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HANGON
LINTUASEMAN 

VUOSIKERTOMUS
2018

Vuosi 2018 oli Hangon lintuasemalle eli Haliakselle 
suurten muutosten aikaa. Asemalle rekrytoitiin ensimmäinen 

siivilipalvelusmies, pitkäaikaishavainnoija Aatu Vattulainen eläköityi, 
uudet asemanhoitajat aloittivat ja uusien verkkosivujen sekä 

muuttolintuselain Haahkan työstäminen käynnistyi. Lisäksi 40 vuotta 
täyttävän aseman kunniaksi suunniteltiin monenlaista toimintaa.

Teksti Hanne Kivimäki,
Jari Laitasalo ja Aleksi Lehikoinen 

Vuosi 2018 oli Haliaksen 40. toiminta-
vuosi. Viime vuosien tapaan havainnoitsi-
joita oli kaikkina 365 vuorokautena ja ase-
malla yöpyi yhteensä 92 miehittäjää. 
Kevään jaksolla 1.1.–30.6. eniten havain-
nointivuorokausia kertyi Aatu Vattulai-
selle (181), Tomas Swahnille (74), Jonne 
von Hertzenille (41), Markus Lampi-
selle (27) ja Jari Laitasalolle (23). Syys-
kaudella 1.7.–31.12. eniten paikalla olivat 
Aatu Vattulainen (184), Tomas Swahn 
(119), Aki Aintila (31), Markus Lampinen 
(28) ja Sebastian Andrejeff (27).
 Havainnoitsijoiden kannalta vuosi 
oli ainutlaatuinen. Maaliskuussa Haliak-

selle rekrytoitiin ensimmäinen siviilipal-
velusmies, Tomas Swahn. Asemalla vie-
raili syksyllä viikon ajan myös TET-har-
joittelija Olli Keskikallio. Merkittävin 
muutos – ja muutto – koettiin vuoden 
lopussa, kun asemalla vuodesta 1995 
keväin ja syksyin sekä vuodesta 2002 
alkaen ympärivuotisena päähavainnoi-
jana toiminut Aatu Vattulainen eläköityi. 
Aatu vietti Haliaksella kunnioitettavat 
8344 havainnointivuorokautta ja havaitsi 
308 lintulajia. Halias kiittää! 
 Muutoksia tapahtui muissakin aktii-
vien pesteissä. Asemanhoitaja Aleksi 
Lehikoinen ”eläköityi” 17 vuoden pes-

tinsä jälkeen vuoden 2017 lopussa, ja 
vuoden 2018 alusta asemanhoitajina 
aloittivat Jari Laitasalo ja Hanne Kivi-
mäki. Lisäksi varauksista ja lupa-asioista 
vastaa edelleen asemanhoitaja Kari 
”Soiska” Soilevaara. Soiska on toimi-
nut asemanhoitajana vuosina 2000–
2008 ja uudelleen vuodesta 2015 lähtien. 
Hän on käynyt Haliaksella 37:nä eri 
vuonna ja toiminut Tringassa eri tehtä-
vissä vuosien varrella. Soiska valittiinkin 
vuoden tringalaiseksi joulukuussa 2018.
 Aleksi Lehikoinen ahertaa yhä Hali-
aksen asioiden parissa Halias-toimikun-
nan (ennen Tringan lintuasematoimi-
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LAJI MÄÄRÄ LAJI MÄÄRÄ LAJI MÄÄRÄ LAJI MÄÄRÄ

Kanahaukka 1 Keltavästäräkki 3 Lehtokerttu 57 Isolepinkäinen 3

Varpushaukka 220 Västäräkki 15 Mustapääkerttu 68 Närhi 44

Ampuhaukka 1 Tilhi 4 Idänuunilintu 1 Pähkinähakki 5

Tylli 5 Peukaloinen 40 Hippiäisuunilintu 1 Kottarainen 1

Isosirri 5 Rautiainen 43 Taigauunilintu 4 Pikkuvarpunen 5

Suokukko 1 Punarinta 531 Sirittäjä 9 Peippo 171

Suosirri 18 Satakieli 9 Tiltaltti 75 Järripeippo 13

Liro 3 Sinirinta 6 Pajulintu 383 Viherpeippo 16

Jänkäkurppa 1 Sinipyrstö 1 Hippiäinen 927 Vihervarpunen 134

Lehtokurppa 4 Leppälintu 30 Tulipäähippiäinen 1 Hemppo 1

Merilokki 3 Pensastasku 3 Harmaasieppo 23 Urpiainen 96

Käki 2 Mustarastas 57 Pikkusieppo 4 Tundraurpiainen 2

Lehtopöllö 2 Räkättirastas 12 Kirjosieppo 33 Punavarpunen 9

Sarvipöllö 8 Laulurastas 55 Viiksitimali 2 Punatulkku 50

Suopöllö 2 Punakylkirastas 16 Pyrstötiainen 3358 Nokkavarpunen 1

Helmipöllö 11 Kulorastas 5 Sinitiainen 5116 Keltasirkku 8

Kehrääjä 6 Kultarinta 41 Talitiainen 1763 Pajusirkku 8

Käenpiika 5 Ruokokerttunen 31 Kuusitiainen 1551

Yhteensä 15947Harmaapäätikka 4 Viitakerttunen 7 Töyhtötiainen 2

Palokärki 12 Luhtakerttunen 10 Hömötiainen 328

Käpytikka 4 Rytikerttunen 11 Lapintiainen 7

Lajeja 89
Pikkutikka 1 Kirjokerttu 1 Pähkinänakkeli 2

Metsäkirvinen 24 Hernekerttu 194 Puukiipijä 151

Niittykirvinen 2 Pensaskerttu 41 Pikkulepinkäinen 3

Taulukko 1. Hangon lintuasemalla rengastetut linnut vuonna 2018.

Rengastaja ja asema-aktiivi Markus
Lampinen esittelee lintujen rengastusta

yleisöretken osanottajille syyskuussa 2018.
©  Aleksi Mikola
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kunta) puheenjohtajana. Toimikuntaan 
valittiin vuoden 2018 alusta hänen lisäk-
seen Aki Aintila, Jonne von Hertzen, 
Heikki Karimaa, Hanne Kivimäki, Mar-
kus Lampinen, Jari Laitasalo, Risto 
Nevanlinna, Kari Soilevaara ja Ina Tirri. 
Toimikunta kokoontui vuoden aikana 
usein ja suunnitteli sekä toiminnan kehit-
tämistä että aseman kunnostamista ja 
modernisointia. Tarkempi kehittämis-
suunnitelma on esitetty tämän lehden 
artikkelissa (Lehikoinen A. ym.) Myös juh-
lavuoden tapahtumia ja uusia nettisivuja 
(www.halias.fi) valmisteltiin ahkerasti.
 Yhteistyö Metsähallituksen kanssa 
jatkui vuonna 2018. Uddskatanin alueen 
vuokra Metsähallitukselle maksettiin 
sopimuksen mukaisina palveluina, joi-
hin kuuluivat esimerkiksi 
pesimälintulaskennat sekä kesätalkoissa 
tehdyt piha-alueen kunnostustoimet. 
Heinäkuisten kesätalkoiden lisäksi 
kevättalvella pidettiin polttopuutalkoot. 
Molemmissa oli runsaasti aktiiveja 
ahkeroimassa ja tulosta syntyi! Uudet 
aktiivit ovat lämpimästi tervetulleita 
mukaan talkoisiin. Lisäksi Halias-toimi-
kunta kokoontui marraskuussa asemalla 
sisätilojen kunnostamisen ja uudistami-
sen merkeissä.
 Vuonna 2018 aseman talous oli 
vakaa Tringan tuen ansiosta. Talouden-
hoitajana toimi Markus Lampinen. Kult-
tuurirahasto ei valitettavasti myöntänyt 
apurahaa aseman toimintaan, mutta 
Alfred Kordelinin säätiö myönsi apura-
han Haahka-muuttolintuselaimen työs-
tämiseen. Asemamaksuja (25€, opiskeli-
joilta, työttömiltä ja vähävaraisilta 10€) 
kertyi yhteensä 1143€. Aseman tuki-

”Lintuja 
rengastettiin 

selvästi keskiarvoa 
enemmän ja 

kaikkiaan 89 lajia.”

maksu oli 50€. Edesmenneen entisen 
asemanhoitajan Ilkka ”Emu” Lehtisen 
muistolahjoitus 2000€ kohdistui Haliak-
sen toimintaan. Lisäksi saatiin tavara-
lahjoituksia rengastustoimintaan Spi-
dertechin Jan Norbladilta sekä Dick 
Forsmanilta – kiitos tuesta!

HALIAKSEN LINTUVUOSI 2018 
Asemalla havaittiin vuoden aikana 231 
lintulajia, joista kevätkaudella (1.1.–
30.6.) 203 ja syyskaudella (1.7.–31.12.) 
212. Rengastajatilanne oli hyvä: yhtäjak-
soinen rengastus järjestyi siviilipalvelus-
miehen ansiota keväällä ja syksyllä. 
Vaellussyksy oli erinomainen lämpimän 
kesän myötä. Lintuja rengastettiin sel-
västi keskiarvoa enemmän ja rengastet-
tuja lajeja oli kaikkiaan 89. 

Talvi
Leudon alkutalven jälkeen sää kylmeni 
helmikuun puolivälissä, jolloin myös 
meri alkoi jäätyä. Vesilintuja näkyi muka-
vasti läpi talven. Isokoskeloita ja alleja oli 
alueella useita satoja. Mielenkiintoisia 
talvikauden havaintoja oli mm. naaras 
allihaahka 13.1. Ensimmäinen juhlapukui-
nen haahkakoiras havaittiin jo 26.1., 
mutta seuraavat vasta 20.3. Kaksi puna-
sotkaa viihtyi alueella 24.1.–3.2. Muutto-
haukka havaittiin 30.1. sekä 23.2. Tammi-
kuussa tehtiin myös kaksi havaintoa ris-
kilöistä. Varpuslinnuista luotokirvinen 
havaittiin 4.–5.1. paikallisena, kirjosiipikä-
pylintu muutti 18.1. Runsaslukuisena ete-
läisessä Suomessa talvehtinut järripeippo 
näkyi myös Haliaksen ilmatilassa: 31.1. 
125m sekä 14.2. 112p.

Kevät
Kevätmuutto käynnistyi pakkasten vielä 
vallitessa maaliskuun puolivälin jälkeen, 
mutta kiihtyi vasta huhtikuun alussa. 
Maaliskuun loppuun mennessä kevään 
yhteislajimäärä oli 90. Huhtikuun vii-
meisenä päivänä lajisumma oli kohon-
nut jo 165 lajiin.
 Haahkamuutto oli erityisen hienoa. 
6.4. asemalta havaittiin 15280 muuttavaa 
haahkaa. Kevään muuttopäivien huippu-
lukemia edustivat myös sepelrastaat, 
joita havaittiin 17.4. 3m, 21.4. 3m sekä 
22.4. 2p. Lisäksi 23.4. muutti 981 kuovia 
ja 26.–27.5. yhteensä 6242 isoa kahlaajaa, 
joista 934 määritettiin tundrakurmits-
oiksi, 194 isosirreiksi ja 142 punakui-
reiksi. Parhaat sepelhanhien muuttopäi-
vät olivat 28.5. 8000m sekä 29.5. 6067m. 
Sepelhanhien kevään yhteismäärä oli 
25583m. 
 Haliaksella osallistuttiin valtakun-
nalliseen Tornien taistoon, jossa Haliak-
sen joukkue havaitsi 103 lajia ja ylsi jae-
tulle 12. sijalle.

Lapintiaisen Poecile cinctus syysvaellus ulottuu harvoin 
Haliakselle saakka. © Aleksi Lehikoinen

Sinipyrstö Tarsiger cyanurus on runsastunut Suomessa, Haliaksen 
ensimmäinen havainto tehtiin 30.9.2017. © Aleksi Lehikoinen
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Kesä 
Uddskatanin pesimälinnusto kartoitet-
tiin jälleen osana Metsähallituksen 
vuokrasopimusta. Laskenta tehtiin noin 
2,5km pitkällä linjalla Uddskatanin ete-
läkärjestä Gåsörsuddenille.
 Kesäkuussa tehtiin myös saaristo-
lintulaskennat osana kansallista saaris-
tolintuseurantaa, joita on tehty vuosina 
2005, 2009, 2012, 2015, 2018. Haahkojen 
määrä jatkaa laskuaan. Samoin merilok-
kien määrä on pudonnut kolmannek-
seen (2018 3 paria, vuosien 2005–2015 
keskiarvo 9 paria). Meri- ja valkoposki-
hanhien pesintöjä ei löytynyt lainkaan, 
vaikka alueella on pesinyt useita pareja 
2009–2015. Lapintiiran ja kalalokin mää-
rät olivat normaalilla tasolla. Kyhmy-
joutsenia (2015: 11, 2018: 16 paria) ja iso-
koskeloita pesi ennätysmäärä. Isokos-
kelo on saattanut hyötyä lisääntyneestä 
pöntötyksestä alueella. Luotokirvisten 
määrä on myös kasvanut hurjasti. Lajia 
ei havaittu vuosien 2005 ja 2009 lasken-
noissa ollenkaan. Seuraavan kerran las-
kennat tehdään 2021.
 Punaisen listan lajeista asema-alu-
eelta löytyi mm. vaarantunut kirjo-
kerttu. Lintu lauloi löytöpäivänä 19.5. ja 
havaittiin viimeisen kerran 4.6. Edelli-
nen havainto lajista on vuodelta 2013. 
Keskikesän muuttajista mainittakoon 
pikkukäpylintu 2.7. 636m sekä kirjosiipi-
käpylintu 18.7. 2m. Haahkoja laskettiin 
eniten 1.6.: 11000p 1120m.

Syksy 
Syksyn linnusto oli keskivertoa run-
saampi sekä muuttojen että rengastus-
ten osalta. Varpushaukkoja muutti syk-
syn aikana yhteensä 5864m. Paras päivä 
oli 23.9. 406m. Elokuussa metsäkirvisen 
päämuutto osui kolmelle päivälle (15.8. 
2840m, 20.8. 10381m sekä 28.8. 3900m) 
syksyn yhteissumman ollessa 23759m. 
Peräti 236m harmaasieppoa havaittiin 
29.8.
 Syyskaudella asemalla rikottiin 
useita muuttoennätyksiä. Aseman histo-
rian viidenneksi suurin suosirrimuutto 
(819 m) laskettiin 30.9., ja loppusyksyn 
nuorten lintujen muutto kieli onnistu-
neista pesinnöistä Venäjän tundralla. 
23.9. nähtiin neljä muuttohaukkaa, mikä 
sivusi Haliaksen ennätystä. Pikkuvar-
pusten muuttoennätys, 835 lintua, las-
kettiin 4.10. Hyvän pesimävuoden siivit-
tämä muuttoennätys koettiin myös sini-
tiaisilta 10.10. (8617m) sekä talitiaisilta 

Kuva 1. Närhien vuosittaiset syksyiset muuttajamäärät Hangon lintuasemalla 1979–2018.

Kaikille avoimia Haliaksen 40-vuotisjuhlia vietettiin 17.2.2019 Luonnontieteellisellä 
keskusmuseolla. © Markus Kanninen

Kuva 2. Lapintiaisen syyssummat (paikalliset ja muuttavat) Hangon lintuasemalla 1979–2018.
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”Havainnoijaksi 
asemalle ovat 

tervetulleita kaikki 
perusmääritystaidot 

omaavat 
harrastajat.”

13.10. (7761m). Voimakas allimuutto, 
43000 lintua, laskettiin 20.10., jolloin 
nähtiin myös ennätystä hipova määrä 
urpiaisia 3583m.

VAELLUSLINNUT
Vaelluslintujen syksy oli keskimääräistä 
parempi pöllöjä ja tikkoja lukuun otta-
matta (Taulukko 1). Pöllöjen lukumää-
rää selittää muualla Suomessa vallinnut 
huono myyrätilanne. Runsain rengas-
tettu pöllö oli helmipöllö 11 yksilöllä 
(Taulukko 1). Pikkutikkoja havaittiin 
kuusi muuttavaa, valkoselkätikkoja yksi 
ja pohjantikkoja ei ensimmäistäkään.

 Runsaina muuttivat närhet (Kuvat 
1), tali- (35252m) ja sinitiaiset (45059m), 
mutta myös kuusi- (12693m), pyrstö- 
(5841m) ja etenkin lapintiaiset. Lapinti-
aisen esiintyminen – 11 yksilöä, joista 7 
rengastettiin – oli aseman historian kol-
manneksi suurin. Havaintoja on tehty 
enemmän vain 1991 ja 1994, ja 
2010-luvulta on vain yksi aikaisempi 
havainto (Kuva 2). Närhen syyssumma 
(7881m) oli historian toiseksi suurin 
(Kuva 1), vain vuonna 2010 laji on ollut 
runsaampi. Pähkinänakkelin (27m) ja 
-hakin (419m), punatulkun (4169m) sekä 
käpylintujen (pikku- 1299m, iso- 263m ja 
kirjosiipikäpylintu 4m) syysmäärät oli-
vat kohtalaisia. Tilhiä nähtiin vaisut 
2479m.

RENGASTUKSET  
Vuoden 2018 aikana asemalla saatiin jär-
jestettyä yhtäjaksoiset kevät- ja syysren-
gastuskaudet 24.3.–10.6. sekä 23.7.–30.11. 
Tästä suuri kiitos asemarengastajille 
sekä erityisesti asemarengastusluvan 
omaavalle siviilipalvelusmiehelle Tomas 
Swahnille! Vuoden aikana Haliaksella 
rengastettiin 15948 lintua, selvästi keski-
arvoa enemmän. Hyvän pesimävuoden 

ansiosta asemalla hätyyteltiinkin ennä-
tyksiä päivittäisissä määrissä. Esimer-
kiksi 10.10. rengastettiin yhteensä 1597 
lintua. Tämä on aseman neljänneksi 
suurin rengastusmäärä yhden päivän 
aikana. 

HARVINAISUUDET
Haliaksella nähtiin useita harvinaisuuk-
sia, joista asemalle uusi ja 314. laji oli 
punapäänarsku. Koiras ja naaras viihtyi-
vät Uddfladanilla 15.–22.4. ja vaikka lin-
tujen nähtiin parittelevan useasti, ne 
eivät jääneet pesimään. Aseman toinen 
tulipäähippiäinen tuli verkosta 2.10. 
Syksyllä havaittiin lisäksi aseman kol-
mas ja neljäs sinipyrstö (10.9. ja 7.10.) 
sekä europaeus-alalajin pyrstötiainen (2 
rengastettua 14.10.).
 Kevään pikkuharvinaisuuksia edus-
tivat hrota-alalajin sepelhanhet 1. ja 2.6., 
haarahaukat 22. ja 30.4. ja 25.6, leveä-
pyrstökihu 27.4., pikkukajavat 22.3. ja 
6.5., riuttatiira 26.5., turturikyyhky 26.5., 
idäntiltaltti 2.6. sekä pohjansirkkukoiras 
5.5. Keltahemposta tehtiin useita havain-
toja välillä 26.4.–25.5. Todennäköisesti 
yksi ja sama kyhmyhaahka nähtiin bunk-
kerilta viidesti 3.–8.4.
 Syyspuolen pikkuharvinaisuudet 
olivat haarahaukka 16.7., punajalka-
haukka 3.9., heinäkurppa 12. ja 18.–20.8., 
kaksi leveäpyrstökihua 9.10., isokirvinen 
8.9., iso-/mongoliankirvinen 9.9., hippi-
äisuunilintu 14.10., viitatiainen 1.10. ja 
pussitiainen 19.–20.10. Riuttatiiroja näh-
tiin useita elokuun aikana ja ensimmäi-
sen kalenterivuoden lintu piipahti vielä 
3.10.! Aseman ensimmäinen syksyinen 
kyhmyhaahka nähtiin 8.10. Taigauuni-
lintu havaittiin seitsemästi, viimeisin 
8.11. (kashmirinuunilinnun mahdolli-
suus poissuljettu).
 Mukavia havaintoja riitti lämpimän 
syksyn ansiosta vielä marraskuullekin. 
Pikku-uikku nähtiin 9.–13.11., pikkuka-
java 3. ja 11.11., virtavästäräkki 23.10., 1.11. 
ja 4.11. sekä idäntiltaltti 5.11. Kolme tun-
turikiurua muutti 4.11. ja kaksi lintua 
viihtyi alueella 20.–25.11. 

HALIASRETKET 
Vuoden 2018 aikana Haliakselle tehtiin 
useita retkiä, ja kymmenet innokkaat 
kävijät saivat kuulla linnuista ja aseman 
toiminnasta. Tringan nuorisojaosto kävi 
asemalla kahdesti, huhtikuussa oppaa-
naan Teemu Sirkkala ja elokuussa 
oppaanaan Markus Lampinen. Huhti-

kuussa asemalla kävivät myös Symbi-
oosin opiskelijat Aki Aintilan opasta-
mana. Tringan viikonloppuretkeläiset 
kävivät syyskuun lopulla aseman alu-
eella oppainaan Aleksi Mikola ja Teemu 
Sirkkala. Johannes Silvonen ja Aapo 
Salmela johtivat tiaisretken asemalle 
lokakuun alussa.
 Vuoden aikana asemalla vieraili 
muitakin ryhmiä, esimerkiksi koululai-
sia, partiolaisia, toimittajia ja Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon tutkijoita. 
Niemessä riitti muutenkin vilskettä, 
sillä Tulliniemen luontopolulla vierailee 
Metsähallituksen mukaan yli 10000 
kävijää vuosittain. 

HALIAS MEDIASSA  
Toiminnasta viestittiin kotisivujen 
lisäksi pääosin Facebook-sivuilla, joilla 
oli vuoden lopussa 2110 tykkääjää. Eni-
ten somenäkyvyyttä sai punapäänars-
kuja koskeva päivitys, joka tavoitti noin 
16000 henkilöä. Ensimmäisen juhlapu-
kuisen haahkan saapumispäivää veikkasi 
183 henkilöä. Elokuussa asema-aktiivit 
olivat kertomassa Haliaksen toimin-
nasta Viikin Lintumessuilla.
 Vuoden aikana esimerkiksi Yle uuti-
soi nuorten asemaretkestä. Näkyvyyttä 
tuli myös alkuvuonna Ateneumin von 
Wright -näyttelyssä, jossa oli esillä Sanna 
Kanniston asemalla ottamia lintukuvia. 

TUTKIMUS- JA 
JULKAISUTOIMINTA  
Haliaksen aineiston päiväkohtaiset 
muutto- ja paikallismäärät saatiin syk-
syllä 2017 verkkosivuille vapaasti ladat-
tavaksi ja aineistot päivitettiin vuonna 
2018. Aineiston avoimuuden kautta sen 
käytön sekä aineiston ja aseman toimin-
nan arvostuksen toivotaan kasvavan. 
Loppuvuodesta aloitettiin myös aineis-
ton vienti Luonnontieteellisen keskus-
museon koordinoimaan Suomen Lajitie-
tokeskukseen.
 Vuoden 2018 aikana Haliaksesta kir-
joitettiin kaksi julkaisua (Pihlajaniemi 
2018, Keskikallio 2018) ja Haliaksen 
aineistosta pidettiin esitelmä Cambrid-
gen yliopistossa Iso-Britanniassa (Lehi-
koinen 2018). Vuoden 2018 loppuun 
mennessä Haliasaiheisia julkaisuja oli 
yhteensä 132. Julkaisuluettelo linkkei-
neen löytyy osoitteesta halias.fi.
 Myös seman muuttolomakkeiden tal-
lennusprojekti eteni, ja kokonaisuudesta 
uupuu enää viitisen vuotta. Tulevaisuu-
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den tavoitteena on siirtää tallennus sekä 
aseman tietokanta BirdLife Suomen 
Tiira2:n alle mahdollisen lintuasematyö-
kalun avulla.

TULE MUKAAN! 
Havainnoijaksi asemalle ovat tervetul-
leita kaikki perusmääritystaidot omaa-
vat harrastajat. Varaukset tehdään ase-
manhoitajille sähköpostitse (halias@
halias.fi) viimeistään kaksi päivää ennen 
asemalle menoa. Samalla saat kulkulu-
van alueelle.

 Asemalla pääsee käymään myös esi-
merkiksi avoimien ovien päivänä 
10.8.2019 tai Tringan päiväretkillä. Jos 
haluat järjestää ryhmävierailun ase-
malle, ota yhteyttä asemanhoitajiin.
 Tulliniemen eteläisimpään kärkeen 
johtaa avoin luontopolku, jolla voi ret-
keillä myös omatoimisesti. Luontopolku 
lähtee Vapaasataman parkkialueen 
läheltä ja sen pituus on edestakaisin noin 
seitsemän kilometriä.
 Haliaksen omaan tukirinkiin, Hali-
aksen ystäviin, voi liittyä kuka tahansa 

luonnosta ja linnuista kiinnostunut. 
Tuen avulla jatketaan pitkäjänteistä seu-
rantatyötä sekä tiedottamista ja ympä-
ristökasvatusta. Katso lisää osoitteesta 
www.halias.fi/ystavat.
 Voit myös seurata meitä Faceboo-
kissa tai Instagramissa.
 Tervetuloa Uddskatanille! 

KIITOKSET
Kiitos rengastustietojen kokoamisesta 
Ina Tirrille!


