Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 2014
41. toimintavuosi

1. Yhdistyksen perustiedot
Rekisterinumero 116.353
Merkitty patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 07.06.1974
Sääntömuutos rekisteröity 21.10.2013
Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys - Helsingforstraktens
Ornitologiska Förening Tringa r.y. Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n jäsen ja sen sääntöjen
tarkoittama paikallisyhdistys. Yhdistyksen perustamispäivä on 24.01.1974.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä lintujen- ja luonnonsuojelua
sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä.
Yhdistyksen toimialue kattaa Uudenmaan maakunnan lukuun ottamatta Porvoon ja Loviisan
seutukuntia. Tringan toimialueella toimii myös kolme muuta lintuyhdistystä (Hakki ry, APLA ry ja
Apus ry). Yhdistyksillä on omat, BirdLife Suomen vahvistamat havaintojenkeruualueet.
Tringan havaintojenkeruualue: Hanko, Raasepori, Inkoo, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Espoo,
Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Sipoo ja Pornainen.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 2580 jäsentä.

2. Hallinto
2.1 Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Seppo Vuolanto, varapuheenjohtaja Erkki Virolainen ja
sihteeri Lea Tähtinen (ei hallituksen jäsen). Muut hallituksen jäsenet olivat Jaakko Asplund,
Eeva-Liisa Korpela, Juha Lindy, Pekka Murejoki, Risto Nevanlinna, Johannes Silvonen ja
Kaisa Välimäki.
Hallitus kokoontui 17 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja toimintaalueeseen liittyviä asioita. Hallituksen lisäksi kokouksissa oli usein mukana yhdistyksen
toimihenkilöitä.
2.2 Toimihenkilöt

Järjestösihteeri Otso Häärä (osa-aikainen)
Suojelusihteeri Aili Jukarainen 15.10. asti, Hanna-Maija Kehvola 16.10. alkaen (osa-aikainen)
Taloudenhoitaja Markus Lampinen
Kirjanpitäjä Merja Taiminen-Vähätalo (BirdLife Suomi ry)
Tringa-lehden päätoimittaja Risto Nevanlinna
Arkistonhoitaja Lea Tähtinen

2.3 Toimikuntien kokoonpanot

Aluerariteettikomitea (ARK) Matti Koivula (pj), Aleksi Mikola (siht., varsinainen jäsen
01.03.2014 lähtien), Petteri Hytönen, Markus Lampinen, Andreas Uppstu, Heikki Vasamies
(10.12.2014 lähtien), Jorma Vickholm (09.12.2014 asti) ja Roni Väisänen (28.02.2014 asti).
Havaintotoimikunta Matti Koivula (aluevastaava, pj), Juhani Ahola, Margus Ellermaa, Otso Häärä,
Aili Jukarainen, Jarmo T. Koistinen, Sampo Laukkanen, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen,
Olli-Pekka Liinalaakso, Antti Mikala, Aleksi Mikola, Markus Piha, Pasi Pirinen, Mikael Ranta,
Juha Saari, Tuomas Seimola, Johannes Silvonen, Marko Teivonen ja Risto Willamo.
Lintuasematoimikunta Ilkka Lehtinen (pj), Aleksi Lehikoinen (asemanhoit.), Petteri Lehikoinen
(asemanhoit.), Petro Pynnönen (taloudenhoit.), Karno Mikkola, Risto Nevanlinna, Petri Saarinen,
Anssi Vähätalo, Aleksi Mikola ja Kaisa Välimäki
Mediatoimikunta Mikko Heikkinen (webmaster, pj), Risto Nevanlinna (Tringan päätoimittaja),
Minna Etsalo ja Kaisa Välimäki
Nuorisojaosto Hanna Hyvönen (pj), Tuukka Dunkel, Aleksi Mikola, Tomas Swahn, Ossi Tahvonen
ja Joonatan Toivanen
Ohjelmatoimikunta Tuomas Seimola (pj), Sampo Laukkanen (harrastajatutk.), Risto Nevanlinna ja
Johannes Silvonen
Retkitoimikunta Roland Võsa (pj), Jaana Sarvala (sihteeri), Hannu Holmström, Jari Laitasalo,
Aleksi Mikola, Markus Lampinen, Juha Lindy, Tuukka Dunkel, Joonatan Toivanen,
Jouni Rytkönen ja Jukka Hintikka.
Tringan BirdLife-retkikummit: Otso Häärä (retkikummivastaava), Aki Arkiomaa, Margus Ellermaa;
Juha Lindy, Anna-Maija Myllynen, Juha Salin, Jaana Sarvala ja Kimmo Virta (Lullula)
Suojelutoimikunta Aili Jukarainen (pj, suojelusihteeri 15.10. asti), Hanna-Maija Kehvola
(suojelusihteeri 16.10. alkaen), Margus Ellermaa (lintualuevastaava), Juha Lindy, Keijo Savola,
Seppo Takatalo (Apuksen edustaja) ja Reijo Pokkinen (Hakin edustaja)
Yhdistystoimikunta Margus Ellermaa (pj), Otso Häärä, Aili Jukarainen, Eeva-Liisa Korpela,
Markus Lampinen, Juha Lindy, Aleksi Mikola, Risto Nevanlinna, Jaana Sarvala ja Kaisa Välimäki
2.4 Toimitilat, arkisto ja kalusto

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat BirdLife Suomi ry:n toimiston yhteydessä osoitteessa
Annankatu 29 A 16, Helsinki, josta Tringa on vuokrannut työpisteen. Myös yhdistyksen arkisto ja
varasto sijaitsevat BirdLifen Annankadun toimisto- ja kellaritiloissa. Lisäksi yhdistys omistaa
lintuaseman Hangon Tulliniemessä Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jonka se on vuokrannut
Metsähallitukselta.
Yhdistyksellä on kaksi kaukoputkea ja datatykki, jotka ovat jäsenten lainattavissa maksutta rajatuksi
ajaksi. Yhtä kaukoputkea säilytetään Viikin Lintuvarusteessa (Koetilantie 1 B 3), toista Ruoholahden
Foto Fennicassa (Itämerenkatu 16). Datatykki on lainattavissa Annankadun toimistolta.
Lisäksi yhdistyksen nuorisojaostolla on kaukoputki ja kiikarit, jotka ovat jaostolaisten lainattavissa.

3. Toiminta
Yhdistys täytti toimintavuonna 40 vuotta. Yhdistyksen viralliset vuosijuhlat järjestettiin 25.01.2014
Poliisien majalla Lauttasaaressa. Juhlavuoden kunniaksi panostettiin erityisesti nuorisotoimintaan ja
jäsenhankintaan. Tringa järjesti pääkaupunkiseudun koululuokille retkiopastuksia keväällä
parhaaseen lintujen muuttoaikaan. Jäsenhankinta onnistui erinomaisesti järjestösihteerin työpanoksen
ansiosta, ja jäsenmäärä nousi vuoden loppuun mennessä yli 250 jäsenellä. Juhlavuosi päätettiin
joulukuun kuukausikokouksen yhteydessä Eläinmuseolla järjestettyyn pikkujoulujuhlaan.
3.1 Kuukausikokoukset

Kuukausikokouksia pidettiin keväällä viisi ja syksyllä neljä. Kokoukset pidettiin Helsingissä
Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) muutoin paitsi joulukuun juhlakokous pidettiin Eläinmuseolla
(Pohjoinen Rautatiekatu 13). Yhdistyksen sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidettiin
kuukausikokousten yhteydessä huhtikuussa ja marraskuussa. Kuukausikokousten ohjelman
järjestämisestä vastasi ohjelmatoimikunta.
Vuoden aikana kokouksissa pidettiin perinteisen tietokilpailun lisäksi kuvaesityksiä ja esitelmiä
lintuharrastuksen eri aloilta Tringan alueelta ja sen ulkopuolelta. Kokouksiin osallistui keskimäärin
40 henkilöä.
Kuukausikokousten ohjelmat
09.01.
06.02.
06.03.
03.04.
08.05.
04.09.
02.10.
06.11.
04.12.

Ekopinnaskaban 2013 tulokset, juhlavuoden valokuvakilpailun julkistus,
Mauri Leivo: Kymmenen parasta kuvaani
Tuomas Seimola: Määrityskuvakilpailu
Juha Laaksonen: Määrityskuvakilpailun purku
Petteri Lehikonen: Kosteikkojen kunnostuksen vaikutus linnustoon
Petro Pynnönen: Tringan retki Eilatiin 3/2014, retkikertomus
Lasse J. Laine: Pantanal - lintujen ja jaguaarien paratiisi Lounais-Brasiliassa
Tuomas Seimola: Vuosaaren kasa ja vanha kaatopaikka - Alati muuttuva lintukeidas!
Jari Peltomäki: Peltsin 20 parasta kuvaa ja tarinoita niiden synnystä
Yhdistyksen 40-juhlavuoden päätösjuhla, Juha Laaksosen valokuvaesitys ja juhlavuoden
valokuvakilpailun tulosten julkistaminen.

3.2 Tiedottaminen

Mediatoimikunta vastasi jäsenlehti Tringan toimittamisesta, muista yhdistyksen painotuotteista,
tiedottamisesta sekä yhdistyksen koti- ja Facebook-sivuista ja sähköpostilista Tringa-verkosta.
Mediaviestintää hoitivat myös puheenjohtaja, suojelusihteeri ja järjestösihteeri omia vastuualueitaan
koskevissa asioissa. Lisäksi jäsentiedottamiseen ja verkkosivujen päivittämiseen osallistui muitakin
yhdistyksen aktiiveja tarpeen ja vastuualueen mukaan.
Alkuvuonna ryhdyttiin julkaisemaan jäsentiedotetta, jossa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja
näkyvyydestä mediassa. Jäsentiedotteita julkaistiin vuoden aikana viisi kappaletta.
Vuoden aikana julkaistiin viisi mediatiedotetta:
- Oikeuskanslerinvirasto puuttui metsästäjiä yksipuolisesti suosivaan poikkeuslupakäytäntöön
- Sinisorsalla jo poikaset Helsingissä – Lämmin kevät aikaistaa lintujen pesintöjä
- Kevään ensimmäinen haahka Haliaksella!
- Haarapääsky ehti jo Helsinkiin
- Hankolainen lintuharrastaja Aatu Vattulainen palkittiin BirdLife Suomen hopeisella
ansiomerkillä
Mediatoimikunta aloitti viestintästrategian laatimisen Tringan 2012-2016 strategian pohjalta.

3.3 Julkaisut

Tringa-lehti ilmestyi neljästi (yhteensä 172 sivua) ja aikataulussa. Tringan päätoimittaja oli Risto
Nevanlinna ja lehden taitosta vastasi Minna Etsalo. Tringaan tuottivat aineistoa pääosin tringalaiset
harrastajat, tutkijat ja valokuvaajat.
Tringan artikkelit käsittelivät lintuharrastusta eri näkökulmista. Lehdessä julkaistiin niin yleistajuisia
kuin tieteellisiä artikkeleita ja lisäksi esimerkiksi kirja-arvioita, tringalaisittain ajankohtaisia uutisia
sekä puheenjohtajan ja suojelusihteerin kolumneja.
Tringa aloitti Kustannusosakeyhtiö Nemon kanssa yhteistyön pääkaupunkiseudun lintupaikkoja yleisölle
esittelevän kirjan julkaisemiseksi, tavoitteena vuosi 2015.
3.4 Verkkosivut, Tringa-verkko ja Facebook-sivu

Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla julkaistiin 97 uutista, joista 34 oli Jarmo
Koistisen lintusääennusteita. Sivustolla oli tapahtumakalenteri, jossa näkyivät kaikki Tringan
jäsentapahtumat. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin Tringa-verkossa (tringa-verkko@helsinki.fi)
Tringa- ja Tiira-lehdissä sekä yhdistyksen Facebook-sivulla. Lisäksi yhdistyksen ylläpitämä Hangon
lintuasema pitää yllä omaa Facebook-sivua.
Alkuvuonna Tringan verkkosivuston Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä oli teknisiä ongelmia,
joita ei saatu tyydyttävästi ratkaistua. Tästä ja muusta ylläpidon hankaluudesta johtuen pidempään
suunnitteilla ollut verkkosivuston uudistus toteutettiin pikavauhtia kevyemmän Wordpressjärjestelmän avulla. Uusi sivusto julkaistiin 08.04.2014. Uudella sivustolla vieraili 46 801 kävijää.
Uutena sisältönä julkaistiin mm. jäsentiedotteita, talvilintulaskentojen tuloksia ja ajankohtaisia
havaintoja. Suosituinta sisältöä olivat ekopinnaskabat, havaintosivut sekä lintukuvakisan voittajien
esittely.
Keskustelua käytiin yhdistyksen sähköpostilistalla Tringa-verkossa, jossa oli vuoden lopussa noin
1200 jäsentä. Verkon jäsenyys ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Yhdistyksen aktiivien käytössä on
myös oma Aktiivit-sähköpostilista (aktiivit@tringa.fi).
Tringan Facebook-sivulla julkaistiin keskimäärin 20 yhdistyksen toimintaan sekä lintuihin liittyvää
juttua ja kuvaa kuukaudessa. Suosituin uutinen oli helsinkiläisen kerrostalon sisäpihalla pesivä
mustarastas, joka sai 109 tykkäystä ja 28 jakoa joissa toiset 142 tykkäystä. Sivulla oli vuoden lopussa
noin 800 tykkääjää.
3.5 Retket

Retkitoimikunta järjesti 39 retkeä: 19 kävelyretkeä, 13 bussiretkeä, 1 hiihtoretken, 1 pyöräretken,
1 veneretken, 2 yön yli -retkeä ja 2 ulkomaanretkeä.
Kävelyretket suuntautuivat pääkaupunkiseudun hyville lintupaikoille kuten Helsingin Viikkiin ja
Espoon Laajalahdelle. Lyhyet kävelyretket ovat tarkoitettu erityisesti vasta lintuharrastuksen
aloittaneille ja sopivat myös perheen pienimmille. Uusia retkiä olivat Vestran ja Vantaan Myyrmäen
kävelyretket keväällä. Bussiretkillä suunnattiin hieman pidemmälle, lähinnä Uudenmaan
lintukohteille kuten Hankoon.
Yön yli -retket olivat Rönnskärin lintuaseman arktikaretki ja Kristiinankaupungin retki toukokuussa.
Ulkomaanretket suuntautuivat maaliskuussa Israelin Eilatiin ja syyskuussa Länsi-Viroon.
Veneretkellä käytiin pitkästä aikaa Loviisan Aspskärin lintuluodoilla.
Retkitoimikunta kokoontui toimintavuoden marraskuussa, jolloin päätettiin retket vuodeksi 2015.

3.6 Lintuasemat

Lintuasematoimikunta vastasi Hangon lintuaseman (Halias) toiminnasta ja miehittämisestä.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolmesti.
Toimintavuoden tärkeä aihe Haliaksella oli Uddskatanin avaaminen yleisölle toukokuussa. Halias
osallistui luontopolun, opasteiden ja ohjeiden suunnitteluun Metsähallituksen ja Hangon kaupungin
neuvonantajana. Asematoimikunta alkoi myöntää kulkulupia asemalle Vapaasataman kautta vain
yöpyville miehittäjille alueen yleisölle vapautumisen alkaessa. Päiväretkeläisille on pääsy alueelle
pohjoisrannan polkua pitkin, eivätkä he saa poiketa merkityiltä poluilta. Myös bussiretket alkoivat
kulkea alueelle pohjoisrantaa pitkin.
Tringan www-sivut rakennettiin uudelleen alkuvuodesta. Nykyinen Tringa.fi –alainen Haliaksen
sivusto vastaa aseman osalta nykytilannetta sisältäen tietoa niemen avautumisesta, uudesta
varausjärjestelmästä ja liikkumisohjeista. Varauskalenteri rajattiin vain asema-aktiivien käyttöön.
Aseman keskeisenä tiedotuskanavana Halias-aktiivit -sähköpostilistan lisäksi toimi aseman
Facebook-sivut. Toimintavuonna fb-sivuille kirjoitettiin 61 asemaa koskevaa tiedotetta. Suosituin oli
kurkien muutosta kertova päivitys, yli 400 tykkäystä. Haliaksen fb-sivuilla oli vuoden lopussa 615
tykkääjää.
Vuoden aikana ilmestyi viisi julkaisua, joissa oli hyödynnetty Haliaksella kerättyjä aineistoja. Yksi
näistä oli aseman vuosikertomus 2013. Halias-aiheisia julkaisuja oli vuoden loppuun mennessä
yhteensä 116. Julkaisuluetteloa ylläpidetään Haliaksen kotisivuilla.
Alkuvuonna järjestettiin kolmannen kerran haahkan saapumispäivämäärästä veikkaus yhdessä
Aronia-rannikkotutkimusryhmän haahkatiimin kanssa. Veikkaukseen saatiin 189 vastausta.
Aseman toimintaa rahoitettiin Suomen Kulttuurirahaston ja Oskar Öflunds Stiftelsenin apurahalla,
Haliaksen saamalla yhteispohjoismaisella tutkimusrahoituksella sekä Tringan lisäavulla ja asemalla
vierailevilta perityillä vuosi- ja käyntimaksuilla. Käyntimaksut kuitenkin poistuivat vuoden aikana,
koska Uddskatan avattiin yleisölle. Uddskatanin alueen vuokran Halias maksoi Metsähallitukselle
sopimuksen mukaisina palveluina.
Tringan alueen toinen lintuasema sijaitsee Porkkalanniemen edustalla Rönnskärin saarella, joka on
puolustusvoimien hallinnassa. Aseman omistaa Rönnskärin lintuaseman tuki ry, jossa Tringa on
jäsenenä. Tuki ry:n kokouksissa Tringaa on edustanut Juhani Rinne.
3.7 Linnustonsuojelu

Yhdistyksen linnustonsuojelutoiminta keskittyi aiempien vuosien tapaan tärkeitä lintualueita
uhkaaviin hankkeisiin vaikuttamiseen.
Uudenmaan liitto jatkoi maakunnan suunnittelua. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavan ja Tringa valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä kaavassa
ei huomioida MAALI-alueita. Tringa osallistui vuoden aikana 4. vaihemaakuntakaavan valmisteluun
sekä viherrakenteen että tuulivoimaselvityksen asiantuntijaryhmissä (Margus Ellermaa). Mielipide
jätettiin 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Helsingin yleiskaavan suunnittelu jatkui. Loppuvuodesta valistetiin kaupunkisuunnittelulautakuntaa
ja mediaa kaavan epäkohdista. Yhdistys seurasi Helsingin luonnonsuojeluohjelman valmistelua sekä
luonnonsuojelujärjestöjen suojelullisesti arvokkaiden metsäalueiden esityksen huomioimista
yleiskaavatyössä.
Helsinkiin sijoittuvista Herttoniemen täydennysrakentamisen ideasuunnitelmasta, Karhusaaren
kaavarungosta ja Helsingin energian YVA-selostuksesta jätettiin mielipiteet.

Kruunuvuorenselän ylittävän sillan linjauksesta kirjelmöitiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
Tringa myös jätti muistutuksen kyseistä siltaa koskevasta kaavaehdotuksesta.
Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuttiin mielipide.
Finnoonsataman YVA-selostuksesta jätettiin mielipide. Tringa myös osallistui vuoden aikana
Suomenojan lintualueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Työryhmässä Tringaa edusti
Heidi Björklund.
Tringan valitus Suomen riistakeskuksen Vihdin Vanjärven lintukosteikolle myöntämästä luvasta
poiketa variksen ja harakan rauhoituksesta ei menestynyt Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaan
KHO katsoi, ettei lupa ollut Tringan esittämillä perusteilla lainvastainen.
Apulaisoikeuskansleri asettui Tringan kannalle päätöksessään, joka annettiin Tringan kantelun
johdosta. Riistakeskuksen käytäntö panna poikkeusluvat voimaan ilman 30 päivän valitusaikaa
todettiin toimivan oikeussuojajärjestelmän vastaiseksi ja velvoitettiin Maa- ja
metsätalousministeriötä saattamaan asia alaisessaan hallinnossa kuntoon.
Keijo Savola edusti Tringaa Helsingin luonnonhoidon työryhmässä. Toimintavuonna työryhmä
osallistui aluesuunnitelmien laatimiseen ja metsien ja avoimien alueiden hoidon työohjeiden tekoon.
3.8 Lintualuetoiminta

Lintualuetoiminnassa keskityttiin vuoden 2014 lintualuetietokannan kunnostamiseen.
Yhteenvetotietoja linnustosta eli laskentatuloksia tallennettiin 47 000 riviä ja niitä oli tietokannassa
vuoden lopussa yhteensä 70 000 riviä. Tietokannassa oli vuoden lopussa nimettynä 660 lintualuetta
(edv 475). Näistä 557 kohteen rajaukset oli vuoden loppuun mennessä myös digitoitu (edv 256).
Pääsy tietokantaan oli 23 henkilöllä.
Linnustolaskennoista toteutui kevättalven allilaskennat Helsingin saaristossa (Jarmo Nieminen).
Vuoden aikana julkaistiin Tringan alueen selkälokkiraportti (vuoden lintu 2013), yhteenveto
Suomenojan IBA-alueen vuoden 2013 pesimälinnustolaskennoista ja Kirkkonummen saariston IBAalueen vuoden 2013 pesimälinnustosta. Toimintasuunnitelmaan verrattuna pienten
sisämaakosteikkojen laskentoja ei ehditty järjestää.
3.9 Havaintojen keruu

Havaintotoimikunta huolehtii Tringan havaintojenkeruualueen lintuhavaintojen keräämisestä ja
tallentamisesta sekä koordinoi pitkäaikaisten havaintoaineistojen julkaisemista. Havaintojen
keräysjärjestelmänä toimii Tiira-havaintojärjestelmä, jonne tallennetaan myös kirjallisina tehdyt
ilmoitukset. Hallituksen erikseen nimeämä kuuden hengen asiantuntijaryhmä päättää havaintojen
käyttöoikeuden luovuttamisesta ja myynnistä projektikohtaisesti.
Yhdistyksen aluevastaavana toimi Matti Koivula. Tiira-yhdistyskäyttäjiä oli aluevastaava mukaan
lukien 16. Lintuharrastajat tallensivat toimintavuonna Tringan havaintojenkeruualueelta 165 202
havaintoa (koskien 8 493 985 yksilöä). Yhdistyskäyttäjät tekivät 840 koontihavaintoa (57 930
yksilöä) ja poistivat yhdessä ARK:n kanssa 86 havaintoa (9 015 959 yksilöä). Viimemainittu luku
selittyy yhdellä 9 000 000 hietatiiraa koskevalla havainnolla.
3.10 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee yhdistyksen toimialueen harvinaisuus- ja poikkeavat
fenologiset havainnot. ARK kokoontui kolme kertaa, lisäksi asioita käsiteltiin sähköpostitse.
Toimikunta tarkasti 132 harvinaisuus- tai fenologista havaintoilmoitusta, joista kaksi oli helmikuun
lopussa edelleen käsittelyssä ja 119 hyväksyttiin julkaistavaksi. Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi
ry:n rariteettikomitealle (RK) lausunnot yhdeksästä Tringan toimialueelta ilmoitetusta RKhavainnosta. ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa pikkuharvinaisuuskatsauksessa.

3.11 Yhdistystoimikunta

Toimintavuoden aikana järjestettiin BirdLife Suomen kanssa jäsenhankintakampanja. Kampanja
onnistui hyvin ja Tringaan liittyi paljon uusia jäseniä. Uusille jäsenille tarjottiin liittymislahjaksi
Uudenmaan linnusto –kirjaa, ja uuden jäsenen hankkineet jäsenet saivat kiitokseksi yhdistyksen
logolla varustetun buffihuivin.
Vuoden toinen päähanke oli Tringan havaintoarkiston siirto Tiiraan (alkoi 2012): yhdistykselle
vuosina 1974–2005 ilmoitetuista havainnoista 90 % siirrettiin Tiiraan alkuvuodesta. Hanke päättyy
alkuvuodesta 2015.
Lisäksi toimikunta valmisteli alustavan luonnoksen Tringan viestintästrategiaksi ja arkiviestintäohjeeksi. Hanketta jatkaa mediatoimikunta. Yhdistystoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti.
3.12 Lasten ja nuorten toiminta

Juhlavuoden johdosta Tringa tarjosi pääkaupunkiseudun kouluille (5.−6.lk) maksutta käyttöön
retkioppaan hyville lintupaikoille muuttoaikaan 21.04.−23.05.2014. Retket varattiin hetkessä ja
varasijoillekin jäi useita kouluja. Tringan retkiopastus järjestyi yhteensä 22 luokalle.
Tringan nuorisojaosto laski Suomenlinnan talvilintureitin kolmesti. Jaosto järjesti myös retken
pääsiäisenä Jurmon lintuasemalle. Toukokuussa jaostolaiset osallistuivat Tammisaaren
kansallispuistosta kertovan dokumentin päätöskuvauksiin. Tringan nuorisojaoston toiminta kuitenkin
hiipui syksyllä. Uuden nuorisojaoston perustamista varten järjestettiin syyskuussa tutustumiskokous
Pauligin huvilalla, mutta ryhmää ei saatu kasaan. Uuden ryhmän perustaminen päätettiin siirtää
keväälle 2015.
Syksyllä aloitettiin myös lapsille ja nuorille suunnatun lintukerhotoiminnan, luontokouluyhteistyön
ja lintukurssien suunnittelu vuodelle 2015. Loppuvuodesta aloitettiin neuvottelut lintukerhon
pitämiseksi Espoon Tiistilän koululla keväällä 2015.
3.13 Raaseporin paikallisjaosto Lullula

Lullulan toimintakertomus 2014 liitteenä.
3.14 Harrastajatutkinnot

Tringan harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen
tunnistamisessa tietyn tason. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut jäsen saa käyttöönsä oman
nimilyhenteen. Harrastajatutkinnosta ja nimilyhenteiden päivittämisestä yhdistyksen verkkosivuille
vastaa ohjelmatoimikunta.
Harrastajatutkinto pidettiin maalis- ja marraskuun kuukausikokousten yhteydessä. Maaliskuun
tutkinnossa vastauspaperin palautti kolme henkilöä, joista yhden suoritus hyväksyttiin. Marraskuussa
vastaukset saatiin kolmelta kokelaalta, joista kaksi hyväksyttiin.
3.15 Kilpailut

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin määrityskuvaskaba kotisivuilla kahdella sarjalla: normiornit ja
tertiaalitosikot. Kisaan osallistui 97 kilpailijaa, joista normiorni-sarjaan suuri enemmistö (72).
Normiorni-sarjan voitti Jenni Leppäinen ja tertiaalitosikko-sarjan Petro Pynnönen. Kisaa sponsoroi
Foto Fennica.
Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin myös valokuvakilpailu “Lintuelämää – lintuja ja lintuharrastusta
tringalaisittain”. Kilpailussa oli kaksi sarjaa: yleinen ja nuoret (alle 16-vuotiaat). Kilpailuun
lähetettiin 137 kuvaa. Kilpailun yleisen sarjan voitti Martti Vattulainen kanahaukkakuvalla ja
nuorten Teemu Sirkkala naakkakuvalla. Kisaa sponsoroivat Finnature, Foto Fennica, Lintuvaruste ja
Luomus.

Helmikuun kuukausikokouksessa pidetyn perinteisen määrityskisan voitti Joonatan Toivanen.
Tringa järjesti ekopinnakisan 01.01.−31.12.2014. Kisaan osallistui 131 henkilöä ja sen voitti
helsinkiläinen Jari Laitasalo 251 lajilla. Yhteensä kisassa havaittiin 270 lajia.
Talviekopinnakisa järjestettiin 01.12.2013−28.02.2014 ja sen voitti helsinkiläinen Gustaf
Nordenswan 91 lajilla. Talvikisaan osallistui yhteensä 66 harrastajaa ja lajeja havaittiin 124.
BirdLife Suomen valtakunnallinen Tornien taisto käytiin 03.05.2014. Tringa osallistui kisaan Espoon
Laajalahden Maarin tornilla tuloksella 91 lajia sekä Helsingin Hakalanniemen tornissa tuloksella 89
lajia. Molemmat joukkueet pääsivät kolmenkymmenen parhaan joukkoon.
Juhlakesäralli järjestettiin 28.06.2014 rallialueena Inkoo ja Siuntio. Ralliin osallistui 11 joukkuetta ja
sen voitti Degerbyn VPK (Tero Laiho, Tuomas Seimola ja Taavi Sulander) tuloksella 129 lajia.
Yhteensä kisassa havaittiin 159 lajia.
Tringan syysralli järjestettiin 13.09.2014, alueena Helsinki. Syysralli oli kaikille avoin 12h-ralli,
jossa oli kaksi sarjaa: perinteinen ja ekosarja. Ekosarjaan lähti mukaan neljä ja perinteiseen sarjaan
kolme joukkuetta. Rallissa havaittiin yhteensä 132 lajia. Perinteisen sarjan ja koko rallin voitti Käet
taskussa tuloksella 106 lajia (Kaj Hällsten, Jorma Vickholm, Erkki Virolainen ja Kimmo Heiskanen).
Toiseksi ja ekosarjan voittoon nousi Myllykallion Tykit 103 lajilla (Jukka A. Lahtinen, Timo Vilkka,
Leo Wallinmaa ja Ville Wallinmaa).
3.16 Muu toiminta

Tringa järjesti Lauttasaaren Ryssänkärjessä ’juhlapihabongauksen’ 25.01.2014, josta jatkettiin
Poliisien majalle Tringan 40-vuotisjuhlatilaisuuteen. Juhliin osallistui 120 jäsentä ja ohjelmassa oli
illallisen lisäksi juhlapuheita, muistamisia, visailua ja musiikkiesitys. Yhdistystä muistettiin mm.
Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen tringalaisille lahjoittamalla Pulkkilanharjunretkiopastuksella, Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringan nimissä tekemällä lahjoituksella
Luonnonperintösäätiölle sekä Mauri Rautkarin merkittävällä lahjoituksella.
Tringa jatkoi Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden
(HSY) kanssa. Laskentoja organisoi Hannu Holmström, jonka lisäksi laskentoihin osallistui viisi
kokenutta lokkilaskijaa ja useita avustajia.
Tringa jatkoi myös Santahaminan sotilasalueella vapaaehtoisvoimin tehtävää ympärivuotista
havainnointia. Santahaminan alueella havainnointi edellyttää puolustusvoimilta anottavaa
erityislupaa sekä havainnoitsijoilta sitoutumista työhön. Toimintavuodeksi lupa saatiin 20 kokeneelle
havainnoitsijalle.

4. Sidosryhmät ja edustukset
Tringa oli jäsen BirdLife Suomi ry:ssä, Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä, Tieteellisten Seurain
Valtuuskunnassa, Viron Lintuseura ry:ssä sekä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto
Kultti ry:ssä. Läänemaa Linnuklubi oli Tringan ystävyysyhdistys.
Tringan BirdLife-edustajina toimivat Jukka Hintikka, Aili Jukarainen, Jorma Lindfors,
Pekka Murejoki, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, Seppo Vuolanto ja Kaisa Välimäki.

5. Ansioituneet jäsenet
Tringan juhlavuoden kunniaksi palkittiin ansioituneita tringalaisia yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa,
kevätkokouksessa ja juhlavuoden päätöskokouksessa.
BirdLifen kultainen ansiomerkki: Kari Ahola ja Karno Mikkola
BirdLifen hopeinen ansiomerkki: Jukka Haapala, Eero Haapanen Sr, Pekka Ikonen, Juha Laaksonen,

Aleksi Lehikoinen, Paul Segersvärd, Aatu Vattulainen, Martti Vattulainen ja Kalle Virta

Tringan BirdLife-ansiomerkki: Sampo Laukkanen, Ilkka Lehtinen, Merja Taiminen-Vähätalo,
Timo Toivonen, Tuomo Salmela ja Tuomas Seimola.
Tringa-stipendi: Margus Ellermaa
Vuoden tringalaiseksi 2014 valittiin Taavi Sulander, joka on herätellyt lintuharrastajia ja virkamiehiä
toimimaan Vanhankaupunginlahden hoidon puolesta organisoimalla mm. alueella niittotalkoot.
BirdLife Suomi valitsi Tringan nuorisojaoston jäsenen ja Lullulan sihteerin Ossi Tahvosen vuoden
nuoreksi lintuharrastajaksi 2014.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Kalevi Malmström.

6. Talous
Taseen loppusumma oli 266 901,50 € (edv 347 104,39 €) ja tilikauden alijäämä -10 999,93 €
(edv -18 313,28 €), joka oli budjetoitua pienempi alijäämä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 2580 (edv 2326). Jäsenmaksut olivat
varsinaisilta jäseniltä 35 €, opiskelijoilta 20 € ja perhejäseniltä 10 €. Kannatusjäsenmaksu
yksityishenkilöiltä oli 60 € ja yrityksiltä ja yhteisöiltä 120 €. Tringa-lehden tilausmaksu oli 40 €.
Yhdistyksen talous on perustunut jäsenmaksuihin, pääomatuloihin ja lahjoituksiin. Vapaaehtoinen
harrastus- ja suojelukeräys vuoden lopulla tuotti 14 358,40 € (edv 12 737,00 €). Juhlavuottaan
viettänyt Tringa sai lisäksi 3000 € lahjoituksen jäseneltään Mauri Rautkarilta.
Muita tulonlähteitä olivat Uudenmaan linnusto -kirjan ja jäsentuotteiden myynti. Pääomatulot
pohjautuvat Marja-Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen.
Tringa-lehti muodostaa merkittävän kustannuserän eli noin 40 % jäsenmaksutulosta. BirdLifelle
maksettava jäsenmaksu on noin 30 % jäsenmaksutulosta. Kyseisestä maksusta menee 1 €/jäsen
BirdLife Internationalille.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Jarmo Tähtinen HTM, varalla Arto Poutanen HTM ja
toiminnantarkastajana Juhani Timonen, varalla Hannu Holmström.
Taloudenhoitajana toimi Markus Lampinen.
HALLITUS

Liite - Lullulan toimintakertomus 2014
1. Yleistä

Vuosi 2014 oli Lullulan yhdestoista toimintavuosi. Yhdistyksen toimialue oli koko Raasepori ja
tutkimusalue entiset Karjaan ja Pohjan kunnat. Hallitukseen kuuluivat Solja Kvarnström
(puheenjohtaja), Sami Virta (varapuheenjohtaja), Mikael Ranta (rahastonhoitaja), Ossi Tahvonen
(sihteeri) ja Risto Willamo (aluevastaava). Jaoston toimintaan osallistui vuoden aikana noin 90
ihmistä. Kokouksia järjestettiin kaksi, keväällä 16.3. ja syksyllä 24.11. Klinkbackan koululla.
2. Tiedotus

Lullulaverkossa lähetettiin vuoden aikana 1402 viestiä. Lullula-verkon ylläpitäjänä toimii Jukka
Santala. Verkkoa on käytetty pääosin havaintojen ilmoittamiseen, jaoston asioista tiedottamiseen ja
kuvien jakamiseen. Kiireisimpien havaintojen jakamiseen käytettiin tekstiviestiverkkoa, johon
kuuluu 13 jäsentä. Lullulalle avattiin vuoden aikana Tomi Palanderin johtamana myös uudet
kotisivut, joilta löytyy muun muassa tapahtumakalenteri, Lullula-aiheisia julkaisuja ja jaoston
perustiedot yhteystietoineen. Kotisivujen yhteyteen avattiin uudeksi viestintäkanavaksi
sähköpostiverkon rinnalle oma foorumi. Lullulan toimintaa mainostettiin paikallislehdissä, joissa on
myös julkaistu juttuja Lullulan toiminnasta.
3. Suojelu

Raaseporin kaupunki valmisteli vuoden aikana muutosta Gumnäsin asemakaavaan. Yhteistyössä
Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen (Tringa) kanssa laadittiin lausunto, joka annettiin
vuoden 2015 puolella.
4. Kasvatus ja koulutus

Alun perin Lullulassa Risto Willamon kehittämä, koululaisille suunnattu lasten lintuviikko
järjestettiin kymmenettä kertaa. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Birdlife Suomi ja Luonto-liitto.
28.3. järjestettiin Klinkbackassa Lintuilta, jossa esiteltiin aloitteleville lintuharrastajille
lintuharrastusta. Klinkbackan koulun kanssa käytiin kevätretkellä Hangossa toukokuussa.
5. Havainnointi

Havaintojen tallentamiseen käytettiin Tiira-lintutietojärjestelmää, jonne tallennettiin Raaseporista
vuoden aikana 14 409 havaintoa. Pihalintuja tarkkailtiin pihabongausviikonloppuna 25.-26.1. ja
Raaseporin alueella tapahtumaan osallistui 89 pihaa. Lisäksi syksyllä osallistuttiin EuroBirdwatchtapahtumaan ja Birdlife Suomen Joutsenviikonloppuun. Lintupaikoista havainnointi oli runsasta
esim. Pohjan Påminnessa (K. ja S. Virta ym.) ja Karjaan Läppträsketillä (J.Santala ym.). Vuoden
aikana toimialueella Raaseporissa havaittiin 229 lajia ja tutkimusalueella Karjaa-Pohja 211 lajia.
6. Erityistutkimukset

Vuonna 2014 Birdlife Suomen vuoden lintu oli laulujoutsen, minkä johdosta tutkittiin
laulujoutsenjärviä Raaseporin alueella lajin kannanarvion muodostamiseksi. 10.3. pidettiin Pohjan
Påminnessa kartoituksen suunnittelukokous. Kartoituksen tulosten esittelyilta pidettiin 5.12.
Joutsenkartoitukseen liittyen oli Risto Willamo 12.7.2014 kutsuttuna kertomassa
laulujoutsenkartoituksesta ja Lullulan toiminnasta Karjaalla Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys
ry:n (Källträskets miljövårdsförening rf) tapahtumassa. Kuulijoita oli n. 30 ja keskustelu
innostunutta. Källträsketin mökkiläiset myös toimittivat koko kesän ajan innokkaasti
joutsenkartoitukseen havaintojaan.
Lullulan organisoimaan kartoitukseen osallistui 51 henkilöä ja sen lisäksi esimerkiksi Tiiraan
havaintoja ilmoitti 50 henkilöä. Yhteensä kartoitusta tehtiin n.1300 työtuntia. Kartoituksen tuloksena
saatiin Raaseporin pesivän laulujoutsenkannan arvioksi 66-68 paria.

7. Kilpailut

Lullulan pihaviikonloppukisan osakilpailuja järjestettiin alkuvuodesta Erkki Tietäväisen ja
loppuvuodesta Sami Virran ohjaamana. Tornien Taistoon osallistuttiin Karjaan Läppträsketin
Pelikaanitornilla (kapteeni Jukka Santala), Pohjan Tukkisatamassa (Kimmo Virta), Karjaan
Päsarträsketin Ruffe-lintulavalla (Mikael Ranta) ja Karjaan Lövdalissa (Roger Grundström).
Haastekisa naapuriyhdistysten kanssa kisailtiin elokuussa. Kuukauden mittaisen
lajienkeruutapahtuman voitti Porvoon seudun lintuyhdistys 188 lajilla, Lullula oli toinen 166 lajilla.
Myös kesäkuun alun ekoralli ja perinteinen itsenäisyyspäivän ralli järjestettiin.
8. Palkinnot

Birdlife Suomen valtakunnallisen Vuoden nuori lintuharrastaja –tittelin sai Ossi Tahvonen
Lullulasta. Vuodesta 2009 jaetulla ”Vuoden Lullulalainen” -palkinnolla palkittiin Lauri Viitanen.
Palkitsemisperusteina olivat aktiivinen havainnointi ja havaintojen vieminen Tiiraan Raaseporin
alueella. Perinteiseen vuoden lajimäärän arvauskisaan osallistui 39 henkilöä joista voiton vei Sari
Autio. Voittaja palkittiin kirjapalkinnolla.
9. Retket

Risto Willamon luotsaamaan supertammikuuhun osallistui 92 ihmistä ja sen ohessa järjestettiin
kolme retkeä eri kaupunginosissa. Maaliskuussa järjestettiin pöllöretki sekä Pohjassa että Karjaalla ja
huhtikuussa keväthavainnointipäivä Pohjan Gumnäsissä yhteistyössä Raseborgs Natur ry:n kanssa.
Marraskuussa järjestettiin Karjaan Läppträsketillä lintupäivä.

