43

SLY :n toimintakertomus

Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen toimintakertomus
21 .3 .1968-20.2.1969 (tiivistelmä )
Yhdistyksen toiminta näyttää edelleen olevan
noususuunnassa pari vuotta sitten ilmenneiden vaikeuksien jälkeen. Kokousten osanottajamäärä on kasvanut viime vuodesta . Kokouksissa on käynyt 56-116, keskimäärin 78 henkilöä (edellisenä vuonna 68) . Uusia jäseniä on
yhdistykseen liittynyt 44, mikä on enemmän
kuin moniin vuosiin. Lisäksi on toimintakauden
viimeisessä kokouksessa ehdotettu yhteensä 19
uutta jäsentä, joten seuraavakin toimintakausi
näyttää alkavan tässä mielessä suotuisasti.
Muutenkin yhdistyksen toiminta näyttää vilkastuneen. Näkyvin toimintamuoto Ornis
Fennica on saanut toimintavuonna toimituksen
vireän työn tuloksena nähtävästi verraten onnistuneen ja vuosiksi eteenpäin vakiintuneen
ulkoasun. Toimitukselle on lähetetty myös runsaasti julkaistavia kirjoituksia, joten Ornis
Fennican sivumäärä tullee suurenemaan .
Yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä
tehostaakseen on johtokunta päättänyt painattaa värillisen lintuaiheisen postikorttisarjan.
Sarjan painatus on jo aloitettu ja sen pitäisi
lähiaikoina tulla myyntiin .
Varsinaisia kokouksia on vuoden aikana pidetty seitsemän kertaa . Totutun kevätkongressin sijasta osallistuttiin kauan suunnitteilla olleille, mutta vasta nyt toteutuneille virolaissuomalaisille ornitologipäiville 23-26.5 .1968
Virossa.
Yhdistyksen kokouksissa ovat pääesitelminä
olleet : 21 .3 . maist. T. Ormio "Telkän pesimäbiologiasta", 18.4 . maist . J. Patomäki "Pyrstötiaisen elintavoista", 17 .10. toht . J. Tast
"Hempon ekologiasta", 21 .11 . toht. A. Haapanen, toht . M. Helminen ja yo. H. Suomalainen
"Joutsenen esiintymisestä ja elintavoista Suomessa", 12 .12. toht . M. Soikkeli "Kesällä 1968
Alaskassa", 16 .1 . kand . U. Häyrinen "Sompion
seudun linnustosta", 20 .2 . kand . M. Aro "Kivitaskun biologiasta" .
Filmiesityksinä on nähty Arto, Mauri ja Sauli
Sarkasen "Keski-Hämeen korpimailla" ja "Vehkajoki". Tiedonantoja, värikuvasarjoja ja muita
lyhyempiä esityksiä ovat pitäneet toht . O.
Hilden, kand . U. Häyrinen, kand . H. Mietti-

nen, lis. P. Saikku, kand . I. Sten, kand . T.
Stjernberg ja maist. S. Vuolanto . Keskusteluun
ovat edellä mainittujen lisäksi osallistuneet
herrat Alho, Bergman, Helppi, Joutsamo,
Kauri Mikkola, Raitasuo, Rajala, Reinikainen,
Uotila ja Varhio .
Johtokunnan kokouksia on pidetty 8 . Johtokunnan työssä on ollut sääntöuudistusehdotus
useasti käsiteltävänä. Huomattavin uudistus tulisi olemaan Helsingin ulkopuolella asuvien jäsenten saaminen kiinteämmin mukaan yhdistyksen toimintaan . Tämän vuoksi on sääntöehdotuksessa otettu huomioon mahdollinen
jaostojen ja paikallisosastojen perustaminen ja
niiden liittäminen yhdistykseen . Sääntöehdotus
tullaan lähiaikoina lähettämään lausunnolle
Helsingin ulkopuolella toimiville luonnontieteellisille kerhoille ja yhdistyksille, jotka ovat
ornitologisesti suuntautuneita ja joiden voidaan
olettaa olevan kiinnostuneita kiinteämmästä
yhteydestä Suomen Lintutieteelliseen Yhdistykseen .
Perustettavaa yhteispohjoismaista ornitologista lehteä on johtokunnassa käsitelty useasti.
Prof . L. v. Haartman ja dos. G. Bergman ovat
edustaneet SLY: tä lehteä koskevassa neuvottelukokouksessa Tukholmassa . Prof . v. Haartman
kuuluu lehteä toimittavan yhtymän johtokuntaan ja dos. G. Bergman lehden toimituskuntaan . Nordiska Oljeskyddsunionen'issa on yhdistyksen edustajana ollut dos. G. Bergman.
Yhdistys on entistä enemmän pyrkinyt kiinnittämään huomiota lintuasematoimintaan, joka
on joutunut suuriin vaikeuksiin . Lågskärin lintuasemalle on hankittu radiopuhelin, joka huomattavasti lisää havainnoitsijoiden turvallisuutta . Valtion luonnontieteelliselle toimikunnalle
ja Ahvenanmaan maakuntapäiville on annettu
lausunto lintuasematoiminnan tärkeydestä .
Pohjoismaiden neuvostolle on annettu lausunto tehdystä ehdotuksesta pikkulintujen
pyynnin lopettamiseksi Belgiassa. SLY on ollut
yhtenä allekirjoittajana petolintujen suojelemiseen tähtäävässä kirjelmässä, joka jätettiin metsästys- ja riistanhoito-organisaatioille.
Uusittu ja ajan tasalla oleva kortisto on vuo-
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den aikana valmistunut Helsinkiin yhdistyksen jäsenistä Turussa olevan Ornis Fennican
tilaajakortiston ohelle .
Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuuluneet
prof. L. v. Haartman puheenjohtajana, metsänhoitaja K. Raitasuo varapuheenjohtajana, kand.
I. Sten sihteerinä, prof . J. Paatela rahastonhoitajana, lis. K. Mikkola kirjastonhoitajana,
dosentit G. Bergman, M. Helminen ja O.
Hilden jäseninä, nuorisojaoston edustajana on
toiminut aluksi op . J. Kuronen ja tammikuusta
1969 lähtien kand. M. Aro. Tilintarkastajina
ovat olleet varat. T. Viljo ja maist. K. Vilppula,
varatilintarkastajina maist. H. Ahlqvist ja toht .
A. Haapanen .
Ornis Fennica on ilmestynyt totuttuun tapaan neljänä numerona . Päätoimittajana on
ollut toht . M. Soikkeli, toimitussihteerinä lis .
E. Haukioja . Vuosikerrassa on sivuja 144 . Kirjoituksia on yhteensä 16 . Tiedonantoja ja kirjallisuuden esittelyjä on ollut yhteensä 33 . Kirjoittajina ovat olleet M. Aro, K. A. Fredriksson,
L. v. Haartman, J. Hakala & J. Tenovuo, E.
Haukioja, O. Hilden, E. Lappi, R. Lemmetyinen, K. Mikkola, R. Niemi, E. S. Nyholm, K.
Vepsäläinen (2), S . Vuolanto ja P. Voipio (2) .
Nuorisojaosto on kokoontunut 14 kertaa,
kokouksissa on ollut keskimäärin 87 osanottajaa. Ohjelma on koostunut esitelmistä, värikuvaesityksistä, lintuasemakatsauksista ja muista
ajankohtaisista aiheista . Jaoston johtokunnassa
ovat toimineet kand . I. Sten puheenjohtajana,
yo . Karno Mikkola varapuheenjohtajana, yo .
O. Paasivirta sihteerinä, op . J. Kuronen rahastonhoitajana (marraskuun loppuun asti, joulukuun alusta kand. M. Aro), arkistonhoitajana
yo . T. Vuolanto, jäseninä yo . O. Kivivuori ja
teinit R. Rintala, P. Puhjo ja O. Saksela. Jaos-,
ton julkaiseman Lintumies-lehden tilaajamäärä
on uusien levikistä huolehtivien henkilöiden
suorittaman tehokkaan mainostuksen vuoksi
noussut huomattavasti. Lehden päätoimittajana
on edelleen toiminut toht . O. Hilden, toimitussihteerinä kand . S. Vuolanto . Lehti on ilmestynyt 104-sivuisena, kirjoituksia on ollut 23,
tiedonantoja 18 .
ILKKA STEN

Sihteeri

SLY :n toimihenkilöt alkaneella
toimintakaudella
Vuosikokouksessa 20 .3 .1969 valittiin SLY:n
johtokuntaan seuraavat henkilöt : puh.joht. prof .
L. v. Haartman, varapuh.joht. metsänhoit . K.
Raitasuo, siht . maist. Helmi-Irene Saurola, rahastonhoit . prof . J. Paatela, kirjastonhoit . lis.
K. Mikkola, muut jäsenet dos. G. Bergman,
dos. M. Helminen ja dos. O. Hilden, kaikki
Helsingistä. Tilintarkastajiksi valittiin ekon .
B.-G. Kumlander ja varat. T. Viljo, varalla
maist. H. Ahlquist ja toht . A. Haapanen .

Havainnointi ja rengastus Korppoon Jurmon
lintuasemalla
Huolimatta siitä, että Ornis Fennicassa (1/1965,
s. 17) kehoitettiin kaikkia Jurmoon aikovia
ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen asettamiin yhdysmiehiin, on saarelle ilmaantunut odottamattomia
retkeilijöitä . Tästä on aiheutunut haittaa saaren asukkaille, pesimälinnustolle ja lintuaseman
toiminnalle. Näin ollen on välttämätöntä, että
jokainen Jurmoon vuorokautta, paria pitemmäksi ajaksi aikova ottaa ennakolta yhteyttä
lintuaseman hoitajaan, biol .yo. Hannu Myrskyyn, Juhannuskatu 12 A, Turku, puh. 391157 .
Lintuaseman ahtaisiin tiloihin voidaan majoittaa enintään 6 henkeä, eikä telttailu saatujen
kokemusten mukaan ole suotavaa . Lyhyiden
vierailujen yhteydessä on kuitenkin muistettava, että rengastusta saa Jurmossa suorittaa vain
aseman renkailla. Kaikki lintuasematoiminnan
ulkopuolella Jurmossa tehdyt havainnot pyydetään lähettämään yllämainittuun osoitteeseen .
Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y .
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