan kaukaj-
selle Lågskärin lintuasemalle.
Minusta olisi helpompi oksen-
taa kotosalla. Mutta ehkä he

ajattelivat lämpimästi lähei-
siään ja tartuntavaaran mini-
moimiseksi päättivät muuttaa
mahdollisimman eristettyihin
oloi h i n.
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Tietenkin keskustelu kieppui
nlyös aamuisen koitoksen
ympäri l1ä.

- Aamulla elämme elämänme
suurimman hetkgn. Se on suu-
rempaa kuin nleDestys työssä
ja parempaa kuin mitä perhe
elämä oli joskus parhaimmil-
laan. Se on elämän ehdoton
tahtihetki, jota olemme ison-
neet hamasta kehdosta asti. se

on huipentuma, silkka terävä
kärki elämänkokemusten seas

sa... Se on elämänkaaren laki-
piste, minkä jälkeen voi hy-
villä mielin heittäytyä liusu-
maan alamäkeä...

Ajatelkaa pojat, mii:ikin olen
jo kuuskytkuus ja saan vielä
kokca tällaisen onnen. Viis
kytneljä-vuotiaana kun meni
800 poikki, ci uskaitanut unek-
siakaan tonnista. Ja teill ei ollu
silloin kun jotain seitsemän ja
pualsataa. Saakelin niskaan
puhaltajat! Arvatkaa onko
helppoa olla 48 vuotta pinna-

kärjessä ? Mitä-hä ? Ja kun
pitäisi ensimmäisenä poikkas-
ta tonni puhki, oYat nuoret pik-
kunilkit puhaltaneet eron
kiinni kaikenmoisilla pinnoil-
laan. Olof Hunger vieräytti
muutaman kuuman kyyneleen
pöydän vahakankaalle ja har-
maantunut pää tutisi tunteiden
tuudittamana.
- Vanha Olof ! Täytetäänpä
mukisi. Kyllä Sinä olet mo-
raalinen Yoittaja, siitä ei pääse

mihinkään.
Miehet valtasi voimakas sääli
ja inhimillinen myötätunto
Hungeria kohtaan. Toden totta,
kyllä hän olisi ansainnut voi-
ton. Niinpä kämpän seinät kuu
livat yllättävän spontaanin
kuorolausunnan neljän miehen
suusta, niin yhtäaikaisena kuin
sitä olisi pitkään harjoiteltu.
ainoana häiritsevänä piirteenä
Eerik Sammalkielen poikkea-
va ääntäminen:
- Vanha Olof ! Sinä menet

aamulla ensimmäi senä yksin
Männikön itäpäähän, ja kun
kämpän ikkunasta näämme Si-
nun Yiittelöivän. niin silloin
vasta me lähdemme mukaan.
Sinusta tehdään Ykkönen. si11ä

Sinulle se arvo totisesti kuu-
luu I

- arvotsiri totiseksikkeli kuuk-
kuu, päätti Sammalkielikin yh-
teneväisen ajatussisältönsä
sanoiksi pukemisen.
Lämmin tunnglma senkun ti-
heni. Pöydän vahakangas ropi-
si tasaiseen tahtiin. Olipa
maailma miten kova, kylmä,
häijy ja epäoikeudenmukainen
tahansa. niin tästä TVH:n
parakista oli tylyys kaukanai
täällä kohtuus ja oikeuden
mukaisuns oli saavuttanut rie-
muvoiton; hyvyys oli hen-
käissyt sisään. Ilta kierähti
yöksi. Utön majakka heitti
uupumatta aina uuden ja uuden
niittokiilan Saadstomeren pi
meyteen. Miehet paneutuivat
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makuulle käytyälin ensin las-
kemassa teepannun sisältöä
johonkin kicllcLyistä paikois-
ta. Maunu Paljasjalka toivotti
hy!ää yötä.ja toiset vastasi
vat. Ylccnsä pinnamies on
liian karski hyväoydntoivo-
tuksiin (pl. noviisi Jundström)
mutta tämä ilta olikin erikoi-
nen. Vanha Olof Hunger oli ys

täviersä s uull. nmo is uude sta

mennyt täysin mykäksi ja kuu
Jui nurkkapunkassaan itkevän
hiljaa itseään ureen. Muuten
oli aivan rikkunattoman lau
hallista. Kaikkialla oli vas-

tassa niin voilnakas äänettö-
myl'den seinämä. eftä siihen
olisi voinut liidulla piirrellä
huutolnerkkejä.

Yön rauhan katkaisi jostakin
ulkoa kantautuva hirveå-
mylvivä ääni. Jokainen oli
singahtanut istumaan sängys-

sään, eikä hengitys virannut
kenellkään putkistoissa. Pai-

najuismlisen kumer liini oli Lillstugubben se ei ole, eikä
myöskään Hijgbergsgubben.
Harugubben ei poistu Sand-
vikharunilta. enkä määrittäisi
tätä vierailevaksi Siipin Mol-
landeriksikaan. Saakeli sen

tiAn, en olisi vanhoilla päivil
läni kaivannut täl1ais1a. Hir-
viltävän karmiva iiäni toistui.
Kumeana jyliiränä se pauhasi:"
Pinnannctsiistys ei kuulu
lintuharrastukseen. vitan oD

alhaisten olentojen typerä pe-
tl

Tämä on näköjään teidäD
syytiinne, siat. vaikeroj Her-
rnansson piiydän a1la.

- Hoitakaa se pois täiiltä.
Ääni kuului taas [rufta vas-
takkaisesii,i suunnasta:" Muis-
ta. Maunu Paljasjalka, miten
käpysit ohivilahtaDeen kotta-
raisen mustakiuruksi. Älä
urrohda. OloI Hunger. kuinka
heitit harnraasieposta lusko-
siepon. Palauta mieleesi Inge
Koukkuselkä. että vääusit nuo

jähmeftänyt elintoiminnot.
Eerik Voittoisa näki kiimpiin
ikkunassa Jurmon vanhan
kumnituksen, Hermanssonin.
kalpeat aaveenkasvot. mutta
Hermanssonilla ei totta vie
köön ole tuollaista ääntä sen

tictää jokaikinen, joka on
Jurmossa Yiettänyt pitkiä. pi
meitä iltoja. Ehkäpi Hermans-
sonkin oli ääntä säikähtiinyt .ja
oli nyt pyrkimässä kämppään
turvaan Ovi atrkenikin kohta

ia hengästynyt Hermansson
heittäytyi pöydär'l alle vavisten
kuin haavanlehti. Tilanteessa
ei ollut nauramista, jos yJinie
linen .ja itsevarnia henki Hcr-
manssonkin oli peloissaan -..

Mikii hitto se oli, kysyi Inge
Koukkuselkä Hernanssonilta
äini fålseTisslr vihraillen

Ei aavistustakaan. Olen
asunut täällä scntään liki
kuusisataa vuotta mutta tämä
on uutta ja outoa. Vanha
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resla tyllistä kaspiantyllin, ja
hyvä sinunkin olr muistaa,
Eerik Sammalkieli, että valko-
peräsirdsi oli katteeton ha-
vainto. Eerik Voittoisa, myön-
tänet vihdoinkin, että plokka-
sit metsäviklosta erakkoviklon
ja että pikkukuovista tuli kuin
tulikin kaitanokkakuovi."
Kuka viclä voi väittää, että
kaikki on järjellä seliteftä-
vissä, että henkimaailma muka
on heikkohermoisten kuvitte-
lua!?! Ääni vaihtoi taas paik-
kaa ja mylvi raivoisana kämp-
pää lähestyen: " Laskekaapa
nopeasti todelliset pinnanne
niin kostoni voi hieman lie
ventyä ". Miehet plarasivat va-
pisevin rantein lintukirjoja ja
karsivat lajin toisensa jälkeen,
myiis varmoilta tuntuneet vau
vaiän haYikset. Jokainen jäi
alle kolmensadan. Tulos huu
dettiin kämpän ovesta pimeäl-
le nummelle. Ääni vaikutti
lyytyväiseltä:" Siperian ras-
tasta on turha hakea, sitä ei ole.
Tämä oli järjestetty teille
opetukseksi. Nyt toistatte vielä
perässäni katumustunnustuk-
sen: 'Mieleni on puhdistunut
käpyjen painosta ja on nyt
kevyt kuin silkkikerttusen
hiiyhen. Lupaan luopua bon-
gauksesta ja unohtaa keräily-
viettini. Tyydyn ihailemaan
luonnonkauneutta, juokse-
nraan 1äpi laskentareittejä, re-
kisteröimään ruokintatiheyttä,
keräämään loisia lintujen höy-
henpuvuista ja omistautumaan
tieteen uutteraksi apulaiseksi

.ja luonnonsuojelutyön väsy
mättömäksi puuhamieheksi ...'
Miehet olivat olleet kauhun
lamaannuttamia mutta nyt al-
koi itsesäilytysvaisto pelata:
ei elamänsä tärkeimmästä
sisällöstli voi noin vain luopua.
Ja alkoi terve järkikin karistaa

unen harteiltaan ja painaa säi
kähdyksen aikaansaaman so-
kean tottelemisen jalkoihinsa.
"Mitä helvettiä", huusivat
miehet ja heittivät makuu-
pusiinsa syrjään. He ryrtäsiyät
tutkimaan 1ähimaastoa. Ja siel
tähän löytyi useita kova-
äänisiä ! Kaikki langat johtivat

ei nyt Roomaan - mutta
saarelaisen vanhaan varas-
toon, jossa nauroivat elämänsä
makeinta naurua Maunu Sokea
ja OuJa Tsäksisjourtsu.

Piti tämä arvata, rääkyivät
hirmustuneet bongarit.
- Sainpahan maksetuksi
Keuruun harmejani, hohotti
Sokea ärsyttävästi mutla hil-
jeni pian jouduttuaan henki-
löön käyvään käsittelyyn.
Voittoisa oli mennyt soitta-
maan sairaskopterin valmiik
si, jotta kavereilla olisi vapaat
kädet toimia. Myös lappa-
lainen antibongari Oula Tsäk-
sisjourtsu sai maistaa lanta-

laisbongadn rystysiä.

Seuraavana aamuna miehet
astuivat laivaan matkustaak-
seen kotiin. Tonni oli yhä
katkaisematta. Viholliset oli-
vat järjestäneet ikävän yllä-
tyksen ja tosi hävettävän kei-
kan. Kaikki oli ollut perverssin
Maunu Sokean järjestämää
jippoa.

Berghamnissa Olof Hunger
meni kannelle yksinäisyyteen
hautomaan murhettaan. Ehti-
sikö hän enää elärnässään saa-

maan tonnia puhki. Ensi vuon
na hän saavuttaisi suomalaisen
miehen keskimääräisen elin-
iän, ja pinnastressi on tainnut
sekin saaYuttamisesta pudot-
taa saumat pois. Ehkäpä jat-
kuva rälkäkin johtui vatsa-
sairaudesta eikä retkeily-

aktiivisuudesta... Pienet pyör-
teet kielivät jostakin vesi-
linnusta ja alakuloisen kone-
maisesti Olof Hunger vilkaisi
sitä. Pintaan nousi pieni,
tumman sininen. useiden
valkeiden laikkuien kirjailema
pitkäpyrstöinen vesilintu, jol-
la oli kupeella punertava laik-
ku.
VIRTA-AI-I-II!!!!

Hunger ja hermostuneena pu-
dotti kumrnitetut Leitzinsa
reelingin yli mereen. Samapa
tuo: lintu oli aivan lähellä.
Syvästä apatiatilastaan huo-
limatta oliYat toiset paikalla jo
ennenkuin Hungerin säräh-
täneen huudon kaiku oli kim-
mahtanut Berghamnin ranta-
kaltseista takaisin.

Voiko täl1aista tapahtua kuin
kauneimmassa sadussa? Voiko
sittenkin olla totta, että joskus
ihmisen elämä voi olla kuin
kauneinta runoa- iki-ihanaa
seireenien musiikkia, täyn-
nänsä ja tulvillaan värimaail-
man hehkeimpiä edustajia,
häidintymätöntä täydellisyy-
den tunnetta? Nyt Se kuitenkin
oli tapahtunut: TONNI OLI
PERUU TTA M ATTO MA S TI
KATKENNUT, tällä spon-
taanilla havainnolla.

Ei seurannut mitään normaalia
riemurituaalia - hetki oli liian
juhlallinen ja arvokas siihen.
Miehet seisoivat syvän liiku-
tuksen vallassa - eikä vähiten
Olof Hunger. Heitä kaikkia
lämmitti ajatus, että Vanha
Olof oli hetken ollut ylhäisessä
yksinäisyydessään ainoa mies,
jonka pinnatilannetta kuvasi
nelinumeroinen luku. Nyt
olivat kuitenkin kaikki Tonnin
Miehiä. Maunu Sokea oli tah-
tomattaan tehnyt heille palve-

huusi
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luksen houkutellessaan heidät
Jurmon natkalle. Haltumie het
paliastjvat piiänsä .ja lopulta
käteltiin juhlallisesti ia vaka-
vina. Silti sai liikutus yli-
vallan, ia Tonnin Miehet heit
täytvivät vedet silnlissä lois
tensa kaulaan ja läimtytteliviit
rajusti Dyyhkyttäen toisiaiin.
Päätetiiin antaa laivan racliolla
tapahtu1nasta tieto ulkomaail
rnalle ja lähettiiii N{aunu So

kcalle f YKSiin tuhflt (1000)
l uusuit.

Virta alli oli hännnästellen
seurannut nricstcn kiiytttiy-
t)'mistä ia oudoksui erityisesti
nyyhkytystä siinä määrin, cttti
nousi siivilleen ja lensi saarten
yli kohti matalalla pysyttele
vää syysaurinkor. Äänettö
minä jr silmiään vastavaloon
siristellen Tonnin Miehet seu

rasivat scn pienenevää hah-
rnoa! kLlrnes lintu loprillisesti
katosi siellä missä auringon
hehkuva puna sekoittui syv:in
sinisccn autereeseen.

Joku sanoi ihan hiljaa:
- Elänämn)e I-intu.

Muita sanoia ei tarvittukaan.

Liihdeluettelo:

Omak()htaincn osallistuminen
lintuharrastukseen Turrrn
seudulla vuodcsta 1968.
(henkiliikuvat. tapiihturuitt)

Keskustelut linturctkillä.
(hcrjat. hetulat)

Kcskustclut Turun Yliopiston
kuppilassa. erit)'isesti klo
10.3u. ja l'1.30. - kahvitauoilla
(aj rnkohtristieto ).

Bruun Singer: Eurooplirl
lintuopas (rar-ien tuntonlerkil ).

Balladi pinnojen vaiheilta
päättyi lopultakin ja nyt
yleisön kiihkeitten pyyntöjen
takia juttuun lisätään epilogi
(= loppusanat, jälkinäytös),
jotta nimimerkin suojanaa-
mio saadaan riistetyksi Avus-
ta.ian kasYoilta:

Juhlivat kansaDjoukot ottivat
Tlrusså Tonnin Miehet Iie-
mu iten !rstran. Miehet kii
dätettiin televisiouutisten cri-
ko isl ähetykseen. johon Sam

malkieltä varten oli hankiltLr
\imultåånitulkki Presidenfin

Belladi pinnojcn veihcilta julk:ris-
tiin Ukulinsiv jllaT0 luvun lopulla.
jolkrin sc sa:rvutti ennennäkemä11ö
män suosion- 

^ikakaLlteDse 
henkeä

kuvaavana. se osoittautui yhdeksi
U ku li n suosituirxnisl a larinoista.

Tarinan on kirjoittanut Juhani Tou
kola. joka toimi siiihen aikaan saiani
mer sLloj asse.

Koko \ uoden l996halliILrs olitari-
nan uudcllcenj Ilkaisun k:rnna]le ja
o[rirsta nrie]estini se sovelllru vielii
näihillkiraikoihin.

Toi!on. etlä olel1e na!r!!iieet llisli
hisrorial lisesla kulttuLniomaisuudes-
unnne )htil palj()ll kuin rDir)å silli
puhlanksi kirjoil t ae ssilni.

Pä:itoinrirtaja

linnassa käytiin ottrrrassa
krittelvpinna Kekkosesta ja
v astaanottam rs su taisteliian
rralja. Sitten l'onrin Miehet re
päisivät puhclimet seinästä ja
rupcsival nukkumran lis
tej ä ri n.

Myöhemmin Tonnin Miehet
ehtivät lukaista Ukuliakin.
Hnvittuneinl hc totesivat- citä
heidrin touhuistaan oli Ieh
dessä tarinaa oikein jatko
kertomuksena. Oli sitä hiukan
osattu odottaakin- sillä miehet
olivat lodenneel loimiluk selle
eltä pankaas vihain pinnaiut
tujakin. jotta saadaan lehteen
lukenrista. PT oli lodennut
siihen, cttii kiloitelkaa vain.
kyllii m jnä juJkaisen. Miehet
olivat hymähtäneet ia
lallsrhTrneefr" Tosi Pinn i-
rniehen aika ei r-ijtä kirioit
telemiseen. Seuraa s.1!i Yaan

meijän meno() ja kirjota ilte ".
Ji.i niin tuo täydellinen noviisi
näytti tehneen...

Jurmon asema 90luvun alussa.
Kuva: TapaniVeistola

,:.å.
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Muistaako kukaan vuoden 1991 suurta
osakeantia, jolloin Helsingissä avattiin lin-
tuharrastusvarusteita myyvä 1iike. Yhtiön
tarkoituksena oli toimia lintuhafiastajien
ostopaiktana ja siliä oli oma myymälänsä-
kin.

Alkurahoitus hankittiin merkitsemällä mu-
kaanlähteneiden yhdistysten nimiin yhtiön
osakkeita kappalearvoltaan 100 mk. Tly:kin
omisti tuolloin kaksi kappaletta kyseisiä
osakkeita.

Totuus on julma ja ehkä epäoikeudenmu-
Lainen. Unelma kariutui lamaruosiin niin
kuin monet muutkin hienot ajatukset. Silti
vielä tulee mieleen ajatus; voisikohan mai
nitunkaltaisen myyntiliikkeen vielä perus-
taa?

Julkaisemme nämä jo historialliset kappa-
leet Tly:n 9oluvun alun osakekaupoista to-
teamalla. ettei mikään ole ikuista. Vanhat
hyvät pysyy ja paranoo.
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Lisää tunnistettav dd,,, ettei
totuus unohtuisi
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Tly r rtkeily alueen uudrt lintulajit
vuosina 1906-1996

Tämän artikkelin lajiluettelo
on jatkoa kirjoitukselle, joka
julkaistiin kymmenen vuotta
sitten (Ukuli 2/1987). Kirjoitir
silloin Varsinais-Suomen laji-
luettelon (TLY:n retkeily
alue), joka sisä1si kaikki ret-
keilyalueellamme nähdyt lin-
tulajit. Silloiseksi viralliseksi
lajimääräksi tuli 323, josta
sittemmin poistettiin flamin-
go. Listasta puultui viiksiti-
mali.

Pesiviä lintulajeja on alueel-
lamme 160-165. eikä tässä ole
tapahtunut muutosta. Tosin
viiksitimali (ent. partatiainen)
on kotiutunut uudeksi pesimä
Iinnuksi ja niittysuohaukka on
posinyt onnistunecsti vuosina
1995 ja 1996.

Artikkeli sisä1tää ainoastaan
nc uudet lirtulajit, jotka on

havaittu vuosina 1986 l996.
Ainoan poikkeuksen tekee
edelli mainittu viiksitimali.
josta tehtiin ensimmäiset ha
vainnot jo vuonna 1985.
Vuosicn 1986-1996 aikana
TLY:n retkeilyalueella on ta
vattu 23 uutta lintulajia ja 3

rotua. Vuoden 1996 loppuun
mennnessä alueemme laji-
määrä oli 346.

KariSalonen

Kaikki uudet lintulajit on
havaittu saaristossa tai ainakin
hyvin 1ähellä saadstokuntia.
Rannikkoseutu ja saaristo ovat
edelleenkin niitä alueita, jois-
sa retkeillään paljon ja joissa
on hyvät mahdollisuudet ha-
vaita haryinaisia lintulajeja.

Tämä artikkelin lajiluettelo
mukailee ilmestyvää "Var
sinais Suomen linnut" -kirjan
tekstiä. tosin huomattavasti
typistettynä. Artikkelin teksti
tukeutuu Tapani Nummisen
käsikirj oitukseen.

UUSIEN LINTULAJIEN
LUETTELO VUOSINA 1986.
1996

324 Nokiliitäjä (Puffinus
griseus) Grålira

Suomessa kolnesti havaittu
nokiliitäjä nähtiin Turun Ruis
saiossa kovan etelämyrskyn
aikana 1.1.1988. Nokiliitäjä on
ainoa alueellamne hyväksy
tysti nähty liittäjälaji. Loka-
kuussa 1995 Pyhärannan Rihl
niemessä havaittiin kovassa
tuulessa lounaaseen muuttava
liitäjälaji (todennäköinen kel-

tanokkaliitäjä), jonka käsittely
on Suomen rariteettikomiteas-
sa vielä kesken.

Sepelhanhi (Bra ber hrota)
Prutgås

Salon Halikonlahdella 30.5.
1987 ja Paimionlahdella 5.6.
1992 havaitut linnut kuuluvat
sepelhanhen hrotarotuun, joita
Suomessa on nähty muutaman
kymmenen kertaa kevätmuu-
tolla nimirodun (bernicla) par-
vissa.

325 Amerikanhaapana (Anas
americana)
bläsand

Amerikansk

Amerikanhaapana on Pohjois-
Amerikasta kotoisin oleva laji,
joka säännöllisesti harhautuu
Eurooppaan. Suomessa ameri-
kanhaapana on tavattu l6 ker-
taa, joista meillii seuraavasti:
Taivassalon Rantal anl ahdel l a

22.6.1990 alkaen. Halikon
Jokiniemessä 22.4.1993 sekä
Korppoon Wattkastissa 25.5.
1993. Kaikki määritetyt linnut
ovat olleet koiraifå.
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Tavi (Ana cre carolinensis)
K rickå

Tavin pohjoisamerikktrlaincn
cxrolinensisrotu on havrittn
alueellanrne kahdesti: Korp
poon Jurmo 30.,1. 1.5.1990
sckil Paimiorlahti 1'1.4.1995.
Moleml]]at tavatut yksiliit 01i-

vat koiraita.

326 Sinisiipitavi (Anas
discors) lllåvingad årta

Sinisiipitavi on niinikliän
pohjoisanrerikkalainen sorsa-
laji, ioka harhautuu siiiinniil-
lisesli Eurooppaan. Suonressa
tavatuista seilselrliisiai koi-
raastr yksi or havaJttu Korp
poon Jurmossa 1.-5.1990.

Viiksitimali on kuulunut Tly:n alueen
Ruissalo.

<Harjakoskclo> (N{e rgus
cucul-latus) Kamskrake

Harjakoskelo on pohjoisame
rikkalainen pienchkil koskc'
lolaji. joka kuuluu monien
mu jclen komeider lesjlintujen
lavoin Euroopassa ylciscsti
tarhiittujen

SuLrri ja konrcann:ikiiincn
k un inga smerikotka n;ihtiirl
Salo Halikonlahdclla ja Marl
tilan kaatopaikalla 2l .,1. l99l.
I-innun nriiiirittrinrisessä lajil
lccn oli vrikcuksiii. sillä cu

roeppali,Liset lintukirjat eivrit
turne 1ajia. Linu liikkui pitkir
Suolnca. sillli siilii tchtiin ha

vaintoja usealla paikkakun-
na11a. Myös Ruotsissa havait
liin ku n in gasmcrikotka salrra

nil vlr0n na. Ilmcisesti sarna

lintu riihtiin nlyijs M ieloistcn
N4vnlilahdclla 19.6.1993.

resilintulajien
.joukkoon, eikä sitä niiir)
laskcta Suomcn luonnonva-
raisLen liutujen lajiluelteloon.
I Iarjakoskelokoir as on nreillt
t!l!attu Naanlalin Luolalan
jlr!ellli 29.10.-.1.I L 1989 ja
Raision Kukonpiiiissä l0.l L
1991.

<Kuningasmerikotka>
(Haliaeetus pelagicus) Jätte-
havsörn

32'7 Arokotka (Aquila
nipalen-sis) Stäppörn

Arokotkan Iähim mrit pcs imii-
alueet s ijaitscv at lltelii Venii
jiillii. Suonressa tr\atut 20 lin

laiisloon jo ennen vuolla 1986. Kiva: Jukka Tammi, 12.12.1994, Turku,

*



tua ovat kaikki olleet nuoria tai
esiaikuisia yksilöitä. Varsi-
nais-Suomessa arokotka on
havaittu Turun Topinojan kaa-
topaikalla 20.-26.1 .1990 ja
26.1.1992 sekä Dragsfjärdin
Dalenissa 20.6.1994. Kaikki
linnut on valokuvattu.

328 Pääskykahlaaja
(Glareola pratincola)
Vad arsval a

Pääskykahlaaja (ent. kahlaa-
japääsky) on tavattu Suomessa
neljä kertaa. Ensimmäinen
näistä löytyi Salon Halikon-
lahdelta 1.-3.8.1989. Toinen
lintu havaittiin Kemiön Sjö-
laxissa 20.-22.8.1989.

Suomen viidestä arohyyp-
pähavainnosta yksi on tehty
Kemiön Sjölaxissa 9.6.1992.

330 Rusokaulasirri (Calidris
rufrcollis) Rödhalsad snäppa

Kemiön Sjölax on kunnos-
tautunut jo vuosia hyvänä
vesilintu- ja kahlaajarantana ja
niinpä siellä onkin tehty
rusokaulasirristä Suomen ai-
noa hyväksytty havainto

Ehkä hieman yllättäen
alueellamme on tehty lajista
ainostaan yksi hyväksytty
havainto. tosin keväältä 11.
13.5.1990 Korppoon Jurmos-
sa. Muut Suomessa tehdyt ha-
vainnot ovat kaikki syksyltä.

332 Mustanmerenlokki
(Larus melånocephalus)
Syarthuvad mås

Euroopassa ja ltämerelläkin
runsastunut mustamerenlokki
on tavattu Varsinai s-Suomessa
kahdesti: 21.10.-2.11.1991
Paimio Tuuvala-Siililä sekä
24.-28.1.1995 Turku Topin-
oja-Åvik. Paimion lintu oli
samalla ensimmäinen synty-

I .6. 1991 . Rusokaulasirrin
erot-taminen meilläkin sään-
nöllisenä 1äpimuuttajana ta-
vattavasta pikkusirristä on
varsin vaikeaa-

331 Tundravikla (Tryngites misvuonnaan Suomessa
329 Arohyyppä (Chettusia subruficollis) Prärielöpare tavattu yksilö (1.kv).
gregaria) Stäppvipa

Pääskykahlaaia. Kuva: Tapani Numminen, 11.5.1994, Espanja, tsta Menor.
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(Rhodostethia
Rosenmås

333 Grönlanninlokki (Larus
glaucoides) Vitvingad trut

Grönlanninlokti muodostaa
yhdessä isolokin kanssa laji-
parin, joiden erottaminen toi-
sistaan on vaikeaa kokeneel-
lekin lintuharrastajalle. A1u-

eemme ainoa havainto tehtiin
Pyhärannan Rihtniemessä
30.3.1991 ohilentäYästä lin-
nusta.

Ruusulokki
rosea)

335 Arokiuru (Melano-
corypha calandra) Kalan-
derlärka

Suomessa arokiufu on tavattu
seitsemän kertaa, yksi näistä
Dragsfjärdin Vänössä 23.5.
1986 ja yksi Korppoon Jur-
rnossa 8.4.1989.

336 Mustakiuru (Melanoco-
rypha yeltoniensis) Svart-
lärka

Suurikokoiselle mustakiurulle
on ominaista ajoittaiset siirty-
miset idästä länteen aina Eu-
rooppaa myöten, josta havain
toja on kertynyt lähes 20. Kak-
si näistä on tehty Suomesta.
Koiraslintu laskeutui muutolta
hetkeksi paikalliseksi Korp-
poon Jurmossa 8.4.1989.

KeltaYästäräkki
(Mot fla "vieraat rodut")
Gulärla

Paimio jätevedenpuhdistamo

30.5.- I 1.7.1985 (felldegg) ja
Korppoo Jurmo 26.-27.2.1994
(lutea/flavissima).

337 Vuorirautiainen
(Prunella montanella)
Sibirisk järnsparv

Alueemme ainoa havainto on
Uudenkaupungin Vekarasta
22.-23.10.1988.

338 Mustakurkkurautiåinen
(Prunella åtrogularis) SYart-
struppig järnsparv

Euroopasta tunnelaan laiista
ainoastaan kolme havaintoa,
joista yksi keväthavainto on

Arokiuru. Kuva: Jouko Ha-
kala, '15.9,1988, Turkki, ln-
Samimåzi

Siroa ruusulokkia voidaan eh-

kä pitää kauneimpana Suo-
messa nähdyistä lokkilajeista.
Laji on taYattu Suomessa
neljästi. Aikuinen talvipukui-
nen ruusulokki oli paikal-
lisena Kemiön-Pemiön Ström-
malla 6.-9.1.1993.



Ruotsista ja ktrksi syyshar ain
toa Suomesta. Uudenkauprin-
girt Vekara kunnostautui 11u

clelleen muutaman vuoden lau
on jälkoen rautiaissaarena.
kun rlrustakurkkurautiainen
oli paikallisena lukuisten bon
gareiden iloksi 23.-21.10.
1993.

339 Nunnatasku
(Oenanthe pleschanka)
N u nnestenskv ä tta

Nunniltasku olr tiivaltu l:in-
liscssä Euroopassa lähes sata
kertaa. l3 näistä on SlLomcsta.
.Älueenne ainoilt on havaittu
Krrrppoon Jurmossa 21.10.
1994 ja 5.-6.1 1 199.1.

3,10 Aavikkotasku
(Oenanthe deserti)
i)kenstenskvätta

Aavikkotaskuu piiiiasiallinen
pesimrialue on Pohjois Afri

kassa, Arabian niemimaalla ja
Keski Aasiassr. .josstr lqi
esiintyy paikka jr muuttolin-
tuna. Suoneen aavikkotasku
on harhaulunut seitsemiin ker
1aa. joista kerran Kaarinan
Mattelmäkeen 18.I 1.1992.

341 KiYikkorastås
(Monticola saxatilis)
Stentrast

Turun Pitkänräessä 16. -

21.6.1994 ha!airtu koiras ki
vikkorastas liikuskeli rilitalo-
alucclla katoilla. aidoilla ja

rnirilssa. LiDtu r alokui attiin ja
se ker:isj parin päi\'än aikana
paikalle satoja 1i ntu h arrasra.ji a

ynrpäri S uomea.

3,12 \'iirusirkkalintu
(I-ocustella lanceolata)
Träsk-sångare

Itåincn viirusirkkalintu on

laajentamassa pcsimaiaLuet-
tailn 1änleen ja siitä on tchty
Euroopasta io 1ähes sata ha
vaintoa, joista l7 Suomestx.
Linnut ovat useir[niten olleet
laulavia koiraita kesä-heinä
kuussa, nlulla myijs kolme
syyshavaintoa tunnetaan. Var
sinais-Suomen ainotr laulava
koiras kuultiin ja rcngastettiin
Tarvasjoen Killalassa I l.-
15.7.1991.

3:13 Kenttäkerttunen
(Acrocephalus
Falt-sångare

agricola)

N'laamme ensihavainnon j iil
keen vuonna 1980 kenttäkert-
tusesta on tehly havaintqa Iä

hes vuosiltain. Alueemrne no
lellrma1 havainnot oYat Hali-
konlahdelta. j ossa rcngastet
Liin neljä nuota 10.- l8.8.1991
.ja yksi vanha ll.'7.1992.

2 kv arokotka. Kuva: Tom Lindroos, 1990, Turku, Topinola.
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Grönlanninlokki 2-kv. Kuva: Jouko Hakala, 31.12.1990, Helsinki.

344 Pikkukultarinta
(Hippolais caligata)
Grösångare

Idästä 1änteen levittäytyviistä
pikkukultarinnasta tehtiin
Varsinais-Suomen ainoa ha

vainto Paimionlahdella
3.6.199;1, jolloin laulava
koiras oli paikallisena koko
päivän.

345 Samettipääkerttu
(Sylvia melanocephala) Sam-
netshåtta

Suomcen kahdesti harhautunut
sanettipiiäkerttu (Lenrlandin
Lågsärin havainnon käsittely
keväältä 1996 keseken)
nähriin Korppoon utössä
,1.5. i986, jolloin naaraslinlu
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oli paikallisena aamupäivällä
hetken aikaa.

346 Tulipäähippiäinen
(Regulus ignicapillus) Brand-
kronad kungsfågel

Tulipäähippiäinen on Keski- ja
EteläEuroopan lehtipuuval
taisten metsien laji..joka on
levittäytynässä hiljalleen
kohtj pohjoista. Suomessa tuli-
päähippiäinen en tavattu
yhtcensä 10 kertaa. A jnoa

alueellamme tavattu naaras
yksilö rengastettiin 10.5.198 8
Korppoon Jurmossa.

Viiksitimali( P a n u r u s

biarmicus) Skäggmes

Partatiainen jäi epähuomiossa
pois edellisestä kirjoituksesla,
sillä siitä tehtiir aiueemme
ensimmiiinen havainto jo
13.5.1985 Saion Halikon-
iahdella. Laji kotiutui 1980
Iuvun loppupuoliskolla no-
peasti suurten ruovikoiden
pesimälinnuksi. Tosin kanto

.ien miiärät vaihtelevat vuo
sittain suurestikin.

<Pajupunavarpunen>
Uragus sibiricus
Långstjärtad rosefink

Laji esiintyy Jevinneisyys-
alueelJaan, Ob ja Irtysjokien
latvoilta aira Japaniin. paik-
kalintuna ja osiftaismuutta
jana. Euroopan ensihavainto
tehtiin Kustavin Kaurissalossa



Niittysirkku. Kuva: Pekka Komi, 26.5.1987.

Samettipääkertiu. Kuva: Jyrki Nor-
mala, Huhtikuu 1992, Espania, Capo
de Gafa, Almeria.

25.-21.4.t989
rlkuperänä

Linnun
pidetiiiin

todeDniiköisi mmin hlikki tai
tarhakarkulai suutta.

<Niittysi rkku>
(Emheriza cioides)
Ängspa.u

Komeaa niittysirkkua tavataalr
enimmiiksccn paikkalintuna
Kiinassa, Mongoliassa, Ja
panissa ja Siperian eteläisim
nissä osissa. Euroopan cnsim-
näinen havainto ()n tehty Ita-
litrssa l9l0 ja toinen Korppoon
Utössä 2().-27.5.1987. Lajin
luonronvaraistzr harhautu
mista Suoneen ei pidetä toden
näköiscnä.
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Isokari - Unohdettu lintusaari
eteläisellä Selkämerellä?

Jorma lenovuo

Säännöllistä lintuasematoi-
mintaa ylläpidettiin Kustavin
lsokarissa vuosina 1965- 1971.
jonka jälkeen lintuharmstajien
käynnit saarella ovat olleet sa-

tunnaisia ja varsin lyhytaikai
sia. Isokarin saarelle valmistui
uusi luotsiasema keväiillä
1965 ja vielä samana kesänä
vanha luotsitupa luovutettiin
Turun yliopistolle Merenkul-
kuhallituksen päätöksellä.
Vuodesta 1959 Luvian Säpissä
toiminut Turun yliopiston
havainnointi- ja rengastusase
ma oli näin siirtynyt lähem-
mäksi Turkua ja samalla hel-
pompren kulkuyhteyksien
päähär. Vaikka lintuasema-
toiminta lsokarissa on ollut
monella tapaa tuloksekasta -

niin rengastuksen kuin havain
noinninkin osalta - niin aktii-
visia. pitkään saarella toimivia
havainnoitsijoita ei 1970 lu
vun alkuvuosien jälkeen ole
ilmaantunut. Niinpä Isokaria
ei 70-luvun alun jälkeen ole
enää iuettu valtakunnan viral-
listen lintuasemien joukkoon.
Tärkeimpänä toiminnan vähe
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nemisen syynä lienee aktiivis-
ten "lintuasemaerakoiden"
vähyys - 1960-luvun pää

havainnoitsijat joutuivat opis-
kelu- ja työkiireiden takia har-
ventamaan käyltejään ja sa-

maan aikaan alkanut rengas-
tustoiminta Dragsfjärdin Vä
nössii verotti myös osansa Iso-
kadn toininnasta.
Nyt, runsaat 30 vuotta toimin-
nan alkamisen jälkeen Iso-
karin vanha luotsitupa seisoo
edelleer ylväänä kalliolla,
ulkomaali vähän rapistuneena
mutta retkikäyttöön ylellisenä
sähkölämmityksineen ja keit
toliesineen, onpa tuvassa jopa
jääkaappi, astiat ja mikro-
aaltouuni! Sänkyjä löytyy
yhteensä 8 henkilöl]e kahdesta
eri keroksesta. Asema on tällä
hetkellä osin Turun yliopiston
ja osin luotsipiirin hallitsema,
joka käytännössä merkitsee
sitä, että lupa asemalla yöpy
miseen on saatava molem-
milta. Yöpylnisestä peritään
luotsien toimesta picni muo-
dollinen maksu ja yliopiston
puolelta varauksia on jo pit-

kään hoitanut Martti Soikkeli.

Isokarin sijåinti ja luonto
Isokarin ma.jakkasaari sijait-
see varsin eristettynä Selkä
meren eteläosassa n. 24 km
Uudestakaupungista 1änsilou-
naaseen. Saaren koko on n.2.5
x I km, tosin kapeimmalla pai-
kalla satamalahden perukassa
leveyttä on vain muutama sata
metriä. Saad on valtaosaksi
koivu- ja leppämetsän peitos-
sa, eteläosasta tosin löytyy
reheviä tuomi- ja pihlajaval-
taisia kosteita notkelmia sekä
kivilohkareiden pirstomaa
avomaastoa. Karummassa saa-

ren pohjoisosassa on n. 1.5

hehtaarin suuruinen männik-
kö. Saaren keskiosassa sijait
see n.50 x 300 m suuruinen
järvi, joka korkean vedeo ai-
kaan oli ainakin 1960-luvulla
vielä yhteydessä mereen. Jär-
ven rantoj a reunustaa paikoil]
tiheä r'uovikko. Etelä ja itä-
rannat ovat matalia kivikko--
tyrni-. ja leviiranloja, länsi- ja
pohjoisosat puolestaar karua
kalliota. Matalien luotojen
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lsokarin havainnoitsijoiden ia rengastaiien majapaikkäna on Turun yliopiston ia luotsipiirin yhteisesti hallitsema
vanha Iuotsiasema.

pirstomr satamalahti jakaa

saaren karuun pohjoisosaan ja
rehevämpään eteläosaan. Sata
malahden ctclä- ja itärannalla
levittäytyy n. 10 talon kyläalue
r antavajoineen. Saman verran
rakennuksia sijaitsee vuodelta
1833 olevan 49 metriä korkean
majakan ympäristössä. Kiviai
toja on prljon ja luotsiaseman
rannassa sijaitsee nykyään
myös hieno ja suo.jainen vie
lassatama, johon mahtuu aina-
kin parikynmentä venettä.

HaYainnoinnista
Saaren pesivä linnusto las-
kettiin varsin tarkkaan 1960
luvulla, muuten on keskitytty
rntluton tarkkailuun sekli ren-
gastukseen. Havaintopäiviä
aktiivisina vuosina kertyi 50
8l vuodessa; miehityksestä
vastasivat pääasiassa Jorma
Tenovuo (yhteer'lsä 250 vrk),
Juhani Virtanen (129 vrk) ja

Jouko Hakala (65 vrk). Tiet-
tävästi ensimmäisen linturet
ken Isokariin tekivät kuitenkin
1o 10 13.5.1961 Osno Kivi-
vuori, Vesa Turunen ja Lasse
Velmala. Vuoden 1971 jälkeen
useimmin saarella ovat käy-
neet Martti Soikkeli. Juhani
Virtalen ja Jari Helstola mutta
pitkiä havaintojaksoja ei enäri

valitettavasti ole ollut. Ha
vaintokirjojen nukaan eri lin-
tuharrastajia saarella on käy-
nyt runsaat sata henkeii.

Linnusto
Isokarin vaihtelevaa maise-
maa ja lukuisia biotyyppejä
kuvastanevat parhaiten nlm.
seuraavat pääsaarella pesivä-
nä todetut la.jit: merikihtL, r'isti-
sorsa. sarvipö11ö, tuulihaukka,
kirjokerttu, kultarinta. varpu-
nen ja puukiipiji Isokari lie
nee pohjoisirnpia vakituisia
kiriokefiun pesäpaikkoja. to'

sin vuotuinen kanta on ollut
vain 1-2 paria.

Muiden ul ko saaristo aserrrien
tapaan Jsokarin loilninta on
keskittynyt muuton hav ain-
nointiin ja rcngastukseen. ltä-
osissa saarta siiaitsevat aserlan
piha ja anneijan vanha tulen-
j ohtotorn i ovat erinomaisia
tarkkailupaikkoj a, samoin rna

iakan satama. Tyypillistä ke
väistä nruuttolajistoa ovat mm.
mel imetsopar-vet. Gaviat, sini-
rinnal ja sepehastaat. joista vii
mcmainittuj a on tavattu vuo-
sittain 3 l2 yksjlöä, myöhäisin
6.6.1961 . Säännöllisiä kevät
vicraita ovat myös mm. pikku
siepot, idänuunilinnut, nlu s-
taleppälinnut .j a kyhmyhaahkat.
Lepäi1evät linnut on l askettu
päivittäin kylän ja maj akan
väliseltä alueelta sekä järveltii
- aiueilta, joissa myös verkko
pyynti on tapahtunut.
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Syksyjen Jeimaa-antavia ta-
pahtumia ovat olieet vaellus-
linnut. runsas varisnruulto
kohti Ahvenannratita sekii yö-
muuton seuranta maiakalla.
Myös itäisiä harvinaisuuksia
on usein eksynvt syks)'isin
saarelle, nm. useita hippiäis
ja taigauunilintujtr (vathaisin
syyshavainto taigauunilinnus
ta Jo 2E.8.1967), ruskouuni
lintu (8-9.10.199,1). alosuo
haukkakoiras ( l5.11.1967), juv.
punaialkahaukka (28.8.196E),
isokirvisili (mnr. 27.8.1967
peräri 9 yksilöä l), ainakin,l
mustapäätaskua, sitr-uunar'äs-
täräkki (21.9.1969), useita
pikkusirkkuia sekii aseman
vastaalrottoti laisuudes sa I4.7.
1965 pihalla hyppinvt naaras
Emberiza melanocephala vel
bruniceps. Vaelluksista mer-
kiftävlimpiä ovat olleet syksyn

1968 pähkinähakki- ja käpy
tikkavaellus sekä syksyn 1976
pähkinänakkelivaellus. 196E

hejnäkuun loprilla alkanut
hakkivaellus huipentui 19.8,
jolloin suurimrrassa yksittiii-
sessä parvessa niihtiin peräti
176 hakkia ia päiYäsummaksi
saatiin rengastuksen lrlmassa
53,1 yksilöä. Elokuun viimei
sel1ä viikolla nähtiin k:ipyrik-
kojakin n. 2550, parhaimmil
laan 21.E. n. 1100 yksilöä.
joista 16.1 samana päivänä \'er
koissr. Piihkinänakkelit olivat
liikkeellä syksylll 1976. jol
loin mm. 9.10. havaiftiin
yhtäaikaa 7 nakkelia kiipei
lcnässä pitkin majakan seiniä!

Majakkahavainnointi on ollut
oh.jelmassa pilvisinii tai su-
mu isina iiinä clo-lokakuussa.
muutaminr öinä on havaitlu

.jopa yli l0 000 Iintua majakan
valoissa ja rengastuksiakin on
majakan laseista kertynyt sa-

i()ja. Isokarissa havaittua yö
mLluttoil on selosteltu liukcm-
min aie mmin (Lintumies 5.90-
95. 1969). Syysaamuisin
najakan juurelta lö-vtyy yöIlä
kuollutta satoir. mm- luhlakana
3.11.1967 ia luhtahuitri
5.11.1967.

Rengastusta ja rareja
Parhaiksi rengastusalueiksi
ovat osoitLautuneet saaren ete

1äosan rehe\'ät notkelmat ja
majakan 1npär istö, joissa par
haimmiliaan on ollut käytössä
n.30 r'erkkoa. Lisiiksi etelä
rannan lcvliYallcilla on tar-
peen tullen ollut pari kahlaaja-
kiitiskaa. Vuosina 1965 1I
rerl.eastcttiin kaikkiaan 13 522
lintua 10.1 ei lajista. Rengas

996, Turku, Topinoia.

€:F ff€
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Sarvipöllökin kuuluu lsokarin pysyvään pesimälinnustoon. Kuva: Jukka Tammi, 15.12.1
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tuslistan sel\'ä ykkönen on
hippiäinen (2543). seuraavina
punarinta, vihervarpuncn ja
paiulintu. Rengastusten yhtey-
dessl on siiänDöllisesti mitattu
ja punDittu lintuja.

Rengastuskierroksilla ja aa-

Inutuntien havaintojaksoina
on jo aiemmin nainittujen
useiden itäisten harvinai
suuksien sekd ns. pikkurarien
(turkin- ja turturikyyhkyjä,
tu nturipöll itj ä, kirl o siipikäpy-
lintuja, nerisirrejä, n.Iustatiir-4.
pikkutiira, kuhankeittäjiä. pik
kuvarpusia, r,uoribemppoja,
heinäkurppia. muuttohauk-
koja jne.) lisäksi havaittu rnrn.
punapäälepinkäinen Näkymä etelärannan lammella majakalle päin. Kuva oteltu 1960-luvun

lopulla - nyt puusto on kasvanut huomattavasli korkeammaksi.

Vuoden 1968 heinäkuun lopulla alkanut hakkivaellus huipentui 19.8. ,

jolloin suurimmassa yksittäisessä parvessa nähtiin peräti 176 hakkia ja
päiväsummaksi saatiin rengastusten lomassa 534 yksilöä. Kuva: Jukka
Tammi, 1 1.1 0.1992, Turku, Tavara-asema.

år;

(1s.s.
1969), koirasrusorintaker.ttu
(19.5.1971), laulava kelta
bemppo (18 19.6.1967). puna

koltarairen (n. 2 r'iikkoa kesä-

kuussa 1995), 3 riuttatiiraa
('7.7.1992). :1 lumihanhea

etel:ink iisla(26.8. r e 70).
(30.10.1993) ja jääkyyhky
(19.9.1992). Ns. englannin-
västäräkki (Motacilla alba
yarelliil on tavattu saarella pe-

räri kahdesti.

Isokarin lintuasemakatsauksia
julkaistiin Lintumieslehdessä
säännöllisesti aktiivisen toi
n-rirnan vuosina. Toivottavasti
aseman toiminta herää uuteen

kukoistukseen ia havaintoja
saadaan jatkossakin saarihan

on lintupaikkana yksi Varsi
nais-Suomen hienoimpia ja
rauhallisimpia !
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Ja tunnistuksen iloa...
Kuten edellisissä kuvissa, niin näidenkin ratkaisut ovat lopussa.

:16
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ffu.TLninfuja
Vuoden

Lintuyhdistys

Lintutiet eellist en Yhdisty st en
on valinnut

Turun Lintutieteeilinen Yhdistys ry:n

Liitto

vuoden 1991 Lintuyhdistykseksi

Perusteluna nimitykselle on yhdistyksen aktii-
v in en t o imin t a lint uharyast uk s en e di s t timis e k s i.

Helsingissti 1.3- 19 92

1.4t2 /4/z /'.--
Puheenjohtaja



Kerran bongari...

Täpahtumapaikka: Vanhainkoti
Lintukoto joskus 2050-luvulla

Rauno Laine

Jokainen aika synnyttää omat
legendansa. Tarinat näiden 1e-

gendojen urotöistä elävät vuo-
sisatoja kansan suussa.
Haluan nyt tutustuttaa teidät
yhteen näistä aikamme legen-
doista, herra P. Innaseen, joka
nyt viettää aikaansa leppoi-
sasti vanhainkoti Lintukodon
turvallisessa huomassa.
Niin, herra Innanen on elävä
legenda. Sellaiseksi hän tuli
viimeistään silloin kun bon
gasi lajin nunero 600, Siperian

meilä mutta me koukkasimme Vaan jo kilometrin päässä

selustaan." Vihollinen lyötiin pysähtyi rullatuoli valkoiseen
ja palkinnoksi tuli suurin kun- armeijaan, ylimpänä kaikesta
nia jonka ihminen vain saada vanhapiikahoitaja. "Rantakut-
voi. vi" yritti Innanen selittää saa-

den vastaansa murhaavan kat-
seen hoitajalta:" Kyllä sitä pi-
täisi jo TUOSSA iässä ne ran-
takurvit unohtaa! " Kateuttaan
lienee vain puhunutl
Siihen päättyi siis se bongaus.
Kunnei muuta keksinyt päätti
Innanen ruveta laskemaan ik
kunapinnoja. Se menikin hy-
vin siihen asti kunnes läheisen
s airaanhoito -oppi laitoks en
opiskelijat alkoivat valittaa
jostain ukosta, joka tiirailee
heitä ikkunasta päivät pitkät.
Sekin leikki siis päättyi hoita-
jan mutinoihin, joista Ilnanen
oli erottavinaan sanan per-
verssi.
Ei ollut bongarin elämä help-
poa, ei tosiaankaan multa aina
han voi muistella.
Oikein hymyilytti Inrasta kun
muisti ne kaikki vanhat tais
telutoverit, jotka jo bongasivat
autuaammilla lintumailla. Ja

oikein nauratti kun aiatleli
miten ihmeissliiin Pyhä Pietari
Taivaan portilla oli varmaan
ollut kun sinne päin alkoi
saapua reissussa rähjääntynei
tä, monttusaappaisia kiikari-
kauloja, jotka ensi töikseen
kysyivät tietii sukupuuttoon
kuolleiden laiien osastolle.

vielä
spontaanisti. Innasen nuoruu-
dessa lajia ei edes vielä tun-
nettu I

Niinpä tapaatkin nyt Innas
vaarin harva se päivä Lintu-
kodossa jossain käytävän nur
kassa kertomassa urotöistään.
ympiirillaan ihaileva ja kiitol
linen kuulijakunta.
"Olenkos minä kcrtonut kun
bongasin lajin numero 600"
Innanen aloittaa ja jatkaa:
"vihollinen (poliisi) yritti kai-
kin tavoin notittaa ja saartaa

Vaan eivät ymmä[ä nykynuo
ret näistä urotöistä. Jos hoita-
jille jotain alkaa selittää, sää

livästi katsovat tai päätään
pyörittävät ja pian jo kajah-
taakin vanhapi ikah oitaj an tu()-
mion pasuuna:"Mitä se Inna
nen siellä taas höpisee, syö-

mään ja heti tai on ilman l'
EiYät kunnioita legendaa. ei-
vät lodellakaan.
Vaan toftumus on toinen luon-
to. Sattui lnnanen ker-ran kuu
lemaan radiosta lintumies Tyl-
lilän ohjelmaa, jossa puhuttiin
juuri nyt kaupungissa olevasta
rantakuNista. "Kuntapinna"
välähti Innasen mieleen ja heti
kun hoitajan silmä vältti, siep-
pasi hän rullatuolir ja sitten
mentiin että penkka vain pöli
si. Lienee se ollut näky. täyt1ä

vauhtia kiitävä rullatuoli ja
sireenin lailla huutava Inna
nen laskemassa alas mäkeä

"POIS ALTA: POIS ALTA".
Pari kolariakin tuli siinä ai
heutettua mutta mitäs tuppaa
vat alle I

hipsuvarvastulkun,
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Tuossa joukossa ei kylläkään
oliut Mats Bongo, herrtr Inna
sen katkerin ja samalla rakkain
kilpakumppani. Mutta koska
oli jo elämässään kiertänyt
Marokot- Eilatit sun muut knu
mat paikat, oli Mats Bongo jo
kuumiin paikkoihin tottunut...
Ja.jos vanhat merkit paikkansa
pitivät, liencc Mats jo päiissyt
sopinukseer pääbelsebuubin
kanssa bongauslomista Tai
vaan puolelle. Tämii oli toden
näkiii stä.

Vaan toisaalta kuka tietää mitä
"really hot birds" oli Mats
Bongo jo ehtinyt nähdä, tai
mihin ne kovat pinnat jotka
bongareita kiusaavat sitten
päätyvätkäiinl
Vaan yksi asia Innasla pelotti.
Kun kerran on itse aika saa

pastella Taivaan portille ja nä-
keekin portin suljettuna ja
ovella lapun: " Olen bongaa
massa, tulen joskus. Terveisin
Pietari " Siinä sitten oltaisiin
kuin kissa pistoksessa. Taas

nyöhässii niin kuin jo maan
piiällä. Mitähän kovaa nyt on
n äht y'l
Ei. parasta oli vielä pysyii
pitkän aikaa tiiällä Lintukodon
suojissa, tuumaili Intlanen.
Ja taas tapaat hänet innostu-
neen kuuli.jakunnan ymp:i-
röimänä aloittamassa tarinilan
sa var aan jo tuhannen ker
ran: " Olcnkos minä koskaan
kertonut kun sain Jljin numero
600... "

.l

Kirioittaja Jurmon etelärannalla siivoustalkoiden merkeissä joskus 90-luvun alkupuolella.
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Ratkaisul'.kiperiin
tunnistugkuviin

Kuva l. Hanhikorppikotka.Cyps
fulvus. Kuva: Tapani Numlnincn.
9.5. 199,1, Espania. Morliaque.

Kuva 2. Hannaasirkku.Nliliaria ca-
landra koiras. Kuva: Tapani Nurn i-
ncn. 5.5.199,1. Espa.ja. Tarifa.

Kuva 3. Pikkukrjave- l{issa tridac
lyla ju!. Kuva: Jouko HakaLa.
I 2.7. 1991. Norja. Lolootil.
Kuva,1. Siperiirnkulmitsa, Pluvialis
fulva. Kuve: Hcnry Lehto. Sy) skuLr

90. Vaasa.

Kuvr S- Pikkusil.ri Calidris minurU\
Kuya: .lukka -lammi. 9.9.1996. 1ur
krr Åvik

Kuva 6, Pikkusicppo. Ficcdule lar
va. Kuva: Jyrki Normaja. Kcsäkuu
199.1. Raisio. Kukonp.iä.

Kr\', 7- Pul ussilTi. Cali.lris Albå
Kuv:r: Jukka Tammi.7.9.1996. Pai-
rnlo. Vooltoritic Valletic 1 Il I

Kur a 8. Isohaarahaukka. NliLvus
nilr ur. Kuvl: Tapani Nurnrninen.
i.5.I991. Espanja. El Rocio.

Haluan lausua ju kisei kiitokset seu-
raaville henkililler Rauno Laine, lyrki
Normaja, Jor.naTenovLro, LennartSaa
ri l'1at Valta,14 kael No.dst.öm, Wil-
liam Velmala ja Kar Salonen. Ljsåksi

kiitoket kaikille klvlaan luovuttaneil-
le sekä vuoden 1996 hallit!kselle.
llman näiden henkilöiden tarrnoa er

Ukuli olisl I lmest/n),i. On ilo havaita,
että vielä löytyy kunnon talkoohen-
keä. Oltakaapa malia, te muut.

Terveisin Petri Laine,
Uk!lin Ex-päåtolmilraja.

Ukulinumero -l/l996 ratkaisur olirat seuraaYal: Ä: \ alkoposkiliira. Chlidoniis
h)b dus. B rPalsasilri, Calidrls mclanotos.

Silakkarissa vanhaan hyvään aikaan. Kuva I Jouko Hakala.
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