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Apus ry 
 
 
Apus ry toimii kuuden kunnan alueella: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Apus ry on valtakunnallisen BirdLife 
Suomen alueellinen jäsenyhdistys ja liittymällä jäseneksi tuet alueellista 
ja valtakunnalista luonnonsuojelua.  
 
Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 25 euroa. 12 euroa jäsenmaksusta 
tilitetään BirdLife Suomelle valtakunnalliseen toimintaan lintujen ja muun 
luonnon puolesta. 
 
Apus ry:n hallitus v. 2014: 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri    
Mika Asikainen    Hanna Pesanto 
Järvenpää     Tuusula 
mika.asikainen@saunalahti.fi hanna.pesanto@hotmail.com 
p. 0400 251 389    p. 050 527 2811 
 
Varapuheenjohtaja   Aluevastaava 
Petri Sola     Mikko Savelainen 
Mäntsälä     Kerava 
petri.sola@gmail.com   mikko.savelainen@ensijaturvakotienliitto.fi 

p. 050 329 6140    p. 040 587 7278 
 
Taloudenhoitaja    Jäsen 
Matti Lahtinen    Seppo Takatalo 
Hyvinkää     Nurmijärvi 
masa.lahtinen@pp.inet.fi  seppo.takatalo@pp.inet.fi 
p. 040 528 8310    p. 040 526 9787 
 
Jäsen 
Juha Honkala 
Järvenpää 
honkala.juha@gmail.com 
p. 050 350 5170 
 
Kansikuva: Korea mandariinisorsa  
havaittiin Järvenpäässä 15.-16.  
huhtikuuta 2014.  
Kuva: Veli-Pekka Rannila. 
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Apuksen puheenjohtajan haastattelu: 
 

Yhdistys edistää linnustonsuojelua 
harrastustoiminnan avulla 

 
 
Mika Asikainen, olet nyt toiminut Apuksen puheenjohtajana reilun 
vuoden ja saanut aikaan myös paljon muutoksia ja aktivoimista 
Apuksen toiminnassa. Kerrohan lyhyesti vielä taustoistasi. 
 
Aloitin työurani vuonna 1997 BirdLife Suomen, siis oman katto-
järjestömme, leivissä. Toimin pari vuotta järjestösihteerinä ja sitten alun 
toistakymmentä vuotta toiminnanjohtajana. Lintuyhdistyksissä olen ollut 
mukana 1980-luvun puolivälistä lähtien, ensin Kymenlaaksossa, mistä 
olen kotoisinkin. 
 
2008 siirryin BirdLifestä Suomen Latuun, missä toimin koulutus- ja 
järjestöpäällikkönä. Olen siis yhdistystoiminnassa mukana sekä työ- että 
vapaa-ajalla. Arvata saattaakin, että tykkään ihmisten kanssa 
toimimisesta, ulkoilmasta ja linnuista. 
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Lintuharrastuksessa minua kiehtoo eniten lintujen muutto. Vaikka siitä 
luonnonilmiönä tiedetäänkin paljon, on se silti yksittäisen linnun kannalta 
ajateltuna lähes käsittämätön tapahtuma. Muuton seuraaminen eli 
staijaus on myös kiehtovaa, usein tulee vastaan jotain aivan yllättävää ja 
lentävien lintujen määrittäminen tarjoaa sekin hyvän haasteen. 
 
 
Millaisiin haasteisiin olet törmännyt vuoden kuluessa? 
 
Kovin suuria haasteita ei ole tullut vastaan. Oma ajankäyttö on toki 
haastavaa seitsemänhenkisen perheen, työn ja yhdistystoiminnan 
ristitulessa. Mutta kun ei nuku liikaa, niin ainakin toistaiseksi aikaa on 
riittänyt noille kaikille, ja retkellekin olen ehtinyt. Pienessä yhdistyksessä 
talous on aina haasteellinen asia, mutta jäsenmäärää kasvattamalla 
saamme kyllä riittävät resurssit järjestää jäsenten haluamaa toimintaa. 
 
 
Mikä asia kuluneen vuoden aikana on yllättänyt sinut positiivisesti? 
 
Apuslaisten osallistumisaktiivisuus. Kaikkiin retkiin ja tapahtumiin on 
tullut hieno määrä osallistujia. Kokouksissakin on käynyt 30 henkeä. 
Aktiivinen osallistuminen kertoo, että olemme hallituksessa tehneet 
oikeita asioita. Myös jäsenkyselystä saatiin mahtava palaute, kun 
kolmasosa jäsenistä kertoi siinä mielipiteensä Apuksen toiminnasta. 
Tältä pohjalta toimintaa onkin ollut hyvä suunnitella. Hallitus on myös 
ollut erinomaisen aktiivinen ja ottanut vastuuta asioista kiitettävästi. 
 
 
Mihin pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota tai kehittää? 
 
Toimialueellamme asuu yli 200 000 ihmistä. Näistä joka viides tarkkailee 
lintuja vapaa-ajallaan. Alueellamme on siis potentiaalisia lintuyhdistyksen 
jäseniä ainakin 40 000. Jäseniä meillä on silti vain reilu 200. Näenkin 
tämän meidän ykköshaasteena: saada jäsenmäärä tuplattua muutaman 
vuoden sisällä. Tämän kevään jäsenhankintakampanja antaa toivotta-
vasti tähän hyvän lähtösysäyksen. Nyt onkin paras aika houkutella myös 
oma linnuista kiinnostunut tuttava mukaan Apukseen – tämän kevään 
ajan saavat uudet jäsenet peräti kaksi liittymislahjaa: lintuharrastus-
oppaan ja BirdLifen havaintovihon! 
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Miten yhteistyötä erilaisten ympäristöstä kiinnostuneiden järjestö-
jen tai yhteisöjen välillä voitaisiin lisätä? 
 
Yhteistyö vaatii lähinnä kommunikointia ja yhteistä suunnittelua. 
Apuksella on jonkin verran yhteyksiä ympäristöyhdistyksiin, mutta mitään 
laajamittaisempaa yhteistyötä ei ole viritelty. Olemme tämän ensimmäi-
sen puheenjohtajavuoteni ajan keskittyneet hallituksessa oman yhdistyk-
sen perusasioiden kehittämiseen: jäsenkysely on tehty, toiminta on jaettu 
työryhmille, nettisivut on uudistettu, Facebook-sivut on perustettu, 
tiedottamista ja suunnittelua on parannettu ja yhdistyksen havainto-
arkisto siirretty Tiiraan. Ehkä yhteistyölle on tulevaisuudessa aikaa 
enem-män. 
 
 
Mikä on lintuyhdistysten rooli linnuston suojelussa? 
 
Lintuharrastajat tuottavat mahtavan määrän havaintoaineistoa, joka 
muodostaa erinomaisen pohjan linnustonsuojelulle. Suojelutyötä ei voi 
perustella mielipiteillä. Tai voi, mutta kenen mielipide on sitten se oikea? 
Kun linnusto tunnetaan riittävän hyvin, voimme esittää lintujen kannan-
muutoksissa tapahtuvat muutokset tai tietyn alueen arvon lintu-
havaintojen valossa ja perustella suojeluvaatimukset niillä. Valtioilla kun 
on olemassa laillinen velvoite suojella luonnon monimuotoisuutta. Yhdis-
tyksen tehtävä on huolehtia, että havaintoaineisto olisi mahdollisimman 
laadukasta. Tätä työtä tehdäänkin mm. havaintoja tarkistamalla ja tieto-
kantaa ylläpitämällä. 
 
Paikallisten lintuyhdistysten tehtävä on myös seurata paikallista 
päätöksentekoa ja puuttua siihen, jos vaikkapa jonkin alueen lintu- tai 
luontoarvot ovat uhattuna. Yhdistämällä voimansa kattojärjestön siipien 
alle lintuyhdistykset ovat saaneet paljon aikaan myös valtakunnallisesti. 
BirdLife on tänä päivänä merkittävä toimija lintulajien ja lintupaikkojen 
suojelussa ja Apus on tärkeä osa BirdLifea. 
 
 
Millaisena näet yhdistyksen tulevaisuuden? Millaisia haasteita 
yhdistyksellä on tulevaisuudessa? 
 
Yhdistystoiminnan suurin haaste on vapaaehtoistyön muuttuminen. Kun 
kaikki yhdistyksen eteen tehtävä työ tehdään vapaaehtoispohjalta, on 
tässä samaan aikaan sekä suurin mahdollisuus että pahin sudenkuoppa. 
Tällä hetkellä meillä on erinomainen meininki, Apuksen hommia tehdään 
ilolla ja uusiakin vapaaehtoisia on löytynyt, kun heitä on hieman etsitty. 



6 

Ihmisten sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on kuitenkin muuttunut tai 
muuttumassa. Yhdistyksien pitää olla tässä muutoksessa hereillä ja 
tarjota kaikille halukkaille sellaisia tehtäviä, joihin he haluavat ja voivat 
sitoutua. 
 
 
Ja neljä visaista: 
 
1. Jos olisit lintu, niin mikä lintu olisit?  
Kuikka, koska ne viihtyvät vedessä, ovat komeita ja nopeita, kesällä ne 
tykkäävät viettää aikaa porukoissa järven selällä huonoja vitsejä kertoen, 
laulaakin osaavat, eikä niitä ammuta. 
 
2. Paras eväs linturetkelle?  
Suklaa 
 
3. Kiikari, kaukoputki vai kamera?  
Kiikari 
 
4. Lintutorni, metsäpolku, staijikallio vai ruokintapaikka omalla 
pihalla?  
Staijikallio  
 

Hanna Pesanto 
 
 
 

Apuksen nettisivut uudistettiin…  
 
 
Yhdistyksen tärkein viestintäkanava eli uudet nettisivut avattiin 18.3. 
osoitteeseen www.birdlife.fi/apus. Nettisivut ovat paras keino viestiä 
ajankohtaisista asioista, joten uudet sivut kannattaa tallentaa oman 
tietokoneen suosikkeihin ja käydä säännöllisesti lukemassa uusimmat 
uutiset. 
 
Uusille sivuille tuli paljon uutta sisältöä. Ajankohtaisista asioista julkais-
taan jatkossa blogikirjoituksia. Blogeissa kirjoitetaan lintu-maailmasta, 
suojeluasioista tai lintuihmisistä vähintään kerran viikossa. Uusia kirjoitta-
jia otetaan myös mielellään mukaan – kertaluonteisesti tai pysyvämmin-
kin. Havaintosivulle kootaan ajankohtaisia katsauksia lintuhavainnoista. 
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Apuksen alueen parhaat lintupaikat on tavoitteena esitellä sanoin ja 
kuvin. Tämä työ on vielä alussa ja kuvia lintupaikoista samoin kuin 
esittelytekstejä tarvitaan vielä lisää. Tämän osion avulla löydät kuitenkin 
jatkossa kaikille Apuksen alueen merkittäville lintupaikoille. 
 
Sivut uudistuivat myös rakenteellisesti. Etusivulla näkyy aina uusimmat 
uutiset ja päivitykset, joten etusivulla vierailemalla voit nopeasti päätellä 
onko jotain uutta tapahtunut sitten viime käynnin. Uuden rakenteen 
myötä myös sivujen päivittäminen helpottui huomattavasti. 
 
 
 

…ja Facebook-sivu avattiin 
 
 
Valtaosa suomalaisista käyttää Facebookia. Apukselle avattu Facebook-
sivu www.facebook.com/lintuyhdistys.apus on paikka, jossa voi mm. 
käydä keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. Esimerkiksi blogi-
kirjoitukset herättävät usein ajatuksia, joita voi vaihtaa tällä sivulla. 
Facebook-sivulle voi myös ladata vaikkapa valokuvan linnusta, jota ei ole 
onnistunut itse tunnistamaan – muut sivun seuraajat voivat auttaa 
tunnistamisessa.  
 
Kun käyt tykkäämässä Apuksen Facebook-sivusta, sivun uutiset tulevat 
mukaan omaan uutisvirtaasi ja pysyt ajan tasalla Apuksen ja lintu-
maailman kuulumisista myös tätä kautta. Sivua pääset lukemaan myös 
ilman Facebook-tunnuksia, mutta kommentoida voi vain jos on tunnus. 
 

Mika Asikainen 
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Hyvinkäällä asemakaava suunnitteilla 
entisen maaseutuopiston ja Åvikin 

palvelukeskuksen alueelle 
 

 

Otsikossa mainitulle alueelle on tekeillä asemakaava osayleiskaavan 
perusteella. Kaavojahan laaditaan usein, mutta alue on linnustoltaan 
kiinnostava ja maisemallisesti vähintään maakunnallisesti merkittävä. 
Vantaanjoki soljuu kaava-alueen läpi. Se on aikanaan murtautunut läpi 
Salpausselän harjun. Paikka tunnetaan myös Krissinporttina. Tarkalleen 
kaavoitettava alue sijaitsee Hankoon vievän rautatien ja Vantaanjoen 
risteyskohdassa. Lännessä on rajana Hämeenlinnan moottoritie, idässä 
maaseutuopiston pellot, etelässä likimain Vantaanjoen tulvaniitty, pohjoi-
sessa maaseutuopiston pelto Vantaan länsipuolella.  

 

Alueen (34 hehtaaria) korkeuserot ovat suuret. Tulvaniitty 79 metriä 
merenpinnan yläpuolella ja Åvikin harjun huippu 110 metrin korkeudella 
eli korkeuseroa on 30 metriä 

 

Mitä apuslaisilta odotetaan? Tietenkin lintujen tarkkailua maaseutu-
opiston (nykyisin Hyria) ja Åvikin palvelukeskuksen liepeillä erityisesti 
keväällä ja alkukesästä. Tärkeää on tutkailla erityisesti Vantaanjoen 
varren ja Åvikin takana olevan tulvaniityn sekä siihen liittyvän tuomi-
valtaisen lehtipuumetsikön linnustoa. Viimemainitut ovat tosin osin kaa-
voitettavan alueen ulkopuolella. Åvikin palvelukeskuksen tonttialueella 
liikkuminen ei ole suotavaa.  

 

Kaikki havainnot tulee kirjata Tiiraan, josta erillisellä päätöksellä kaavoit-
tajalle voidaan luovuttaa linnustoa koskevia tietoja. Merkittävistä lajeista 
alueella on viime vuosina tavattu mm. ruisrääkkä, luhta- ja viitakerttunen 
ja useita satakieliä. Linnustosta on viime vuosina puuttunut peltosirkku. 
Kaava-alueen puusto on vanhaa. Maaseutuopiston ja Åvikin rakennuk-
sista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokasta. 

 

Miten alueelle pääsee? Vanhalta Hämeenlinnantieltä on parikin liittymää 
opiston alueelle, tosin eteläisellä on virallisesti läpiajokielto. Opiston alu-
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eella on pysäköintitilaa paljonkin. Pääsisäänkäynti on Uudenmaankadun 
puolella Vantaanjoen sillan kohdalla. Åvikin puolelle voi kääntyä 
Uudenmaankadulta Puntuntielle ja ajamalla tien päähän Hyvinkäänkylän 
nuorisotalon ohi. 

 

Tervemenoa alueelle! Itsekin käyn siellä muutaman kerran tärkeänä 
havainnointiaikana.  

 

Matti Lahtinen 
 

 

 

Vuoden lintu 2014: laulujoutsen 
 

 

BirdLife Suomen vuoden 2014 projektilajina on laulujoutsen. Ilmoitathan 
siis laulujoutsenhavaintosi Tiiraan. Nyt keväällä kerätään tietoja 
levähdysalueista. Kokonaismäärän lisäksi olisi hyvä laskea myös nuorten 
yksilöiden määrä. Kerääntymätiedot kerätään myös syksyllä. 

 

Kevään ja kesän aikana pyydetään kiinnittämään huomiota 
laulujoutsenten reviirien ja pesimäpaikkojen etsintään. Pyrimme 
Apuksessa selvittämään alueemme pesimäkannan. Edellisen kerran 
kannanarvio tehtiin vuonna 2004, ja on jännittävää nähdä, mikä alueem-
me pesimäkanta on nykyään. Mieti siis jo nyt lähiseutujesi järviä, lampia 
ja muita kosteikoita, joissa joutsen saattaisi pesiä. Voit ilmoittaa minulle 
etukäteen, mitkä kohteet olet suunnitellut tarkastavasi.  

 

Alueemme pohjoisosissa Hyvinkäällä ja Mäntsälässä on melko paljon 
potentiaalisia pesimävesistöjä, joiden tarkastamista tullaan kevään aika-
na organisoimaan tarkemmin. Voit ilmoittautua mukaan myös tähän hom-
maan. Yhdenkin kohteen tarkastaminen ja ilmoittaminen on hyödyksi. 
 
Kannattaa muistaa, että laulujoutsen saattaa nykyään pesiä hyvinkin 
mitättömän tuntuisella lampareella. Viitteitä antaa jo alkukeväästä 
paikalla viihtyvä pari, joka saattaa suhtautua lähistölle laskeutuviin 
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muihin joutseniin aggressiivisesti. Pesimäpaikoilta toivotaan mahdollisim-
man tarkkoja tietoa mm. poikasten määrästä. Myös tiedot ns. kihla-
pareista ovat arvokkaita. Samoin toivotaan ilmoitusta, mikäli tarkistit 
jonkin vesistön, mutta et tehnyt siellä pesintään viittaavia havaintoa. 
Pesimähavainnot voi ilmoittaa Tiiraan salattuna. Vaihtoehtoisesti havain-
not voi toimittaa minulle sähköpostilla tai puhelimitse (yhteystiedot sivulla 
2). Vuoden lopussa kaikista havainnoista kootaan raportti, jossa arvioi-
daan alueemme pesimäkanta. Tiedot ovat osana valtakunnallista 
kannanarviota. 
 
Kesän mittaan tullaan tekemään paikallislehtiin juttuja joutsenesta, minkä 
avulla toivotaan myös mökkiläisiltä havaintoja joutsenen pesinnöistä. 
 

Joutsenterveisin,  
 

Petri Sola 
 

 

 

Liity sähköpostilistalle! 
 

 

Yhdistyksen Apus-sähköpostilista on jäsenillemme tarkoitettu tiedotus-
kanava. Saat tuoretta tietoa alueen lintuhavainnoista ja yhdistyksen 
toiminnasta, kuten tulevista tapahtumista. Listalle lähetetty viesti välittyy 
samalla kertaa kaikille sähköpostilistan jäsenille.  

Liittyminen: Lähetä sähköposti alla olevaan sähköpostiosoitteeseen 
siitä sähköpostiosoitteesta, johon haluat Apuksen sähköpostia. Kirjoita 
viestin otsikoksi SUBSCRIBE ja viestin sisällöksi SUBSCRIBE. 
Lähetä viesti osoitteeseen: apus-lista-subscribe@yahoogroups.com 

Kun saat Yahoolta vastauksena sähköpostiviestin, vastaa siihen 
muokkaamatta otsikon tietoja. Vastattuasi listan ylläpitäjä hyväksyy sinut 
listalle lähipäivinä. 

Listalta poistuminen: lähetä tyhjä viesti osoitteeseen  
apus-lista-unsubscribe@yahoogroups.com  

Viestin lähettäminen: lähetä viesti koko listalle osoitteella  
apus-lista@yahoogroups.com 
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Tapahtumat, koonnut Hanna Pesanto 
 

Tornien taisto 2014 
 

 

BirdLife Suomen järjestämä Tornien taisto käydään tänäkin vuonna ja 
Apus osallistuu kisaan neljällä lintutornilla ja neljällä joukkueella 
lauantaina 3.5.2014. Kaikkiin torneihin on tietenkin vapaa ja maksuton 
pääsy, vaikka ei joukkueessa mukana olisikaan. Apua kisaavalle joukku-
eelle saa antaa niin tornista käsin kuin sen ulkopuoleltakin. Jokaisella 
tornilla on myös opastettu retki klo 10 kiivaimman aamutohinan loputtua. 

 

Tornien taiston perimmäisenä ideana on tehdä lintuharrastusta näkyväksi 
yleisölle ja samalla kerätä varoja kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden 
lintulaskentoihin kilpailun osallistumismaksujen muodossa. Joukkueiden 
näkökulmasta kisa konkretisoituu pyrittäessä havaitsemaan mahdollisim-
man monta lintulajia aamuviiden ja iltapäivä yhden välillä. Kilpailu 
käydään joukkueina toisia joukkueita vastaan ympäri Suomea. Joukku-
een vähintään kahden jäsenen tulee havaita ja tunnistaa lintulaji tornista 
käsin, jotta sen voi kirjata havaituksi. Lisäksi joukkue voi osallistua vain 
tornissa, esim. kallio tai rakennuksen katto ei käy kisapaikaksi. 

 

Lintuharrastuksessa perinteisesti sukupuolijakauma on vahvasti 
painottunut miehiin. Näin on Apuksessakin tilanne. Vaikka sekajoukkueita 
myös Apuksen torneissa on nähty aiempien vuosien Tornien taistoissa, 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa Apuksella on myös naisten oma jouk-
kue, Swift Ladies, joka kisaa Koskenmäen tornissa, Tuusulanjärven 
eteläpäässä. Ridasjärven lintutornissa taas kisaa perinteiseen tapaan 
Köyhät Ridarit. 

 

Kaikki kisassa mukana olevat tornit ja joukkueiden kapteenit ovat: 
Apus 1 - Ridasjärven lintutorni Hyvinkäällä - Eero Vilpas 
Apus 2 - Kaakkolan lintutorni Tuusulanjärven pohjoispäässä 
Järvenpäässä - Seppo Niiranen 
Apus 3 - Koskenmäen lintutorni Tuusulanjärven eteläpäässä Hyrylässä - 
Hanna Pesanto 
Apus 4 - Huikon pihatorni Tuusulan Jokelassa - Ilkka Sten 
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Tervetuloa tsemppaamaan, auttamaan ja tapaamaan joukkueita 
lauantaina 3.5. Otathan linnuista kiinnostuneen ystäväsi, työ-
kaverisi, sukulaisesi, tuttavasi ja kummilapsesikin mukaan! 

 

Lisätietoja itse kisasta ja esimerkiksi edellisten vuosien tulokset löytyvät 
sivulta http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/tornien_taisto.shtml  

 

Tuloksista tulee lisää tietoa BirdLifen sivuille, mutta myös seuraavaan 
Tiira-lehteen, joka ilmestyy 16.5.2014 sekä paperisena että sähköisenä. 
Lisätietoja kisasta voit kysellä myös Apuksen sihteerin kautta: 
hanna.pesanto@hotmail.com 

 

 

 

Tulevat Apuksen järjestämät 
tapahtumat: 

 

Tornien taisto lauantaina 3.5.2014 
 

Kaikilla neljällä tornilla on joukkueet ja yleisöä opastetaan päivän aikana. 
Klo 10 lyhyt opastettu retki kullakin tornilla. Taistossa mukana olevat 
Apuksen tornit: 

• Kaakkolan lintutorni Tuusulanjärven pohjoispäässä Järvenpäässä 

• Ridasjärven lintutorni Hyvinkäällä 

• Koskenmäen lintutorni Tuusulanjärven eteläpäässä Hyrylässä 

• Huikon pihatorni Tuusulan Jokelassa 

Torneille voi tulla, vaikkei viralliseen joukkueeseen kuuluisikaan, sillä 
apuvoimien käyttö on Taistossa sallittua. 
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Lintukävely Järvenpäässä 4.5. 
 

Yhdessä Järvenpään ympäristöyhdistyksen kanssa järjestetään lintu-
kävely aamulla klo 8 - 10. Retken vetäjänä Ilpo Mannerkoski. 
Kokoontuminen Postikadun ja Vanhankyläntien risteyksessä. Retkellä 
liikutaan kävellen, mutta halukkaat voivat jatkaa pyörillä Vanhankylän-
niemeen. 

 

Arktikaretki Virolahdelle 17.5. 
 

Apuksen kevätretkellä seurataan mahdollisuuksien mukaan arktista 
muuttoa ja retkeillään Kymenlaakson parhailla lintupaikoilla. Bussi-
kuljetus. Lähtö on Järvenpäästä kello 04:15. ja takaisin tullaan klo 18. 
Hyvinkäältä ja Nurmijärveltä tuleville yritetään järjestää tarvittaessa 
kimppakyyti Järvenpäähän. 

 

Ilmoittautumiset mika.asikainen@saunalahti.fi tai 0400-251389. 
Retken alustava hinta jäsenille on 20 euroa, muille 25 euroa, lapset ja 
nuoret alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

 

Kevätillan lintukävely Kaakkolan lintutornilla 
 

Yhdessä Järvenpään ympäristyhdistyksen kanssa tehtävä lintukävely 
Joukon polulla ja Kaakkolan lintutornilla pidetään 22.5. klo 18.00. 

 

Yölaulajapäivystys Ridasjärven lintutornilla 4.6. 
 

4.6. järjestetään tornipäivystys Ridasjärven lintutornilla. Tornissa 
päivystää lintuopas klo 21-24. Retkeläiset pääsevät opastetusti 
havainnoimaan Ridasjärven monipuolista yölaulajavalikoimaa. 

 

 



14 

Tuusulanjärven yöllinen ympäripyöräily 7.6. 
 

Kesäkuussa on perinteinen Tuusulanjärven ympäripyöräily yölaulajia 
kuunnellen yhdessä Järvenpään ympäristöyhdistyksen kanssa. Oppaana 
Mikko Savelainen. 

 

BirdLife Suomen Pönttöbongaus 7.-8.6. 
 

Tutustuminen pikkulinturengastukseen 
 

Elokuussa järjestetään mahdollisuus päästä seuraamaan pikkulintujen 
rengastusta sisämaan seurantapyyntipaikalla Järvenpäässä. Lisätiedot 
myöhemmin Apuksen nettisivuilla. 

 

Syysretki Säppiin 15.-17.8. 
 

HUOMIO! Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Apuksen syysretki 
Säppiin, joka on kuuluisa lintuasemasaari Luvialla, Porin edustalla. 
Bussikuljetus. Oppaana toimii Kari Degerstedt. Lisätietoja tulee Apuksen 
nettisivuille myöhemmin. 

 

Valtakunnallinen joutsenbongaus 25.-26.10. 

 

Apuksen alueelta kootaan tulokset valtakunnan hankkeeseen. 

 

Apuksen syyskokous 20.11.2014 
 

Itsenäisyyspäivän pinnaralli 6.12. 
 

Itsenäisyyspäivän pinnaralli pidetään edellisvuosien tapaan. Pinnarallissa 
kilpaillaan joukkueittain havaittujen lajien määrällä. 
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Lintuhavaintojen ilmoittaminen 
 

Yhdistyksen havaintoarkisto on kaikille avoimessa Tiira-lintutieto-
palvelussa osoitteessa www.tiira.fi . Tiiraa ylläpitää BirdLife Suomi. 
Tiirassa voit pitää omaa havaintopäiväkirjaa ja selata muiden tekemiä 
lintuhavaintoja Apuksen alueelta ja koko Suomesta. Havainnot ovat 
tärkeitä lintuyhdistysten suojelu- ja tutkimustyölle. Osallistu kirjaamalla 
omat havaintosi Tiiraan! 

 

 

Osoitteenmuutokset 
 

Apuksen jäsenrekisterin hallinta on siirretty kattojärjestömme BirdLife 
Suomen toimistolle. Osoitteenmuutokset ja muutokset jäsenyydessä voi 
lähettää osoitteeseen toimisto@birdlife.fi tai soittaa p. (09) 4135 3300 
(klo 10-15). 

 

Maksamalla jäsenmaksun olet mukana tukemassa Apuksen ja BirdLife 
Suomen toimintaa ja saat käyttöösi Tiira-lehden ja muut jäsenedut. 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa erottamiseen yhdistyksestä. 

 

 

 

Talkoilla Seittelin kosteikon 
lintusaaret pesimäkuntoon 

 

 

Tuusulanjärven länsirannalle Seittelin pelloille vuonna 2009 rakennettu 
kosteikko osoittautui nopeasti pieneksi lintuparatiisiksi. Kosteikon saarille 
asettui pesimään runsaasti erilasia vesi- ja rantalintuja, mm. punasotka ja 
valkoposkihanhi. Muutaman sadan naurulokkiparin pesimäyhdyskunta 
asettui kosteikolle keväällä 2012. Parikymmentä kalatiiraparia ja 
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viitisentoista pikkulokkiparia pesivät kosteikolla jo vuotta aiemmin. 

 

Saarten olosuhteet ovat muuttuneet viiden olemassaolonsa vuotena 
kuitenkin nopeasti. Aluksi paljaat ja kasvittomat somerikkosaaret puskivat 
seitsenmetristä pajukkoa ja harmaaleppää heinäkuussa 2013. Saaret 
olivat käymässä lokkilinnuille epäsuotuisaksi pesimäpaikaksi. Kesällä 
2013 vain pari kalatiiraa ja pikkulokkia sai poikasia, loppujen pesinnät 
joko tuhoutuivat tai sopivaa, avointa pesäpaikkaa ei löytynyt tuuhean 
aluskasvillisuuden seasta lainkaan. Tylli on Apuksen alueella erittäin 
vähälukuinen pesimälaji, joka asettui Seitteliin heti kosteikon valmistut-
tua. Kesällä 2013 pesäpaikka oli kasvanut umpeen, eikä tylli enää pesi-
nyt. Naurulokkien pesinnät sentään onnistuivat vielä kohtuullisesti, mutta 
pesiviä naurulokkeja oli vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä KUVES seuraa, 
hoitaa ja tarpeen vaatiessa kunnostaa Rantamon-Seittelin 
kosteikkoaluetta. KUVESille kerrottiin keväällä 2013 kosteikkojen saarten 
kunnostustarpeesta ja syksyllä KUVES teetti kosteikkojen saarilla 
puuston ja pensaikon raivaustyöt. Joulukuussa 2013 Apuksen talkoo-
ryhmä kokosi Seittelin kosteikolta raivatut rangat jättikeoiksi. Tammikuus-
sa Apuksen talkooryhmä koetti tuloksetta polttaa risukeot, mutta märkä 
puuaines ei ottanut tulta. Huhtikuussa 2014 risukeot olivat viimeinkin 
kuivuneet ja keot saatiin poltettua. Samalla raivattiin saarten rantoja 
hieman avarimmiksi, mutta rastaskerttuselle säästettiin ylivuotista ruovik-
koa pesäpaikaksi. Kaikkien näiden toimenpiteiden uskotaan auttavan 
saarilla pesiviä lintuja. Kesällä 2014 näemme mitä linnut ovat mieltä! 

 

Talkoissa ahersivat Arto Aaltonen, Mika Hermas, Juha Honkala, Mikko 
Louko, Ilpo Mannerkoski, Matias Mannerkoski, Seppo Niiranen, Soile 
Maria Niiranen, Sirkka Savonmäki ja Sini-Maria Tuomivaara. Talkoo-
kahvituksesta vastasi Lassilan luomutilan emäntä Arja Lassila viihtyisäs-
sä aittakahvilassa. Kiitokset kaikille! 

 

Juha Honkala 
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Saari ennen ja jälkeen talkoiden. Kuvat: Juha Honkala 
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Kevätkatsaus (alkukevät - 9.4.): 
 

Iso tukku saapumisennätyksiä ja 
kaikkien aikojen hanhikevät 

 

 

Kevät alkoi lauhan talven jälkeen aikaisin. Alkutahdit lyötiin jo helmi-
kuussa, kun Mä Nummisissa muutti kaksi laulujoutsenta trumpetit 
soiden kohti koillista. Lepäilevät joutsenlössit saavuttivat huippunsa 
maaliskuun lopussa: 27.3. Mä Kaukalampi 210 ja 29.3. Hy Ridasjärvi 
280. Pikkujoutsen teki saapumisennätyksen 8.3. ilmaantumalla Hy 
Kittelään. Lajista tehtiin lisäksi havaintoja Mä Kaukalampi, Hy Ridasjärvi 
ja Hy Kittelä, yhteensä komeat noin tusinan havaintoa. Kyhmy-
joutsenesta tehtiin peräkkäisinä päivinä kolme havaintoa alkaen 22.3. 
Jä kaatopaikan kukkula 2 m, Tu Rantamo 1 m ja Hy Ridasjärvi 1 p. 

 

Metsä - ja tundrahanhia havaittiin ennätysmäärä. Ensimmäiset 
metsähanhet kiirehtivät saapumisennätyksen 9.3. kun niitä havaittiin Nur 
ja Hyv. Hanhimäärät lisääntyivät maaliskuun loppua kohden ja suurimmat 
parvet havaittiin 30.3. Hy Livinkylässä (arvio 1300 harmaata hanhea) 
sekä 31.3. Hy Ridasjärvellä noin 700 metsähanhea + 120 tundrahanhea. 
Suurin tundrahanhikerääntymä oli 30.3. Nu Lepsämän koululla noin 200 
lintua. Hanhia havaittiin arviolta yli 20 000! Ks. M. Asikainen raportti 
yhdistyksen nettisivuilta. Lyhytnokkahanhia on havaittu ennätyksellises-
ti tusinan verran. Ensimmäiset hanhimassojen mukana jo 22.3. Nur 
Lepsämässä ja Hy Hyyppärässä. Kanadanhanhi teki saapumis-
ennätyksen viihtymällä 25.2. joutsenparin seurassa Tu Rantamossa. 
Komea kerääntyä 14.-16.3. Nur Helkunkulma 50p. 

 

Myös valkoposkihanhi ennätti ennen huhtikuuta; 30.3. Hy Ridasjärvi. 
Merihanhi teki saapumisennätyksen 8.3. Nur Klaukkalassa ja Tu 
Rantamossa. Yhteensä on nähty 11 yksilöä. Tulvien puuttuessa parhaat 
vesilintukerääntymät järviltä: haapana 29.3. Hy Ridasjärvi 53p ja tavi 
4.4. Hy Ridasjärvi 70p, punasotka 6.4. Hy Ridasjärvi 21p, 6.4. 
tukkasotka Hy Ridasjärvi 30p, 4.4. uivelo Hy Ridasjärvi 25p, 7.4. 
isokoskelo Mä Isojärvi 82p. Sinisorsia komea kerääntymä 30.3. Hy 
Kytäjä 480p. Muiden sorsien joukot vielä tulossa. 
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Kaakkuri sivusi saapumisennätystä; 6.4. Hy Kytäjän pato. Kuikka 
kiirehti ennätykseen asti 8.4. Hy Ridasjärvi. Jakson harvinaisin lintu ja 
samalla lajinsa ennätysaikainen oli 9.4. Hy Ridasjärveltä löytynyt pikku-
uikku. Härkälintu teki saapumisennätyksen: 8.4. Hy Ridasjärvi 1p. 

 

Merikotkia on nähty todella paljon, yli 30 yksilöä. Valtaosa niistä oli 
nuoria tai esiaikuisia kiertelijöitä. Muuten päiväpetorintamalla on ollut 
vaisua. Hiirihaukan paras päivälukema on kovin vaatimaton yht. 6m 
28.3. Mä Vaasankulma. Maakotkia on havaittu kaksi; 12.3.Nur Klaukkala 
ja 27.3, Ke Keinukallio. Kautta aikain toiseksi aikaisin tylli muutti Tu 
Rantamossa 22.3. Meriharakka palasi ennätysaikaisin 7.4.viimevuosien 
reviirille Tu Rantamoon. Töyhtöhyyppä teki saapumisennätyksen 23.2. 
Nur Savikko 3p . Hieno hyyppäkerääntymä 29.3. Nur Nummenniitty 
250p. Lehtokurppa teki myös saapumisennätyksen 11.3. Ke 
Myllynummi 1 N. Kuten myös kuovi 24.3. Mä Isojärvi ja metsäviklo 
27.3. Nur Lepsämä. Naurulokkikin paransi saapumisennätystä 
useammalla päivällä, ensimmäinen 5.3. Hy Sahanmäki. Kiurut levisivät 
pitkin paljaita peltoja, joten kerääntyvät jäivät vaatimattomiksi, paras 
17.3. Nur Nummenniitty 200p. Myös niittykirvinen kiirehti ennätyslukemiin 
12.3. Hy Neitsytsaari 1p. Kangaskiuruja tuntuu olevan reviirillä viime 
vuoden pohjalukemia enemmän, nyt jo yht. 4 reviirillä laulavaa. 
Tundraurpiaiset ilahduttivat poikkeuksellisen isoilla määrillä: 1.1. Hy 
Kulomäki 51p on ylivoimaisesti suurin koskaan alueella nähty parvi. Näitä 
riitti kevääseen asti, sillä vielä maaliskuussa Tu Vanhakylän pellot 20p.  
Lapinsirkkuja on havaittu neljällä paikalla, Nur Lepsämässä hieno 5 
linnun parvi 4.4. 

 

Talvella ennätysrunsaana esiintyneet hiiripöllöt hävisivät vähin äänin 
maaliskuun aikana. Huhtikuussa enää yksi havainto; 2.4. Hy Kytäjä. 
Hyvin alkanut pöllökevät hiljeni muutoinkin jo maaliskuun alussa. 
Aloittivatko pöllöt pesinnän tavallista aikaisemmin vai vähenikö myyrät 
niin paljon, että soidin jäi kesken? 

 

Lähde: Lintutietopalvelu Tiira 

 

Mikko Savelainen 
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Merihanhia on nähty vähemmän kuin lyhytnokkahanhia.  

Kuva: Juha Honkala 
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