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

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Tringan 43. toimintavuonna yhdistys pyrkii edelleen kehittämään vaikuttavuuttaan. Jäsenmäärän kasvu
mahdollistaa osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamisen. Samalla järjestösihteerin tehtävistä
voidaan luopua. Toiminnanjohtajan tehtäviksi tulevat muun muassa jäsenhankinta, yleisötapahtumien
kehittäminen, jäsenpalvelujen monipuolistaminen ja varainhankinta sekä nuorisotoiminnan
koordinointi. Tringalla on edelleen myös osa-aikainen suojelusihteeri, jonka tehtävänä on vaikuttaa
lintupaikkojen ja lintujen suojelun turvaamiseen toimialueellamme, erityisesti pääkaupunkiseudulla
kaavoituksen sekä luonnonsuojelun että virkistystoimintojen yhteydessä. Myös tiedottamista
kehitetään. Tringan tavoitteena on myös saada arkistot sähköiseen muotoon 2016 aikana.
Tringan ja BirdLife Suomen yhteinen toimitila sijaitsee osoitteessa Annankatu 29 A 16, 00100
Helsinki.
1. Varsinainen toiminta
1.1 Kokoukset

Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina, poikkeuksena
toukokuu. Kesä-, heinä- ja elokuussa on kokoustauko. Sääntömääräiset asiat käsitellään huhtikuun
kevätkokouksessa ja marraskuun syyskokouksessa. Kokousten ohjelmat ideoi ja organisoi
ohjelmatoimikunta. Kokousten aiheet koostuvat helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi
kuvaesityksistä ja esitelmistä.
1.2 Julkaisut

Mediatoimikunta kehittää Tringan viestintää ja kokeilee uusia viestintätapoja. Tavoitteena on tehdä
Tringaa ja lintuharrastusta tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi sekä parantaa yhdistyksen
sisäistä tiedonkulkua. Toimikunta jatkaa viestintästrategian tekemistä ja osallistuu arkiviestintäohjeen
laatimiseen.
Verkkosivustoa kehitetään palvelemaan paremmin erityisesti aloittelevia harrastajia sekä helpottamaan
jäseneksi liittymistä. Päivitysvastuuta ja -osaamista jaetaan Tringan toimihenkilöille.
Tringalle nimitetään tiedottaja, joka vastaa media- ja jäsentiedotteiden säännöllisestä tekemisestä. Niitä
ja muuta ajankohtaista sisältöjä julkaistaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Yhdistyksen jäsenlehti Tringa ilmestyy neljästi. Tringassa julkaistaan artikkeleita, jotka käsittelevät
lintuja ja lintuharrastusta mahdollisimman monipuolisesti. Lehdessä julkaistaan lisäksi mm. lukijoiden
lintukuvia, puheenjohtajan kolumnia ja uutisia. Tringa painetaan FSC-sertifioidulle paperille
nelivärisenä. Lehdessä on keskimäärin 40+4 sivua, mutta sivumäärä elää numerokohtaisesti. Lehti
alkaa ilmestyä myös sähköisenä, jos BirdLife Suomen jäsenrekisteri mahdollistaa tämän.
Vanhojen Tringa-lehtien verkkojulkaisua edistetään yhteistyössä BirdLifen kanssa.
Yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Nemon kanssa julkaistaan yleisölle tarkoitettu lintupaikkaopas
pääkaupunkiseudulta. Teos julkaistaneen keväällä 2016.

1.3 Retket

Retkitoimikunnan muodostavat 12 retkiopasta. Toimintavuoden alusta kaikkien oppaiden tulee olla
rekisteröityneitä BirdLife-retkikummeja vakuutussyistä. Toimikuntalaisten lisäksi retkillä tulee
toimimaan oppaina muita, retkikohteen linnustoon erityisesti perehtyneitä henkilöitä.
Toimintavuoden aikana on tarkoitus järjestää 48 retkeä, joista 23 lyhyempiä kävely-, hiihto- ja
pyöräretkiä, 14 kokopäiväretkeä bussilla tai veneellä, 5 kotimaan yön yli -retkeä sekä 6 ulkomaan
retkeä. Ulkomaanretkistä kolme järjestetään yhteistyössä Avescapes-yrityksen kanssa. Tringa-retkien
bussikuljetukset hoitaa Astor.
Retkimaksuissa tullaan kokeilemaan käytäntöä, jossa kaikki retkimaksut maksetaan yhdistyksen
retkitilille. Maksujen käteiskeräämisestä tullaan luopumaan. Vuonna 2015 käyttöön otetun nettiilmoittautumisjärjestelmän käyttöä jatketaan.
Retkistä ilmoitetaan Tringan tapahtumakalenterissa, Tringa-verkossa, Tiira-lehdessä ja osittain
Facebookissa. Sosiaalisen median osuutta retkitiedotteissa pyritään lisäämään. Retkitoimikunta
valmistelee esityksen lähiretkien lisäämisestä ja oppaiden kouluttamisesta.
Retkitoimikunta kokoontuu toimintavuoden aikana 2-3 kertaa.
1.4 Lintuasematoiminta

Hangon lintuasemalla kerätään lintuaineistoa vakioiduin menetelmin: havainnoimalla muuttavia ja
paikallisia lintuja sekä rengastamalla. Asemalla pyritään aukottomaan miehitykseen keväällä 12.3.–9.6.
(90 vrk) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk).
Tutkimustyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä jatketaan. Lintuaseman toimintaa kehitetään
laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti (Tringa 35: 220–239.). Metsähallituksen kanssa
yhteistyössä kehitetään alueen infrastruktuuria: polkujen reitityksiä ja opasteita.
Lintuasema elää parhaillaan monella tapaa murrosvaihetta. Uddskatan avautui suurelle yleisölle
19.5.2014 ja uusi vapaampi liikkuminen mahdollistaa kanssakäymisen suuremman yleisön kanssa.
Asema pyrkiikin myös tulevana toimikautena panostamaan opastus- ja luontokasvatustoimintaan.
Tämä voi olla myös potentiaalinen rahanlähde aseman omaan varainhankintaan. Aseman ansioitunut
pitkäaikainen päämiehittäjä Aatu Vattulainen täytti 60 vuotta, joten on varauduttava hänen
tulevaisuudessa tapahtuvaan eläköitymiseensä.
Tringa on myös jäsenenä Porkkalan Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä.
1.5 Suojelutoiminta

Tringan suojelutoiminta keskittyy edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden
linnustonsuojeluun liittyvien hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarpeen mukaan.
Yhdistyksellä on palkattuna osa-aikainen suojelutyöntekijä.
Yhdistyksen suojelutoimikunta pitää yhteyttä säännöllisesti. Toimikunta seuraa linnuston kannalta
yhdistyksen toimialueen olennaisimpia kaavaprosesseja, kuten Uudenmaan vaihemaakuntakaavoja,
Helsingin yleiskaavaa sekä Suomenojan ja Östersundomin alueiden kaavoituksen etenemistä.
Maankäytön suunnitelmiin ja linnuille vahingollisiin lupakäytäntöihin vaikutetaan tarpeen mukaan.
Yhteistyötä tehdään yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä muiden järjestöjen sekä
viranomaisten ja päättäjien kanssa. Suojelusihteeri tiedottaa suojelutoiminnasta yhdistyksen
kotisivuilla, sähköpostilistalla ja Tringa-lehdessä.
1.6 Havaintotoimikunta

Havaintotoimikunta huolehtii lintuhavaintojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä koordinoi pitkäaikaisen
havaintoaineiston julkaisemista. Havaintoja kerätään ensisijaisesti Tiira-järjestelmän kautta; tänne myös
tallennetaan mahdolliset muussa muodossa toimikunnalle saapuneet havaintoaineistot.

Havaintojen käyttöoikeuden luovuttamisesta ja myynnistä huolehtii projektikohtaisesti erillinen
havaintolupatoimikunta, joka tiedottaa päätöksistään aluevastaavalle. Havaintotoimikunta varautuu
toimimaan asiantuntijana lupapäätöksiä koskevissa asioissa.
Aluevastaava on toimikunnan puheenjohtaja, osallistuu katsauksien tekoon (ensi sijassa aineistojen jako
kirjoittajille sekä katsaustoimittaminen), huolehtii Tringan keräysalueen Tiira-aineistojen laadusta (eri
kunnat on jaettu yhdistyskäyttäjien kesken vastuualueisiin), vastaa aluevastaavalle tuleviin
sähköposteihin sekä on jäsenenä Aluerariteettikomiteassa (ARK). Toimikunta kokoontuu vain
tarvittaessa, ja juoksevat asiat hoidetaan sähköpostitse.
1.7 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

ARK tarkastaa yhdistyksen toimialueen harvinaisuushavainnot ja fenologisesti poikkeavat havainnot.
Lisäksi ARK antaa Suomen rariteettikomitealle (RK) lausunnot Tringan toimialueelta ilmoitetuista
RK-havainnoista. Edellisvuonna ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan Tringa-lehden
harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa pikkuharvinaisuuskatsauksessa.
ARK julkaisee toimintaansa liittyviä tiedotteita Tringa-verkossa. ARK kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.
1.8 Yhdistystoimikunta

Yhdistystoimikunta jatkaa Tringan viestintästrategian ja arkiviestintäohjeen laatimista
mediatoimikunnan kanssa (aloitettu 2014) sekä perustaa yhdistykselle sähköisen arkiston vuonna 2015
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on koota yhteen paikkaan ja aktiivien helposti
saataville Tringan tietotaitoa sekä ohjeet, strategiat ja muut immateriaaliresurssit.
1.9 Lasten ja nuorten toiminta

Tringan tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten lintuharrastustoimintaa mm. yhteistyössä LuontoLiiton kanssa. Tringan aikuiseksi kasvaneeseen nuorisojaostoon pyritään saamaan uusia nuoria jäseniä.
Tavoitteena on myös jatkaa pääkaupunkiseudun kouluille tarjottavia linturetkiopastuksia keväällä.
1.10 Ohjelmatoimikunta

Tringan ohjelmatoimikunta vastaa ensisijaisesti kuukausikokousten laadukkaasta ja monipuolisesta
ohjelmatarjonnasta sekä harrastajatutkinnon järjestämisestä. Toimintavuoden aikana järjestetään kaksi
Tringan linturallia: kesäralli yhdessä Lohjan lintutieteellisen yhdistyksen Hakin kanssa sekä
itsenäisyyspäivän pinnaralli joulukuussa. Ekopinnaskaba jatkuu entiseen tapaan, myös muiden
kilpailuiden järjestäminen ekopinnaskaban rinnalla on mahdollista. Ennen helmikuun
kuukausikokouksen tietokilpailua järjestetään määrityskuvailta Tringan jäsenille.
1.11 Harrastajatutkinto

Harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen tunnistamisessa
tietyn tason, jolloin myös hänen havaintonsa voidaan julkaista mm. Tringa-lehdessä omaa
nimilyhennettä käyttäen. Harrastajatutkinto pidetään 1-2 kertaa vuodessa kuukausikokousten
yhteydessä. Ohjelmatoimikunta vastaa tutkinnon suorittaneiden nimilistan ylläpitämisestä. Tutkintoja
voidaan pyynnöstä kierrättää Tringan alueen muiden lintuyhdistyksien ja aluejaostojen (Apus, Hakki,
Apla, Lullula) kokouksissa.
2. Muu toiminta

Tringan tavoitteena on jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY:n kanssa, vaikka lokit ovat vähentyneet.
Tringa pyrkii jatkamaan Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden järjestämistä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa.
Yhdistys jatkanee vapaamuotoisten jalkapalloharjoitusten järjestämistä sulan maan aikaan.
Tringan aluejaosto Raaseporin lintuharrastajat Lullula toimii oman toimintasuunnitelmansa
pohjalta.

3. Sidosryhmät ja edustukset

Tringa on BirdLife Suomi ry:n paikallisjärjestö ja toteuttaa omalta osaltaan BirdLifen
vuosisuunnitelmaan sisältyviä valtakunnallisia projekteja. Lisäksi se toimii yhteistyössä muiden
lintutieteellisten ja lintuharrastusjärjestöjen kanssa sekä niiden ympäristönsuojelutyötä tekevien
yhdistysten kanssa, jotka tukevat lintujen suojelua.
Tringa on jäsenenä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa, Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä,
Kulttuuri-, mielipide-ja tiedelehtien liitto Kultti ry:ssä sekä Viron Lintuseura ry:ssä. Läänemaa
Linnuklubi onTringan ystävyysyhdistys.
4. Talous

Yhdistyksen talous perustuu etupäässä jäsenmaksuihin. Jäsenmaksutuloja yhdistys saa noin 3000 hengen
jäsenkunnasta. Vuoden 2016 jäsenmaksut ovat 35 € jäseneltä, 20 € koululaiselta ja opiskelijalta ja 10 €
perheenjäseneltä. Kannatusjäsenmaksut ovat yksityishenkilöiltä 60 € sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä 120 €.
Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 40 €. Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 12 € jäseneltä,
josta 1 € menee BirdLife Internationalin toimintaan. Vuonna 2016 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja
harrastuskeräys.
Yhdistyksellä on pääomatuloja, jotka pohjautuvat Marja-Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen. Varoja
on sijoitettu pitkäaikaistalletuksiin ja rahastoihin. Muita tulonlähteitä ovat mm. lehtimainokset,
lintuhavaintojen ja kannatustuotteiden myynti.
Toiminnan kehittämisessä pyritään jäsenmäärän kasvattamiseen ja toiminnan laajentamiseen. Siihen
panostaminen edellyttää investointia aiemmin kertyneiden ylijäämien avulla. Tämän johdosta talousarvio
on alijäämäinen.
Yhdistyksen taloudenhoitaja vaihtuu vuodeksi 2016.

Helsingissä 5.11.2015
HALLITUS

