Tringan toimintastrategia vuosille 2017–2021
Yhdistyksen visio
Lintujen ja muun luonnon monimuotoisuus on ihmisille tärkeää. Tringa edustaa Uudellamalla sitä
viidesosaa suomalaisista, joka harrastaa lintuja.
Tringa on myös suojelu- ja asiantuntijajärjestö. Tringa kerää, julkaisee ja välittää tietoa linnuista
sekä osallistuu linnustoon vaikuttavaan päätöksentekoon.
Tringa tunnetaan ja sen toimintaan on mukava osallistua. Olemme osa BirdLifeä.

Yleiset tavoitteet
Tringan näkyvyys lisääntyy. Tringan rooli alueensa lintujen ja lintuharrastuksen asiantuntijana
kasvaa.
Toiminta yhtäällä ammattimaistuu ja toisaalta vapaaehtoisten panos toiminnassa kasvaa.
Yhdistys uusiutuu digitalisoituvassa maailmassa ja uusien lintuharrastusryhmien palvelemisessa.
Tietoa linnustosta kerätään ja sen käyttöä suojelussa, tutkimuksessa ja viestinnässä edistetään
yhteistyöllä, aloitteilla ja julkaisuilla.
Viestintä on mukana yhdistyksen kaikessa toiminnassa. Tieto Tringan toiminnasta ja tapahtumista
tavoittaa kaikki kiinnostuneet yhdistyksessä ja sen ulkopuolella.
Tringan toiminta on läpinäkyvää ja valinnoissa huomioidaan eettiset näkökohdat.

Linnustonsuojelu
Päävastuu: suojelutoimikunta, suojelusihteeri

 Toiminta tukee BirdLife Suomi ry:n kansallisia ja kansainvälisiä suojelutavoitteita.
 Tringalla on suojelusihteeri. Yhdistyksen suojeluresursseja lisätään varainhankinnalla.
 Kustannustehokkuutta haetaan vaikuttamalla ensisijaisesti laaja-alaisiin
maankäyttöhankkeisiin kuten maakunta- ja yleiskaavoihin.
 Yhdistyksellä on maakunnallisesti tärkeistä lintualueista ajantasainen linnustotieto. Näiden
alueiden, erityisesti pääkaupunkiseudun kasvupaineen alueiden, maankäyttöuhkiin
puututaan.
 Toimitaan linnuille vahingollisten hallinnollisten päätösten muuttamiseksi.

 Kosteikkolinnuston tilaa parannetaan yhteistyössä maanomistajien ja hallinnon kanssa.
 Kustannustehokkuutta toimintaan haetaan paneutumalla ennakoivaan ja aloitteelliseen
toimintaan erityisesti laaja-alaisissa maankäyttöhankkeissa.

Linnustonseuranta
Päävastuu: lintuasematoimikunta, havaintotoimikunta, suojelutoimikunta, IBA-vastaava, aluevastaava






Turvataan Hangon lintuaseman toiminta: asema pidetään kunnossa ja miehitettynä.
Yhdistyksellä on ajantasaisin tieto alueensa linnustosta.
Julkaistaan entistä enemmän tietoa alueemme linnustosta.
Osallistutaan valtakunnallisiin linnustoseurantoihin ja toteutetaan tarpeen mukaan omia
seurantoja.

Yhdistyksen kehittäminen ja vaikuttavuuden parantaminen
Päävastuu: hallitus, yhdistystoimikunta, järjestösihteeri, mediatoimikunta, toiminnanjohtaja










Osallistuvien vapaaehtoisten määrä kasvaa ja osaamista kehitetään koulutuksin.
Toimintaa hankkeistetaan ja varainhankinta ammattimaistuu.
Viestintää ja tiedottamista ammattimaistetaan laatimalla viestintästrategia.
Yhdistyksen sähköisiä arkistoja kehitetään ja kunnostetaan.
Nuorisotoimintaa on aina tarjolla.
Pitkällä aikavälillä Tringa hankkii maata linnustonsuojelutarkoitukseen.
Yhteistyötä naapuriyhdistysten kanssa kehitetään.
Tringa laatii eettisen ohjeen, jota noudattaa mm. hankinnoissa ja sijoituksissa.

Jäsenistön palveleminen ja osallistaminen
Päävastuu: hallitus, järjestösihteeri, mediatoimikunta










Lintukuvaus on jäsenistön palvelun uusi painopistealue.
Yhdistyksen palveluissa huomioidaan suomi, ruotsi ja englanti.
Retkitoimintaa kehitetään ja tarjontaa monipuolistetaan.
Lintukursseja ja opastuksia tarjotaan jäsenistölle ja maksusta ulkopuolisille monipuolisesti.
Helpotetaan harrastajien alueellista yhteydenpitoa uusin mediasovelluksin.
Havaintoaineistoja julkaistaan pitkälle jalostetuissa muodoissa.
Tapahtumia hyödynnetään jäsenistön palvelemisessa.
Aktiiveille järjestetään säännöllisesti palaute- ja koulutustilaisuuksia.

