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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2.4. 
Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 2.4. klo 18 Luonnonsuojelukeskuksessa Turussa 
osoitteessa Martinkatu 5. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen väliajalla ohjelmassa on Jyrki Normajan laatima 
määrityskilpailu. Tilaisuudessa esitellään myös valtakunnallisen lintuatlaksen nykytilannetta ja uusia kartoitusta helpottavia työkaluja. 
 

PETOLINTUILTA 12.3. 
Turun Lintutieteellinen yhdistys järjestää torstaina 12.3. kello 18 
alkaen kaikille avoimen teemaillan "PETOLINTUJEN 
PAULOISSA – HARRASTUKSENA HAUKAT JA PÖLLÖT" 
 
Tietoa ja tunnelmia sanoin ja kuvin on luvassa aiheista: 

• Merikotkien paluu (Jouko Högmander ja Sami Lyytinen) 
• Petolintuharrastajan kalenteri – puuhaa ympäri vuoden 

(Teemu Honkanen)  
• Petolintujen esiintyminen ja tulevaisuus Varsinais-

Suomessa (Kalle Rainio ja Seppo Pekkala) 
 
Tilaisuus järjestetään Turun yliopistolla Luonnontieteiden talo 
ykkösen toisessa kerroksessa ekologian seminaarihuoneessa. 
Sisäänkäynti Luonnontieteiden taloon on yliopistonmäen 
korkeimmalla kohdalla sijaitsevalta keskusaukiolta, jonne pääsee 
Kiinanmyllynkadun päästä, Kerttulinkadulta Koskenniemenkatua 
pitkin ja Henrikinkadulta Juslenian yläpuolelta. Tervetuloa 
kuulemaan ja näkemään ajankohtaista asiaa petolinnuista sekä 
petolintuharrastusmahdollisuuksista.  
 
PÖLLÖRETKI 14.3. 
TLY järjestää lauantaina 14.3. pöllöretken Ruissaloon. Matkaan lähdetään klo 19 opastuskeskus Tammenterhon portilta josta edetään 
Rantapromenadia pitkin kasvitieteelliselle puutarhalle ja sieltä Choraeuksen lähteen ja kansanpuiston kautta takaisin lähtöpisteeseen. 
Retken arvioitu kestoaika on noin kaksi tuntia. Mukaan voi liittyä myös matkan varrella. Mukaan kannattaa varata lämmintä vaatetusta 
ja ehkäpä termoksellinen kuumaa juotavaa.  Reitin varrella on hyvä mahdollisuus kuulla lehtopöllöjä ja tuurilla myös muita pöllölajeja 
kuten sarvi- tai varpuspöllöjä. Retki on ilmainen ja kaikille avoin, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Ruissaloon pääsee kätevästi bussilla nro 
8, joka lähtee Hansakorttelin edestä Eerikinkadulta klo 18.30. Oppaana toimii Markus Lampinen. 
 

KEVÄTRALLI 11.4. 
Kevätralli järjestetään tänä vuonna lauantaina 11.4. ja rallialueena on Salo. Ralliaika on vapaavalintainen 10 tunnin yhtämittainen jakso, 
joka päättyy viimeistään kello 17. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markus Lampinen 044-285 2696 tai retket(ät)tly.info. Purkupaikka ja -
aika ilmoitetaan myöhemmin Ukuliverkossa ja kotisivujen tapahtumakalenterissa, Rallisäännöt ja edellisten vuosien tulokset löytyvät 
kotisivuilta kohdasta Pinnat & kisat -> Linturallit. Viime vuosien alhaisen mielenkiinnon vuoksi tämän vuoden osallistujamäärästä riippuu 
pitkälti järjestetäänkö kevätrallia enää tulevaisuudessa. Osallistukaa kevätralliin! 
 

KEVÄTRETKI 
Tätä kirjoitettaessa kevätretken tilanne on vielä auki. Seuratkaa kotisivuja ja Ukuliverkkoa tai kyselkää asiasta yhdistyksen 
toimihenkilöiltä, jos teillä ei ole käytettävissä internettiä tai sähköpostia. 
 
TORNIEN TAISTO 9.5. 
Nyt olisi jälleen aika saada Tornien taiston voitto TLY:n alueelle. Satakuntalaiset ja suupohjalaiset ovat juhlineet liian monta vuotta perä 
jälkeen. Tornien taistoon voi osallistua kuitenkin vaikka ei voittoa tavoittelisikaan. Pääasia on viettää mukava aamupuhde kaverien 
kanssa hyvän harrastuksen parissa ja samalla tukea linnustonsuojelua. Mukaan voi ilmoittautua BirdLife Suomen kotisivujen 
www.birdlife.fi kautta. Sivuilta näkyy tornien varaustilanne, säännöt, aiempien vuosien tuloksia ja ohjeet osallistumismaksujen, jotka siis 
käytetään linnustonsuojelutyöhön, maksamiseksi. Tornien taiston aikana yleisöllä on mahdollisuus käydä torneissa kannustamassa ja 
tutustumassa lintuharrastukseen. 
 
 
 



PROJEKTILAJIT 2009 
BirdLife Suomen vuoden 2009 projektilaji on törmäpääsky. Vuoden aikana pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti 
törmäpääskyn pesimäkannan suuruus. Varsinais-Suomessa törmäpääsky pesii joitakin Selkämeren saaria lukuun ottamatta lähes 
yksinomaan sorakuopilla. Kartoitus tehdään yksinkertaisesti käymällä jokaisella potentiaalisella pesimäpaikalla ja laskemalla sieltä 
paikalla olevat linnut ja asuttujen ja asumattomien kolojen määrä. Nämä tiedot ilmoitetaan Tiiraan. Myös nollatulokset kannattaa 
ilmoittaa, koska silloin muut saavat tiedon siitä, että paikalla on jo käyty. Laskennat tulee tehdä välillä 15.6.-10.7. ja mieluiten myöhään 
illalla, jolloin suurin osa törmäpääskyistä saapuu yöpymään koloihin. Muunakin aikana laskennan voi suorittaa, koska tärkeintä on 
saada tieto kolojen määrästä. Tämän ja muita laskentaohjeita löytää osoitteesta www.birdlife.fi/suojelu/lajit/tormapaasky. Sivulla on 
mm. ohjeet siitä miten asutun ja asumattoman kolon erottaa helposti toisistaan. TLY:n aluevastaavana toimii Juhani Salmi. Jos haluat 
ottaa jonkin kunnan tai muun alueen hoidettavaksesi tai lisätietoja projektista, ota yhteyttä Juhaniin sähköpostilla projektilaji(ät)tly.info 
tai puhelimella 040-7168017. 
 
Törmäpääsky oli TLY:n omana projektilajina kesällä 2004. Tämän kartoituksen tuloksista julkaistiin artikkeli Ukulissa 1/2006. Artikkeli 
löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta. Vuonna 2004 törmäpääskykartoitusten sivulajina oli pikkutylli, joka pesii törmäpääskyn tavoin 
yleisesti sorakuopilla. Pikkutyllit kartoitetaan myös tällä kertaa. Toisin sanoen kaikki havaitut pikkutyllin pesinnät ilmoitetaan Tiiraan. 
 

YÖLAULAJARETKI 5.6. 
TLY järjestää perjantaina 5.6. yölaulajaretken Aurajoen varteen Turun parhaille yölaulajapaikoille. Retki alkaa Tuomaansillan kupeesta 
Verkahovin puolelta, jonne kokoonnutaan klo 22.30. Tästä edetään kävellen joen länsirantaa Halistensillalle, jossa joki ylitetään ja 
palataan takaisin lähtöpaikkaan joen toista rantaa seuraten. Retken arvioitu kestoaika on noin kaksi tuntia. Mukaan kannattaa ottaa 
hyttysten varalta pitkähihaista vaatetta. Aurajokivarressa on mahdollisuus kuulla satakielten ja muiden tavallisten yölaulajien lisäksi 
muun muassa luhtakerttusia ja pensassirkkalintuja, eivätkä muutkaan yölaulajat ole poissuljettuja. Viime vuoden retkellä onnistuttiin 
kuulemaan viitakerttunenkin. Myös erilaisia nisäkkäitä lepakoista supikoiriin voidaan havaita reitin varrella. Retki on ilmainen ja kaikille 
avoin, eikä sille tarvitse ilmoittautua. 
 

KESÄRALLI 3.-4.7. 
Kesäralli starttaa perjantaina 3.7. klo 18 Orikedon Shelliltä (Vanha Tampereentie 203) jossa arvotaan rallialue. Lajien listaaminen alkaa 
klo 19 ja päättyy lauantaina 4.7. klo 13. Illalla mennään myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan, luultavasti johonkin kapakkaan, pitämään 
aina niin mielenkiintoinen purkutilaisuus. Vapaasti linnustonseurannan veteraania mukaillen: "Ilmoita vanha joukkueesi tai perusta 
uusi". Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markus Lampinen retket(ät)tly.info tai 044-285 2696.  
 
LINTUKÄVELYT 
Suositut lintukävelyt Ruissalossa jatkuvat totuttuun tapaan kerran kuussa. Lähtöpaikkana toimii edelleen Ruissalon opastuskeskus 
Tammenterho Rantapromenadin alussa. Kevätkaudella lintukävellään seuraavasti: 
– 14.3. klo 12 
– 5.4. klo 11, 12 ja 13. Päivä on poikkeuksellisesti sunnuntai ja samalla pidetään Tammenterhon avajaiset. 
– 18.4. klo 9 
– 23.5. klo 7 
– 13.6. klo 7 
Lintukävelyillä voi kuka tahansa tutustua helposti kunkin vuodenajan ilmiöihin lintumaailmassa ja lintuharrastukseen. 
 
Jos haluat järjestää lintukävelyn omalla paikkakunnallasi ja tarvitset apua tiedottamiseen, niin ota yhteyttä tiedotus(ät)tly.info tai 040-
835 8313.  
 
LINNUSTONSUOJELU 
IBA-alueiden laskennat alkavat pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta olla hanskassa. Kiitos kaikille laskentoihin osallistuneille. Tänä 
vuonna aloitetaan vuorostaan Suomen tärkeiden lintualueiden eli FINIBA-alueiden laskennat. FINIBA-alueita on TLY:n alueella 
kaikkiaan 19 ja kaikki IBA-alueet luonnollisesti sisältyvät niihin. Kaikkien FINIBA-alueiden laskenta on tärkeää, mutta kipeimmin 
päivitettyä tietoa kaivataan seuraavilta alueilta: 

• Uusikaupunki, Ahmasvesi, merihanhen ja nokikanan syyskerääntymät 
• Salo, Teijon ylänkö, kangaskiurun ja metson pesimäaikaiset havainnot 
• Masku, Oukkula-Halkkoaukko, kyhmyjoutsenen kevät- ja syyskerääntymät, kurjen syyskerääntymät ja viiksitimalin 

pesimäaikaiset havainnot 
• Pöytyä, Mynämäki ja Nousiainen, Varsinais-Suomen pohjoisosan suot; liron pesimäaikaiset havainnot 

 
Runsaasti lisätietoa FINIBA-alueista, mm. kartat ja kriteerilajit, löytyvät BirdLife Suomen kotisivuilta osoitteesta www.birdlife.fi/finiba. 
Lisätietoja ja laskentaohjeita saa myös TLY:n suojeluvastaava Markus Aholalta suojelu(ät)tly.info tai 0400-544 923. Markusta voi 
vaivata myös muilla linnustonsuojeluun liittyvillä asioilla. 
 
Jokaisen TLY:n jäsenen kansalaisvelvollisuus on ilmoittaa Tiiraan kaikki lintuhavaintonsa IBA- ja FINIBA-alueilta. Retkeilipä sitten 
Paimionlahdella tai Mynämäen pohjoisosan soilla. 
 

SUOMEN LINTUATLAS 2006-2010 
Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää maamme pesimälajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia  levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien 
esiintymistieto kerätään 10 x 10 km:n ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010. Aiemmin on tehty jo kaksi atlasta. 
Lintuatlashanketta vetää Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseo. Varsinais-Suomessa vetäjänä toimii Esko Gustafsson (Epa). 
Kaikkialta Suomesta tarvitaan sekä yksittäisiä atlashavaintoja että kattavampia ruutukohtaisten selvitysten tuloksia. Havaintoja voi 
ilmoittaa joko internet-osoitteessa www.lintuatlas.fi tai paperisella atlaslomakkeella, joita voi pyytää Epalta. 
 
Atlakseen kannattaa tutustua TLY:n kotisivuilla www.tly.info-> havaintosivut -> Lintuatlas-> valtakunnallinen lintuatlas 2006-2010. Siellä 
on paljon hyvää aineistoa, mm. taulukko aiempien atlasten lintulajeista kullakin ruudulla sekä lajikohtainen ohje kunkin lajin varman 
pesinnän löytämiseen atlasruudulta. 



Toinen hyödyllinen osoite TLYn aluetta varten on pikkutikka.fmnh.helsinki.fi/lintuatlas/atlasmaps.php?sl=1&region=2&enable_grid=2. 
Etusivun alakulman punaisesta kierresimpukkalinkistä pääset lintuatlaksen valtakunnallisille, västäräkin kuvasta paikallisyhdistysten 
sivuille.  
 
Atlasruudut 
Tietoja kootaan 10 x 10 km:n ruuduista. Atlaksessa käytetään  yhtenäiskoordinaatistoa, joka on merkitty karttoihin (ei kaikkiin) punaisin 
viivoin. Koska Suomessa on käytössä useita koordinaattijärjestelmiä, kannattaa koordinaattien merkitsemisessä olla huolellinen. P-
koordinaattien ensimmäiset numerot TLY:n alueella ovat välillä 663–678 ja I-koordinaattien välillä 317–331. Yksittäisen havainnon saat 
helpoiten oikeaan ruutuun syöttämällä sen atlaksen tietokantaan kartan kautta. Jos suunnittelet laajempaa työskentelyä tietyllä ruudulla, 
helpoin tapa saada ruudun rajat ja numero on pyytää Epalta. Itse voit homman hoitaa seuraavilla tavoilla: 

• Netissä "Kansalaisen karttapaikka", josta "asetukset" ja sieltä "pelastuspalveluruudut". Niiden numerointi on omansa; 
atlasnumerot selviävät  TLY:n kotisivujen atlasosion ruutuvaraustaulukosta.  

• Valtakunnallisen atlaksen www-sivuilta tai paikallisatlassivuilta. Sieltä saa ruudusta printattua hyvän kartan.  
 
Pesimisvarmuudet 
Kaikkiin lintuatlashavaintoihin pitää liittää pesinnän varmuutta kuvaava luku, pesimisvarmuusindeksi. Joka lajista pyritään saamaan 
kuhunkin ruutuun mahdollisimman korkea pesimisvarmuus. Ruudussa jo olevaa indeksiä voi siis korottaa. Pesimävarmuusindeksien 
määritelmät löydät paperisen atlaslomakkeen etusivulta, lintuatlaksen nettisivuilta ja yhdistyksen kotisivuilta.  
 
Osallistumistavat 
Atlakseen voi osallistua vaikkapa vain yhdellä havainnolla kotipihalta. Toinen tapa on retkeily eri puolilla ja kaikkien tällä tavalla esiin 
tulevien atlashavaintojen kirjaaminen. Halutessasi voit lupautua ruutuvastaavaksi, selvittämään yhden tai useamman ruudun 
pesimälinnuston. Em. nettisivuilta pystyy  helposti tulostamaan mukaan maastoon esitäytetyn lomakkeen ja ruudun kartan.  
 
Kesien 2006-2008 tulokset 
Tähänastiset tulokset näkyvät edellä mainituilla nettisivuilla. Yhdistyksen alueella on 170 ruutua, joista erinomaisesti on selvitetty 38, 
hyvin 52, tyydyttävästi 50, välttävästi 27 ja satunnaisesti 3. 
 
Mikä on atlashavainto? 
Atlaksen tietojärjestelmään riittää ruutu, päivä, laji ja pesimisvarmuusindeksi. Lukumäärää tai tarkkaa paikkaa ei tarvitse laittaa, vaikka 
niitä siellä kysytään. Jos et halua tallentaa havaintojasi itse, voit käyttää paperilomaketta ja postittaa sen/ne Epalle tai Eläinmuseolle.  
 
Ohjeita ja vihjeitä atlaskartoituksiin 
Mikäli ruudun pesimälinnustosta haluaa edustavat atlastiedot, tulee retkeillä ja havainnoida kattavasti kaikilla eri ympäristötyypeillä 
(erilaiset metsät, vedet, kosteikot, suot, pellot, kylät...) koko pesimäkautena helmikuusta elokuulle. Hämäräaktiivisten lajien 
havaitsemiseksi tarvitaan yöretkiä. Kesällä saa melko helposti korkeita pesimisvarmuusindeksejä monista lajeista niiden ruokkiessa tai 
varoitellessa poikasiaan. Turhien häiriöiden välttämiseksi etenkään avopesijöiden pesiä ei pitäisi tiiviisti etsiä muninta- tai 
haudontavaiheessa. Pesinnän voi usein nopeammin ja helpommin varmistaa poikasaikana, jolloin riski pesinnän häiriytymiselle on 
pienempi kuin haudontavaiheessa. Löydettyjen pesien lähistölle ei tule jäädä oleskelemaan. Vinkkejä eri lajien pesinnän 
varmistamiseen saat yhdistyksen kotisivujen atlasosion ohjeesta.  
 
Lopuksi 
Kukaan muu ei palauta sinun havaintojasi. Varoitteleva peippo pesimäaikaan tai poikasia ruokkiva pajulintu missä tahansa Suomessa 
on atlaksen kannalta hyvä havainto. Ei siihen tarvita sinipyrstön pesää tai vastaavaa, koska atlas pyrkii selvittämään kaikkien Suomen 
pesimälintujen levinneisyyden. Retkeilet missä tahansa, niin et voi olla tekemättä atlashavaintoja. Tämä tuo retkeilyyn uuden 
näkökulman. Tervetuloa kokeilemaan, enää kaksi kesää jäljellä! 
 
Jo nyt on nähtävissä, että ainakin Kainuussa ja Lapissa tarvitaan meitä ruuhka-Suomen harrastajia saamaan atlas edes jonkinlaiseen 
kuntoon. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden retkeilyyn muualla Suomessa. Epa auttaa niin tässä  asiassa ruututietojen 
haussa yms. kuin kaikissa muissakin atlakseen liittyvissä asioissa. Mieluiten sähköpostilla, mutta puhelinkin käy. Yhteystiedot löytyvät 
myös kotisivuilta. 
 
Normaalisti 98 % linnuista on vain taustahälyä oikeille havainnoille, mutta atlaksessa kaikki linnut ovat mielenkiintoisia. 
 
Esko Gustafssonin yhteystiedot ovat tutkimus(ät)tly.info tai 050-3399159 
 
JURMO 
Arvokas linnustonseurantatyö Jurmon lintuasemalla jatkuu. Varauksia ottaa vastaan asemanhoitaja Juha Kylänpää jurmo(ät)tly.info tai 
044-534 0074. Varaustilanteen näet yhdistyksen kotisivuilta. Jurmossa voi viettää aikaa pidempäänkin, kuten tänä keväänä tekee 
vuoden 2007 nuori lintuharrastaja Johannes Hänninen Punkaharjulta. Hän miehittää asemaa 19.3.-4.5. välisen ajan. 
 
Asemamaksu vuodeksi 2009 on jäseniltä 17 €, yli 10-vuotiaalta jäsenen mukana majoittuvalta perheenjäseneltä 17 € ja muilta 25 €. 
Asemamaksu maksetaan Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen tilille 234118-4535 mielellään ennen asemalle menoa. Niiltä, joilta 
asemamaksua on toistuvasti jouduttu karhuamaan, otetaan varauksia vastaan vasta kun asemamaksu näkyy yhdistyksen tilillä. 
Jäsenmaksun yhteydessä asemamaksua ei missään nimessä tule enää maksaa. Jäsenrekisterin hoito ja jäsenmaksujen laskutus ja 
valvonta on viime vuonna siirretty BirdLife Suomen hoidettavaksi ja jäsenmaksut maksetaan siksi omalle tililleen. Asemamaksujen 
valvonnassa teettää jatkuvasti runsaasti ylimääräistä työtä epäselvät maksut.  Firman, puolison, iskän tai äiskän tililtä ilman lisätietoja 
maksetut asema- ja muut maksut pitää pystyä kohdistamaan oikein. Siksi asemamaksua maksettaessa on maksun viestikenttään 
kirjoitettava: ASEMAMAKSU VUOSI OMA NIMI. Pieni vaiva, joka säästää paljolta turhalta työltä. 
 
Asemalomakkeiden tuonti pois asemalta ilman, että asiasta on sovittu asemanhoitajan kanssa, on kielletty. Havaintojen tallentaminen 
Tiiraan on aikaa vievää hommaa ja siksi on toki suositeltavaa, että kaikki osallistuvat talkoisiin, mutta Tiiraan tallentamista varten 
mantereelle tuotavista lomakkeista on kuitenkin sovittava asemanhoitajan kanssa. 
Pientä säätöä, niin hommat lintuasemalla rullaavat mukavasti. Niin mukavasti, että kannattaa lähteä kokemaan keväinen Jurmo. 



 
 

 
 
 
ARK 
Aluerariteettikomitea tarkastaa kaikki harvinaisista lajeista tehdyt havainnot ja päättää niiden hyväksymisestä ennen havainnon 
julkaisemista. Lista lajeista löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Lisäksi ARK tarkastaa fenologisesti poikkeukselliset havainnot, kuten talvella 
havaitut selkälokit. Havaintoilmoitukset tulee lähettää mahdollisimman pian havainnon tekemisen jälkeen ARK:n sihteerille osoitteeseen 
ark(ät)tly.info. Osoitteeseen voivat lähettää myös muut kuin havaintoilmoituksen tekijä kuva- tai äänimateriaalia alueella havaituista 
harvinaisista linnuista. 
 

NUORISOJAOSTO 
TLY:n nuorisojaosto on alle 20-vuotiaille yhdistyksen jäsenille tai jäseniksi aikoville tarkoitettu jaosto, joka organisoi nuorta 
harrastajapolvea kiinnostavaa toimintaa. Linturallit, retket, erilaiset projektit ja lintukävelyillä opastaminen ovat esimerkkejä jaoston 
toiminnasta. Nuorisojaosto kärsii osallistujapulasta! Jos olet kiinnostunut antamaan oman panoksesi jaoston vetämiseen ja 
kehittämiseen, ota yhteys jaoston nykyiseen puheenjohtajaan Markus Lampiseen retket(ät)tly.info tai 044-285 2696. 
 

ILMOITA HAVAINTOSI 
Lintutietopalvelu Tiirassa on jo noin 4 miljoonaa havaintoa, joista lähes 760 000 TLY:n havaintojenkeruualueelta. Tiiraan ilmoitettavalla 
havainnolla ei ole mitään määrä- tai laatuvaatimuksia. Sinne voi ja pitää ilmoittaa myöhäisten, aikaisten, harvinaisten ja pikkukivojen 
lisäksi havaintoja aivan tavallisista linnuista. Tiiraan olisi tärkeää saada mahdollisimman paljon varsinkin pesimäaikaisia havaintoja 
linnustonsuojelun kannalta olennaisista lajeista. Myös muutonaikaisilla lepäilijämäärillä on käyttöä linnustonsuojelussa. 
Lepäilijöidenkään suhteen ei ole olemassa ilmoituskynnystä, vaan kaikki, sekä suuret että pienet määrät, voi ilmoittaa. 
 
Lajit joista on erityisen tärkeää ilmoittaa pesimäaikaiset havainnot: 
 
kaakkuri 
kaulushaikara 
metsähanhi 
ristisorsa 
lapasotka 
mustalintu 
mehiläishaukka 
merikotka 
ruskosuohaukka 
sinisuohaukka 
maakotka 
sääksi 
tuulihaukka 
ampuhaukka 

muuttohaukka 
teeri 
metso 
peltopyy 
viiriäinen 
ruisrääkkä 
liejukana 
kapustarinta 
lapinsirri 
merisirri 
suosirri 
jänkäsirriäinen 
suokukko 
heinäkurppa 

mustapyrstökuiri 
punakuiri 
naurulokki 
selkälokki 
räyskä 
pikkutiira 
mustatiira 
etelänkiisla 
riskilä 
turkinkyyhky 
turturikyyhky 
käki 
kehrääjä 
käenpiika 

harmaapäätikka 
valkoselkätikka 
pikkutikka 
pohjantikka 
kangaskiuru 
tunturikiuru 
koskikara 
sinipyrstö 
pensastasku 
kivitasku 
sepelrastas 
rastaskerttunen 
tiltaltti 
pikkusieppo 

viiksitimali 
lapintiainen 
pikkulepinkäinen 
isolepinkäinen 
kuukkeli 
kottarainen 
varpunen 
nokkavarpunen 
peltosirkku 
kultasirkku 

 
KAUKOPUTKI VUOKRATTAVANA 
TLY:n jäsenet voivat vuokrata yhdistyksen Nikon Fieldscope 80 A kaukoputkea ja jalustaa hintaan 5 €/vuorokausi tai 10 €/viikonloppu. 
Kaukoputken vuokrausta hoitaa Rajala Cameran myymälä Yliopistonkadun ja Brahenkadun kulmassa. Kaukoputkea vuokratessasi ota 
yhteyttä suoraan Rajala Cameraan. Puhelimitse varaustilannetta voi kysyä numerosta 020–753 0201. 
 
 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään lähetys palauttamaan osoitteeseen: 
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. 
PL 67 
20101 TURKU 


