
Turun lintutieteellinen yhdistys ry
Jäsentiedote 2/2004

KOKOUSKUTSU 7.10.2004

Ensimmäinen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 7. lokakuuta 2004 klo 19 Varsinais-Suomen luonnonsuo-
jelupiirin tiloissa osoitteessa Martinkatu 5.

Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsitellään:
-puheenjohtajan valinta vuodeksi 2005
-hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
-kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
-lintuaseman hoitajien valinta

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen esitystä yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Uudet säännöt on hyväksyttävä kah-
dessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään ¾-enemmistöllä. Sääntöehdotus on tässä tiedotteessa kokouskutsujen
jälkeen.

Kokouksen jälkeen kuullaan Erkki Kallion esitys Kashmirin alueen linnuista.

KOKOUSKUTSU 2.12.2004

Toinen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 2. joulukuuta 2004 klo 19 Varsinais-Suomen luonnonsuojelu-
piirin tiloissa osoitteessa Martinkatu 5.

Sääntömääräisinä asioina käsitellään:
-vahvistetaan toimintasuunnitelma
-vahvistetaan talousarvio
-vahvistetaan jäsenmaksut

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen esitystä yhdistyksen uusiksi säännöiksi jos esitys on saanut lokakuun koko-
uksessa vähintään ¾:n kannatuksen.

Kokouksen jälkeen Jorma Tenovuo kertoo aiheesta ”Lintukuvausta digijärjestelmäkameralla – mitä hyvää, mitä huonoa?”.

HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

Yhdistyksen hallitus on päättänyt esittää syyskokoukselle yhdistyksen sääntöjen uudistamista. Sääntömuutoksella halu-
taan korjata muutamia hankalasti tulkittavia ja tarpeettomaksi koettuja sääntökohtia sekä yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa
yhdistyksen hallintoa.

Tärkeimmät muutokset esityksessä ovat:
1. Siirtyminen yhteen syyskokoukseen
2. Jäseneksi hyväksyminen ja jäsenen erottaminen siirtyy yleiskokoukselta hallitukselle. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt
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jäsen katsotaan automaattisesti eronneeksi.
3. Yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle esimerkiksi Tiirassa julkaistavalla ilmoituksella. Tämä antaa halukkaille
mahdollisuuden siirtyä pelkästään sähköisiin jäsentiedotteisiin.
4. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta selvennetään.
5. Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuutta selvennetään.

Ja lopuksi sääntöehdotus kokonaisuudessaan:

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y., ruotsiksi Åbo Ornitologiska Förening r.f. Kansainvälisissä yhte-
yksissä yhdistys voi epävirallisesti käyttää itsestään nimitystä The Ornithological Society of Turku.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimustyötä ja lintujen sekä muun
luonnon suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitämää yhteyttä lintuharrastajien kesken, harjoittaa keskinäistä tiedotustoimin-
taa, opastaa jäseniään alaa edistävissä tutkimustoimenpiteissä, ylläpitää mahdollisuuksien mukaan lintuasemia, järjestää
esitelmä-, valistus- yms yleisötilaisuuksia, hoitaa suhteita sellaisiin tahoihin, joiden myötävaikutus on tarpeen toiminnalle,
sekä muilla vastaavanlaisilla keinoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä näyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, luonnontuntemukseen
opastavia retkiä ja julkaisemalla kirjoituksia lehdistössä. Yhdistys voi myydä lintuharrastukseen liittyviä tuotteita.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja täyttää liittymisvuonna korkein-
taan 25 vuotta. Nuorisojäsen muuttuu ilman eri hakemusta varsinaiseksi jäseneksi sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää
26 vuotta.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen ehdottama perheenjäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mai-
nittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistys katso jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennes-
sä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäse-
net eivät suorita jäsenmaksuja.
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6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet vali-
taan kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoi-
tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivä-
nä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä,  kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäse-
nellä yksi ääni. Perhejäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille posti-
tetuilla julkaisuilla tai kirjeillä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlas-
kijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vas-
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tuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlas-
kijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraa-
valle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoi-
tettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyk-
sen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

JÄSENILLAT

Jäsenillat jatkuvat pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19 Varsinais-Suomen luonnonsuojelupii-
rissä osoitteessa Martinkatu 5.
Loka- ja joulukuun jäsenillat ovat syyskokouksien yhteydessä ja marraskuun jäsenilta on 4.11.. Ohjelmassa on tällöin
Juha Kylänpää esitys Laitilan linnustosta ja lintupaikoista.
Alkuvuoden 2005 jäsenillat ovat 13.1., 3.2. ja 3.3.. Tammikuussa ohjelmassa on Rauno Varjosen ”Suomen joutsenkan-
nan kehitys ja sen suojelu”. Helmikuussa Teemu Lehtiniemi Birdlife Suomesta tulee kertomaan maailman uhanalaisista
linnuista.

SYYSRETKI

Yhdistyksen perinteisen syysretken kohde on tänä syksynä tuttu Kustavin Isokari. Retken
ajankohta on lauantai 9.10. Bussi lähtee Turusta ortodoksisen kirkon vierestä klo 5:00,
paikalla on oltava klo 4:45 mennessä. Vesibussi Kuha lähtee Uudestakaupungista heti sinne
saavuttuamme eli n. klo 6 maissa. Isokarissa olemme n. klo 7:30. Paluu Uuteenkaupunkiin
on klo 16:00-16:30 ja bussi Turkuun lähtee klo 18 tienoilla.Turussa olemme n. klo 19:00.

Retken hinta riippuu osallistujamäärästä. Retkelle mahtuu mukaan 20-45 osallistujaa,
hintahaarukka on tällöin 15-33,50 euroa. Retki peruuntuu, jos lähtijöitä on alle 20.Lisäksi
retkellä on säävaraus.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Rauno Varjoselle sähköpostilla ratuva@utu.fi tai puhelin 040-
5546252). Sähköpostitse tai tekstiviestillä ilmoittautuessasi kerro retken säävarauksen
vuoksi myös puhelinnumerosi.

LINTULAUTAKISA

Kahden viime talven tapaan järjestetään tänäkin vuonna lintulautakisa. Kyseiseen kisaan voi ottaa osaa kuka tahansa
yhdistyksemme jäsenistä, jolla on lintujen talviruokinta sekä piha / alue, jolla ruokinta tapahtuu. Lintulautakisassa tark-
kaillaan ruokinnalla käyviä lintuja aikavälillä 15.11.2004 - 28.2.2005, ja lasketaan niiden lajimäärä. Voittajaksi selviytyy
eniten eri lintulajeja omalla ruokinnallaan havainnut harrastaja! Voittajalle on luvassa mojova palkinto. Myös kaikkien ki-
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san osallistujien kesken arvotaan jokin palkinto.

Mukaan kisaan pääset ottamalla yhteyttä kisan "koordinaattoriin ja ylituomariin" Timo Heiskariin, timo.heiskari@hiab.com
tai puh. 02-7319719 (k), 0400-228096.Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita a) nimesi, b) osoitteesi. Kisan kuluessa lajilis-
toja päivitetään lähettämällä jokaisen kisakuukauden lopussa systemaattisessa järjestyksessä oleva lajilista ruokinnalla
käyneistä lintulajeista T. Heiskarille, joka päivittää kisatilannetta mm. Ukuliverkossa. Ota osaa mukavaan talvipäivien
seurantaan! Pystytä ruokinta ja laske lintuja!

TALVIRALLI

Vankkaa suosiota nauttivan talvirallin ajankohta tänä vuonna on 4. joulukuuta klo 7-17. Ralliin osallistutaan 2-4 henkisin
joukkuein ja alueena on tuttuun tapaan TLY:n havaintojenkeruualue. Lisätietoja ja maasto- ja purkulomakkeen löytää
TLY:n kotisivuilta www.tly.info -> Pinnat & kisat -> Linturallit.
Rallin purkutilaisuuden aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ralliin voi ilmoittautua Mikko Oivukalle 040-7089722 tai mikko.oivukka@surfeu.fi.

LINNUSTONSUOJELU

KHO:n päätös lokkivalituksesta
Varsinais-Suomen riistanhoitopiiri myönsi viime vuonna poikkeusluvan variksen, harakan, harmaalokin ja merilokin pesi-
mäaikaiseen ampumiseen Turun Topinojan kaatopaikalla sekä satama- ja terminaalialueella aikavälillä 10.3.-31.7.2003.
TLY valitti asiasta Maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan, joka hylkäsivalituksemme perustellen tutkimatta jättämistä
yhdistyksen valituskelvottomuudella. TLY ei ollut valituslautakunnan mukaan hallinnonkäyttölain 6. pykälän mukaisessa
asianosais- tai muussa oikeus- tai viranomaisasemassa, joten valitus jätettiin tutkimatta.

TLY valitti BirdLife Suomen avustuksella asiasta edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 13.8.annetulla päätök-
sellään kumoaa valituslautakunnan päätöksen jättää TLY:n valitus tutkimatta. Yhdistyksellä olisi siis ollut oikeus valittaa
Topinojan pesimäaikaisesta lokki- ja varislintujen ampumisluvasta. TLY myös vaati yhdistyksen valituksen tutkimista ja
riistanhoitopiirin päätöksen kumoamista. Tapaus olisikin pitänyt ottaa uudelleen tutkittavaksi, mutta koska aika, joksi poik-
keuslupa oli myönnetty, on jo päättynyt, ei asian käsittelyä ole KHO:n mukaan enää tarpeen jatkaa. Myös TLY:n vaati-
mus, että riistanhoitopiiri korvaisi yhdistykselle oikeudenkäyntiprosessista aiheutuvat kulut, raukesi edellä mainitusta
syystä. Yhdistys ei kuitenkaan joudu maksamaan asian käsittelystä KHO:ssa aiheutuneita kuluja (pl. oikeudenkäyntimak-
sun 200 euroa).

Kyseessä oli ennakkotapaus ja valittaminen kannatti. KHO:n päätöksen mukaisesti TLY:llä on jatkossa oikeus valittaa
vastaavankaltaisista pesimäaikana lintujen ammuntaan oikeuttavista poikkeusluvista. Tällöin valitus on käsiteltävä ja lin-
tujen ampuminen lopetettava valituksen käsittelyn ajaksi. Ja edelleen, vaikka valitus hylättäisiin valituslautakunnassa,
TLY voi jatkovalittaa KHO:een, mikä viimeistään aiheuttaa toimepidekiellon ampumiseen.

Mainittakoon, että Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa valitti vastaavankaltaisesta poikkeusluvasta Ämmäs-
suon kaatopaikalle. KHO:n ratkaisu oli käytännössä sama sekä Tringan että TLY:n kohdalla. Päätös Tringan osalta löytyy
osoitteesta http://www.kho.fi/paatokset/27133.htm.

Suojelutoimikunta kokoontuu lokakuun aikana
Suojelutoimikuntaa herätetään henkiin syyskauden mittaan.
Kokoonnumme lokakuun aikana Martinkadun tiloissa kes-
kustelemaan suojelupuolen ajankohtaisista asioista. Kah-
vitarjoilu. Kaikki lintujen suojelusta kiinnostuneet paikalle!
Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, joten
seuraa kotisivujemme http://www.tly.info tapahtumakalenteria
ja Ukuliverkon tiedotuksia

Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma
Ruissalon saarelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma-
ehdotus, jota varten kuultiin aikoinaan niin TLY:tä kuin muitakin
intressitahoja. Turun kaupungin kiinteistölaitos pyytää nyt
intressitahoilta lausuntoja suunnitelmaehdotuksesta, joka on
luettavissa internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/
kiinteistolaitos/ruissalo/hoitokayttosuunnitelma.pdf.
Lausuntojen antamisen takaraja kiinteistölaitokselle on 30.9.
TLY osallistuu myös tälle lausuntokierrokselle.
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NUORISOJAOSTO

Vuonna 2001 toimintansa lopettanut TLY:n nuorisojaosto on jälleen elvytetty henkiin. Perustavan kokouksen 4.8.2004
kutsui koolle Samuel Piha ja siihen osallistui hänen lisäkseen Markus Lampinen, Antti Sintonen, Pauliina Aronen sekä
Milla Aalto. Kokouksen puheenjohtajana toimi nuorisojaoston puheenjohtajaksi valittu Samuel Piha (samuel.piha@ we-
binfo.fi, 040-581 7601). Sihteerinä toimi ja toimii tulevaisuudessakin Markus Lampinen (markuslampinen@hotmail.com,
041-548 3901). Uusi vetäjä ja sihteeri valitaan vuoden 2006 alussa.

Nuorisojaoston tavoitteena on järjestää retkiä, kokouksia ja tehdä erilaisia projekteja ja tehdä nuorisojaostosta yhtä ak-
tiivinen kuin se oli TLY:n kulta-aikana 1990-luvun alussa. Vaan se ei onnistu ilman aktiivisuutta. Käykää kokouksissa,
osallistukaa projekteihin ja lähtekää mukaan retkille! Jaoston saaminen aktiiviseksi ei onnistu tällä nuorten harrastajien
määrällä. Alle 20-vuotiaita lintuharrastajia on jäsenrekisterissä mitättömät 15! Siksi on hyvä saada jaostolle julkisuutta.
Ajatuksena on pitää esimerkiksi kouluissa lintuharrastukseen tai lintuihin liittyvä esityksiä ja sillä tavoin yrittää herättää
nuorisossa kiinnostus lintuihin ja lintuharrastukseen.

JURMO

Elämä Jurmon lintuasemalla jatkuu totuttuun tapaan. Miehitystilanne on kohtalainen ja aseman viimeistelytyöt etenevät.
Listaa tekemättömistä töistä päivitetään kotisivuilla. Tässä poimintoja listasta kaikille puusepänvikaa omaaville, ylimääräi-
siä huonekaluja tai muuta tavaraa omistaville ja asemalla pitkiä syys- ja talvi-iltoja viettäville:

Makuhuoneen kaappi sokkelilla, korkeus sokkeleineen noin 209, leveys max 75, syvyys noin 60 cm

Makuualkovin mahdollinen kaappi, korkeus (sähkörasiaan) max 85, leveys max 83, syvyys max 34. Tai vaihtoehtoisesti
pöytä/laskutaso ikkunan eteen, korkeus max 74, leveys max 100, syvyys max 50.Tai vaihtoehtoisesti alkovin oviaukolta
sänkyyn ulottuva yhtenäinen hyllystö ja/tai kaapisto, mahdolliset kaapit vasemmalla, leveys max 85, hyllyt oikealla min 90,
kokonaisleveys 175-190, korkeus max 74, syvyys max 34, ilmankiertorako joka kohdalla noin 2 cm.

Kiukaan vesisäiliön seinänpuoleisen hanapaikan tulpan vuodon korjaaminen.

Kuistin umpinaisen sivuseinän säilytyskaappi sokkelilla, korkeus sokkeleineen max 203, syvyys max 45, leveys sähkö-
päätaulun käytön vaatimasta linjasta sivuikkunan reunaan (sivuseinän koko leveys on 115, kaapin sopivuus
on tarkistettava ennen ostopäätöstä. Kaappi voi olla yläosaltaan avohyllyjä, mutta ainakin alaosa (80-100) lukittava
rengastustarvike- ym kaappi.

Tiskipöydän viereisen pöytätason alle hyllykkö. Tilan mitat: korkeus
max 70, leveys max 100, syvyys max 60. Pöytätason takana olevan
ikkunan tuuletusraon ilmakierto tulee olla esteetön. Esimerkiksi tilan
kummallekin sivuseinälle avohyllyköt, max 20 syvät, tai vain toiselle
sivuseinälle max 30.

Aseman rakentamista tukeneiden yritysten seinätaulu jossa joko 2
saraketta vaakaan, leveys max 80 tai 1 sarake, leveys max 65.
Kestävää puuta tai metallia.

Aseman rakentamista tukeneiden yritysten kansio. Muista
arkistokansioista erottuva kansio, jossa alussa tukeneiden yritysten
nimilista ja vastaava määrä välilehtiä yritysten esitteille.

Varrellinen lattialasta saunaan.

Tulenkestävät kynttilänjalat tunnelmaa ja tilapäistä tarvetta varten.
Enintään 4 kappaletta ehdottoman paloturvallista ja valumisreunuk-
sella varustettua kynttilänjalkaa, jotka eivät loppuun palaessaankaan
kuumenna alustaansa.

Saunan kynnys ja saunaoven alareunan tippalista. Mitat otettava paikanpäältä.

Pöytä makuuhuoneen ikkunan eteen. Korkeus max 74, pituus max 100, leveys ikkunan puoleisessa päässä max 70, jol-
loin huoneen puoleinen pää kapeampi, pöytätason ja jalkatilan välissä voi olla tavarahylly. Vaihtoehtoisesti voidaan to-
teuttaa ikkunan alta saranoilla kääntyvä ’lukittavalla’ tuella varustettu pöytälevy. Joka tapauksessa ikkunan alle on jätettä-
vä ilmankiertorako min 2cm. (arkun säilytys tuvassa tai alkovissa).
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Pidikehelat ja hyttysluukut ikkunoihin ja ulko-oveen. Pidikkeet niin että ikkunapuitteita voidaan pitää auki noin 30 cm.
Tuuletuksessa käytetään (hormien lisäksi) varjonpuoleisia ikkunoita (keittiö, sauna ja makuuhuone), ulko-ovea ja kuistin
väliovea. Ikkunoissa tekninen toteutus niin, että hyttysluukku voidaan jättää suljettujen ulko- ja sisäpuitteiden väliin. Ulko-
ovikarmiin hyttysverkko-ovi.

Kolmeen yläsänkyyn irrotettavat putoamisesteet. Tekninen toteutus suunniteltava paikan päällä

Tuvan ikkunan yläpuolinen tippanokka.Valkea tippanokkalauta noin 10 sm ulkolaudoituksen pinnasta ulos niin ettei valu-
mavesi mene kovallakaan tuulipaineella sen yli

Ulkoseinien laskeumavararakojen peittolaudat ja rimat. Pitkien sivujen peittolautamalli naulaussuuntineen on katon ete-
länurkan alla nähtävissä. Päädyissä katon laskeumavarat peitetään vähintään leveimmän laskeumavararaon levyisillä
valkoisilla laudoilla, jotka kiinnitetään riman välityksellä vesikattorakenteisiin tai ylimpiin kattohirsiin ulkoseinärimoja vas-
ten.

Aseman nimikyltti. Teksti isolla JURMO, päällekkäin viereen tai alle, puolta pienemmällä LINTUASEMA FÅGELSTATION
. TAI kokonaan ilman Jurmo-nimeä. Koko leveys max 50 cm, korkeus max 30 cm. Esimerkiksi säänkestävää puuta, johon
teksti poltettu suurennuslasilla. Tai jos saadaan lähes ilmaiseksi, säänkestävä metallikilpi (ei kuitenkaan kirkasta ruostu-
matonta terästä). Kiinnitetään tukevilla ruuveilla tukevaan uuteen portinpylvääseen tai portille näkyvään harkittuun paik-
kaan aseman seinässä.

Paksukuminen polkypyörä esim. vaihteeton Oiva-merkkinen

Ulkopöytä, ulkopenkit tai -tuolit. Kiinteät tai niin painavat, ettei myrsky lennätä. Esimerkiksi halkaistuista lehtikuusitukeista
tai lankuista.

Pressukehikko poltopuusuojaksi, harjakorkeus enintään 2 metriä

Lisätietoja tekemättömistä töistä ja hankinnoista saa asemanhoitajalta tai Osmo Kivivuorelta 050-5672 994.

PROJEKTILAJIT

Birdlife Suomen vuoden 2005 valtakunnaliset projektilajit ovat ruskosuohaukka ja kaulushaikara. Projektin toteutuksesta
tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden alkupuolella.

LINTUKÄVELYT

Keväällä aloitetut opastetut lintukävelyt Ruissalossa jatkuvat. Lintukävelyjen tarkoitus on leppoisalla tavalla tehdä lintuja
ja lintuharrastusta tutuksi laajoille kansalaispiireille. Vaikka et itse olisikaan opastetun Ruissalon keikan tarpeessa, niin
muista kuitenkin mainita kävelyistä linnuista kiinnostuneille tuttavillesi.
Loppuvuoden lintukävelyjen päivämäärät ovat lauantait 23.10., 13.11. ja 11.12.. Reissuun lähdetään opastuskeskus
Tammenterhosta kello 12.

PETOLINTUTOIMIKUNTA

Petolinturyhmän kokous pidetään torstaina 14.10. kello 18.00 alkaen Ruissalon Tammenterhossa.Kokouksessa käsitel-
lään petolintujen kesän 2004 pesintätuloksia ja niihin vaikuttaneita syitä sekä muita osallistujia kiinnostavia asioita.
Kaikki petolinnuista kiinnostuneet ovat kokoukseen tervetulleita.
Lisätietoja saa toimikunnan puheenjohtaja Seppo Pekkalalta 2354 582.

Petolintujen pesintä- tai poikuehavainnot, jotka eivät ole petolintutoimikunnan jäsenten tiedossa, toivotaan toimitettavan
TLY:n havaintoarkistoon tai toimikunnan puheenjohtajalle.

MUISTA ILMOITTAA HAVAINTOSI

Ehdottomasti suositeltavinta se on tehdä suoraan osoitteesta www.webkanta.info  löytyvään havaintotietokantaan. Myös
perinteisemmät konstit, eli sähköposti (samiku@utu.fi) ja posti (Sampo Kunttu Hämeenkatu 1 B 33 20500 TURKU), ovat
edelleen sallittuja. Huomaa aluevastaavan muuttunut postiosoite!
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään
lähetys palauttamaan osoitteeseen:
Turun lintutieteellinen yhdistys ry
PL 67
20101 TURKU


