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Nurmijärvi - Tuusula. Apus on valtakunnallisen BirdLife Suomen alueellinen jäsenyh-
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euroa jäsenmaksustasi tilitetään BirdLife Suomelle valtakunnalliseen toimintaan lin-
tujen ja muun luonnon puolesta. Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 20 €. 
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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! 
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Jäsenmaksut 2013 
 
Apuksen jäsenrekisterin hallinta on siirretty kattojärjestömme BirdLife Suomen toimistolle. Tässä yhtey-
dessä on täsmätty BirdLifen rekisteri Apuksen rekisteriin. Mikäli olet jäänyt ilman jäsentiedotetta tai jä-
senmaksua, se johtuu eroista näiden rekisterien välillä. Pahoittelemme mahdollisia virheitä! 
 
Jäsenmaksun oli 12.9. mennessä maksanut jo 228 Apuksen jäsentä. Kiitos teille! Muille jäsenille on 
lähtenyt maksumuistutus. Maksamalla jäsenmaksun olet mukana tukemassa Apuksen ja BirdLife Suo-
men toimintaa ja saat käyttöösi Tiira-lehden ja muut jäsenedut. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen 
johtaa erottamiseen yhdistyksestä. Osoitteenmuutokset ja muutokset jäsenyydessä osoitteeseen toi-
misto@birdlife.fi tai (09) 4135 3300 (klo 10-15). 



www.birdlife.fi/apus 

Tule mukaan! 

 

Puheenjohtaja Mika Asikainen 

Kuva: Seppo Takatalo 

 74 Apuksen jäsentä vastasi jäsenkyselyymme viime keväänä. Tämä on noin kolmasosa jäsenistäm-
me! Näin erinomainen vastausprosentti antaa hyvät eväät suunnitella Apuksen toimintaa. 
 
Kun kysyttiin, millä tavoin kukakin haluaisi osallistua Apuksen toimintaan, vastaus oli yllättävä. Vas-
taajista peräti 48 oli valmiina osallistumaan. Puheenjohtajana tällaiset vastaukset olivat tietysti mah-
tavaa luettavaa. 
 
Olen ollut lintuyhdistysten ja sittemmin Suomen Ladun jäsenyhdistysten kanssa tekemisissä koko 
työurani ajan. Kokemukseni mukaan yhdistyksissä eletään usein aallosta toiseen: välillä tekijöitä 
riittää ja toiminta pyörii hienosti, välillä tekijät väsyvät tai muuten häviävät ja yhdistys joko lamaantuu 
tai jää pyörimään 1-2 henkilön voimin. 
 
Sitoutuminen yhdistystoimintaan on vähentynyt viime vuosina. Tämä näkyy käytännössä, mutta käy 
ilmi myös erilaisista selvityksistä ja tutkimuksista. Ihmiset kyllä mielellään osallistuvat ja tekevätkin 
yhdistyksen eteen asioita, mutta sellaisia tehtäviä vältellään, joissa sitoudutaan pitkäksi aikaa tai 
jotka vievät runsaasti aikaa. 
 
Apuksen toimintaan on tulevaisuudessa helpompi tulla mukaan. Tarjolla on erilaisia tehtäviä, joita 
voi tehdä esim. vain yhden kerran tai kerran vuodessa. Sellaisetkin vapaaehtoiset auttavat yhdistys-
tä saavuttamaan tavoitteensa. Pyrimme siihen, että jokainen, joka olisi valmis jotain tekemään, pää-
sisi myös tekemään sen. 
 
Perustamme Apukseen neljä työryhmää, joissa Apuksen toimintaa käytännössä tehdään: retki-, ha-
vainto-, suojelu- ja viestintätyöryhmät. Hallituksen jäseniä on mukana työryhmissä, mutta lisäksi et-
sitään näistä asioista kiinnostuneita mukaan. Työryhmät suunnittelevat oman toimialansa toiminnot 
ja vastaavat niiden toteutuksesta. Työryhmien jäseniä etsitään tänä syksynä, joten ilmoittaudu mu-
kaan, jos joku näistä ryhmistä kiinnostaa. Lisätietoja työryhmistä on toisaalla tässä tiedotteessa. Jul-
kaisemme jatkossa jäsentiedotteessa myös listan vapaaehtoistehtävistä, joihin voi ilmoittautua ilman 
työryhmien jäsenyyttä tai muuta sitoutumista.  
 
Tulemme uudistamaan myös muutamia muita toiminnan perusasioita. Jäsenrekisterin siirsimme jo 
keväällä BirdLifen toimiston hoitoon. Toimintasuunnitelma on jatkossa tarkoitus tehdä niin, että seu-
raavan vuoden tapahtumat saavat sisällön ja päivämäärät jo syksyllä. Näin niihin osallistuminenkin 
on helpompi suunnitella. Apuksen nettisivut uudistetaan syksyn aikana. Paremman ulkoasun lisäksi 
sivujen päivittäminen helpottuu ja sivut (toivottavasti) pysyvät paremmin ajan tasalla. Lisäksi teem-
me Apukselle esitteen jäsenhankintaa varten ja uusille jäsenille tervetuloa-paketin. Valtakunnallisia 
tapahtumia, kuten Pihabongaus, pyritään jatkossa hyödyntämään uusien jäsenten löytämiseksi. 
 
Kiitos vielä kaikille jäsenkyselyyn vastanneille. Toimintaa on todella mukava suunnitella, kun tietää, 
mitä mieltä jäsenet ovat toiminnastamme. 

 
Syksyisin terveisin, 
 
Mika Asikainen 
puheenjohtaja, Apus ry 
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Apuksen syysretki järjestettiin tänä vuonna Kristiinankaupunkiin. Pahoittelemme, että tiedotus 
tästä retkestä viivästyi eikä moni päässyt mukaan. Jatkossa parannamme tapamme ja teemme ret-
kisuunnitelmat hyvissä ajoin. 
 
Joutsenbongaus-retki 26.10.  
Valtakunnallisena joutsenbongaus-viikonloppuna järjestämme retken Apuksen lintupaikoille. Jout-
senten lisäksi etsimme muita loppusyksyn muuttolintuja ja tutustumme Apuksen retkikohteisiin. Retki 
tehdään kimppakyydeillä, joten ilmoittautumisen yhteydessä kerro, voitko tarvittaessa ottaa auton 
käyttöösi. Kimppakyytien kuskeille maksetaan km-kulut päivän retkestä. Lähtö on Järvenpään rauta-
tieasemalta klo 9.00, muista lähtöpaikoista ilmoitetaan osallistujille ennen retkeä. Oppaana toimii 
Mika Asikainen. Ilmoittautumiset retkelle mika.asikainen@saunalahti.fi tai 0400-251 389 (tekstiviesti 
tai soitto). 
 
Itsenäisyyspäivän pinnaralli 6.12. 
Apus järjestää perinteisen Itsenäisyyspäivän rallin perjantaina 6.12.2013. Rallin tarkoituksena on 
nähdä mahdollisimman monta lintulajia päivän aikana. Tärkeintä on haastaa itsensä ja kaverinsa 
retkeilemään lyhyeen alkutalven päivään. Tapahtumaan voi osallistua myös ekosarjassa 
(liikkuminen lihasvoimin). Tervetuloa! 
 
Säännöt 
• Kisa-aika on perjantai 6.12. klo 06.00 - 17.00 ja alue Apuksen kuusi kuntaa. 
• Eniten lintulajeja nähnyt joukkue voittaa. Tasatilanteessa paremmuuden ratkaisee ässien määrä (laji, 

jota mikään muu joukkue ei ole havainnut). 
• Joukkueen koko on 1 - 5 hlöä. Enemmän kuin puolet joukkueen jäsenistä on havaittava lajit.  
• Lajilleen määrittämättä jäänyt, mutta tiettyyn lajipariin tai lajiryhmään rajattu havainto voidaan hyväksyä 

pinnaksi, mikäli joukkueella ei ole lajina muita ko. lajiryhmän lajeja. (esim. käpylintulaji lasketaan, jos 
määritettyjä käpylintuja ei ole havaittu). 

• Rallin aikana tulee noudattaa normaalia lintuja, luontoa ja ihmisiä kunnioittavaa retkeilytapaa ja rallin 
vuoksi poikkeavan häiriön aiheuttaminen on kielletty. Atrapit ja valolaitteet ovat kiellettyjä, mutta viheltä-
minen ym. sallittua. 

• Purkutilaisuus, jossa tulokset selviävät, pidetään heti rallin jälkeen, alkaen klo 18.00, myöhemmin ilmoi-
tettavassa paikassa. 

• Ilmoittautuminen: petri.sola@gmail.com tai puh. 050-329 6140. 
• Tulosten ilmoittaminen: jokainen joukkue lähettää vähintään yhden osallistujan purkutilaisuuteen tai 

vaihtoehtoisesti joukkueen tulokset (lajilista ja –määrä) klo 18.00 mennessä em. sähköpostiin tai puhe-
linnumeroon. 

 

Pihabongaus 25.-26.1.2014 
Tavoitteena on järjestää talvilinnuista kiinnostuneelle yleisölle tunnin mittaisia pihabongaus-
tapahtumia Apuksen alueella. Apuksen omat talviruokinnat ovat käytettävissä tätä varten ja muitakin 
paikkoja voidaan hyödyntää. Voitko sinä ottaa vastaan yhden tapahtumista vastuullesi? Riittää, kun 
tunnet tavalliset lintulaudan lajit ja haluat kertoa niistä muille.  
 
Pihabongauksessa tarkkaillaan ruokinnan lintuja ja lasketaan laji- ja lukumääriä. Apuksen tavoittee-
na on saada ihmisiä kiinnostumaan linnuista ja oppimaan uutta lintujen talviruokinnasta. Apus tarjo-
aa materiaalia kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin ja markkinoi niitä alueen lehdissä. Jos haluat olla 
mukana järjestämässä tunnin tarkkailua, ota yhteys mika.asikainen@saunalahti.fi tai 0400-251 389. 

Syksyn ja talven 2013/14 tapahtumat 
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 Petri Sla  
 
Mika Asikainen 

Apuksen toiminnan  
uudelleen järjestäminen  

Hallitus on päättänyt järjestää Apuksen toimintaa jatkossa työryhmien avulla. Näihin työryhmiin etsitään nyt 
osallistujia jäsenistöstä. Jokaisessa työryhmässä on mukana vähintään yksi hallituksen jäsen, joka voi olla 
myös työryhmän vetäjä. Hallituksesta työryhmiin nimetyt henkilöt ovat: suojelu (Juha Honkala), havainnot 
(Mikko Savelainen), retket (Mika Asikainen) ja viestintä (Hanna Pesanto). 
 
Työryhmät laativat omalta osaltaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja budjettiehdotuksen, jonka 
hallitus vahvistaa. Työryhmä voi pitää fyysisiä kokouksia tai sähköisiä kokouksia, vähintään kerran vuodes-
sa. Työryhmien maksimikoko on 6 henkeä. 
 
Perustettavat työryhmät ja niiden tärkeimmät tehtäv ät: 

Suojelutyöryhmä 

• laatii yhdistyksen lausunnot suojeluasioissa 

• edistää lintulaskentoja alueella, värvää ja kouluttaa lintulaskijoita 

• pyrkii saamaan mielipidekirjoituksia alueen lehtiin 

• tekee tarjoukset ja neuvottelee sopimukset linnustoselvityksistä 

Havaintotyöryhmä 

• huolehtii Tiiran yhdistyskäytöstä (yhdistyskäyttäjät) 
• laatii havaintokatsauksia haluttuihin paikkoihin (netti, jäsentiedote, Apus-lista) 
• hallinnoi Tikli-palvelua 

Retkityöryhmä 

• hoitaa tapahtumien ja retkien käytännön järjestelyt ja tiedottamisen 

• koordinoi retkikummien/retkioppaiden toimintaa 

Viestintätyöryhmä 

• Vastuu jäsentiedotteesta, www-sivuista, Apus-listasta ja yleisestä tiedottamisesta 

• Vastuu Apuksen palstasta Tiira-lehdessä 

 
Jos haluat tulla mukaan Apuksen toimintaan, niin nyt kannattaa ilmoittautua mukaan näihin työryhmiin. 
Työryhmissä keskitytään toimintaan ilman yhdistyksen tai hallituksen byrokratiaa.  
 
Ota yhteyttä:              
Suojelu/tutkimus:  honkala.juha@gmail.com 050-350 5 170 
Havainnot:  mikko.savelainen@ensijaturvakotienliitt o.fi 040-587 7278 
Retket ja tapahtumat:  mika.asikainen@saunalahti.fi  0400-251 389 
Viestintä:  hanna.pesanto@hotmail.com 050-527 2811 
 

 

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 
• Pihabongaus-yleisötapahtumien järjestäjiä 25.-26.1. viikonlopulle 
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 Petri Sla  
 
Mikko Savelainen 

Kesäkatsaus 2013: 
Suopöllöjä enemmän kuin kangaskiuruja 

Jo toukokuussa alkaneen kesän erikoisuuksia olivat lukuisat viitakerttuset , ruisrääkät 
ja runsas suopöllöjen esiintyminen. Kangaskiurut ol ivat kateissa ja kuovi on kovaa 
vauhtia häviämässä alueemme pesimälinnustosta. Kats aus on koottu lintutietopalvelu 
Tiiraan tallennetuista havainnoista. 
 
Kuntalyhenteet: Hy=Hyvinkää, Jä=Järvenpää, Ke=Kerava, Mä=Mäntsälä, Nur=Nurmijärvi, Tu=Tuusula 
Muut lyhenteet: Ä=laulava, ä=ääntevä, r=rengastettu 
 
Laulujoutsen  onnistui pesinnässä Tu Rantamossa, Tu Jokelassa ja Hy Ridasjärvellä yhteensä 16 poi-
kasen voimin. Kanadanhanhipari sai Tu Rantamossa 4 poikasta ja Hy Kytäjän golf-kentällä pesineet 
neljä paria tuottivat 12 poikasta. Valkoposkihanhia  oleili Tu Rantamossa koko kesäkuun 1-12 lintua 
ilman pesintää. 2.7 Tu Lammaskalliossa havaittiin hieno 52 valkoposken parvi lennossa itään. Kesällä 
harvinainen uivelo  havaittiin 17.7. Mäntsälän Isojärvellä.  
 
Pyypoikueita  ilmoitettiin Tu 2, Mä 5, Nur 1 ja Hy 2. Teeriä havaittiin Tu 1, Hy 2, Mä 5, Nur 1. Lähes 
jokavuotinen, mutta erittäin harvinainen viiriäinen  pytpytteli tyypilliseen aikaan keskikesällä Hy Kytäjäl-
lä 29.6.-7.7. ja 2.-3.7. Mäntsälän Kirkonkylässä. Kaakkurista  ei ilmoitettu yhtään varmaan pesintään 
liittyvää havaintoa; vain kaksi reviirillä olevaa paria ja kuikasta  ei sitäkään! Reviirillä olevista härkälin-
nuista ainoastaan havaintoja Hy Ridasjärveltä, jossa 2Ä sekä Hy Hirvijärvi, jossa pesintä tuotti yhden 
poikasen. Mustakurkku-uikun  ainoa pesintä ilmoitettiin Tu Jokelasta, jossa pari tuotti kolme poikasta. 
Kaulushaikarasta  tehtiin säännöllisiä havaintoja ainoastaan Hy Ridasjärvellä, jossa neljä reviiriä. Erit-
täin runsaan kevätesiintymisen jäljiltä kattohaikara  seikkaili Hy Kytäjällä kesäkuun alussa sekä 31.7. 
Hy Hyyppärässä. 

Kaulushaikaran on useampi harrastaja kuullut kuin nähnyt. Haikaroita ha-
vaittiin vielä toukokuussa Jä/Tu Tuusulanjärvellä, Mä Sulkavanjärvellä ja 
Kilpijärvellä sekä Tu Jokelassa. Kesältä on havaintoja vain Hy Ridasjärvel-
tä ja yksi havainto Mä Kilpijärveltä. Kuva: Petri Metsälä. 
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Mehiläishaukasta  tehtiin vain kaksi pesintään viittaavaa havaintoa; Hy Kytäjä ja Tu Rantamo. Hiiri-
haukasta  tehtiin kesäkuussa kaksi havaintoa; 15.6. Nur Klaukkala sekä Hy ja Mä reviirit. Heinäkuun lo-
pussa havaitut hiiirihaukat lienevät kierteleviä. Huippuhyvän haarahaukka kevään jäljiltä komeat kolme 
lovipyrstöä; 9.6. Mä Metsälä 1 moottoritien kaistojen välissä saalisteleva, 13.6. Hy Kulomäki 1 W ja 22.6. 
Mä Ohkola. Ruskosuohaukasta  tehtiin ainoa vähän lupaavampi havainto Tu Rantamossa, jossa koko 
kesän pari. Sinisuohaukkoja  havaittiin kesäkuussa neljä; 5.6. Hy Ridasjärvi, 7.6. Hy Helle, 18.6. Tu 
Tammilehto ja 22.6. Ke Kuumasuo. Tuusulanjärvellä seikkaili määrittämätön kotka  13.6. Merikotka  vie-
raili Tu Apolassa 4.7. Varpushaukka pesi ainakin Ke, Jä ja Tu. Tuulihaukasta ilmoitettiin pesintöjä Jä, 
Nur, Hy ja Mä.  
 
Luhtakana röhki kolmessa paikassa; Hy Ridasjärvi 3, Mä Olkkostenmäki ja Mä Kotojärvi. Luhtahuitti  
havaittiin vain Hy Ridasjärvellä, jossa komea keskittymä; 5.6. 7Ä ja vielä 1.7. 4Ä. Ruisrääkkiä kuultiin n. 
120 lintua; Ke 3, Tu 25, Jä 0, Mä 40, Hy 35 ja Nur 20. Liejukana  pesi Tu Krapin Golf-kentällä onnis-
tuneesti jo kolmantena kesänä peräkkäin, nyt hienosti neljä poikasta. Lisäksi Ke Keravanjoki 4.6. ad se-
kä 14.7. nuori Ke Myllynummi. Missähän lie pesinyt? Nokikana  pesi Hy Ridasjärvellä, jossa havaittiin 3 
juv. Kurjesta ilmoitettiin varmistettu pesintä ainoastaan Tu Rantamossa, jossa pari sai yhden poikasen.  
 
Meriharakka  onnistui pesinnässä Tu Rantamossa. Tylli sai Tu Rantamossa kolme poikasta. Alueemme 
kuovit  saavuttivat aallonpohjan; kaksi pesintää, joista toinen Tu Rantamo-Lammaskalliossa ja toinen 
Mäntsälässä! Punajalkaviklo  1-2 yksilöä läpi kesäkuun Tu Rantamo. Merikihusta tehtiin sisämaassa 
erittäin kova kesähavainto; 13.6. Tu Tuusulanjärvi Halosenniemi 1 vaalean muodon lintu lounaaseen. 
Pikkulokki  Tu Rantamo 10 ad. Räyskästä  tehtiin säännöllisesti havaintoja Tu Tuusulanjärvellä juhan-
nuksesta lähtien. Lisäksi 21.7. Ke Koukkusuo, 26.7. Nur Klaukkala 2, 30.7 Mä Isojärvi ja Hanko-
Porvoontien risteys. Lapintiira  havaittiin Tu Tuusulanjärvellä kaksi päivää kihun jälkeen eli 15.6. Mikä-
hän tuuli nämä viskoi sisämaahan? Huuhkaja  pesi onnistuneesti kolmessa kunnassa. Viirupöllöjä ha-
vaittiin Mä seitsemässä paikassa ja lapinpöllö  myös keskikesällä Mäntsälässä. Sarvipöllöjä  havaittiin 
Mä 12, Hy 2 ja Tu 3. Kesän erikoisuus olivat suopöllöt , joita ei havaita läheskään joka kesä; Tu 4, Hy 3, 
Mä 2. Kehrääjän parhaimmat kerääntymät; Tu Metsäkylä 7Ä ja Hy Kapilamminnummi 3Ä. Käenpiika  
tuli rytinällä jo toukokuussa ja laulukausi jäi lyhyeksi. Kesällä; Tu 6, Hy 1. Pohjantikasta  ilmoitettiin parit 
Mäntsälästä ja Tuusulasta.  

 
 

Huuhkaja pesi onnistuneesti muutamalla paikalla. Kuvassa yksi tämän kesän poikasista pesi-
mäpaikalla. Kuva: Juha Honkala. 
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 Petri Sla  
 

Kangaskiuru  oli pohjalukemissa, vain yksi var-
ma pesintä; 28.7. Hy Myllykylä poikue sekä lau-
lavat Tuusulasta ja Mäntsälästä.  
Törmäpääsky  pesi ensimmäisen kerran Kera-
valla ja ainoana koko alueella, Myllynummi noin 
5 paria.  
Keltavästäräkistä  tehtiin kaksi pesintään viit-
taavaa havaintoa Tu Rantamo ja Hy Petkelsuo.  
Peukaloinen  oli vähissä tänä kesänä, reviirejä 
havaittiin seuraavasti: Ke 1, Jä 1, Tu 4, Nur 2, 
Hy 11, Mä 18.  
Viime kesän tapaan mustaleppälintu koiras 
vietti koko kesän Tu Lammaskalliossa.  
Viitasirkkalintuja ilmoitettiin vähintään 12; Tu 
3, Nur 3, Hy 3, Mä 3.  
Rytikerttusesta  tehtiin kesäkuussa havaintoja 
Tu-Jä Tuusulanjärveltä ja Hy Ridasjärveltä; Tu 
2Ä, Jä 2 ja Hy 1Ä.  
Kevään pitkät idänpuoleiset tuulijaksot toivat 
runsaasti viitakerttusia ; Ke 5, Tu 14, Jä 10, Mä 
18, Hy 13, Nur 3.  
Rastaskerttusia  havaittiin neljällä paikalla; Tu 
Gustavelund , Tu Rantamo, Jä Kaakkola ja Hy 
Ridasjärvi.  
Idänuunilintu  lauloi vähintään 9 yksilön voimin; 
Tu 1, Jä 3, Hy 5.  
Pikkusieppoja  havaittiin Tu 3, Hy 3, Mä 1, Nur 
1.  
Pussitiainen  liittyi jo odotetustikin Apuksen laji-
listalle; 6.5. 1r sekä 23.5-4.6. 1ä Jä Kaakkola.  
Meillä harvinainen kuhankeittäjä  lauloi 14.-
16.6. Nur Lepsämässä.  
Pähkinähakista  tehtiin kaksi havaintoa; 25.6. 
Mä Nikinoja 1 ja 29.6. Hy Vehkoja.  
Kirjosiipikäpylinnuilla  oli mukava vaellus, 
meilläkin havaittiin kaksi lintua; 8.7. Jä Loutti ä 
ja Tu Hakala ä.  
Isokäpylintuja  havaittiin Hy Kytäjä, Jä Kilju-
vanummi ja Ke Keinukallio.  
Peltosirkku  on häviämässä lajistostamme; Mä 
5 reviiriä, Jä 1 reviiri, Nur 1 reviiri, Tu 6 reviiriä. 
 
Havainnot on koottu Tiira-lintutietopalvelusta ja 
ovat osin vielä tarkastamattomia. 

 
 
Eniten havaintoja Tiiraan tallentaneet  
henkilöt ajalla 1.6.-31.8.2013 
 
Jukka Laiho  1373 havaintoa 
Ilkka Sten  1220 havaintoa 
Ari Ahtiainen  865 havaintoa 
Mika Asikainen  700 havaintoa 
Jouko Olkio  341 havaintoa 
Vilho Kuntsi  196 havaintoa 
Seppo Niiranen  187 havaintoa 
Pekka Toiminen  153 havaintoa 
Mikko Savelainen  150 havaintoa 
Petri Sola  107 havaintoa 
 
Pönttöbongauksessa tallennettiin 348 
havaintoa ja yhteensä koko kaudella 
6181 havaintoa. 

Pussitiainen liittyi odotetusti Apuksen lajilistalle. Tämä 
lintu on kuvattu rengastuksen yhteydessä Järvenpäässä 
6.5.  
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Apus antoi muistutuksen 25.4.2013 Hyvinkään 
kaupungin ympäristölautakunnalle lintujen elin-
alueiden huomiotta jättämisestä Kaukasten kylän 
itäpuolelle suunnitellun NCC Roadsin ajamassa 
louhoshankkeessa.  
 
Järvenpään Lemmenlaakson linnustotiedot vuo-
delta 2012 on lisätty keväällä 2013 BirdLifen yllä-
pitämään IBA-selaimeen. IBA-selaimeen on ai-
emmin tallennettu vuoden 1996 kartoituksen tu-
lokset. (IBA = Important Bird and Biodiversity 
Areas eli tärkeät lintualueet) 
 
Apus oli yhteydessä Fingridiin, jotta Hyvinkään 
Ylentolan sähkölinjaan saataisiin ns. lintupallot. 
Tilannetta seurataan ja ollaan tarvittaessa uudel-
leen yhteydessä Fingridiin. Ylentola on yksi 
Apuksen tärkeistä isojen lintujen levähdysalueis-
ta. 
 
Mäntsälän Sahajärven alueelta kaivattiin METSO
-suojeluhankkeeseen linnustonsuojelullista näkö-
kulmaa. Sahajärvi oli yksi Apus ry:n vuoden 2012 
metsäkartoituksen kohteista ja linnustoselvityk-
sen materiaali päätettiin luovuttaa METSO-
kartoituksen käyttöön.  
 
Järvenpään Vanhankylänniemeen ehdotetaan 
näkötornin rakentamista vanhan myllyn luokse. 
Alueen yhdistyksiä kootaan yhteisen aloitteen 
taakse, ja myös Apus on mukana Järvenpään 
kaupungille tehtävässä aloitteessa.  
 
Keravan Myllynummen teollisuusalueen raken-
nushankkeiden kariuduttua alue alkaa vesakoitua 
ja on kehittymässä lintujen kannalta mielenkiintoi-
seksi. Apus seuraa tilannetta ja ottaa tarvittaessa 
kantaa alueen suunnitelmiin sekä ohjeistaa jäse-
nistöään mm. liikkumiseen ja pysäköimiseen liit-
tyvissä asioissa alueella. 
 
Yhdistyksen havaintoarkisto ennen vuotta 2006 

sisältää noin 80 000 havaintoa. Arkisto on siivottu 
ja työstetty Tiira-yhteensopivaan muotoon. Arkis-
toa ollaan siirtämässä Tiira-järjestelmään vuoden 
2013 aikana. Siirto tapahtuu samassa yhteydes-
sä Tringan arkiston siirron kanssa.  
 
Apuksen edustajat osallistuivat 23.5.2013 pidet-
tyyn Tuusulanjärvi-seminaariin. Päivän aikana 
kuultiin historia- ja seurantatietoja järven kunnos-
tukseen osallistuneiden organisaatioiden edusta-
jilta. Tiedoksi tuotiin, että mm. Seittelin kosteikon 
saaret ovat kipeästi harvennushakkuun tarpees-
sa ja toimia niille suunnitellaan.  

Lyhyesti: Apuksen suojelutyö, lausunnot 
ja lintupaikkojen kehittäminen 

Linnunpönttöjen kimppatilaus 
Yhdistyksemme toteuttaa tänäkin vuonna linnun-
pönttöjen yhteistilauksen. Tarjolla olevat pönttö-
mallit: 
• helmipöllön pönttö, hinta a 23 euroa 
• kottaraispönttö, a 10 euroa 
• tiais- ja kirjosiepon pönttö, a 8 euroa 
• kuusitiaispönttö, a 8 euroa 
 
Pöntöt ovat tukevaa lautaa, katto on aukeava 
puhdistusta varten, mukana kiinnityslanka, lento-
aukon suojana pelti (pikkupöntöt). 
 
Lähetä pönttötilauksesi Juha Honkalalle 
4.10.2013 (perjantai) mennessä  
honkala.juha@gmail.com . 
 
Pöntöt saapuvat valmistajalta lokakuun lopulla, 
minkä jälkeen ne voi aiempaan tapaan noutaa 
Järvenpään Erkontien välivarastosta. 
 
Pönttöjen saapumisesta ilmoitetaan tilaajille. En-
nen noutoa pöntöt maksetaan Apus ry:n tilille 
(tilinumero 102930-601082, tilinumero IBAN-
muodossa: FI62 1029 3000 6010 82)  

Hanna Pesanto & Juha Honkala 
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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. 
 

 
 
Tikli-tekstiviestit 
 
Tikli-palvelu on bongauksesta kiinnostuneille jäsenille tarkoitettu tekstiviestipalvelu, jossa alueen par-
haat lintuhavainnot lähetetään kännykkään heti havaintohetkellä. Tikli-palvelusta voi tilata viestit itseään 
eniten kiinnostavista havainnoista. Palvelu on maksullinen, lisätiedot Petri Solalta, petri.sola@helsinki.fi 

Kutsu Apuksen syyskokoukseen 21.11.2013 

Paikka: Veteraanitalo, Asemankatu 42, Hyvinkää 
Aika:  Torstai 21.11.2013 klo 18.00 

 
 Sääntömääräiset asiat 

• v.2014 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
• v.2014 jäsenmaksun ja talousarvion vahvistaminen 
• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
• valitaan Apuksen BirdLife-edustajat kaudelle 2014-2015 
• valitaan tilintarkastajat ja näille varamiehet 
• vahvistetaan yhdistyksen uudet ja eronneet jäsenet 

 
Toimintasuunnitelma julkaistaan Apuksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen ko-
kousta. Suunnitelmassa tullaan ottamaan huomioon keväällä järjestetyn jäsenkyselyn 
tulokset.  
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Juha Honkala, Matti Lahtinen, Hanna Pesanto 
ja Petri Sola. Muut erovuoroiset Mattia lukuunottamatta ovat käytettävissä seuraavalle 
kaudelle, mikäli heidät valitaan. Yksi hallituspaikka on siis joka tapauksessa vapaana. 
Jos sinua kiinnostaisi tehtävä Apuksen hallituksessa, ota yhteyttä puheenjohtajaan. 
Yhteystiedot löytyvät toisaalta tästä tiedotteesta. 

Syyskokouksen varsinainen ohjelmanumero on vielä tätä kirjoitettaessa avoinna. Oh-
jelmasta tiedotetaan Apuksen nettisivuilla ja sähköpostilistalla. 

Kokouksessa on kahvitarjoilu, kaikki jäsenet tervetuloa! 

 
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:n hallitus 


