Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Tringan 45. toimintavuonna yhdistys kehittää edelleen vaikuttavuuttaan. Toiminnassa
noudatetaan vuosille 2017–2021 hyväksyttyä strategiaa, joka on luettavissa Tringan
kotisivuilla.
Toiminnanjohtaja toteuttaa yhdistyksen strategiaa. Erityisinä painopisteinä ovat  jäsen- ja
varainhankinta sekä nuorisotoiminta. Toimintaa hankkeistetaan, jotta ulkopuolisen
rahoituksen haku olisi helpompaa ja tehokkaampaa.
Suojelusihteeri vaikuttaa lintupaikkojen ja lintujen suojelun turvaamiseen toimialueellamme,
erityisesti pääkaupunkiseudulla kaavoituksen ja muun maankäytön yhteydessä.
Viestintää kehitetään läpi koko yhdistyksen, jotta Tringa olisi nykyistä näkyvämpi ja
tunnetumpi. Viestintään panostetaan myös niin, että yhdistyksen jäsenet tuntevat Tringan
toiminnan entistä paremmin ja kokevat sen mielekkääksi.
Tringan toimitila sijaitsee BirdLife Suomen toimitilan yhteydessä osoitteessa Annankatu 29 A
16, 00100 Helsinki.
1. Varsinainen toiminta
1.1 Kokoukset
Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina,
poikkeuksena tammikuu. 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. Lisäksi järjestetään yksi koko
jäsenistölle suunnattu koko päivän tapahtuma.
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 ja
arkiviestintäohjeen tekemistä.Toimikuntaan pyritään myös rekrytoimaan uusia jäseniä.
Yhdistyksen verkkosivustoa kehitetään edelleen. Päivitysvastuuta ja -osaamista jaetaan
Tringan toimihenkilöille. Tiedotteita ja muuta ajankohtaista sisältöä julkaistaan verkkosivuilla
ja sosiaalisessa mediassa. Tringa on aktiivisesti läsnä ainakin Facebookissa, Twitterissä ja
Instagramissa.
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 tai vastaavalle paperille nelivärisenä. Lehdessä on keskimäärin 40+4
sivua, mutta sivumäärä elää numerokohtaisesti.
BirdLife Suomen jäsenrekisteri mahdollistaa sähköisen lehden. Vuonna 2018 selvitetään
sähköisen lehden käyttöönotto.
1.3 Retket
Retkitoimikunnan jäsenet toimivat jäsenretkillä linturetkioppaina ja ovat BL:n retkikummeja.
Retkitoimikunta järjestää Tringan jäsenille vuonna 2018 noin 60 retkeä: muutaman tunnin
kävely-/pyöräretkiä, yhden päivän bussiretkiä, useamman päivän retkiä ja ulkomaan retkiä.
Useamman päivän retket suuntautuvat Kökariin, Isokariin, Isosaareen, Utöön. Ulkomaan
retket suuntautuvat Intiaan, Eilatiin (2 retkeä), Islantiin, Itä-Siperiaan, Andalusiaan,
Falsterbohon, Georgiaan, Saarenmaalle ja Iraniin. Useamman päivän ja ulkomaan retket
ovat vain Tringan jäsenille. Lapsille ja lapsiperheille suunnatut retket on siirretty vuoden
2018 alusta juv-toimikunnan järjestettäväksi. Yhteistyöretkiä HELSY:n kanssa jatketaan.
Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden tahojen kanssa.
Bussiretkien minimiosallistujamäärä on 20 osallistujaa. Bussiretkien osallistumismaksut
pidetään viime vuoden tasolla. Alle 25-vuotiaille ja työttömille myönnetään alennus
retkimaksuista, ja ei-jäsenen bussiretken maksu on pääsääntöisesti 10e enemmän kuin
jäsenen.
Retkistä tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja Tringa-verkossa. Retkikuvia ja -tunnelmia
julkaistaan Tringan FB-sivuilla ja Instagramissa, ja retkikertomuksia julkaistaan Tringan
sivuilla. Retket julkaistaan myös Tiira-lehdessä. Retkioppaita ohjeistetaan laatimaan retkelle
mukaan otettavaksi BL:n retkikummissivuilta löytyvä pelastussuunnitelma.
Retkitoimikunta kokoontuu vuonna 2018 kaksi kertaa. Yksittäisten asioiden äärelle voidaan
tarvittaessa kokoontua pienemmillä kokoonpanoilla.
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, havainnointi) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk,
havainnointi ja rengastus).
Tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä jatketaan. Vuonna 2017
julkaistua avointa aineistoa (1979–2016) päivitetään tuoreella aineistolla. Kymmenen vuotta
vanha toimintasuunnitelma (Tringa 35: 220–239) päivitetään vuoden 2018 aikana. Aseman
verkkosivut uudistetaan helmikuuhun 2019 mennessä, jolloin asema täyttää 40 vuotta.
Tringa järjestää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa niityn hoitotalkoot Gåsörsuddenin
alueelle perinteisten kesätalkoiden yhteydessä. Metsähallituksen ja ELY-keskusten kanssa
selvitetään rauhoituskylttien asentamista Tulliniemen luonnonsuojelualueiden luodoille.
Asema pyrkii myös tulevana toimikautena panostamaan opastus- ja
luontokasvatustoimintaan. Hankolaisille kouluille järjestettäviä opastettuja retkiä jatketaan, ja
kahtena aikaisempana vuonna järjestetty avoimet ovet -tapahtuma järjestetään myös
vuonna 2018.

Aseman pitkäaikainen päämiehittäjä Aatu Vattulainen tavoittaa eläkeiän vuonna 2018, mihin
pitää varautua. Tällöin lyhytaikaisten päivärahalla toimivien miehittäjien rooli korostuu, ja
havainnointia voidaan tehostaa esimerkiksi siviilipalvelusmiehen avulla. Lisäksi
muutonhavainnointibunkkeria laajennetaan havainnointiolosuhteiden parantamiseksi.
Tringa on lisäksi 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 kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja pitää yhteyttä
säännöllisesti. Toimikunta seuraa linnuston kannalta yhdistyksen toimialueen olennaisimpia
kaavaprosesseja, kuten Uudenmaan vaihemaakuntakaavoja sekä Suomenojan ja
Östersundomin alueen kaavoituksen etenemistä. Maankäytön suunnitelmiin ja linnuille
vahingollisiin lupakäytäntöihin vaikutetaan tarpeen mukaan.
Yhteistyötä tehdään yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä muiden
järjestöjen sekä viranomaisten ja päättäjien kanssa. Toimialueen kuntiin etsitään henkilöt
seuraamaan kunkin kunnan maankäytön suunnittelua. Syksyllä järjestetään
suojeluseminaari. 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-järjestelmään, johon myös tallennetaan mahdolliset muussa muodossa toimikunnalle
saapuneet havaintoaineistot.
Hallituksen nimeämä erillinen havaintolupatoimikunta päättää havaintojen käyttöoikeuden
luovuttamisesta ja myynnistä projektikohtaisesti ja tiedottaa päätöksistään aluevastaavalle.
Toimikunta varautuu toimimaan asiantuntijana havaintolupatoimikunnan päätöksiä
koskevissa asioissa.
Aluevastaava toimii puheenjohtajana, osallistuu mahdollisten havaintokatsauksien 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 tarvittaessa ja juoksevat asiat
hoidetaan sähköpostitse.
1.7 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen
Aluerariteettikomitea (ARK) kokoontuu toimintavuotensa aikana 2-3 kertaa. Toimikunnan
asioita käsitellään myös sähköpostitse. Toimikunta 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 yhdistyksen
sähköpostilistalla ja Facebook-tilillä.
1.8 Yhdistystoimikunta
Tringan kehittämistoiminnassa vuonna 2018 skannataan ja digitoidaan kaikki jo ilmestyneet
Tringa-lehdet sekä aloitetaan lehtien ja artikkeleiden lataaminen lehtiarkistoon avainsanojen
kera. Vanhat lehdet tulevat jäsenpalveluna jäsenistön saataville BirdLife Suomen
lintulehtiportaaliin, joka vaatii kirjautumisen Tiira-tunnuksilla.
1.9 Lasten ja nuorten toimikunta (JUV-toimikunta)
Toimintavuoden aikana tarjotaan lähes kuukausittain lasten toimintaa ja useita nuorten
retkiä. Tavoitteena on saada nuorten toiminta jatkumaan itsenäisenä jaostona.
Toimikunta kasvattaa lasten ja nuorten jäsenten määrää houkuttelemalla uutta yleisöä
mukaan retkille. Samalla yritetään saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimikuntaan.
Pääkaupunkiseudun 5.- 6.-luokille tarjotaan toukokuussa ilmaisia linturetkiä. Näistä
koululaisretkistä tehdään perinne, jolle haetaan hankerahoitusta vuosittain.
Vuonna 2018 toimikunta järjestää nuorille retkiä lintuasemille ja muihin yli yön retkikohteisiin.
Nuoria kannustetaan myös järjestämään itsenäisesti lyhempiä päiväretkiä, joita toimikunta
tukee rahallisesti. Ensi vuodeksi on myös suunniteltu teemaretkiä (esim. lintujen valokuvaus,
lintujen äänet ja nauhoitus), joita nuoret voisivat järjestää toisilleen tai lapsille yhdessä
JUV-oppaan kanssa.
Lasten ja nuorten toiminnan näkyvyyttä ja mainontaa lisätään niin Tringan sisällä kuin
ulkopuolellakin. Näkyvyyttä lisätään etenkin sosiaalisessa mediassa Facebookin ja
nettisivujen retkipäivitysten ja nuorten Instagram-tilin avulla. Lisäksi toimintaa mainostetaan
tapahtumissa, kuten Pihabongauksessa ja lintumessuilla, jakamalla retkimainoksia.
1.10 Ohjelmatoimikunta
Tringan ohjelmatoimikunta vastaa kuukausikokousten monipuolisesta ohjelmatarjonnasta
sekä harrastajatutkinnon järjestämisestä. Lisäksi järjestetään linturalleja. Myös
ekopinnaskaban kaltaisten kilpailuiden järjestäminen on mahdollista.
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
2.1. Projektitoiminta
Tringa jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY:n kanssa. Laskentaryhmä raportoi tuloksista hallitukselle vuoden lopussa.

Tringa jatkaa Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden järjestämistä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa.
Lintualuelaskennat jatkuvat v. 2018 Lohjan seudulla käsittäen myös Siuntiota ja entistä
Nummi-Pusulaa. Laskentakohteet ovat pääosin kosteikkoja. Laskennat toteutetaan
yhteistyössä Lohjan seudun lintutieteellisen yhdistyksen Hakin kanssa.
2.2 Kurssit, koulutukset ja opastukset
Kursseilla ja koulutuksilla tuetaan yhdistysaktiivien määrän kasvua ja jaksamista. Aloittelevat
lintuharrastajat huomioidaan toiminnassa esimerkiksi järjestämällä määrityskursseja tai
muita tälle kohderyhmälle tarkoitettuja tapahtumia. Lisäksi järjestetään rengastuskurssi ja
lintuopaskurssi.
Tammi-helmikuussa järjestetään aktiiveille iltapäivän mittainen koulutuspäivä.
2.3 Jäsenhankinta
Tringan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja sen eteen tehdään aktiivisesti työtä. Jäseniä
hankitaan erilaisissa tapahtumissa (Lintumessut, Suomenoja-päivä ym.) ja keskusjärjestön
havainnointitapahtumat (Pihabongaus jne.) hyödynnetään myös jäsenhankinnan
näkökulmasta.
2.4 Raaseporin lintuharrastajat Lullula
Paikallisjaos Lullula järjestää vuoden aikana useita erilaisia retkiä, pitää Pinnatalkoot tammija kesäkuussa ja järjestää keväällä oman yhteishavainnoinnin Gumnäsissä. Lisäksi
osallistutaan Tornien taistoon ja BirdLife Suomen koordinoimaan syksyn Euro Birdwatch
-yhteishavainnointiin. Lintulaskentojen osalta jatketaan tammi-helmikuussa
koskikaralaskentoja ja osallistutaan emojärjestön vuoden linnun eli punasotkan laskentoihin.
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 on Tringan ystävyysyhdistys.
4. Talous
Yhdistyksen talous perustuu etupäässä jäsenmaksuihin. Jäsenmaksutuloja yhdistys saa
noin 3000 hengen jäsenkunnasta. Vuoden 2018 jäsenmaksuja korotetaan maltillisesti:
varsinaiselta jäseneltä jäsenmaksu on vähintään 38 €, koululaiselta ja opiskelijalta 21 € ja
perheenjäseneltä 10 €. Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 40 €. Hankerahoitusta haetaan
aktiivisesti ulkopuolisilta tahoilta.
Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 13 € jäseneltä, josta 1 € menee BirdLife
Internationalin toimintaan. Vuonna 2018 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.
Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja toimintaa pyritään laajentamaan. Siihen
panostaminen edellyttää investointia aiemmin kertyneiden ylijäämien avulla. Tämän johdosta
talousarvio on alijäämäinen.
Tringa palkkaa vuonna 2018 siviilipalvelusmiehen Hangon lintuaseman havainnoinin ja
erilaisten hallinnon tehtävien jatkuvuuden parantamiseksi.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii vuonna 2018 Sinikka Mononen.
Helsingissä, 28.10.2017
Tringan hallitus

