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Apuksen hallitus 
 

Puheenjohtaja  
Mika Asikainen  
Järvenpää 
mika.asikainen@saunalahti.fi 
Puh. 0400-251 389 
 
Varapuheenjohtaja 
Petri Sola  
Mäntsälä 
petri.sola@gmail.com 

Puh. 050-329 6140 

Taloudenhoitaja 
Matti Lahtinen 
Hyvinkää 
masa.lahtinen@pp.inet.fi 
Puh. 040-528 8310 
 

Apus ry 
 
Apus ry toimii kuuden kunnan alueella: Hyvinkää - Järvenpää - Kerava - Mäntsälä - 
Nurmijärvi - Tuusula. Apus on valtakunnallisen BirdLife Suomen alueellinen jäsenyh-
distys ja liittymällä jäseneksi tuet alueellista ja valtakunnallista luonnonsuojelua. 12 
euroa jäsenmaksustasi tilitetään BirdLife Suomelle valtakunnalliseen toimintaan lin-
tujen ja muun luonnon puolesta. Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 25 €. 

 

Kansikuva: Harva on nähnyt Apuksen alueella metsoa. Laji on luokiteltu eteläisessä Suomessa alueelli-
sesti uhanalaiseksi. Kuva: Veli-Pekka Rannila  

Lintuhavaintojen ilmoittaminen 
 

Yhdistyksen havaintoarkisto on kaikille avoimessa Tiira-lintutietopalvelussa, internet-osoitteessa 
www.tiira.fi. Tiiraa ylläpitää BirdLife Suomi. Tiirassa voit pitää omaa havaintopäiväkirjaa ja selata mui-
den tekemiä lintuhavaintoja Apuksen alueelta ja koko Suomesta. Havainnot ovat tärkeitä lintuyhdistys-
ten suojelu– ja tutkimustyölle. Osallistu kirjaamalla omat havaintosi Tiiraan! 
 

Sihteeri 
Hanna Pesanto 
Tuusula 
hanna.pesanto@hotmail.com 
Puh. 050-527 2811 
 
Aluevastaava 
Mikko Savelainen 
Kerava 
mikko.savelainen 
@ensijaturvakotienliitto.fi 
Puh. 040-587 7278 
 

Tämän jäsenkirjeen toimittaja: Mika Asikainen 

 

Muut jäsenet  
 
Seppo Takatalo 
Nurmijärvi 
seppo.takatalo@pp.inet.fi 
Puh. 040-526 9787 
 
Juha Honkala  
Järvenpää 
honkala.juha@gmail.com 
Puh. 050-350 5170 

Osoitteenmuutokset 
 

Apuksen jäsenrekisterin hallinta on siirretty kattojärjestömme BirdLife Suomen toimistolle. Osoitteen-
muutokset ja muutokset jäsenyydessä osoitteeseen toimisto@birdlife.fi tai (09) 4135 3300 (klo 10-15). 
 
Maksamalla jäsenmaksun olet mukana tukemassa Apuksen ja BirdLife Suomen toimintaa ja saat käyt-

töösi Tiira-lehden ja muut jäsenedut. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa erottamiseen yhdis-

tyksestä.  
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Pääkirjoitus 

 

Kuva: Seppo Takatalo 

 
Näinä päivinä saat postissa Apuksen jäsenmaksulaskun. Jäsenmaksuun päätettiin syyskokoukses-
sa tehdä viiden euron korotus. Jäsenmaksu on korotuksen jälkeen 25 euroa varsinaisilta ja 5 euroa 
perhejäseniltä. Mihin näitä jäsenmaksurahoja sitten käytetään? 
 
Yhdistyksemme budjetoitu jäsenmaksutulo vuonna 2014 on 5900 euroa. Tästä vajaa puolet eli 2640 
euroa tilitetään edelleen kattojärjestö BirdLife Suomelle, joka tekee mittavaa linnustonsuojelutyötä 
Suomessa ja kansainvälisesti osana BirdLife Internationalia. Tämä työ tähtää osaltaan myös meidän 
apuslaisten lintupaikkojen ja lintulajien suojeluun. 
 
Apuksen osuus jäsenmaksuista on siis 3300 euroa ja se kuluu karkeasti seuraavasti: 
 Jäsentiedotteisiin 1100 euroa 
 Kokouksiin (yhdistyksen, hallituksen ja työryhmien kokoukset) 940 euroa 
 Retkiä tuetaan 400 eurolla 
 Talviruokintaan ja pönttöihin 500 euroa 
 (Uusien) nettisivujen kulut ovat 250 euroa 
 
Syyskokouksessa keskusteltiin mm. jäsentiedotteen lähettämistä sähköisenä, mikä säästäisi kuluja 
jonkin verran. Päätöksiä tästä ei ole tehty, mutta sähköistä tiedottamista on tarkoitus joka tapauk-
sessa lisätä ja tätä varten keräämme jäsenten sähköpostiosoitteita jäsenrekisteriin. Olisi ehkä mah-
dollista myös koettaa tehostaa omaa varainhankintaa, mutta se vaatisi tekijöitä. 
 
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa on tehty viime keväinen jäsenkysely tuoreessa muistissa. Ret-
kitarjontaa on monipuolistettu ja lisätty. Paljon toivottuja lähiretkiä on useita ja kevät– ja syysretkillä 
on uudet mielenkiintoiset kohteet. Apuksen nettisivujen uudistustyö on pitkällä ja uudet sivut avatta-
neen vielä ennen kevätmuuttajien saapumista. Helmikuussa järjestämme myös paljon toivotun tun-
nistusillan, jossa opetellaan tuntemaan tavallisia, mutta vaikeasti tunnettavia lajeja kuvista ja äänis-
tä. 
 
Ensimmäisenä on kuitenkin vastassa talven suuri lintutapahtuma, Pihabongaus, johon tietysti toivo-
taan mahdollisimman laajaa osallistumista myös jäsenistöltä. Kannattaa houkutella myös naapureita 
tai työkavereita tarkkailemaan oman pihan lintuja tuona viikonloppuna. Nythän ehkä ruokinnatkin 
vilkastuvat, kun viimein saatiin lunta maahan ja pakkasta. 
 
”Alkutalven” terveisin, 
 
Mika Asikainen 
puheenjohtaja, Apus ry 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Apuksen jäsenrekisteriin 
 
Kehitämme Apuksen sähköistä viestintää ja pyrimme jatkossa entistä paremmin tiedottamaan retkistä 
ja muista ajankohtaisista asioista myös sähköpostitse. Ainakin tässä vaiheessa sähköinen tiedottami-
nen ei korvaa paperista, vaan täydentää sitä. 
 
Pyydämme jäseniä ilmoittamaan jäsenrekisteriin oman sähköpostiosoitteensa. Lähetä viesti osoitteel-
la apus@birdlife.fi ja kerro viestissä oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteita käyte-
tään ainoastaan Apuksen toiminnasta tiedottamiseen eikä osoitteita luovuteta eteenpäin. 
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Pihabongaus 25.-26.1.2014 
 
Pihabongaus-tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla joko 
lauantaina 25.1. tai sunnuntaina 26.1. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Pihabongaus 
ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrä ei ole ratkaisevaa. Osallistumismaksua ei ole eikä il-
moittautumista tarvita. Pihabongaukseen osallistuneiden kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja . 

Pihabongaukseen osallistuminen on helppoa: 

 Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit. 

 Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laske-

masta samoja yksilöitä moneen kertaan). 

 Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät viimeistään 31.1. osoitteessa 
www.pihabongaus.fi tai postikortilla BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. 

 
Apus järjestää myös Pihabongaus-opastuksia talvilinnuista kiinnostuneelle yleisölle.  Jäsenet ovat 
luonnollisesti myös tervetulleita näihin opastuksiin (suluissa oppaan nimi): 
La 25.1. klo 9-10.30 Järvenpää, Kaakkolan ruokintapaikka (Seppo Niiranen & Tarja Alapassi) 
La 25.1. klo 10-11.30 Järvenpää, Keudan ruokintapaikka (Mika Asikainen) 
La 25.1. klo 10-11.30 Keravan kartanon ruokinta, Kivisillantie 11 (Mikko Savelainen) 
Su 26.1. klo 9-10.30 Järvenpää, Kaakkolan ruokintapaikka (Juha Honkala)  
Su 26.1. klo 9.30-10.30 Hyvinkää, Ridasjärven lintutornin ruokinta (Matti Lahtinen) 
Su 26.1. klo 10-11.30 Keravan kartanon ruokinta Kivisillantie 11 (Hanna Pesanto) 
 

To 27.2. kuvailta kello 18.00 Hyvinkään veteraanitalolla, opetellaan tavallisten lintujen tun-
tomerkkejä sekä äänien tunnistamista. Illan lopuksi pieni kuvavisa! 
 

Maaliskuussa pöllöretki Hyvinkään/Mäntsälän maisemissa. Ajankohta riippuu pöllökevään edis-

tymisestä ja ilmoitetaan myöhemmin Tiira-lehdessä ja/tai Apuksen nettisivuilla www.birdlife.fi/apus. 

Ti 18.3.2014 Apuksen kevätkokous klo 18.00 Järvenpää-talolla, ohjelmassa Aki Aintilan 
kuvaesitys Georgian petomuutosta (ks. takasivu) 

La 26.4. suoretki järjestetään jollekin Apuksen alueen maakunnallisesti tärkeistä lintualueista 

(MAALI). Lisätietoja retkestä Tiira-lehdestä ja Apuksen nettisivuilta. 

La 3.5. Tornien taisto  

Tornien varaus alkanee helmi-maaliskuussa. Torneille voi mennä seuraamaan ja avustamaan  
vaikkei itse joukkueeseen kuuluisikaan. Ks. www.birdlife.fi/tornientaisto 

La 17.5. Arktikaretki Virolahdelle 

Retkellä seurataan mahdollisuuksien mukaan arktista muuttoa ja retkeillään Kymenlaakson parhailla 
lintupaikoilla. Bussikuljetus. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mika.asikainen@saunalahti.fi tai 0400-
251389. Retken alustava hinta jäsenille 20 euroa, muille 25 euroa, lapset ja nuoret alle 18 v. ilmai-
seksi. 

Talven ja kevään 2014 tapahtumat 
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Ari Ahtiainen, Mikko Savelainen & Mika Asikainen 

Joutsenbongaus ja hiiripöllövaellus 

Joutsenbongauksessa yli 50 000 joutsenta 

 

BirdLife Suomen järjestämässä joutsenbongauk-
sessa oli tavoitteena selvittää laulujoutsenten 
syyskanta maassamme. Havaintoja ilmoitettiin 
koko maasta 3 300 ja yhteensä havaittiin 52 200 
joutsenta. Tämä on reilu 5 000 lintua enemmän 
kuin vuosi takaperin. Syyskannan kooksi arvioi-
tiin havaintojen perusteella 60-70 000 joutsenta. 
Suomessa pesii nykyään noin 10 000 joutsenpa-
ria ja kanta on edelleen kasvussa. 
 
Apuksen alueella havaittiin viikonlopun aikana 
yhteensä 736 laulujoutsenta. Havainnot jakautui-
vat kunnittain seuraavasti: Tuusula 28, Nurmijär-
vi 157, Hyvinkää 221, Mäntsälä 330. Meillä ha-
vaituista laulujoutsenista 128 oli nuoria tämän 
kesän poikasia. Nuorten lukumäärän suhde aikui-
siin on lähellä valtakunnallista (noin 20%). 
 
Apuksen alueelta havaintoja ilmoitti yhteensä 54 henkilöä, mistä kaikille lämmin kiitos! 
 
 

Hiiripöllöjen suurvaellus: jo yli 100 pöllöä   
 
Koko eteläisessä Suomessa on menossa hiiripöllöjen todellinen 
suurvaellus. Hiiripöllöjä on havaittu Apuksen alueella tähän men-
nessä 104, kun normaalisti havaitaan 0-2 hiiripöllöä talvessa. Lu-
vussa on tulkinnan varaa, sillä pöllöt liikkuvat laajalla alueella en-
nen parhaimman myyräpaikan löytymistä. Yksi pöllöistä pääsi 
jopa kansainväliseen kuuluisuuteen, kun Pentti Taskinen löysi 
melontaretkellään sumuiselta Tuusulanjärveltä uimassa olevan 
hiiripöllön. Pöllö pääsi Jouko Olkion avustuksella hoitoon ja kuva 
kanootin päällä köllivästä pöllöstä välittyi Keski-Uusimaa-lehden 
kautta ensin Suomen mediaan ja sen jälkeen ympäri maailmaa! 
Vaellus näyttää tällä hetkellä hiipuvan eikä vuoden vaihtumisen 
jälkeen ole juurikaan löytynyt uusia pöllöjä. Nähtäväksi jää miten 
tilanne kehittyy talven aikana ja kuinka moni näistä upeista lin-
nuista jää pesimään alueelle. 
 
Alla kunnittaiset luvut, joista on kiittäminen Ari Ahtiaista, Mika 
Asikaista, Petri Solaa ja Tapio Tiirikaista sekä tietenkin kaikkia 
havaintonsa ilmoittaneita!  
 
Mäntsälä 50 pöllöä 
Hyvinkää 28 pöllöä  
Nurmijärvi 15 pöllöä  
Tuusula 9 pöllöä  
Järvenpää 1 pöllö  
Kerava 1 pöllö  

Laulujoutsenet levähtävät ja ruokailevat entistä useammin 
myös pelloilla. Kuva Pekka Komi. 

 
Yli sata havaintoa Tiiraan tallentaneet  
henkilöt ajalla 1.9.-31.12.2013 
 
Ilkka Sten  1714 havaintoa 
Jukka Laiho  1237havaintoa 
Ari Ahtiainen  820 havaintoa 
Vilho Kuntsi  584 havaintoa 
Jouko Olkio  563havaintoa 
Mika Asikainen  529 havaintoa 
Pekka Toiminen  490 havaintoa 
Mikko Savelainen  252 havaintoa 
Petri Sola  205 havaintoa 
Jukka Meriläinen  196 havaintoa 
Tapio Hietaniemi  164 havaintoa 
Olli Puustinen  128 havaintoa 
Seppo Niiranen  123 havaintoa 
 
Yhteensä koko kaudella tallennettiin Tiiraan n. 

9000 havaintoa Apuksen alueelta. 

 

Tämänkin sivun katsaukset on koottu Tiiraan 

tallennetuista havainnoista. 
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Vuoden 2013 ekokisassa oli kilpailijoita mukana lopulta 20 henkilöä, joista naisia 7 ja miehiä 13. Kilpai-
lijoilta saatujen kommenttien mukaan kisaan oli lähdetty sillä mielellä, että lintujen tarkkailuun saa yh-
distettyä liikuntaa - tai päinvastoin. Retkillä on käyty myös eväiden kanssa ja kaikessa rauhassa maail-
manmenoa tarkkaillen. Useampikin kisaaja mainitsi, että kisaaminen on saattanut olla myös varsin sa-
tunnaista tai keskittyä lähinnä oman pihan ympärille sen enempää retkeilemättä. Muutama kisaaja 
mainitsi pinnojen metsästämisen jopa vieraaksi lähestymistavaksi. 
 
Kisan suosikkilajiksi tai parhaiksi havainnoiksi nousi tietenkin kisaajasta riippuen eri lajeja. Pihapinnoi-
na nousivat erityisiksi kattohaikara, omassa omenapuussa käynyt kahden nokkavarpusen pikavisiitti 
samoin kuin pähkinähakki sembramännyssä. Muilla retkillä oli löytynyt sykähdyttävinä mm. valkoselkä-
tikka ja hiiripöllö sekä lähimetsän pyy. Harmittamaan oli jäänyt muiden havaitsemat lajit, jotka olisi pie-
nellä työllä saanut omallekin listalle tai jotka kulkuneuvoa vaihtamalla olisi saanut ekohenkisiksi: katto-
haikara, hiiripöllö, merikotka, maakotka ja kyhmyjoutsen. Kisan voittajan kokemuksista voit lukea laa-
jemmin toisaalla tässä tiedotteessa. 
 

Voiton kisassa vei ja kovimman potin lajeja keräsi Mika Asikainen, jolla oli ekohavaintoja kaikkiaan 185 

lajista. Huima määrä! Toiseksi tuloksella 175 pinnaa kiri Ari Kuisma ja kolmas sija jaettiin kahden ki-

saajan kesken 166 pinnan saaliilla: Tapio Hietaniemi ja Ritva Nurmi. Naisten osaltakin koko kärkikol-

mikko ylitti 100 pinnaa. Toiseksi tuli kisaemäntä Hanna Pesanto 108 pinnalla ja kolmas sija Arja Heik-

kiselle 101 pinnalla. Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kisaajille! 

Hanna Pesanto 

 
  Ekokisa 2013 & 2014 

Ekokisa 2013 tulokset 
 
Nimi Kotipesä Tulos 

Mika Asikainen Järvenpää 185 

Ari Kuisma Järvenpää 175 

Ritva Nurmi Hyvinkää 166 

Tapio Hietaniemi Tuusula 166 

Jari Helander Järvenpää 162 

Eero Vilpas Hyvinkää 137 

Olli Puustinen Mäntsälä 129 

Juha Honkala Järvenpää 118 

Hanna Pesanto Tuusula 108 

Petri Sola Mäntsälä 103 

Seppo Takatalo Nurmijärvi 103 

Arja Heikkinen Nurmijärvi 101 

Kirsi Kurko Mäntsälä 93 

Matti Lahtinen Hyvinkää 90 

Noora Andersson Kerava 83 

Paula Niemelä Mäntsälä 81 

Jesper Andersson Kerava 79 

Esa Aittokallio Hyvinkää 68 

Keijo Jussilainen Kerava 53 

Karoliina Visti Tuusula 37 

Tule mukaan ekokisaan 2014 
 
Ekokisa on tapahtuma, jossa kannustetaan osallis-
tujia pitämään kirjaa vuoden aikana havaitsemis-
taan lajeista. Jokaisesta lajista saa yhden pisteen. 
Kisan erityissääntönä on, että ekopinnan saa vain 
sellaisilla retkillä, joilla on liikuttu kotoa käsin pel-
kästään lihasvoimin. 
 
Tämän vuoden kisaan voi ilmoittautua osoitteessa 
www.tringa.fi/kisa. Samassa osoitteessa on kisan 
reaaliaikainen tulospalvelu, missä voi seurata ha-
vaintojen kertymistä. 
 
Ekokisaa ei tarvitse käydä tosissaan, kisaa voi käy-
dä vaikka vain itseään vastaan: montako lajia ha-
vaitsin tänä vuonna, montako viime vuonna. 
 
Ohjeita ja kisan varsinaiset säännöt löytyvät Apuk-
sen nettisivuilta www.birdlife.fi/apus 
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Ensimmäisen ekokisan jäljiltä oli vuoden 2013 alussa 

sellaiset fiilikset, että nyt voisi pitää vuoden taukoa. Kos-

ka menossa oli kuitenkin poikkeuksellinen taviokuurna-

vuosi, niin tein ”varmuuden vuoksi” 5.1. pienen kierrok-

sen kotikulmilla ja näinkin seitsemän linnun parven lä-

hellä Saarnioiden vakiopaikkaa Talvikintiellä. Ekolajeja 

kertyi tuolla kierroksella 16. 

 

Talvi meni edelleen siinä uskossa, että tuskin tässä läh-

detään edes puolitosissaan kisaamaan. Vähät ekoha-

vainnot kertyivät pyöräillessä keskustaan ja takaisin. 

Helmipöllöä yritin kylläkin bongata Keravan kartanolta, 

mutta se ehti häippäistä ruokinnalta pari minuuttia en-

nen kuin ehdin paikalle. Laji jäikin minulta kokonaan 

puuttumaan syksyn kovasta yrityksestä huolimatta. 

Maaliskuun lopussa pinnoja oli edelleen niukasti (23) ja 

olin kisataulukossa vasta jaetulla 14:llä sijalla. Kevät 

kuitenkin kolkutteli ovella ja alkoi jo hieman tuntua siltä, 

että jos tästä kuitenkin ottaisi pyörän esille ja alkaisi vie-

lä tositoimiin... 

 

Kevättähän saatiin sitten odottaa aina huhtikuun puo-

leen väliin asti, mutta kyllä niitä lintuja sitten tulikin ryti-

nällä. Kohtalaisella perusretkeilyllä pääsin kuun loppuun 

mennessä 83 ekolajiin ja nousin listalla neljänneksi. 

Kaulaa kärkikisaajiin oli tässä vaiheessa kuitenkin vielä 

yli 20 lajia. Muutamia talvilajeja lukuun ottamatta en kui-

tenkaan ollut missannut mitään erityisen merkittävää. 

Hyvistä kisalajeista sain huhtikuussa plakkariin mm. 

punajalkaviklon ja harmaasorsan Rantamosta, muutta-

van merikotkan Lemmenlaakson yltä ja vuoden harvi-

naisimman ”ekospondeni” kattohaikaran, joka tuli Kera-

van kaatopaikan ylle kaartelemaan 26.4. 

 

Toukokuun alussa tein edellisvuoden tapaan ekoyöret-

ken Mäntsälään, Kotojärven laavulle, missä huuteli ke-

vään ensimmäinen luhtahuitti. Mustalintujakin kuului 

yömuutolla ja jänkäkurppa piti soidintaan. Seuraavana 

aamuna kotimatkalla näkyi teeriä, joka on meille keski-

uusimaalaisille kovin hankala laji ekokisassa. 

 

7.5. oli minulle erinomainen ekopäivä: Halosenniemes-

sä melko lyhyellä staijilla osui kiikariin lapinsirrien muut-

toparvi, muuttava merimetso ja Rantamon pelloilla käp-

päillyt kattohaikara. Kun Krapin golf-kentälle saapuneet 

liejukanatkin olivat näytillä, niin kilpailufiilis oli päivän 

päättyessä huipussaan. Pari päivää myöhemmin lisäsin 

Tuusulanjärven kierroksella ekolistalle vielä mm. heinä-

tavin, nokkavarpusen, pikkukuovin ja lapasotkan. 

 

Suriseva kehrääjä löytyi toukokuisella yöretkellä vain 

kilometrin päässä Keravan kodista ja Tuusulanjärven 

kaulushaikarakin kuului yhtenä suotuisana yönä melkein 

kotipihaan asti. Honkalan Juhan löytämä peltosirkku piti 

bongata Ristinummelta, sen verran harvinaiseksi on laji 

meillä käynyt. Toukokuun lopussa pinnoja oli jo 144 ja 

kärki enää 6 lajin päässä. 

 

Touko-kesäkuun vaihteessa oli sitten perheen muutto 

Järvenpäähän ja sen päälle viikon työmatka Lappiin, 

joten ekopinnoja ei juuri tullut. Pikkutikka lensi helteillä 

Huilin terassin yli ja paikkasi keväällä puutteeksi jää-

Ekokisailua (puoli)tosissaan 

Mika Asikainen 

Suopöllön bongaus onnistui Rantamosta kolmannella 
yrittämällä. Kuva Mika Asikainen. 
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neen kohdan lajilistalla. Kiikareita kannattaa pitää mukana 

muulloinkin kuin linturetkellä! 

 

Juhannuksen jälkeen tein onnistuneita, vähän pidempiä-

kin, yöretkiä: lajilistalle tuli mm. sarvi-, viiru- ja lehtopöllö. 

Viitasirkkalintua ei omilla retkillä löytynyt, joten se piti bon-

gata Hyrylästä 15 km päästä! Lammaskalliolla koko ke-

vään viettäneen mustaleppälinnun löytäminen kesäkuun 

viimeisenä päivänä nosti taas kisafiilistä. Kesäkuun lopus-

sa lajeja oli koossa 156 ja kärki enää kolmen pinnan 

päässä. Tavoitteissa alkoi jo siintää Mikko Savelaisen 

edellisen vuoden tulos 186, joka lienee myös Apuksen 

alueen ekovuodariennätys. 

 

Heinäkuun alussa oli vuorossa vielä yksi pidempi retki 

Ridasjärvelle, mistä tuloksena oli luhtakana, mutta ei kan-

gaskiurua tai rastaskerttusta. Viimemainittuhan asusteli 

myös Tuusulanjärvellä ja ilmeisesti pesi Seittelin kos-

teikolla, mistä itsekin sen lopulta löysin 18.7. Samoilla 

heinäkuun retkillä sain myös räyskän ekopinnaksi. 

Elokuussa pinnoja tuli vain viisi, mutta lajit olivat hyviä: 

pähkinähakkibongaus onnistui uuden kodin läheltä, hei-

näkurppabongaus Rantamosta ja Keravan kaatopaikalta 

onnistui sinirinnan ja kangaskiurun bongaus. Tässä koh-

taa kisaemäntäkin kirjoitti Apus-listalla että Mika singah-

taa aina kun uusi laji raportoidaan jossain päin aluettam-

me. No, täytyy myöntää, että kyllä näihin ennätystuloksiin 

joutuu muutamia bongauksia tekemään. Mutta kuntohan 

siinä vain kasvaa… 

 

Elokuun staijaus ei tuottanut toivottua tulosta, kahlaajia 

näkyi mutta ”ihan vääriä lajeja”. Miksi esimerkiksi juuri 

muuttavia tyllejä piti nähdä Järvenpään kaatopaikalla, 

eikä punakuireja tai tundrakurmitsoja? Syyskuussa stai-

jausonni hieman kääntyi, kun lajilistalle tuli mm. lapinsirk-

ku, sinisuohaukka ja sepelhanhi. Bonuksena kaatopaikan 

ylitti hieno vaalea merikihu 8.9.! Syyskuun lopussa tuli 

yllätyksenä mustapyrstökuiri Vanhankylänniemelle ja pu-

nakuiri päivää myöhemmin Rantamoon ja niiden jälkeen 

lajilistalla oli jo 177 lajia. 

 

Loppuvuosi oli nihkeää aikaa, vaikka potentiaalisia lajeja 

olikin vielä jäljellä. Pilkkasiipeä etsin turhaan Tuusulanjär-

veltä. (Vaeltavaa) helmipöllöä yritin öisin (turhaan) saada 

ääneen Järvenpään metsissä. Tikkoja tähyilin (turhaan) 

metsissä ja rannoilla. Kotkastaiji tuotti kuitenkin tuloksen 

13.10., kun nuori maakotka ohitti Järvenpään kaatopai-

kan. Staijipäivien oheistuotteina lajilistalle tuli vielä pulmu-

nen, piekana ja pikkujoutsen. Koskikara löytyi spontaanis-

ti Haarajoen myllyltä ja tundraurpiaisen löysin kaatopai-

kalta. Joulukuun ensimmäisenä sain listalle bongattua 

vielä pähkinänakkelin Järvenpäästä. 

 

Mikon ennätys oli vain yhden lajin päässä, mutta joulu-

kuun retkillä ei uusia lajeja enää herunut. Pohjantikkaa ei 

löytynyt etsinnöistä huolimatta, varpus- tai helmipöllöä ei 

tullut vastaan. Kellokoskella havaittua lapinpöllöäkin kävin 

monet kerrat etsimässä. Kisan lopussa tyytyminen oli 

omaan ekovuodariennätykseen 185 lajia. Ottaen huomi-

oon kolmen ensimmäisen kuukauden lepsuilun tulos on 

kyllä ihan tyydyttävä. Vuoden pahimmat puutteet taisivat 

olla merihanhi, pilkkasiipi ja mustavaris. 

 

Olen kahden vuoden kisassa nähnyt yhteensä 198 lajia 

ekona. Nykyinen Mikon ekovuodariennätys on kyllä rikot-

tavissa, mutta 200 lajin ylitykseen Apuksen alueella tarvi-

taan jo melkoinen määrä ajokilometrejä. Omat kilometrit 

vuoden 2013 aikana olivat vajaan 2000 luokkaa. 

Halosenniemellä ekoretkellä heinäkuussa punasotka 
uitti poikasensa aivan nenän edestä. Alueemme ainoa 
varmistettu punasotkan pesintä viime kesänä! 

Mies ja pyörä, pilkkihaalarin rinnassa ”I love Utö” -nappi. 



www.birdlife.fi/apus 

 Petri Sla 

 

Tule mukaan Apuksen toimintaan 
 
Uudet työryhmät kaipaavat edelleen muutamia vapaaehtoisia mukaan. Työryhmät pitävät joko fyysisiä kokouksia tai 
sähköisiä kokouksia, vähintään kerran vuodessa. Työryhmien maksimikoko on 6 henkeä. Työryhmissä keskitytään 
toimintaan ilman yhdistyksen tai hallituksen byrokratiaa. Mikäli joku näistä alueista kiinnostaa, ota ihmeessä yhteyttä, 
niin katsotaan yhdessä, millä tavalla voit olla avuksi. 
 

Apuksen työryhmät, niiden tehtävät ja yhteyshenkilöt: 

Suojelu- & tutkimustyöryhmä (honkala.juha@gmail.com 050-350 5170) 
 laatii yhdistyksen lausunnot suojeluasioissa 
 edistää lintulaskentoja alueella, värvää ja kouluttaa lintulaskijoita 
 pyrkii saamaan mielipidekirjoituksia alueen lehtiin 

Havaintotyöryhmä (mikko.savelainen@ensijaturvakotienliitto.fi 040-587 7278) 
 huolehtii Tiiran yhdistyskäytöstä (yhdistyskäyttäjät) 
 laatii havaintokatsauksia haluttuihin paikkoihin (netti, jäsentiedote, Apus-lista) 
 hallinnoi Tikli-palvelua 

Retkityöryhmä (mika.asikainen@saunalahti.fi 0400-251 389) 
 hoitaa tapahtumien ja retkien käytännön järjestelyt ja tiedottamisen 
 koordinoi retkikummien/retkioppaiden toimintaa 

Viestintätyöryhmä (hanna.pesanto@hotmail.com 050-527 2811) 
 Vastuu jäsentiedotteesta, www-sivuista, Apus-listasta ja yleisestä tiedottamisesta 
 Vastuu Apuksen palstasta Tiira-lehdessä 

Lehtopöllön pelastus 
 
Ajelin poikani Eeron kanssa 27.10.2013 Kirkkonummella kehä kolmosella syysretkeltä kotia kohden. Yllättäen sivuu-
timme keskikaistalla kyyhöttävän hahmon... joku pöllöhän se oli? Käänsin auton ympäri. Lintu kyyhötti edelleen ajora-
tojen välissä (tuossa kohtaa kehä III on kaksikaistainen). Ohi kiitävät autot pöllyttivät lintua ja se pyöri pitkin märkää 
asfalttia. Sain otettua linnun kiinni ja se laitettiin 
auton takapaksiin pahvilaatikkoon. Määritimme 
uitetun koiran oloisen kaverin lehtopöllöksi. 
 
Ajoimme kotiin Hyvinkäälle. Matkalla soittelin 
parille kaverille ja kyselin hoito-ohjeita. Pöllö oli 
tokkurainen ja toista siipeäänkin se roikotti. Lin-
tu oli rengastettu ja otimme tiedot ylös. Yön se 
vietti lämpimässä verstaassa pahvilaatikossa. 
Aamulla eilinen tiskirätti näytti jo lehtopöllöltä ja 
sille maistui sokerivesi, jota tarjoiltiin lääkeruis-
kulla. Pöllö oli vielä melko apaattinen, mutta 
sen "kättelyssä" oli voimaa ja kynnet terävät, 
jonka sain tuntea nahkahanskankin läpi reikänä 
kämmenessäni. 
 
Illemmalla pöllö jo räpisteli voimakkaasti siivil-
lään eikä enää viihtynyt kovinkaan hyvin käsis-
sä. Siipeäänkään se ei enää roikottanut. Pää-
timme koittaa vapautusta ja linkosin linnun korkealle ylös. Lintu sai ilmaa siipiensä alle. Se kaarsi talomme taakse ja 
katosi metsän suojaan. 
 
Tapahtuma sai aikaan paljon keskustelua tulevina iltoina lasten nukkumaan menon yhteydessä. Olimme kaikki sitä 
mieltä, että lehtopöllö elää nyt Hyvinkään Palopuron lähimetsässä ja saalistelee tyytyväisen onnellisena pulleita myy-
riä, lasten nukkuessa yöuniaan. Ajattelin kirjoittaa tästä viime syksyisestä lintutapahtumasta, sillä tapahtuma sai pää-
töksen, kun rengastustoimistolta saapui kirje. Lehtopöllö, harmaa värimuoto, oli rengastettu pesäpoikasena Helsingin 
Vuosaaressa 15.05.2012 (1v. 5kk. 12 pv. löytöhetkeä aikaisemmin). Rengastuspaikalta matkaa löytöpaikalle oli 32 km.  
 
Hyvää alkanutta vuotta ja mukavia linturetkiä !  
 
Esa Aittokallio  



www.birdlife.fi/apus 

 

Sähköpostiverkko 
 

Yhdistyksen sähköpostiverkko eli Apus-lista on jäsenille tarkoitettu tiedotuskanava. Saat tuoretta tietoa 
alueen lintuhavainnoista ja yhdistyksen toiminnasta. Verkkoon lähetetty viesti välittyy samalla kertaa 
kaikille verkkoon liittyneille.   

 Liittyminen on helppoa, ilmoita liittymisestäsi sähköpostilla honkala.juha@gmail.com  

 listalta poistuminen: lähetä tyhjä viesti osoitteeseen  

apus-lista-unsubscribe@yahoogroups.com 

 viestin lähettäminen: lähetä viesti listalle osoitteella apus-lista@yahoogroups.com, kir-

joita viestin otsikko ja sisältö omin sanoin tilanteen mukaan. 

Kutsu Apuksen kevätkokoukseen 18.3.2014 

Paikka: Järvenpää-talo, Kokoushuone 1-2 
Aika:  Tiistai 18.3.2014 klo 18.00 

 
 Sääntömääräiset asiat 

 Tilinpäätös 2013 

 Vahvistetaan yhdistyksen uudet ja eronneet jäsenet 

 
Kevätkokouksen varsinainen ohjelmanumero on Aki Aintilan kuvaesitys "Yli miljoonan 
petolinnun Batumi". Joka syksy yli miljoona petolintua muuttaa Georgian Batumin kautta 
kohti eteläisiä talvehtimisalueita. Aki Aintila on ollut seuraamassa muuttoa Batumi Rap-
tor Count –projektissa. Kaikki jäsenet tervetuloa! 
 
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:n hallitus 

Apuksen toimintasuunnitelma 2014 

Apuksen toimintasuunnitelma vahvistettiin syyskokouksessa marraskuussa. Toimintasuunnitelma 
on nähtävissä kokonaisuudessaan Apuksen nettisivuilla osoitteessa www.birdlife.fi/apus. 
 
Toimintasuunnitelman pääpaino on opastetuissa retkissä ja tapahtumissa. Suojelutyöryhmä koor-
dinoi yhdistyksen suojelu– ja tutkimustoimintaa, jossa tärkeimpänä tavoitteena on seurata linnus-
toon mahdollisesti vaikuttavia hankkeita ja osallistua niihin joko selvittämällä alueen linnustoarvo-
ja, lausumalla tai valittamalla jo tehdyistä päätöksistä. Apus myös jatkaa pesäpönttöjen laittamista 
maastoon ja ylläpitää useita talviruokintoja eri puolilla yhdistyksen toimialuetta. 

ILMOITTAUDU VAPAAEHTOISEKSI 
Julkaisemme jatkossa jäsentiedotteessa myös listan tehtävistä, joihin etsitään vapaaehtoisia. 
Näihin tehtäviin voi ilmoittautua ilman pysyvää sitoutumista. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle. 
 
Tarvitsemme juuri nyt apua mm. seuraavissa asioissa: 
 Apuksen (uusittaville) nettisivuille valokuvia linnuista ja lintuharrastuksesta 
 Apuksen nettisivuille oman alueemme retkikohteiden esittelytekstejä 


