
Turun lintutieteellinen yhdistys ry

Jäsentiedote 3/2006

TLY 40 VUOTTA

TLY täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden johdosta järjestetään lauantaina 18.11. päivällä esitelmätilaisuus yhteistyössä 
Bongariliiton kanssa ja iltajuhla Vanhalla Raatihuoneella.

Esitelmätilaisuus pidetään klo 13 alkaen PharmaCityn auditoriossa (Itäinen Pitkäkatu 4) Päivätilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 
Ennen esitelmätilaisuutta järjestetään samassa paikassa Bongariliiton sääntömääräinen vuosikokous.

Esitelmätilaisuuden ohjelma:
13.00 Tom Lindroos - Lintukuvia Omanista
14.15 tauko
14.45 Mark Constantine ja Magnus Robb - The sound approach to birding
17.00 tilaisuus päättyy

Tom Lindroos on käynyt Omanissa kaksi kertaa ja paikka on lintuharrastajalle loistava retkikohde niin lintujen kuin olosuhteidenkin puo-
lesta. Mark Constantine ja Magnus Robb ovat erikoistuneet länsipalearktisen alueen lintujen ääniin ja he ovat yhdessä Arnould van den 
Bergin kanssa keränneet 30 000 äänitettä yhteensä 1000 lajista. Heidän tavoitteenaan on korostaa äänten merkitystä lajinmäärityksen 
lisäksi myös iän ja sukupuolen määrittämisessä. Projektin kotisivut löytyvät osoitteesta www.soundapproach.co.uk.

Iltajuhla Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori 5) alkaa klo 19.00. Illalliskorttiin sisältyy alkumalja, pääruoka ja kahvi. Ohjelmassa on 
puheita ja tunnelmia menneiltä vuosikymmeniltä. Juhlan alussa on varattu aika tervehdyksille ja TLY:n huomionosoituksille.

Iltajuhlaan ilmoittaudutaan maksamalla 3.11. mennessä illalliskortin hinta 20 € TLY:n tilille 234118-4535. Viestiin maininta TLY40 ja 
oisallistujan nimi. Tämän lisäksi ilmoita tulostasi osoitteeseen vuosijuhlat(ät-merkki)tly.info tai soita/tekstaa numeroon 040-839 5543 
(Tarja Pajari, arkisin klo18-21). Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Iltajuhlaan ovat tervetulleita myös ei-jäsenet. Iltajuhlaan 
pukeudutaan juhlavasti.

KOKOUSKUTSU

Turun lintutieteellisen yhdistyksen syyskokous pidetään torstaina 7.12.2006 klo 18 Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirissä Turussa 
osoitteessa Martinkatu 5. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

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. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2007
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007
7. Vahvistetaan jäsen- ja muut maksut vuodelle 2007
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2007
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2007 ja 2008
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen ohjelmassa on Pekka Rintamäen esitys Pirkanmaan kaakkureista. Lisäksi kokouksessa julkistetaan havaintojenil-
moituskilvan voittajat.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

http://www.soundapproach.co.uk/


TALVILINTULASKENNAT

Tulevan talven talvilintulaskennat alkavat syyslaskentajaksolla 1.-14.11. ja jatkuvat joululaskennoilla 25.12.2006-7.1.2007. ja kevätlas-
kennoilla 21.2.-6.3.2007.

Talvilintulaskennoilla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäiset laskennat tehtiin 50 vuotta sitten, joten kertyneestä aineistosta näh-
dään jo selvästi monia linnustossamme tapahtuneita muutoksia. Mielenkiintoista lisätietoa talvilintulaskennoista löytyy TLY:n kotisivuilta 
(www.tly.info -> Suojelu ja tutkimus -> Linnustonseuranta -> Talvilintulaskenta) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta 
(www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/talvilintulaskennat), joilta löytyy mm. julkaistuja talvilintulaskenta-aineistoon perustuvia tutkimuksia.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan uuden tai elvyttämään vanhan reitin, ota yhteyttä TLY:n tutkimusvastaavaan Esko Gustafssoniin tutki-
mus(ät-merkki)tly.info tai 050-339 9159. Ainakin toistaiseksi pihlajanmarjatilanne näyttää niin hyvältä, että mielenkiintoista laskettavaa 
pitäisi riittää.

RUOKINTAPAIKKATUTKIMUS

Toinen helppo talvinen linnustonseurantamenetelmä, johon kuka tahansa lintulaudan peruslinnuston tunteva voi osallistua, on ruokinta-
paikkatutkimus. Ruokintapaikkatutkimuksessa merkitään muistiin puolen kuukauden jaksoissa suurimmat yhtä aikaa ruokinnalla tavatut 
eri lajien yksilömäärät lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Myös tästä seurantamenetelmästä löytyy lisätietoa sekä TLY:n että Luon-
nontieteellisen keskusmuseon kotisivuilta www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta. Museon kotisivuilta löytyy myös seu-
rannassa tarvittavat lomakkeet, niiden täyttöohjeet ja jo kerätyn aineiston pohjalta tehtyjä tutkimuksia. Lisätietoja antaa Esko Gustafs-
son tutkimus(ät-merkki)tly.info tai 050-339 9159.

LINTUATLAS

Lintuatlas alkoi tänä vuonna Varsinais-Suomessa ihan kohtuullisesti. Useilla henkilöllä on kuitenkin vielä havaintoja ilmoittamatta, joten 
lähettäkääpä pikku hiljaa paperilomakkeet Eläinmuseolle (Eläinmuseo Atlastoimisto PL 26 00014 Helsingin yliopisto) tai mieluiten tal-
lentakaa havainnot itse osoitteessa www.lintuatlas.fi. Siellä voi myös tutkailla esiintymiskarttoja jo palautettujen tietojen valossa. Katso-
kaa vaikka pikkuvarpusen Suomen valloitusta viimeisen 20 vuoden aikana!

Atlas jatkuu tulevina vuosina ja kaikkien jo mukana olevien toivotaan jatkavan havaintojen ilmoittamista. Lintuatlas on tärkeää pitää 
mielessä myös kotiseudun ulkopuolella. Varsinkin Lapissa ja Itä-Suomessa on paljon huonosti tutkittuja ruutuja, joista vähienkin havain-
tojen palauttaminen on erittäin tärkeää. Myös uusia havainnoitsijoita kaivataan!

TLY:n alueella lintuatlasta koordinoi Esko Gustafsson.

TIIRA JA HAVAINTOJENILMOITUSKILVOITTELU

Keväällä käyttöön otettu BirdLife Suomen havaintojenkeruujärjestelmä Tiira on saavuttanut suuren suosion. Esimeriksi syyskuun ajalta 
siihen on ilmoitettu TLY:n alueelta noin 9000 ja koko maasta yli 50 000 havaintoa. Lisää toki mahtuu vielä. Tiirasta puhuttaessa pitää 
muistaa, että kyseessä ei ole pelkästään nopeasti toimiva kivojen havaintojen ilmoitusjärjestelmä. Tiira on ensisijaisesti lintuhavaintoar-
kisto, johon kertyvää tietoa käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Siksi sinne voi ja kannattaa naputella pitkinä talvi-iltoina myös vanhoja, 
mielellään myös ikivanhoja, havaintoja. Onhan sääli, jos manan majoille matkanneen lintuharrastajan kymmenien vuosien työn 
tuloksena kertyneet havaintovihot haihtuvat perikunnan toimesta savuna ilmaan jätteidenpolttolaitoksen uunissa. Meillä on tästä jo 
surullisia esimerkkejä. Havaintoja, jotka on jo kertaalleen ilmoitettu Webkantaan tai TLY:n tai jonkin muun yhdistyksen 
havaintoarkistoon, ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Ne tullaan ylläpidon toimesta aikanaan siirtämään Tiiraan. Joidenkin yhdistysten osal-
ta tämä siirto on jo tehtykin.

Tiiran käytössä ilmeneviin ongelmiin voi etsiä apua Tiiran Foorumilta. Foorumin linkki löytyy Tiiraan sisään kirjautumisen jälkeen va-
semmassa reunassa olevasta valikosta. Foorumista löytyy omat keskustelualueensa havaintojärjestelmän toimivuudelle, ongelmara-
porteille, palautteelle, yleiselle keskustelulle jne. Varsinkin ongelmatapauksissa Foorumi on oikea paikka nostaa kissa pöydälle. Ukuli-
verkossa tai lintutornissa kaverille jupisemalla tieto ongelmasta saavuttaa ylläpitäjät paljon hitaammin kuin Foorumin kautta. Apu löytyy 
usein jo vanhoista vastauksista. Siksi on tärkeää, että Foorumille lähetetyt kysymykset, aloitteet tai keskustelunavaukset otsikoidaan 
niin, että  niistä selviää käydyn keskustelun sisältö. ”Mielenkiintoiset havainnot eivät päivity kotisivuilla” on paljon havainnollisempi ot-
sikko ongelmaraportille kuin vaikkapa ”Yx kysymys” tai ”Tiira ei toimi”.

Havaintojen ilmoitusaktiivisuutta lisäämään julistettiin keväällä havaintojenilmoituskilpailu. 1.6.-30.11. väliseltä ajalta eniten havaintoja 
Tiiraan ilmoittanut TLY:n jäsen voittaa 100 euron lahjakortin Lintuvarusteeseen. Lisäksi 30:n eniten havaintoja ilmoittaneen joukosta ar-
votaan kaksi 50 euron lahjakortin voittajaa. Havaintojen ei tarvitse olla tehty TLY:n alueella. Kilpailussa huomioidaan 30.11. mennessä 
tallennetut havainnot. Kilpailun voittajat julkistetaan TLY:n syyskokouksessa 7.12.
 
Vaikka havainnot ensisijaisesti pyydetään ilmoittamaan Tiiraan, voi perinteistä postia edelleen lähettää osoitteeseen TLY, PL 67, 20101 
Turku tai sähköpostia osoitteeseen aluevastaava(ät-merkki)tly.info.

JURMO

Lintuasemallamme on tapahtunut. Elokuun alussa TLY siivosi talkoilla Jurmon rantoja. Siivotuksi saatiin Sorgen ja rantaa siitä itään, Itä-
sannat ja Itäriutta, Etelälahden pohjukka ja Länsiriutan alkupää. Roinaa kertyi noin 45 jätesäkillistä. Siivouksella maksettiin Metsähalli-
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tukselle heidän lintuasemalle toimittamansa tulevan talven polttopuut. Talkoissa ahkeroivat yhdistyksen puolelta Mikael Nordströmin 
johdolla Jari Helstola, Arto Kalliola, Markus Mattila, Samu, Marjo, Eero ja Anni Numminen, Jukka Tobiasson ja Rauno Varjonen. 
Lintuaseman vuokraisäntä Klas Mattsson kuljetti säkit traktorillaan satamaan, josta Klara - Saariston puhtaanapito Oy:n Roope-alus - 
on ne jo noutanut. 
Syyskuun loppuun mennessä lintuasemaa on tänä vuonna miehittänyt 121 henkilöä. Yli 10 miehitysvuorokautta asemalla ovat viettä-
neet Jari Helstola 28, Tapani Veistola 24, Markus Mattila 19, Arto Kalliola 16, Hannu Ali-Eskola 14, Harri Wallenius 12 sekä Jyrki Nor-
maja ja Tuija Tuominen 11 vrk.

PYHÄJÄRVIRALLI

Historian kolmas Pyhäjärviralli järjestetään lauantaina 28.10. klo 7-18. Rallin säännöt, kartta rallialueesta sekä maasto- ja purkulomak-
keet peruslajilistoineen löytyvät TLY:n kotisivujen "Pinnat & kisat"-osiosta. Samasta paikasta löytyvät myös aiempien vuosien tulokset. 
Ilmoittautumisia ottaa vastaan tuttuun tyyliin Erkki Kallio eki.kallio(ät-merkki)suomi24.fi tai 040-523 6815. Purkutilaisuus pidetään rallin 
jälkeen Huovinrinteen varuskunnan upseerikerholla.

Tästä ei ralli paljoa parane. Älä enää jätä tätä väliin.

TALVIRALLI

Lintuharrastajien "pikkujoulu" talviralli järjestetään tänä vuonna lauantaina 2.12. Menetelmä on vanha tuttu: alueena on TLY:n alue ja 
aikaa aamuseitsemästä iltapäiväviiteen ja rallissa pärjätäkseen lintulajeja pitää joukkueen sinä aikana havaita mahdollisimman monta. 
Päivän päätteeksi mennään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan pitämään purkutilaisuus ja 
juhlimaan voittajia. Lisätietoja, säännöt, aiheeseen liittyviä lomakkeita ja vanhojen rallien tuloksia löydät TLY:n kotisivuilta.

Ilmoittautumiset Markus Lampiselle retket(ät-merkki)tly.info tai 044-285 2696.

LINTUKÄVELYT

TLY:n opastetut lintukävelyt Ruissalossa jatkuvat. Loppuvuonna lintukävellään 14.10, 11.11. ja 9.12. Kaikki kävelyt lähtevät opastuskes-
kus Tammenterholta klo 12.

Muistakaa kertoa lintukävelyistä myös linnuista kiinnostuneille tuttavillenne.

PALVELUKSEEN HALUTAAN

TLY:ssä on tarjolla runsaasti palkatonta talkootyötä. Kipeimmin tällä hetkellä tarvitaan uutta aluevastaavaa tointa pitkään ja ansiok-
kaasti hoitaneen Sampo Kuntun tilalle. Aluevastaavan toimenkuvaan kuuluu mm. Linnut-vuosikirjan faunististen katsausten ja pikkurari-
katsausten laatiminen, havaintoarkiston hyötykäytön organisointi, muuten kuin Tiiran kautta toimitettujen havaintojen tallentamisesta 
huolehtiminen jne. Jos tunnet mielenkiintoa aluevastaavan tointa kohtaan, niin ota yhteyttä puheenjohtaja Rauno Varjoseen puheenjoh-
taja(ät-merkki)tly.info tai 040-554 6252.

TLY:n yli viidensadan jäsenen pitäminen tyytyväisenä vaatii paljon työtä. Mitä suurempi joukko toiminnan pyörittämiseen osallistuu, sen 
parempaa ja monipuolisempaa palvelua voimme jäsenillemme tarjota. Otamme mielellämme vastaan apua kotisivujen ylläpidossa ja 
kehittämisessä, lintukävelyjen vetämisessä, niittotalkoissa, suojelutoiminnassa, jäsentiedotteiden ja Ukulin postituksessa, lausuntojen 
laatimisessa, pönttötalkoiden järjestämisessä jne. jne. Jos haluat osallistua yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen, niin ota yhteyttä pu-
heenjohtaja Rauno Varjoseen puheenjohtaja(ät-merkki)tly.info tai 040-554 6252.

LINNUSTONSUOJELUTOIMIKUNTA

TLY:n linnustonsuojelutoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17.10.2006 klo 17.00 alkaen ravintola Proffan kellarissa, Rehto-
rinpellonkatu 6. Tule mukaan kokoukseen keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisista suojeluasioista!

Suojelurintamalla tapahtuu jatkuvasti. Tällä hetkellä TLY:llä on kaksi valitusta hallinto-oikeudessa. Niistä toinen liittyy valkoposkihanhien 
pyydystämiseen kiljuhanhien keinoemoiksi ja toinen Ruisrockin natura-arvioon. Lisäksi Turun kaupungille on tehty selvityspyyntö Ruis-
salon peltojen käytöstä, salametsästysasioita seurataan jatkuvasti tarkkaan, useita yhdistyksen jäseniä on liittynyt WWF:n öljyntorjunta-
joukkoihin, ruovikkoa niitettiin heinäkuussa Kuusistossa ja kevätmetsästysasiassa ollaan oltu ajan hermolla. Lausuntoja kaavoitushank-
keisiin annetaan ja esimerkiksi Tiiraan ilmoitettuja havaintoja voidaan käyttää näissä hyväksi.

Voit liittyä suojelutoimikunnan sähköiselle postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi toimikunnan puheenjohtaja Panu Kuntulle, 
panu.kunttu(ät-merkki)iki.fi tai 0400-010885. 

SYYSRETKI

Yhdistyksen perinteisen syysretken kohde on tänä syksynä tuttu Kustavin Isokari. Retken ajankohta on lauantai 21.10. HUOM! TIIRA-
LEHDESSÄ AIEMMIN ILMOITETTU 7.10. EI  JÄRJESTELYISSÄ TAPAHTUNEIDEN MUUTOKSIEN VUOKSI PIDÄ PAIKKAANSA. 
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Bussi lähtee Turun tuomiokirkolta klo 5.30. Paikalla on oltava jo klo 5.15. Isokarista 
takaisin mantereelle lähdemme n. klo 15.30 ja Turussa olemme n. klo 18.30. Jos haluat 
tulla Uuteenkaupunkin omalla kyydilläsi, niin veneen lähtöpaikka on Kaupunginlahden 
pohjoisrannalla noin 200 m länteen Pakkahuoneelta. Paikan karttalinkki löytyy TLY:n 
kotisivuilta Ajankohtaista-osion 10.9. päivätystä retkitiedotteesta.

Retken hintahaarukka on 15-35 € riippuen osallistujamäärästä. Esim. osallistujamäärän 
ollessa 30, hinnaksi tulee n. 26 €. Mukaan mahtuu maksimissaan 45 henkeä, joten par-
haimmillaan retkestä voi tulla aivan minimaalisen halpa. TLY:n jäsenille retki on 5 € hal-
vempi kuin ei-jäsenille. Maksu tapahtuu retkellä jaettavalla pankkisiirtolomakkeella. 

Retken ajankohta on perinteisesti ollut hyvää rariaikaa ja lokakuun loppupuolelle ajoittu-
va varislintujen päämuutto on Selkämerellä komeaa katseltavaa. 

Retkellä on säävaraus. Jos tuuliolot ovat hankalat, menemme Isokarin sijasta johonkin 
mantereen lintupaikkaan, esimerkiksi Pyhärannan Rihtniemeen. Yritämme kuitenkin kai-
kin keinoin saada järjestettyä Isokariin pääsyn. Retken peruuntuminen kokonaan on epä-
todennäköistä, ellei nyt syksyn pahin hirmumyrsky juuri tuolle ajankohdalle satu. Mukaan 
retkelle pitää ottaa omat eväät sekä riittävästi lämmintä vaatetusta.

Isokarissa halukkailla on mahdollisuus päästä vierailemaan saaren kuuluisassa maja-
kassa. Vierailu maksaa 5 €/henkilö ja se toteutuu jos halukkaita on vähintään 10. Majak-
kaan haluavien tulee siis ilmoittautuessaan mainita siitä. Majakkakäynnille ilmoittautumi-
set ovat sitovia.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markus Lampinen joko sähköpostilla (retket(ät-
merkki)tly.info) tai puhelimella (044–285 2696). Sähköpostilla ilmoittautuessasi laita 
viestiin myös puhelinnumerosi sekä tieto siitä, oletko TLY:n jäsen. 

Mahdolliset muutokset ja lisätiedot ilmestyvät TLY:n kotisivujen uutisiin, tapahtumakalen-
teriin sekä Ukuliverkkoon. Niitä kannattaa siis seurata. Niille, joilla tietokonetta ei ole käy-
tössä, ilmoitetaan muutoksista tietenkin muilla keinoin.

JÄSENILLAT

Jäsenillat jatkuvat jälleen ensi vuonna. Torstaina 11.1. klo 18 on Varsinais-Suomen luon-
nonsuojelupiirissä Martinkatu 5:ssä tilaisuus kuulla Pekka Lehtosen esitelmä Joutsan 
Suonteen kuikista. Pekka Lehtosen isä ja tutkimuskumppani Leo Lehtonen löysi vuosina 
1961-2002 tältä mökkijärveltään yli 500 kuikanpesää! Illan esitys perustuu tähän ainut-
laatuiseen aineistoon ja sisältää runsaasti kummankin Lehtosen ottamia kuvia.

Jos haluat tulla esiintymään TLY:n  jäseniltaan tai tiedät jonkun joka haluaisi (tai pienellä 
painostuksella saattaisi alkaa haluta), niin ota yhteyttä Emma Kososeen varapuheenjoh-
taja(ät-merkki)tly.info tai 040-569 8466.
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