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Linja- ja pistelaskentojen osanottajille     22.5.2017 
     

Luonnontieteellisen keskusmuseon LUOMUS ja BirdLife Suomen yhteistyönä toteuttamissa 
maalintuseurannoissa laskettiin kesällä 2017 yhteensä 64 pistereittiä, 2 kartoitusaluetta, 55 linjaa 
(mukana 26 Venäjän linjaa) ja 286 vakiolinjaa. Suuret kiitokset kaikille seuranta-aineiston 
kokoamiseen osallistuneille (nimilista lopussa), meitä on yhä suurempi joukko! Jokainen laskenta on 
tärkeä. 

Vuoden 2018 laskentojen iloinen uutinen on, että vakiolinjatulosten tallentamiseen on saatu käyttöön 
kauan odotettu uusi järjestelmä. Havaintojen pikasyöttömahdollisuuden toivotaan helpottavan ja 
nopeuttavan tulosten palauttamista. Erittäin toivottu edistysaskel on tulospalvelu, joka tulee 
antamaan lähes reaaliaikaisen tiedon kesän lintutilanteesta. Uuden järjestelmän myötä on mahdollista 
ilmoittaa linjoilta myös nisäkäshavainnot. Lisäksi järjestelmän kautta laskijat voivat muun muassa 
tarkastella vanhoja vakiolinjahavaintojaan. 

Tänä kesänä linjalaskennoissa kerätään tietoa pönttöjen ja luonnonkolojen määristä 
Luonnonvarakeskuksen ja Luomuksen tutkimukseen. Alla kerrotaan myös linjalaskijoiden omasta 
WhatsApp -ryhmästä sekä kerrataan ohjeet muun muassa GPS:n käytöstä, turvaohjeista ja 
pesäkorttitutkimuksesta. Muistutamme pistelaskennoista ja tulosten palauttamisesta. Lopussa 
kerrotaan esimerkkejä projekteista, joissa maalintuseurantojen aineistoa käytetään hyödyksi. 

Tämä kirje on luettavissa Linnustonseurannan sivuilta: 

https://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta 

 

Antoisaa laskentakesää 2018 toivottaen! 

 

Päivi Sirkiä (Linnustonseuranta, Luomus) ja Tero Toivanen (BirdLife Suomi) 

Luomus, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto. Puh. 050 318 2334  

Sähköpostit: linnustonseuranta@luomus.fi ja tero.toivanen@birdlife.fi 

 

Vakiolinjoja laskettiin vuonna 2017 kolmanneksi eniten sitten vakiolinjalaskentojen 
perustamisvuoden 2006 (286; 50,5 % kaikista vakiolinjoista). Erinomaiseen talkooponnistukseen 
päästiin jälleen, vaikka moni useita linjoja varannut laskija joutui jättämään jokusen laskennan väliin 
sateisten säiden takia. Tavoite on, että tulevaisuudessakin laskisimme noin 300 vakiolinjaa vuodessa. 
Näin laskentaotos olisi kattava.  

Voit varata minkä tahansa vakiolinjan, jolle ei vielä ole varausta kesäksi 2018. Vapaana olevien 
vakiolinjojen karttoihin ja sijaintiin voi tutustua osoitteissa: 
http://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php ja 
http://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta => kartta varaustilanteesta. Varaus 
kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta Linnustonseurannasta postitettavat maastolomakkeet ja 
kartat ehtivät perille. Jos kartan ja maastolomakkeen pystyy tulostamaan itse, varauksia voi tehdä 
vielä juuri ennen laskentaa. 

 

Laskentakausi 

Lämpimästä toukokuusta johtuen linjalaskennat voi etelässä aloittaa jo toukokuun viimeisinä päivinä. 
Vastaavasti 16.-17.6. etelässä voivat olla jo turhan myöhäisiä. Maan pohjoisosissa laskentakausi on 
10.-30.6. (tunturissa 5.7. asti). Jos aikataulut tuottavat ongelmia, muista että aina on parempi laskea 
kuin jättää laskenta väliin! 

https://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta
mailto:linnustonseuranta@luomus.fi
mailto:tero.toivanen@birdlife.fi
http://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php
http://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta
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Uusi vakiolinjalaskentojen tallennusjärjestelmä otetaan käyttöön ennen linjalaskentakautta 2018. 
Kiitos uutteralle Luomuksen ICT-tiimille sekä kaikille kehitykseen vinkkejä antaneille laskijoille ja 
testikäyttäjille! 

Järjestelmä on uunituore, ja tätä kirjettä kirjoittaessa kaikki osat eivät ole vielä toiminnassa. 
Esimerkiksi pääsypyynnöt ja kirjautumiset toimivat, mutta mm. tulospalvelu ja ei-vakiolinjoja 
koskevat ominaisuudet ovat vielä kesken. Tavoitteena on ottaa kaikki osat käyttöön 1.6. Ilmoitathan 
käytössä ilmenneet mahdolliset vikatilanteet, ongelmat, puutteelliset ohjeet jne. 
linnutonseuranta@luomus.fi tai puh. 050 318 2334. Myös mahdollisia kehitysehdotuksia otetaan 
edelleen vastaan. 

Linjalaskentajärjestelmä löytyy osoitteesta: https://laji.fi/linjalaskenta 

Valitsemalla ”Vakiolinjat ja ilmoittaminen” pääset katsomaan linjaluetteloa ja linjoja kartalla. 
Ilmoittaaksesi linjan havainnot: 

1. Rekisteröidy ja kirjaudu laji.fi:n (www.laji.fi : oikea ylänurkka).  
2. Kun olet kirjautunut, valitse oikea linja ja pyydä pääsyä lomakkeelle. Käyttäjä pyytää pääsyä 

linjalaskentalomakkeelle vain ensimmäisellä kerralla, myöhemmin käyttäjä tunnistetaan 
linjalaskentatutkimuksen osallistujaksi. 

3. Ennen havaintojen ilmoitusta varaa linja itsellesi (vuonna 2018 varauksiin on vielä käytössä 
vanha varausjärjestelmä http://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php josta 
varaukset eivät välity automaattisesti uuteen järjestelmään). 

4. Valitse ”ilmoita uusi laskenta tälle reitille” ja siirryt ilmoituslomakkeelle. 
 

Tarkempia ohjeita löydät ?-kuvakkeista lomakkeen kenttien vieressä sekä Ohjeet-kohdasta (vasen 
valikko). 

Excel-pohjaista tallennusjärjestelmää ei enää käytetä tulosten ilmoittamiseen. Palautathan tulokset 
pian laskennan jälkeen. Jos tallennat tulokset verkossa, postitse palautetaan maastolomake. Jos käytät 
paperilomakkeita tulosten palauttamiseen, ne toivotaan postitettavan heti laskennan jälkeen 
Linnustonseurantaan. 

 

Pysyvät muutokset reiteillä pyydetään tallentamaan havaintojen tallennukset yhteydessä 
karttaikkunassa. Vain pysyväisluonteiset kierrot tallennetaan, ei esimerkiksi poikkeavasta tulvasta tai 
muusta väliaikaisesta aiheutunutta kiertoa. Reittien aloituspisteitä ei tulisi muuttaa kevein perustein. 
Muuttuneen vakiolinjan karttaa ei enää jatkossa tarvitse postittaa Linnustonseurantaan, koska laskija 
kirjaa reitin muutokset havaintoja tallentaessaan. 

 

Tarkista biotoopit 

Pyydämme laskijoita aktiivisesti tarkistamaan ja korjaamaan maastolomakkeen biotooppiluokitukset 
laskennan aikana. Seurannan kannalta on tärkeää, että sekä lajihavainto että biotooppi ovat oikein! 

 

Nisäkäshavainnot 

Vakiolinjalaskijoiden toivotaan ilmoittavan linjoilla näkemänsä ja kuulemansa nisäkkäät. Jälkiä ei 
ilmoiteta. Jos kirjasit kaikki havaitut nisäkkäät (vaikka niitä olisi ollut 0), muista valita Kaikki havaitut 
nisäkkäät kirjattu -kenttään kyllä. Nisäkkäiden kirjaaminen on pieni lisävaiva, mutta monipuolistaa 
seurantatietojen käyttöä kuten talvilintulaskentojen esimerkki näyttää. Nisäkkäissä voit myös kirjata 
lajilleen määrittämättömiä lajeja, kuten myyrä tai päästäinen. Talvilintulaskentojen tapaan 
luonnonvaraisten lajien lisäksi myös vapaana olevat kissat sekä porot lasketaan. Nisäkäshavaintoja 
kohdellaan kuten lintuhavaintoja eli ne sijoitetaan apu- tai pääsaralle sekä havainnon tyyppi kirjataan. 

mailto:linnutonseuranta@luomus.fi
https://laji.fi/linjalaskenta
http://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php
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Pöntöt ja luonnonkolot 2018 

Laskijoita pyydetään kirjamaan havaitut käyttökelpoisen oloiset linnunpöntöt ja luonnonkolot vuoden 
2018 linjalaskennoissa. Suomessa on yli miljoona linnunpönttöä, mutta kuinka monta luonnonkoloa? 
Luonnonvarakeskuksen ja Linnustonseurannan tutkimuksessa selvitetään tänä vuonna pesimäkolojen 
suhteellista tiheyttä eri habitaateissa ja pönttöjen merkitystä kololinnuille. Pönttöjä tai luonnonkoloja 
ei ole tarkoitus erikseen etsiä tai tarkkailla, vaan kirjata ylös ne, jotka havaitaan lintuhavainnoinnin 
yhteydessä. Jos kirjaat linjalta kaikki havaitsemasi pöntöt ja luonnonkolot, lisää vakiolinjojen 
tallennuslomakkeella Lisätiedot laskennasta -kenttään teksti ”pöntöt kirjattu” (vaikka pönttöjä/koloja 
olisi havaittu nolla). Havaittu pönttö/luonnonkolo kirjataan lähimmän lintuhavainnon lisätietoihin 
(linnun ei tarvitse pesiä pöntössä tai liittyä siihen välttämättä mitenkään). Lisätietoihin kirjataan:  

1) pönttö/kolo;  
2) P/A (= pääsarka/apusarka); 
3) kokoluokka:  

a) PPL = pieni pikkulintu, esim. tiaispönttö, hömötiaisen kaivertama kolo 
b) IPL = iso pikkulintu eli noin kottaraispönttö/käpytikan kolo 
c) pöllö = palokärjen kolon kokoluokka ja sitä suuremmat  

4) metrimäärä (linjan alusta), jolla pönttö/kolo on; 
5) pesiikö pöntössä/kolossa oletetusti se laji, jonka riville havainto ilmoitetaan: K/E (= kyllä/ei) 

Esimerkkejä kirjauksista:  

”pönttö P PPL 1530m K” (=pikkulinnun pönttö pääsaralla kohdassa 1530 m, laji oletettavasti pesii 
pöntössä) 

”kolo P IPL 1645m E” (= ison pikkulinnun luonnonkolo pääsaralla kohdassa 1645 m, laji ei 
oletettavasti pesi kolossa) 

”pönttö A pöllö 2000m E” (= iso, noin pöllökokoluokan pönttö apusaralla kohdassa 2000m, laji ei 
oletettavasti pesi pöntössä) 

 

Linjoilla kirjataan kaikki linnut 

Linjalaskennoissa tulisi ilmoittaa kaikki lintuhavainnot, myös selvästi ylimuuttavat ja lepäilevät 
muuttoparvet. Näin toimien laskijan tekemä tulkinta ei aiheuta vaihtelua kertyvään aineistoon. 
Selvästi muuttavia lintuja tai isoja ruokailijakeskittymiä ei kuitenkaan pidä tulkita pesiviksi pareiksi. 

Uutena mahdollisuutena on merkitä havainnon riville, että laji ei todennäköisesti pesi alueella. 
Kyseisen kentän saat näkyviin klikkaamalla havaintorivin oikeasta laidasta lisäkenttiä näkyviin. ”Laji 
ei todennäköisesti pesi alueella” –valinta tarkentaa muun muassa linjalaskenta-aineiston käyttöä 
atlastarkoituksiin, koska todennäköiset läpimuuttajat voi merkitä erikseen ei pesiviksi. 

 

Vakiolinjojen olosuhdetiedot 

Joutuiko linjalla kiertämään esteitä, pääsikö ojien yli, oliko tie huono, missä sopiva parkkipaikka jne.? 
Ensi kertaa tietylle vakiolinjalle suunnatessa kannattaa tarkastaa mahdolliset edellisen laskijan 
kommentit linjasta. Samoin linjan tuloksia tallentaessa kannattaa vinkata hyvistä puronylityspaikoista 
jne. seuraavalle laskijalle. Myös siitä kannattaa vinkata, jos linjan maasto ei ollut hankalaa, sillä tieto 
voi olla varsinkin aloittelevalle laskijalle rohkaiseva. Reittien olosuhdetiedot on siirretty laskijoiden 
ylläpitämästä Google Docs -dokumentista osaksi uutta tulosten ilmoitusjärjestelmää eli Google Docsiin 
ei siis enää kauden 2018 aikana tehdä muutoksia. Kiitokset Google Docsin ideoineille ja sitä 
ylläpitäneille aktiiveille!  Laskijoiden toivotaan päivittävän linjojen olosuhdetiedot havaintoja 
tallettaessa Reitin kuvaus -kenttään (vuodesta toiseen pysyviä tietoja ja vinkkejä), josta ne ovat 
näkyvissä kaikille kiinnostuneille ja helpottavat tulevien vuosien varauksia suunnittelevia. 
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Väliaikaisia, yhtä laskentaa koskevia olosuhdetietoja (esim. säät) voi kirjata Lisätiedot laskennasta -
kenttään. 

 

GPS-laitteen käyttö vakiolinjalaskennassa on suositeltavaa. Laite auttaa pysymään linjalla ja tätä 
kautta vakauttaa linjalta kertyvää aineistoa. Kiitämme Heikki-Pekka Innalaa linjalaskijan GPS-ohjeen 
laatimisesta! Ohje löytyy linja- ja pistelaskentojen sivulta: 
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/gps_vakiolinjalaskennassa.pdf. 

 

Lintulaskijan turvaohjeessa on jokaiselle laskijalle huomionarvoisia asioita. Olethan jo ladannut 
puhelimeesi Suomi 112 –sovelluksen? Toivomme jokaisen uhraavan hetkisen ohjeen äärellä: 
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lintulaskijan_turvaohje.pdf 

 

Linjalaskennanvertaistuki WhatsApp-ryhmä 

Linjalaskijoiden välistä kommunikointia helpottamaan on olemassa Vilppu Välimäen perustama 
Linjalaskennanvertaistuki -WhatsApp-ryhmä. Ryhmä oli toiminnassa jo vuonna 2017 parinkymmenen 
aktiivilaskijan voimin. Ryhmä on oiva ilo muuten usein yksinäisen linjapuurtamisen rinnalle ja 
nopeaan kuulumisten vaihtoon. Jos lasket linjan tai useamman ja haluat liittyä ryhmään, lähetä 
sähköpostia linnustonseuranta@luomus.fi ja mainitse viestissä nimesi sekä puhelinnumerosi 
(ryhmään liitytään puhelinnumeron avulla). WhatsApp on maksuton pikaviestisovellus, jota käytetään 
yleisesti erilaisten ryhmien keskinäiseen yhteydenpitoon. Käyttääksesi WhatsApp-sovellusta tarvitset 
älypuhelimen, jossa on internetyhteys. 

 

Pistelaskennat  

Pistelaskentoja tehtiin vuonna 2017 64 kpl ja määrä on pienoisessa nousussa. Pistelaskennat ovat 
henkilökohtaisia, ja 20 pisteen laskentareitin voi sijoittaa oman valinnan mukaan. Ennen laskentaa on 
kuitenkin hyvä varmistaa, ettei reitti mene päällekkäin jonkun olemassa olevan reitin kanssa. Jos 
vakiolinjojen laskenta tuntuu fyysisesti liian vaativalta, on oiva vaihtoehto perustaa 
pistelaskentareitti. Näin myös, jos esimerkiksi lähiseudulla kaikki vakiolinjat tulevat vuosittain 
lasketuiksi eikä kaukaisemmille linjoille lähteminen ole mahdollista. Uusia pistelaskentareittejä 
toivotaan erityisesti kulttuuribiotooppeihin ja pensaikkomaille (lisäaineistoa esimerkiksi 
sirkkalintujen, kerttusten ja tervapääskyjen seurantaan). 

 

Pistelaskentojen tulosten ilmoittaminen verkossa 

Pistelaskentojen tuloksia voi lähettää Lintuvaara-järjestelmän kautta sekä paperilomakkeilla. 
Verkkopohjaiseen järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa: https://rengastus.helsinki.fi/. 
Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse tietojen ilmoittamista varten ”Kirjekyyhky”-palvelu. Tämän 
jälkeen pistelaskenta löytyy vasemmasta sivupalkista. Linnustonseuranta lähettää tilillesi esitäytetyn 
lomakkeen pistereitistäsi, joka löytyy kohdasta ”Saapuneet”. Täytä lomake laskentatiedoillasi, ja 
lähetä tiedot lopuksi Linnustonseurantaan klikkaamalla ”Lähetä”-kuvaketta. Voit tehdä 
välitallennuksia niin usein kuin haluat tietojen katoamisen estämiseksi kohdasta: ”Tallenna”. Mikäli 
olet unohtanut salasanasi tai käyttäjätunnuksesi (= havainnoijanumerosi), ota yhteyttä osoitteeseen: 
linnustonseuranta@luomus.fi. 

 

Pesäkorttitutkimus liittyy kiinteästi kesälaskentoihin. Sen keskeisiä tavoitteita on kerätä tietoa eri 
lintulajien pesinnän ajoittumisesta, pesyekoosta ja pesintätuloksesta erilaisissa elinympäristöissä, 
maan eri osissa ja erilaisilla pesimäpaikoilla. Pesätiedot voi ilmoittaa nykyään saman järjestelmän 

http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/gps_vakiolinjalaskennassa.pdf
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lintulaskijan_turvaohje.pdf
https://rengastus.helsinki.fi/
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kautta kuin pistelaskentatiedot https://rengastus.helsinki.fi/. Paperiset pesäkortit käyvät myös 
edelleen, ja niitä voi tilata linnustonseurannasta. 

Sähköisen pesäkortin etu on mm. se että havainnoijalle jää itselleen sähköiset tiedot kortista. 
Pesäkortin ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.luomus.fi/fi/pesakorttitutkimus. 

 

Maalintuseurannan tietoja käytetään monipuolisesti 

Linja- ja pistelaskentojen tietoja on käytetty lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. 
Listasimme alle muutamia tuloksia ja meneillään olevia projekteja, jotka toivottavasti motivoivat 
jatkamaan seurantojen tekemistä! 

1. Uusi lintujen uhanalaisuusarviointi julkaistaan alkuvuodesta 2019. Monen lajin osalta linja- 
ja pistelaskentojen aineistot ovat olleet jälleen arvioinnin kulmakivenä. Arviointien laatu 
pohjaa hyvään laskenta-aineistoon, kiitos kuuluu kaikille laskentoja tehneille! 
 
Suomi raportoi EU:lle lintudirektiivin toimeenpanosta vuonna 2019. Vuoden 2018 
laskentojen tulokset ehtivät mukaan tähän lintupopulaatioiden tilasta kertovaan raporttiin, 
jonka perusteella arvioidaan EU:n onnistumista lajiston suojelussa. Tulevalla raportoinnilla on 
erityisen suuri painoarvo, sillä sen tulisi antaa vastauksia siihen, kuinka EU on onnistunut 
pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Toteutuneet ja toteutumattomat tavoitteet sanelevat todennäköisesti 
EU:n ympäristöpolitiikkaa seuraavilla raportointikausilla. 
 

2. Päivitys kannanvaihtelutietoihin tulossa 
Kesällä ilmestyvässä Linnut vuosikirjassa 2017 päivitetään viime viiden kesän aineistojen 
avulla tiedot 126 maalintulajin kannanvaihteluista ja pitkäaikaismuutoksista 
Linnustonseurannan koordinoimissa seurannoissa. (Väisänen ym. 2018 Linnut vuosikirja 
2017, painossa). 

 

 
Järripeipon pesimäkanta väheni 38 
vuodessa kolmanneksen Pohjois-
Suomessa. Etelä-Suomen kuvaajan 
huipuista näkyy runsas pesiminen etelässä 
1985, 1988 ja 1994–1996. Vuoden 1995 
huipusta luettuna etelän kanta on 
sukeltanut noin kymmenesosaan 
(Väisänen ym. 2018).

3. Pohjolan suolinnut taantuvat 
Suomen, Ruotsin, Norjan, Viron ja Latvian suolintujen tilaa tarkasteltiin tieteellisessä 
artikkelissa. Suolinnut kannat olivat jopa pienoisessa kasvussa Baltiassa, kun taas 
Pohjoismaiden suolinnut vähenivät, kaikkein eniten Suomessa! Suomessa soiden ojitus ja 
kuivattaminen on ollut yleistä, kun taas esimerkiksi Virossa yli 80% avosoista on suojeltu 
(Fraixedas ym. 2017. Biological Conservation 214: 223–232) 
 

4. Biotooppitieto auttaa ymmärtämään elinympäristövaatimuksia 

Linnut vuosikirjassa 2016 käsiteltiin yleisten metsälintujen runsautta suhteessa 
elinympäristöjen piirteisiin. Tutkimus perustuu lintuhavaintojen ja laskijoiden kirjaamien 
biotooppien vertailuun. (Lehikoinen ym. 2017. Linnut-vuosikirja. 2016) 

https://rengastus.helsinki.fi/
http://www.luomus.fi/fi/pesakorttitutkimus
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5. Linjalaskenta-aineistoa euroatlasmallinnukseen 
EBBA2 (European Breeding Bird Atlas) on Euroopan pesimälinnuston toinen 
levinneisyyskartoitus, jonka havaintoaineisto kerättiin vuosina 2013-2017. Suomesta EBBA2-
aineistona käytetään vuosina 2006-2010 kerätyn kolmannen valtakunnallisen lintuatlaksen 
aineistoa, jota täydennettiin vuoteen 2017 asti uusilla havaintotiedoilla (mm. rengastukset, 
Hatikan ja Tiiran aineisto). Perinteisten atlaskarttojen lisäksi euroatlaksessa mallinnetaan 
lajien esiintymistodennäköisyyttä niin sanottujen aikavierailujen perusteella, joissa on tieto 
havaituista lajeista sekä havainnointiin käytetystä ajasta. Suomen aikavierailuaineistona 
käytetään linjalaskentojen aineistoa eli linjalaskijat ovat merkittävässä roolissa Suomen EBBA2 
työssä. Odotamme innolla esiintymistodennäköisyyskarttoja, jotka julkaistaan viimeistään 
2020 euroatlaksen valmistuessa. Lue lisää ja tue Euroatlasta: http://www.ebba2.info/ 
 

6. Seurantauutiset 2018 kertoo lintulaskijoiden roolista myös muussa kuin lintujen kannan 
seurannassa sekä Vuoden 2017 Sisukkaan laskijan, Ilkka Kuvajan tarinan Sodankylän 
Kopsuskuusikon vakiolinjalta: https://www.luomus.fi/fi/seurantauutiset 

 

2017 laskettiin: pistelaskentareittejä 64, vakiolinjoja 286, muita linjoja 55 ja 
kartoituslaskentoja 2  

Laskentoihin osallistui vuonna 2017 122 henkilöä (P = pistereitti, L = linja, V = vakiolinja, K = 
kartoitus; esim. V1 = yksi vakiolinja): 

Aalto, Esa V3, Ahola, Markus L1 V1, Aintila, Aki L2, Ali-Eskola, Hannu P1, Andrejeff, Sebastian V7, Anttila, 
Reijo P1, Auvinen, Ari-Pekka L1 V2, Burgas, Daniel L3, Eriksson, Heikki L1 V20, Gustafsson, Esko P1, 
Haapala, Petri L1, Haikola, Marko P2, Hellman, Erkki P1, Herva, Pyry V7, Hietajärvi, Teuvo (ryhmä) P2, 
Hietanen, Eero P2, Hirvelä, Juhani K1, Honkala, Juha V4, Huolman, Ilpo V1, Hyvärinen, Ismo P1 V1, 
Häkkilä, Matti P1, Högmander, Harri P1, Innala, Heikki-Pekka P5 V17, Jalonen, Terho P1, Jåfs, Åke P1, 
Kangasmäki, Lassi V5, Karimaa, Heikki V2, Kauppi, Hannu V1, Kentta, Jussi V2, Kluen, Edward P1 L3 V10, 
Koivumäki, Kari K1, Kontiokorpi, Jari L3, Koskela, Tapio L4 V2, Kujala, Perttu P3 L1, Kulmala, Turkka V2, 
Kunttu, Panu V10, Kuntze Kim P2 V14, Kuvaja, Ilkka P2 V3, Laamanen, Kari V1, Lahtinen Tuija P1, 
Laitasalo, Jari V7, Laitinen, Maija-Liisa V1, Laitinen, Satu V1, Lampinen, Esa-Matti V2, Laurila, Raimo V1, 
Lehikoinen, Aleksi P1 L6 V7, Lehikoinen, Petteri L3 V9, Lehtinen, Jari V1, Lehtiniemi, Teemu V1, Leppänen 
Pentti P1, Leppänen, Janne V3, Liimatainen, Ilpo P1, Linden, Andreas P1, Lintula, Timo P1, Markkanen, 
Ilkka P1, Meller, Kalle L4, Mettinen, Aki V1, Mikala, Antti P1, Mikkola-Roos, Markku V3, Modig, Marjukka 
P2, Myntti, Tarmo P1, Mäki-Jaakkola, Jyri V1, Norrdahl, Kai P2, Paju, Jaakko V7, Palmgren, Jörgen L1, 
Parkko, Eero P1, Paulaniemi, Niklas V10, Penttilä, Kari P3, Perätie, Timo P3 V2, Piha, Markus V1, Piira, 
Heikki V1, Pynnönen, Jyrki L3, Pöllänen, Antti V2, Rajala, Esko L1, Rantala, Markus V1, Rintamäki, Pekka 
V1, Rissanen, Eelis P2, Ryösä, Markku P1, Räsänen, Pertti V4, Räsänen, Seppo J. V1, Rönkä, Tarja P1, 
Saarinen, Markku J. P1, Saarinen, Petri V3, Sahi, Ilkka P7, Salmela, Aapo L1 V20, Salonen, Valtteri V8, 
Seimola, Tuomas V3, Seppälä, Jari V2, Seppälä, Petri V4, Seppänen, John L2, Silaste, Risto V1, Silvonen, 
Johannes V1, Simula, Jukka P1, Sirkiä, Päivi P1, V5, Sissonen, Matti V3, Sola, Petri L1 V4, Sundström, Joni 
V2, Swahn, Tomas V2, Sykkö, Matti V1, Södersved, Jan V1, Tast, Teemu V1, Timonen, Juhani L1, Tirri, Ina-
Sabrina P1 V8, Toivanen, Tero V4, Topp, Pekka V1, Tornberg, Risto V1, Tuikka, Kimmo P1, Tuomaala, 
Juha V1, Ukkonen, Markku L3 V4, Vakiala, Markku V1, Vasko, Ville V1, Vattulainen, Martti V8, Viljamaa, 
Minna L1, Willamo, Risto P2, Virkkala, Raimo L2, Virtanen, Ismo P1, von Numers, Mikael K1, Võsa, 
Roland V1, Väisänen, Roni L3 V5, Välimäki, Kaisa L3 V3, Väyrynen, Tuomas V2, Yliluoma, Jarmo V2.  
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