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KOKOUSKUTSU 30.3. 
 
Turun lintutieteellisen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 30.3.2006 klo 18 Turun yliopiston ekologian semi-
naarihuoneessa luonnontieteidentalo ykkösen  toisessa kerroksessa. 
 
Kokouksen esityslista: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
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 vastuuvelvollisille 
7. Kokouksen päätös 
 

JÄSENKYSELY 
 
Tämän tiedotteen mukana on lähetetty kaikille TLY:n jäsenille jäsenkysely.  Jäsenkysely on aiemmin tehty kolme kertaa noin kymme-
nen vuoden välein. Viimeksi asialla oltiin vuonna 1995. Edellisten, melko laajojen, kyselyjen tuloksia on aikoinaan selvitelty Ukulissa. 
Tällä kertaa kysymyslista ei ole aivan niin pitkä kuin aiemmin. Kysymykset on yritetty laatia niin, että vastauksista olisi mahdollisimman 
paljon hyötyä hallitukselle ja muille yhdistyksen aktiiveille tulevaa toimintaa suunniteltaessa. 
 
Maailma muuttuu ja sen mukana TLY. Pahviset arkistokortit ovat jo historiaa, mutta ovatko sitä myös jokaiselle postitettava jäsentiedo-
te, paperille painettu Ukuli ja lintukuvien katselu porukalla hämärässä salissa? Pitäisikö jäsenmaksu voida maksaa myös suoraveloi-
tuksella? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haluamme mahdollisimman monta mielipidettä. Jäsenkyselyn tulokset auttavat suuntaa-
maan resursseja oikeaan suuntaan. Vastaamisesta on siis hyötyä kaikille osapuolille. 
 
Kyselyyn voi vastata kahdella tavalla. Oheisen kaavakkeen voi täyttämisen jälkeen sulkea nitomalla ja postittaa TLY:n postilokeroon. 
Toinen tapa vastata kyselyyn on imuroida vastauslomake osoitteesta www.tly.info/kysely täyttää se ja lähettää se sen jälkeen sähkö-
postilla osoitteeseen jari.karlund@motoman.fi. Netistä saatava lomake on tehty Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Lomakkeessa pääsee 
liikkumaan vastauskentästä toiseen helpoimmin tabulaattorin avulla. 
 

KOTTARAINEN - VUODEN 2006 PROJEKTILAJI 
 
BirdLife Suomi valitsee vuosittain lintulajin, johon vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden 2006 laji on kottarainen. Kotta-
rainen on vähentynyt Suomessa huomattavasti 1970-luvun jälkeen. Kannan lasku on yhdistetty erityisesti karjatilojen ja sitä kautta 
matalakasvuisten aukeiden vähenemiseen.  
 
Maankäyttömuutoksiin on vaikea puuttua ja kottaraiskannat eivät mahdollisesti enää koskaan palaa entiselleen. Kannan kokoa voi 
kuitenkin yrittää pitää ennallaan tai kasvattaa sitä tarjoamalla riittävästi pesimäpaikkoja kottaraiselle. Ennen vanhaan kottaraiset löysi-
vät sopivien ruokailumaiden ympäristöstä helpommin pesäpaikkoja kuin nykyään. Silloin lapset nikkaroivat koulun puukäsitöissä kotta-
raispönttöjä. Mikään ajankohta ei ole sopivampi elvyttää tätä perinnettä kuin alkukevät 2006. 
 
Pönttöjä kannattaa laittaa muualle kuin metsiin ja umpikortteleiden alueille: talojen pihoihin, metsänreunoihin, kesämökeille, aukeille 
paikoille rakennuksiin tai puihin. Todennäköisintä on, että  kottarainen asettuu paikalle, jossa on nurmikoita, niittyjä tai muita aukeita 
paikkoja. Karjalaitumien ja karjatilojen läheisyys on kottaraiselle mieluisinta, mutta pesinnät onnistuvat usein myös kaupunkien puisto- 
ja pihanurmikoiden lähistöllä. Kottaraiset voivat pesiä sopivilla paikoilla pieninä yhdyskuntina, joten pönttöjä voi ripustaa samaan puis-
toon tai niityn laitaan useita. Kottaraiselle mitoitettuun pönttöön voi asettua pesimään jokin muukin lintulaji, kuten tervapääsky, käenpii-
ka tai varpunen. 
 
Kottaraispöntön ulkoseinä on 35 cm korkea. Pöntön pohja on neliö, jonka sivun pituus pöntön sisällä on 12,5-15 cm. Lentoaukon läpi-
mitta on tasan 5 cm. Lentoaukon keskipiste on 8 cm:n etäisyydellä etuseinän yläreunasta. 
 
Höyläämätön lauta on hengittävä, lämmin ja sopivan karkea materiaali pönttöihin. Lauta ei saa olla kyllästettyä eikä maalattua. Filmi-
vaneri on paras kattomateriaali, mutta sen puuttuessa voi käyttää lautaakin. 



 
Viimeisen kolmen vuoden aikana on vuoden laji- projektien yhteydessä panostettu reviiritietojen keräämiseen (selkälokki, laulujoutsen, 
kaulushaikara ja ruskosuohaukka). Tänä vuonna näin ei tehdä. Valtakunnallisia reviirikartoituksia ei tehdä, mutta suurista syysparvista 
pyydetään ilmoittamaan havainnot keväällä avattavaan BirdLife Suomen www- havaintojärjestelmään.  
 
TLY:n alueen perinteisiä syysparvien kerääntymispaikkoja ovat mm. Mynälahti, Halikonlahti, Friskalanlahti, Kuusistonlahti, Piikkiönlahti, 
Paimionlahti ja Rauvolanlahti, joilla vieläkin voi nähdä nelinumeroisen määrän ruovikkoon yöpymään saapuvia kottaraisia. 
 

LINTUATLAS JA VAKIOREITTILASKENTA 
 
Edellinen valtakunnallinen atlas toteutettiin vuosina 1986-89, joten nyt on jo aika päivittää linnustomme levinneisyystiedot. Suomen 
kolmas valtakunnallinen lintuatlas toteutetaan 2006-2010. Vuosi 2006 on hankkeen pilottivuosi. Atlaskartoitus kohdistetaan tänä vuon-
na ensi sijassa aikaisempien atlasten hyvin tai erittäin hyvin tutkittuihin ruutuihin, jotka muodostavat luotettavimman vertailuaineiston 
linnustomuutosten selvittämisen perustaksi sekä niihin ruutuihin, joissa on vakioreittiverkoston linjoja. 
 
Päätavoitteina on koota kattava, ajantasainen tieto pesimälinnustomme nykylevinneisyyksistä ja tutkia levinneisyyksissä tapahtuneita 
muutoksia ja niiden syitä. Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi aineiston keräämisessä käytetään samoja 10 x 10 km:n yhtenäiskoor-
dinaatistoruutuja kuin aiemmissa atlaksissa sekä 2. atlaksen pesimisvarmuusindeksejä (1-8), jotka kuvaavat lajin pesinnän todennäköi-
syyttä ruudussa. Menetelmä on yksinkertainen, joten lintuatlakseen voivat osallistua kaikki linnuista kiinnostuneet. Se sopii hyvin sekä 
aloitteleville lintuharrastajille lintu- ja paikallistuntemuksen kehittämiseen että kokeneille harrastajille erilaisten yhdistyksen alueella 
toteutettavien hankkeiden oheen. 
 
Lintuatlas on maamme suurin linnustonseurantahanke ja se toteutetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseon, BirdLife 
Suomen, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
yhteistyönä. Mukana ovat siis kaikki Suomen tärkeimmät linnustonseurannan tahot. Eläinmuseo vastaa lintuatlaksen koordinoinnista ja 
hankkeen vastuullisena johtajana toimii prof. Risto A. Väisänen. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriöstä. 
 
Lintuatlaksen kanssa samaan aikaan käynnistyvät Eläinmuseon ja BirdLifen yhteistyönä pesimälinnuston vakioreittilaskennat. Nämä 
runsaat 500 reittiä, kukin pituudeltaan 6 km, muodostavat 25 km:n välein systemaattisen, koko Suomen kattavan verkoston. Vakioreitti-
laskennat tukevat lintuatlaksen menestyksellistä toteutusta, ja niistä tullaan antamaan tarkempaa tietoa lintuharrastajille lähiaikoina. 
 
Molempia hankkeita TLY:n alueella koordinoi Esko Gustafsson. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vakioreittilaskentaan vaikkapa vain 
yhtenä kesänä, niin ota yhteyttä Eskoon sähköpostilla eskogustafsson@dnainternet.net. 
 
Lintuatlaksen yksityiskohdista tiedotetaan lähiaikoina lisää. 
 
 

PÖLLÖILTA 23.3. 
 
Pöllöilta järjestetään torstaina 23.3. Yläneellä. Ilta aloitetaan Yläneen Luontokapinetissa, jossa retken vetäjä Sami Lyytinen pitää lyhyen 
alustuksen Suomessa tavattavista pöllölajeista. Alustuksen jälkeen suunnataan maastoon kuuntelemaan pöllöjen keväisiä ääniä. 
Pöllöjä kierrellään kuuntelemassa Turusta lähtevällä linja-autolla. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Emma Kosonen 040-569 8466. Hänel-
tä saa myös lisätietoja linja-auton aikataulusta, reitistä ja retken hinnasta. 
 

KEVÄTRALLI 8.4. 
 
Unholaan painunut kevätralli herätetään henkiin uudistunein säännöin. Rallin ajankohta on pitkäperjantaita edeltävä lauantai, joka tänä 
vuonna on 8.4. Ralliaika on kymmenen tuntia alkaen vapaasti joukkueen valinnan mukaan. Ralli päättyy jokaisen joukkueen osalta 
kuitenkin viimeistään kello 17. Rallialueena on vuoron perään yksi kuudesta TLY:n alueen seutukuntajakoon perustuvasta kuntaryh-
mästä.  Ensimmäisenä on vuorossa Vakka-Suomen kuntaryhmä, jonka muodostavat Iniö, Kodisjoki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynä-
mäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Moottoriveneen käyttö on kielletty. Muuten eletään normaalien rallisääntöjen 
mukaan. 
 
Purkupaikan varaamista varten olisi hyvä tietää ajoissa, tunnetaanko kevätrallia kohtaan kiinnostusta. Siksi ralliin pitää ilmoittautua 
viimeistään 15.3. Jos joukkueita ei ole siihen mennessä ilmoittautunut riittävästi, rallia ei järjestetä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Mar-
kus Lampinen markus.l@pp.inet.fi tai 041-548 3901. 
 
Pieniä muutoksia kokeneet rallisäännöt löytyvät kokonaisuudessaan TLY:n kotisivuilta. 
 

KEVÄTRETKI 22.4. 
 
Tämän vuoden kevätretken kohteena on monista hyvistä lintupaikoista tunnettu Kristiinankaupunki. Alueen merenlahdet, niemet ja 
pellot tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tutustua muuttaviin ja muuttomatkalla lepäileviin lintuihin. Kristiinankaupungin lintupaikkoi-
hin voi tutustua etukäteen Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen kotisivuilla www.saunalahti.fi/retki/linnut/. 
 
Linja-auto kohti Kristiinankaupunkia ja Siipyyn lintutornia lähtee Turun tuomiokirkolta aamulla kello 3.00. Takaisin samaan paikkaan 
saavutaan kello 21:een mennessä. Pitkää päivää varten mukaan tulee varata riittävästi eväitä. Myös pukeutumisessa pitää varautua 
kaikkiin mahdollisuuksien rajoissa oleviin säätyyppeihin ja maasto-olosuhteisiin. 
 
Retki toteutuu jos mukaan ilmoittautuu vähintään 20 henkeä. Retken hinta, joka  riippuu osallistujien määrästä, on 15-30 €. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Markus Lampinen markus.l@pp.inet.fi tai 041-548 3901. 



 

TORNIEN TAISTO 6.5.  
 
Jo ties kuinka mones, suosiotaan vuosi vuodelta kasvattava Tornien taisto käydään lauantaina 6.5. Kisassa joukkueet pyrkivät havait-
semaan lintutornista käsin mahdollisimman monta lintulajia klo 5-13 välisenä aikana. Samalla yleisölle tarjoutuu tilaisuus tutustua lintui-
hin ja lintuharrastukseen. Kyseessä on siis paitsi kilpailu, myös suuri paikallisyhdistysten, BirdLife Suomen ja ylipäätään koko lintuhar-
rastuksen PR-tapahtuma. 
 
Torneja voi varata BirdLife Suomen kotisivuilta www.birdlife.fi löytyvällä lomakkeella tai puhelimitse numerosta 09-4135 3300. Osallis-
tumismaksu 8€ / henkilö maksetaan tilille 800015-2095806. Mielellään 1 maksu / joukkue. Tiedonanto-osaan merkitään "Tornien taisto" 
ja joukkueen nimi. Osallistumismaksu on maksettava viiden päivän sisällä ilmoittautumisesta. Muussa tapauksessa torni vapautuu 
muille joukkueille varattavaksi. 
 
TLY:n hallituksen joukkue tapittaa tiukasti Kuusistonlahden tornissa jonne ovat kaikki tervetulleita tutustumaan hallitukseen, TLY:hyn ja 
ennen kaikkea mainioon lintupaikkaan. 
 
TLY:n alueen tornit ovat perinteisesti olleet hyvin miehitettyjä ja pärjänneet Tornien taistossa mainiosti. Ei anneta perinteen katketa. 
Ainakin porilaiset pitää rökittää. 
 

KESÄRALLI 30.6.-1.7. 
 
Vuoden 2006 kesärallin kunnat arvotaan perjantaina 30.6. kello 18 Orikedon Shellillä Vanha Tampereentie 203. Ralli alkaa kello 19 ja 
päättyy lauantaina 1.7. kello 13. Purkutilaisuus järjestetään lauantaina myöhemmin ilmoitettavassa paikassa myöhemmin ilmoitetta-
vaan aikaan. 
 
Ilmoittautua voi Markus Lampiselle markus.l@pp.inet.fi tai 041-548 3901. 
 
Kesärallia kannattaa kokeilla ainakin kerran elämässään. Mutta varo, siihen voi jäädä koukkuun. 
 

HAVAINTOJEN ILMOITTAMINEN 
 
Vielä alkukevään ajan havainnot on suositeltavinta ilmoittaa osoitteesta www.webkanta.info löytyvän havaintojenilmoitusjärjestelmän 
kautta. Aloitussivulla on myös linkki karttaliittymälliseen järjestelmään. Sen avulla havaintoihin saa liitettyä tarkan paikkatiedon. Kartta-
liittymän kautta ilmoitettuja havaintoja voi myös selata kartalla. 
 
Maaliskuussa TLY:n havaintojen keruu siirtyy osaksi BirdLife Suomen valtakunnallista järjestelmää. Sen kautta voi helposti ilmoittaa 
myös muiden yhdistysten alueella tehdyt havainnot. 
 
Kotisivuilta löytyy havaintojen ilmoittamista varten perinteinen Excel-taulukko. Taulukon voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen sami-
ku@utu.fi. Havaintoja voi toimittaa myös postitse osoitteisiin Sampo Kunttu Kymenlaaksonkuja 2 C 19 20740 Turku ja TLY ry. PL 67 
20101 Turku. 
 
Muistakaa ilmoittaa havaintonne. 
 

JURMO 
 
Jurmon asemanhoitajan tehtäviä hoitaa huhtikuun alkuun asti Kalle Rainio karainio@utu.fi tai 040-585 0547. Sen jälkeen remmiin palaa 
Juha Kylänpää juha.kylanpaa@lailanet.fi tai 044-534 0074. 
 
Elämä Jurmon lintuasemalla jatkuu pääosin vanhojen rutiinien mukaan, mutta muistutettakoon tässä kuitenkin länsipään liikkumisrajoi-
tuksista, jotka astuvat voimaan jälleen 1.4. ja ovat voimassa 31.7. asti. Jurmon länsipää on osa Saaristomeren kansallispuistoa ja TLY 
on puiston johdon kanssa saanut sovittua, että länsireitin saa rauhoitusaikana kiertää vain yksi lintuaseman miehittäjistä koostuva ryh-
mä. Muilla ei sinne ole asiaa. Lisää aiheesta löytyy Jurmon lintuaseman säännöistä, jotka ovat nähtävänä Jurmon lintuasemalla ja 
TLY:n kotisivuilla. 
 
TLY:n hallitus on ikäväkseen joutunut antamaan muutamalle säännöistä piittaamattomalle länsipään komppaajalle määräaikaisen port-
tikiellon lintuasemalle. Tätä linjaa tullaan jatkossakin noudattamaan. 
 
Jurmoon liikennöivän MS Aspön vaihtuminen toisen yrittäjän alukseen ei vaikuta aikatauluihin. Talviaikataulu on voimassa 2.5. asti.  
 

ALUERARITEETTIKOMITEA 
 
Ark:n kokoonpano on muuttunut. Havaintoja käsittelevät ark:n puheenjohtaja Pekka Alho, sihteeri Kalle Rainio ja jäsenet Hannu Huhti-
nen, Sampo Kunttu ja Rami Lindroos. 
 
Kaavakkeet tulee toimittaa Kalle Rainiolle karainio@utu.fi tai Betaniankatu 2 as 21 20810 Turku. 
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LINTUKÄVELYT 
 
Opastettuja lintukävelyjä Ruissalossa on tiedossa koko loppuvuodeksi: 11.3. klo 12, 1.4. 
klo 12, 13.5. klo 9 ja 11, 10.6. klo 9 ja 11, 15.7. klo 9 ja 11, 19.8. klo 11, 23.9. klo 12, 
14.10. klo 12, 18.11. klo 12 ja 9.12. klo 12 
Kävelyt lähtevät opastuskeskus Tammenterhosta.  
 
Lintukävelyt ovat helppo ja mukava tapa tutustua lintuharrastukseen. Kertokaa kävelyistä 
linnuista kiinnostuneille tuttavillenne. 
 

SUOJELUTOIMIKUNTA 
 
TLY:n linnustonsuojelutoimikunta kokoontuu 16.3. klo 16 alkaen ravintola Proffan kella-
rissa, Rehtorinpellonkatu 6, Turku. Käsiteltävinä asioina TLY:n suojelutoiminnan nykytila 
ja tulevan toiminnan suunnittelu. Kaikki linnustonsuojelusta kiinnostuneet lämpimästi 
tervetuloa! 
 
Tiedustelut Panu Kunttu panu.kunttu@jyu.fi tai 0400-010 885. 
 

NUORISOJAOSTO 
 
Nuorisojaostolla on keväällä paljon toimintaa: 
 
-kokous keskiviikkona 8.3. klo 17 alkaen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin tiloissa 
Martinkatu 5.  
-kokous keskiviikkona 5.4. klo 17 alkaen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin tiloissa 
Martinkatu 5. 
-kevätretki Porin seudulle sunnuntaina 7.5. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Markus Lampi-
nen.  
-kokous keskiviikkona 10.5. klo 17 alkaen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin tiloissa 
Martinkatu 5.  
 
Nuorisojaoston toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä jaoston puheenjohtajaan 
Markus Lampiseen markus.l@pp.inet.fi tai 041-548 3901. 
 

LINTUINFLUENSSA 
 
Lintuinfluenssan leviäminen ja sen mahdolliset vaikutukset ihmisiin ja lintuihin askarrut-
taa monia. BirdLife Suomella on vireillä seurantahankkeita lintuinfluenssaan liittyen, 
mutta näille ei ole vielä saatu rahoitusta. Jos rahoitus saadaan, hankkeista tiedotetaan 
laajasti. 
 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA) on antanut seuraavat ohjeet lintuharras-
tajille: 
Jos havaitset samalla alueella useita kuolleita lintuja, ota yhteyttä havaintokunnan kun-
naneläinlääkäriin. Älä koske itse lintuihin. Kunnaneläinlääkäri hoitaa lintujen käsittelyn. 
Yksittäisistä kuolleista linnuista ei tarvitse ilmoittaa. 
 
Lisäksi kannattaa seurata BirdLife Suomen lintuinfluenssasivua, joka löytyy osoitteesta 
www.birdlife.fi/suojelu/misc/lintuinfluenssa. 
 
 
 
 
 
 
Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään lähetys palauttamaan osoitteeseen: 
Turun lintutieteellinen yhdistys ry PL 67 20101 TURKU 


