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VUOSIKERTOMUS 2018
45. toimintavuosi

1. Yhdistyksen perustiedot
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. Yhdistys on
merkitty patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 07.06.1974 rekisterinumerolla 116.353.
Sääntömuutos rekisteröity 21.10.2013.
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 havaintojenkeruualueensa.
Tringan havaintojenkeruualue: Hanko, Raasepori, Inkoo, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila,
Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Sipoo ja Pornainen.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 3156 jäsentä, joista perhejäseniä 303.
2. Hallinto
2.1 Hallitus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Jukka Hintikka ja varapuheenjohtaja Jaakko
Asplund. Muut hallituksen jäsenet olivat Aili Jukarainen, Eeva-Liisa Korpela, Juha Lindy,
Aleksi Mikola, Risto Nevanlinna (lokakuuhun saakka), Ossi Tahvonen ja Erkki Virolainen.
Hallituksella ei ollut nimettyä sihteeriä.
Hallitus kokoontui 13 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja
toiminta-alueeseen liittyviä asioita. Hallituksen lisäksi kokouksissa oli usein mukana
yhdistyksen toimihenkilöitä ja yhdistyksen toiminnanjohtaja.
2.2 Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja: Johannes Silvonen
Suojelusihteeri: Hanna-Maija Kehvola (-toukokuu), Kalle Meller (kesäkuu-lokakuu) ja Aapo
Salmela (marraskuu-)
Taloudenhoitaja: Sinikka Mononen
Kirjanpitäjä: Merja Taiminen-Vähätalo (BirdLife Suomi ry)
Tringa-lehden päätoimittaja: Risto Nevanlinna
Tringa-lehden taittaja: Minna Etsalo
Arkistonhoitaja: Lea Tähtinen
Aluevastaava: Matti Koivula
Haliaksen siviilipalvelusmies: Tomas Swahn (maaliskuu-)

2.3 Toimikuntien kokoonpanot vuonna 2018
Aluerariteettitoimikunta (ARK): Matti Koivula (pj), Jari Laitasalo (siht.), Petteri Hytönen,
Markus Lampinen, Andreas Uppstu ja Heikki Vasamies.
Havaintotoimikunta: Matti Koivula (pj), Juhani Ahola, Margus Ellermaa, Otso Häärä, Aili
Jukarainen, Jarmo T. Koistinen, Jari Laitasalo, Sampo Laukkanen, Aleksi Lehikoinen, Petteri
Lehikoinen, Olli-Pekka Liinalaakso, Antti Mikala, Aleksi Mikola, Markus Piha, Pasi Pirinen,
Mikael Ranta, Juha Saari, Tuomas Seimola, Marko Teivonen ja Risto Willamo.
Havaintolupatoimikunta (lakkautettiin loppuvuonna 2018): Aili Jukarainen (pj), Petteri
Lehikoinen, Andreas Lindén, Markus Piha ja Tuomas Seimola.
Halias-toimikunta: Aleksi Lehikoinen (pj), Kari Soilevaara (asemanhoitaja), Jari Laitasalo
(asemanhoitaja), Hanne Kivimäki (asemanhoitaja), Markus Lampinen (taloudenhoitaja), Aki
Aintila, Jonne von Hertzen, Heikki Karimaa, Risto Nevanlinna, Ina-Sabrina Tirri.
Mediatoimikunta: Kaisa Välimäki (pj), Risto Nevanlinna (päätoimittaja), Jukka Hintikka,
Minna Etsalo (taittaja) Mikko Koho (webmaster), Mikko Heikkinen, Touko Torppa.
Retkitoimikunta: Jaana Sarvala (pj), Peter Buchert, Jukka Hintikka, Juha Lindy, Aleksi
Mikola, Jouni Rytkönen, Mikko Savelainen, Teemu Sirkkala, Roland Vösa
Tringan BirdLife-retkikummit: Aki Arkiomaa, Peter Buchert, Niko Björkell, Margus
Ellermaa, Hanna Hyvönen, Otso Häärä, Heikki Kantola, Jouni Karppinen, Sami Kiema,
Jarmo T. Koistinen, Jari Laitasalo, Samuli Lehikoinen, Sirkku Levosalo, Kaisa Liit, Juha
Lindy, Jari Markkula, Kalle Meller, Aleksi Mikola, Anna-Maija Myllynen, Risto Nevanlinna,
Eetu Paljakka, Petro Pynnönen, Jouni Rytkönen, Juha Salin, Aapo Salmela, Jaana Sarvala,
Paul Segersvärd, Teemu Sirkkala, Merja Talvela, Kari Toiviainen, Kimmo Virta (Lullula) ja
Nadja Weisshaupt.
Suojelutoimikunta: Aili Jukarainen (pj), Hanna-Maija Kehvola (suojelusihteeri -toukokuu),
Kalle Meller (suojelusihteeri kesäkuu-lokakuu) ja Aapo Salmela (suojelusihteeri marraskuu-),
Reijo Pokkinen (Hakin edustaja) Keijo Savola, Erkki Virolainen ja Seppo Vuolanto.
Lasten ja nuorten toimikunta: Merja Talvela (pj), Rauna Lilja, Juha Lindy, Nico
Niemenmaa, Taina Nyman ja Eetu Paljakka.
Raaseporin paikallisjaosto Lullula: Kimmo Virta (pj), Kimmo Sironen (rahastonhoitaja),
Martina Qvanström (sihteeri), Risto Willamo (aluevastaava) ja Sami Virta.
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 Hangon Tulliniemessä lintuaseman Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jota
hallinnoi Metsähallitus. 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.
3. Toiminta
3.1. Kuukausikokoukset
Tringalla ei ollut nimettyä ohjelmatoimikuntaa vuonna 2018. Ohjelmatoiminta saatiin
kuitenkin järjestettyä lähes entiseen malliin toiminnanjohtajan, hallituksen sekä muutaman
aktiivisen jäsenen voimin. Kuukausikokouksia järjestettiin keväällä viisi ja syksyllä neljä.
Kokoukset pidettiin Helsingin Tieteiden talolla. Kuukausikokouksissa kävi vuoden aikana
yhteensä 452 osallistujaa. Huhtikuun kuukausikokous oli myös yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous ja marraskuun kuukausikokous sääntömääräinen
syyskokous.

Kuukausikokousohjelmat (suluissa osallistujamäärät):
11.01. Dick Forsman: Kuvat kirjaksi - kymmenen vuotta WP:n petolintujen kintereillä (151)
01.02. Pasi Pirinen & Sampo Laukkanen: Tietokilpailu (30)
08.03. Petteri Hytönen: Tietokilpailun purku (41)
05.04. Sanna Kannisto: Miten valokuvateokseni ovat syntyneet (kevätkokous) (33)
03.05. Jyrki Normaja: Sepelsiepon maastomääritys (31)
06.09. Ville Vepsäläinen: Luonnonvaraisten lintujen hoito Korkeasaaren Villieläinsairaalassa
(37)
04.10. Päivi Sirkiä & Aleksi Lehikoinen: Luomuksen linnustonseuranta (34)
01.11. Esa Mälkönen: Suomenojan lintuparatiisi (syyskokous) (45)
13.12. Markus Piha & Tuomas Seimola: Peltosirkku (50)
3.2 Harrastajatutkinto, kilpailut
Tringan harrastajatutkinto järjestettiin maaliskuussa (8.3.) ja siitä vastasi Sampo Laukkanen.
Tutkintoon osallistui yhdeksän jäsentä, joista kuusi läpäisi tutkinnon. Tringan talviralli
järjestettiin perinteikkäästi 6. joulukuuta, ja mukana oli 10 joukkuetta.
Perinteeksi muodostunut Tringan ekopinnaskaba järjestettiin nyt kuudetta kertaa. Mukana oli
69 osallistujaa. Ekopinnaskaban rinnalla järjestettiin jälleen myös talviekopinnaskaba.
Uutena kilpailuna kokeiltiin kodin lähialueilla retkeilemään kannustavaa kotiseutuskabaa.
Mukaan lähti yli 170 osallistujaa. Kotiseutuskaban osallistujista 84 havaitsi vuoden aikana yli
100 lajia yhden kilometrin säteellä kotiovestaan.
3.3. Tiedottaminen ja julkaisut
Mediatoimikunta vastasi jäsenlehti Tringan toimittamisesta, tiedottamisesta sekä yhdistyksen
verkkosivuista ja sosiaalisen median kanavista. Tiedottamiseen, verkkosivujen
päivittämiseen ja Tringa-verkon ylläpitoon osallistui muitakin yhdistyksen toimikuntia ja
aktiiveja vastuualueen mukaan. Mediatoimikunta jatkoi viestintästrategian ja -ohjeen
laatimista. Jäsentiedotteita ei julkaistu. Toimikunta piti yhden varsinaisen kokouksen
Vuoden aikana julkaistiin neljä mediatiedotetta, joissa kerrottiiin pihabongauksesta, kevään
ensimmäisen haahkan saapumisesta Haliakselle, Vanhankaupunginlahden niittyjen
ennallistamisesta sekä esitettiin Tringan vaatimus lisäresursseista Viikin–
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueiden hoitoon. Tiedotteiden julkaisusta vastasivat
mediatoimikunta ja suojelutoimikunta.
Tringa-lehti ilmestyi neljästi (yhteensä noin 140 sivua) ja aikataulun mukaisesti. 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 retkikertomuksia, kirja-arvioita,
tringalaisittain ajankohtaisia uutisia sekä puheenjohtajan kolumnia. Tringassa julkaistiin
lisäksi mm. laaja raportti maakunnallisesti tärkeistä lintujen muutonaikaisista
kerääntymäalueista Uudellamaalla.
Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla rekisteröitiin vuoden aikana 133
861 käyntiä. Sivustolla julkaistiin 105 uutista, joita julkaistiin eniten huhti-, maalis- ja

lokakuussa ja vähiten heinä-, kesä-, ja joulukuussa. Uutisista 23 oli Jarmo Koistisen
lintusääennusteita ja 25 lintutilannekatsauksia. 41 henkilöllä oli käyttäjätunnus sisällön
muokkaamista varten.
Suosituinta sisältöä olivat etusivu, retkitiedot, lintuhavainnot, lintujen talviruokintaohjeet,
tapahtumakalenteri ja linnunpönttöjen rakennusohjeet. Suosituimmassa uutisessa (891
lukukertaa) kerrottiin 6.2. Tringan helmikuun kuukausikokouksen tietokilpailusta, eli
määrityskuvakisasta.
Etusivulla oli esillä mm. automaattisesti päivittyvää tietoa linnustosta perustuen Tiiran
havaintoihin. Sivustolla oli tapahtumakalenteri, jossa näkyivät kaikki Tringan
jäsentapahtumat, ja jonka kautta pääsi ilmoittautumaan useimmille retkille. Noin puolessa
kaikista tapahtumista ilmoittautuminen hoidettiin suoraan Tringan sivuston oman
käyttäjänhallinnan avulla ja vuoden loppuun mennessä yhteensä noin 760 ihmistä oli
rekisteröitynyt sivustolle retkille ilmoittautumista varten.
Pinnakisojen tulospalvelu on osoitteessa www.tringa.fi/kisa. Palvelun avulla järjestettiin
useita Tringan pinnakisoja, kuten ekopinnaskaba ja kotiseutuskaba. Lisäksi palvelussa
järjestettiin useiden muiden paikallisten lintuyhdistysten omia pinnakisoja sekä
valtakunnallinen kotipiirihaaste.
Tringan sähköpostilistalla Tringa-verkossa (tringa-verkko@helsinki.fi) käytiin keskustelua ja
tiedotettiin toiminnasta. Verkko on avoin kaikille ja siinä oli vuoden lopussa 1060 jäsentä.
Lisäksi käytössä on järjestöaktiivien, hallituksen sekä useiden toimikuntien sähköpostilistoja.
Tringan Facebook-sivulla julkaistiin 224 (220 v.2017, 308 v.2016) yhdistyksen toimintaan
sekä lintuihin liittyvää juttua ja kuvaa. Ehdottomasti sitouttavin näistä oli uutinen, jossa
etsittiin hoitajia tervapääskyille (joka tavoitti 91 800 käyttäjää ja melkein 3000
reaktiota). Muuta suosittua sisältöä oli:
●

●
●

Alkutalvesta 2018 jaettu HS sanomien juttu Viikin phoenicuroides-alalajin
mustaleppälinnusta ja oheen liitetty muistutus hyvästä havainnoinnista (17 000
tavoitettua, 242 reaktiota)
Päivitys Tringan Siperian-retkestä (13 000 tavoitettua, 581 reaktiota)
Uutinen KHO.n päätöksestä, jossa Tringan valitus otettiin laajalti huomioon (16 000
tavoitettua, 700 reaktiota).

Sivulla oli vuoden lopussa 2370 tykkääjää. Sivun seuraajamäärä kasvoi 20 prosentilla
edellisestä vuodesta (22% v.2017). Sivun seuraajista 44 % oli miehiä ja 52 % naisia (47/50
V.2017). Tringan Facebook-seuraajat jakautuvat melko tasaisesti 35-65-vuotiaisiin. 16
henkilöllä oli oikeus päivittää yhdistyksen Facebook-sivuja.
Tringan Twitter-tilillä (@tringa_ry) julkaistiin vuoden aikana 203 twiittiä (213 v.2017).
Suosituin twiitti kertoi Raaseporissa suojellusta merialueesta (15 000 näyttökertaa),
seuraavaksi suosituin ekasta tervapääskystä (11 000 näyttökertaa) . Twitter-tilillä oli vuoden
lopussa 750 seuraajaa, kasvua 47% vuodesta 2017. Seuraajista 47 % oli naisia ja 53 %
miehiä.

Tringa julkaisi Instagramissa 52 kertaa vuonna 2018 (29 v.2017). Näistä 30 oli
lintutilannekatsauksia. Eniten sitoutumisia – 171 tykkäystä tai kommenttia – keräsi video ja
uutinen Tringan ja Korkeasaaren tervapääskyjen hoitajarekrytoinneista (tavoitetut tilit 619).
Seuraajia oli vuoden loppuun mennessä noin 755, joista 48% naisia ja 52% miehiä. Suurin
ikäryhmä oli 35-44 -vuotiaat, joita oli seuraajista 31%. Uutena lanseerattiin #tringaretki
-hashtag, josta ajatuksena oli jakaa muiden postauksia Tringan tilille.
Lisäksi toiminnasta tiedotettiin Tringa- ja Tiira-lehdissä. Tringan alueella toimii myös useita
harrastajien ylläpitämiä WhatsApp-paikallisryhmiä, sekä pienempien alueiden Facebooksivuja.
3.4 Retket
Tringa järjesti vuoden aikana yli 130 retkeä ja lintuopastusta. Retkitoimikunnan lisäksi retkien
järjestämisestä vastasivat lasten ja nuorten toimikunta sekä Lullulan aktiivit.
Lintutorniopastuksia ja tilausretkiopastuksia koordinoi toiminnanjohtaja. Lasten ja nuorten
retkistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 3.11, torniopastuksista ja tilausretkiopastuksista
kohdassa 3.12 ja Lullulan alueen retkistä kohdassa 3.13.
Retkitoimikunta kokoontui vuonna 2018 kahdesti, huhti- ja lokakuussa.
Retkitoimikunta järjesti vuoden aikana yhteensä 67 retkeä, joista 10 ulkomaan retkeä
(Intiaan, Eilatiin 2 retkeä, Islantiin, Itä-Siperiaan, Andalusiaan, Falsterbohon, Georgiaan,
Saarenmaalle ja Iraniin). Lisäksi retkitoimikunnan oppaita oli vetämässä elokuisten
Lintumessujen yleisöretkiä. Retkistä täytetään BirdLifelle verkkolomakkeella retkiraportti.
Raporteista Tringa saa tietoonsa retkille osallistuneiden määrät. Vuonna 2018 osallistumisia
retkitoimikunnan järjestämille retkille oli noin 1900.
Retkitoimikuntalaisten lisäksi Tringan retkien oppaina ovat toimineet Johannes Silvonen,
Eero Haapanen, Petro Pynnönen, Aapo Salmela, Aki Arkiomaa, Jarmo Koistinen, Paul
Segersvärd, Ari Linna, Tero Linjama, Samuli Lehikoinen, Kari Soilevaara, Mikko Salonen,
Jouko Högmander, Anna-Maija Myllynen ja Sirkku Levosalo.
Bussiretkien kuljetukset hoiti Packalén Bus, kuljettajina Antero Koskinen ja Bjarne Kantén.
Laivamatkoja on tilattu MeriSetiltä (Aspskär) ja Suomen Saaristokuljetukselta (Isosaari).
Maksullisten retkien ilmoittautuminen toteutui pääosin edelleen v. 2015 käyttöön otetulla
netti-ilmoittautumisjärjestelmällä, joka aiheuttaa työtä maksuliikenteen seurannassa. Vuoden
aikana selvitettiin erilaisia lipunmyyntivaihtoehtoja ja päädyttiin kokeilemaan muutamalla
retkellä Evention ilmoittautumis- ja lipunmyyntijärjestelmää. Eventio osoittautui
käyttökelpoiseksi järjestelmäksi.
Retkiasioista on tiedotettu Tringan sivuilla, Tringan tapahtumakalenterissa ja tringa-verkossa.
Jonkin verran retkitietoja ja -tunnelmia yms. on julkaistu myös FB:ssa ja Instagramissa.
Retkitoimikunnalla on oma sähköpostilista: retkitoimikunta@tringa.fi.

3.5 Lintuasemat
Lintuasematoimikunta, uudelta nimeltään Halias-toimikunta, vastaa Hangon lintuaseman
(Halias) toiminnasta. Toimikunta suunnitteli vuoden aikana tiiviisti sekä toiminnan
kehittämistä, että 40 vuotta täyttävän aseman juhlavuotta. Kokouksia pidettiin vuoden aikana
viisi kertaa ja toimikunta kävi lisäksi yhden viikonlopun asemalla suunnittelemassa sisätilojen
uudistamista.
Haliaksen asemamaksu oli 25 euroa ja opiskelijoilta 10 euroa. Uddskatanin alueen vuokra
Metsähallitukselle maksettiin sopimuksen mukaisina palveluina, joihin kuuluivat esimerkiksi
pesimälintulaskennat. Kesällä 2018 tehtiin myös saaristolintulaskennat. Molempien
laskentojen toteutuksessa oli mukana aseman ensimmäinen siviilipalvelusmies, Tomas
Swahn, joka vietti asemalla käytännössä koko kevät- ja syysmuuttokauden. Asemalla vieraili
syksyllä viikon ajan myös tet-harjoittelija Olli Keskikallio.
Haliaksen toiminnasta viestitettiin aseman kotisivujen lisäksi pääosin Facebookin kautta.
Aseman FB-sivuilla oli vuoden lopussa 2110 tykkääjää. Eniten näkyvyyttä sai huhtikuinen
punapäänarskujen vierailua koskenut päivitys, jolla tavoitettiin noin 16 000 henkilöä. Suurta
yleisöä tavoitettiin laajasti keväisellä haahkan saapumispäivämäärän veikkauskilpailulla sekä
elokuisilla lintumessuilla Viikissä, joilla toimikunnan edustajat olivat kertomassa aseman
toiminnasta.
Tringan alueen toinen lintuasema sijaitsee Porkkalanniemen edustalla Rönnskärin saaressa,
joka on Puolustusvoimien hallinnassa. Aseman omistaa Rönnskärin lintuaseman tuki ry,
jossa Tringa on jäsenenä.
3.6 Linnustonsuojelu
Suojelutoimikunta ja suojelusihteeri vastasivat yhdessä suojelutoiminnasta, joka keskittyi
edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden linnustonsuojeluun liittyvien
hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarpeen mukaan. Lisäksi järjestettiin
suojeluseminaari teemalla ”Vanhankaupunginlahdesta lintuparatiisi?”. Suojelutoimikunta
kokoontui kahdesti ja piti sen lisäksi tiiviisti yhteyttä sähköpostitse. Lisäksi pidettiin yhteyttä
muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Vuonna 2018 jätettiin yhteensä 16 kannanottoa.
Suojelusihteeri tiedotti tehdyistä kannanotoista pääosin sähköpostilistalla sekä sosiaalisessa
mediassa.
Vaikutimme Suomenojan kaavoitukseen ja linnuston turvaamiseen:
- Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon osayleiskaavaa koskevassa
valitusasiassa
Otimme kantaa maakuntakaavoitukseen:
- Muistutus Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta
- Mielipide Uusimaa 2050 -kaavan valmisteluaineistosta
- Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta
- Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevassa
valitusasiassa
- Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen maakuntakaavaa
koskevassa valitusasiassa

Jatkoimme Helsingin linnustoalueiden puolustamista:
- Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa
- Selitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien kaupungin muutoksenhakua hallintooikeuden päätöksestä Helsingin yleiskaavasta Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta
- Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevassa
valitusasiassa Viikin – Vanhankaupunginlahden osalta
- Muistutus Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotuksesta
- Muistutus Helsingin Karhusaaren asemakaavaehdotuksesta
- Lausunto Helsingin Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen valmisteluaineistosta
- Mielipide Helsingin Isosaaren ja Kuivasaaren asemakaavan osallistamis- ja
arviointisuunnitelmasta
Lisäksi jätimme seuraavat kannanotot:
- Lausunto Kirkkonummen Masalan osayleiskaavan luonnoksesta
- Mielipide kolmesta asemakaavaluonnoksesta Raaseporissa
- Mielipide Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta
Vuoden aikana myös vaikutettiin kaupunkien lautakuntiin- ja valtuustoihin sekä Helsingin
apulaispormestariin suorilla yhteydenotoilla. Apulaispormestari Sinnemäki osallistui myös
kutsuvieraana Tornien taistoon ja suojeluseminaariin.
Keijo Savola edusti Tringaa Helsingin luonnonhoidon työryhmässä helmikuun 2018 loppuun
asti, jolloin ryhmä kaupungin metsäpuolen yksipuolisella päätöksellä lakkautettin.
Osallistuttiin Helsingin kaupungin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman
suunnitteluun työpajassa ja seminaarissa. Lisäksi osallistettiin jäsenistöä vastamaan em.
ohjelman paikkatietopohjaiseen ideointikyselyyn. Suojelusihteeri antoi vuoden aikana yhden
radiohaastattelun. Lisäksi suojelusihteeri osallistui Helsinki - Tallinna junatunnelin
ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuuteen ja tapasi Viikin tutkimus- ja koetilan
johtajan.

3.7 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 asiantuntijaryhmä päätti
havaintojen käyttöoikeuden luovuttamisesta ja myynnistä projektikohtaisesti. Ryhmä
lakkautettiin loppuvuonna ja tehtävä siirrettiin suojelusihteerille.
Yhdistyksen aluevastaavana toimi Matti Koivula. Tiira-yhdistyskäyttäjiä oli aluevastaava
mukaan lukien 20. Lintuharrastajat tallensivat vuonna 2018 Tringan
havaintojenkeruualueelta 186316 havaintoa (9023120 yksilöhavaintoa). Yhdistyskäyttäjät
tekivät 1409 koontihavaintoa (159007 yksilöhavaintoa) ja poistivat yhdessä ARK:n kanssa
158 havaintoa koskien 22761 yksilöhavaintoa.

3.8 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen
Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee yhdistyksen toimialueen harvinaisuus- ja poikkeavat
fenologiset havainnot. ARK kokoontui toimintavuotensa aikana kolme kertaa. Lisäksi
komitean asioita käsiteltiin sähköpostitse. Komitea tarkasti 83 harvinaisuus- tai fenologista
havaintoilmoitusta, joista yksi oli 15.2. edelleen käsittelyssä ja 70 hyväksyttiin julkaistavaksi.
Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi ry:n rariteettikomitealle (RK) lausunnot kuudesta Tringan
toimialueelta ilmoitetusta RK-havainnosta. ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan
vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa
pikkuharvinaisuuskatsauksessa. ARK:n jäseniä osallistui valtakunnalliseen RK-/ARKtapaamiseen.

3.9 Lintualuetoiminta
Tringa kartoitti pesimälinnustoa noin 40 kohteella. Lohjalla ja Siuntiossa tutkittiin metsiä,
kosteikkoja ja peltoja, yhteensä 26 alueella (yht. 1227 hehtaaria) – yhteistyössä Hakin
kanssa. Raaseporissa tutkittiin Meltolan pellot (333 ha) ja Högbensjön (312 ha) yhteistyössä
Lullulan kanssa. Hangossa tutkittiin Santalankorpi (133 ha) ja Spikarna-luotoryhmä. Lisäksi
tutkittiin Nurmijärven Sääksjärvi (263 ha) ja kuusi metsäkohdetta Espoossa (648 ha).
Laskentoihin osallistuivat: Aaltonen, Esa; Ahola, Juhani; Ahola, Kari; Autio, Sari; Björkell,
Niko; Deschryvere, Matthias; Ellermaa, Margus; Grundström, Roger; Hovi, Matti; Jaatinen,
Kim; Jalkanen, Joel; Janhonen, Timo; Karimaa, Heikki; Ketonen, Juha; Koho, Mikko;
Koistinen, Jarmo; Koskela, Jarkko; Lehikoinen, Samuli; Lehtilä, Tarmo; Meller, Kalle;
Morberg, Roger; Mäntykoski, Antti; Nevanlinna, Risto; Pirinen, Pasi; Pohjola, Leila; Pohjola,
Veikko; Pokkinen, Reijo; Ranta, Mikael; Riihimäki, Matti; Sirviö, Jukka; Stigell, Reima;
Sundström, Joni; Talvela, Merja; Teider, Raija; Uppstu, Andreas; Weisshaupt, Nadja;
Wickman, Mikael; Wikman, Marcus; Willamo, Risto; Öst, Markus. Lintualuetietokannassa oli
v. 2018 lopussa 1145 aluetta. Vuoden aikana tallennettiin uusia linnustotietoja
lintualuetietokantaan noin 2000 riviä.
Vuonna 2018 Julkaistiin kolme MAALI-raporttia maakunnallisesti tärkeistä lintualueista sekä
Helsingin tärkeät lintualueet -selvitys kaupunkiympäristön julkaisusarjassa.
Maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden tunnistamista ja rajaamista jatkettiin
Uudellamaalla. Lintualuetoimintaa koordinoi Margus Ellermaa.

3.10 Lasten ja nuorten toiminta
Tringan lasten ja nuorten toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa (maalis-,
kesä-, syys- ja marraskuussa).
Toimikunta järjesti vuoden aikana viisi linturetkeä lapsille ja osallistui Villa Elfvikin ystävien
pihabongaustapahtumaan Espoon Laajalahdella. Yksi retkistä järjestettiin Kirkkonummen
ympäristöyhdistyksen kanssa ja toinen yhteistyössä Merihaka-seuran kanssa osana
Merihaan kesäkarnevaalin ohjelmaa. Toimikunta vastasi myös lasten lintukävelyn
järjestämisestä elokuussa BirdLife Suomen lintumessuilla Viikissä. Retkille osallistui
yhteensä 56 lasta ja 69 aikuista. Oppaina toimivat Juha Lindy, Merja Talvela, Eetu Paljakka,
Hanna Hyvönen ja Olli Keskikallio.

Nuorten retkiä järjestettiin kolme: Hangon lintuasemalle tehtiin retket huhti- ja elokuussa ja
Vuosaaren kasalle lokakuun EuroBirdwatch-viikonloppuna. Lintuasemaretket olivat koko
viikonlopun retkiä. Nuorten retkille osallistui yhteensä 17 nuorta. Toukokuun tornien taistossa
nuorilla oli kaksi omaa joukkuetta: toinen joukkue kilpaili Kirkkonummen Morsfjärdenin
tornissa ja Tringan nuorten ja Luonto-Liiton Uudenmaan piirin yhteisjoukkue Espoon
Laajalahden Maarissa. Tringan nuoret osallistuivat myös Turun Ruissalo-ralliin tammikuussa
ja Turussa heinäkuussa järjestetyille nuorten lintuharrastajien kesäpäiville.
Nuorten linturyhmän kokoontumiset aloitettiin syyskuussa yhteistyössä Luonto-Liiton
Uudenmaan piirin kanssa. Kokoontumisia järjestettiin Pauligin huvilan kerhotiloissa kolme
kertaa ja mukana oli 5-6 nuorta.
Linturetkiyhteistyötä jatkettiin pääkaupunkiseudun koulujen kanssa. Tringa tarjosi
lintuoppaan koululuokkien käyttöön nyt kolmatta kertaa. Opastukset suunnattiin 5.-luokille,
ne järjestettiin huhti- ja toukokuussa, oppaana toimi Juha Lindy. Näiden lisäksi järjestettiin
neljä muuta retkiopastusta kouluryhmille, näistä kaksi touko- ja kaksi elokuussa.
Kouluryhmien retkiopastuksilla oli mukana kaikkiaan 379 oppilasta ja 36 opettajaa tai
kouluavustajaa. Lindyn lisäksi oppaina toimivat Juha Salin, Teemu Sirkkala, Johannes
Silvonen ja Olli Keskikallio.
Lasten ja nuorten toimikunta tiedotti retkistä ja muusta toiminnastaan yhdistyksen verkko- ja
facebook-sivuilla sekä tringa-verkossa. Nuorten omalla instagram-tilille (@tringa.nuoret),
välitettiin kuvia ja tunnelmia retkiltä ja tapahtumista.
3.11 Tringan toiminnan kehittäminen
Tringa-lehtien digitointia jatkettiin. Tringa-lehdet tulevat digitaalisesti katsottavaksi BirdLife
Suomen lintulehtiportaaliin https://lintulehti.birdlife.fi/ . Vanhojen Tringa-lehtien artikkelien
hakeminen edellyttää Tringan jäsenyyttä ja kirjautumista portaaliin henkilökohtaisilla Tiiratunnuksilla.
Tringan toimintaa esiteltiin ja oltiin mukana seuraavissa yleisötapahtumissa (ei sisällä
Lullulan alueen tapahtumia):
18.01. Tieteiden yö Helsingin Tieteiden talossa
27.01. Pihabongaustapahtuma Helsingin Lapinlahdessa
28.01. Pihabongaustapahtuma Espoon Villa Elfvikissä
10.02. Tapahtumapäivä Ateneumin Veljekset von Wright -näyttelyssä
04.04. Ukonpäivän lintukävely Helsingin Lapinlahdessa
05.05. BirdLife Suomen tornien taisto
06.05. Suomenojan lintuharrastuspäivä Espoossa
10.05. Siisteyttä ja siivekkäitä -tapahtuma Helsingin Seurasaaressa
26.08. BirdLife Suomen Lintumessut Helsingin Viikissä
07.10. EuroBirdwatch -yhteishavainnointi Helsingin Herttoniemessä
Tringa järjesti vuonna 2018 yhteensä 15 torniopastusta, joista 13 Helsingissä Viikin
Purolahden tornissa ja 2 Vihdin Vanjärvellä. Opastusten aikana torneissa vieraili 492 kävijää.
Tringa järjesti vuoden aikana 20 tilausretkiopastusta, joissa Tringan retkioppaat opastivat
yhdistyksen ulkopuolisia ryhmiä. Näillä oli mukana yhteensä yli 200 osallistujaa.
Elokuussa järjestettiin yhdistyksen aktiivien kesätapaaminen Helsingin Herttoniemessä.

3.12 Raaseporin paikallisjaosto Lullula
Vuosi 2018 oli Lullulan neljästoista toimintavuosi. Yhdistyksen toimialue oli koko Raasepori
ja tutkimusalue entiset Karjaan ja Pohjan kunnat. Jaoston toimintaan osallistui vuoden
aikana aktiivisesti noin 60 ihmistä. Kokouksia järjestettiin kaksi, keväällä 4.4. ja syksyllä
27.12. molemmat Påminnessa.
Lullula-verkossa lähetettiin vuoden aikana n.900 sähköpostiviestiä, mikä on edellisvuosien
tasoa. Lullula-verkon ylläpitäjänä toimii Pekka Murejoki ja Solja Kvarnström. Verkkoa on
käytetty pääosin havaintojen ilmoittamiseen, jaoston asioista tiedottamiseen ja kuvien
jakamiseen. Parhaimpien havaintojen jakamiseen käytettiin tekstiviestiverkkoa, johon kuuluu
n. 10 jäsentä. Whatsapp-ryhmään kuuluu 16 jäsentä.
Alun perin Lullulassa Risto Willamon kehittämä, koululaisille suunnattu lasten lintuviikko
järjestettiin 12:tta kertaa. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Birdlife Suomi ja Luonto-liitto.
Fiskarsin koulun viidesluokkalaisten kanssa käytiin kävelemässä pönttöpolku läpi
toukokuussa. Koululaisten itse tekemistä pöntöistä kirjattiin ylös pesimälajit, munien määrä
ja otettiin pikaisesti muutamia valokuviakin. Aki Viitanen järjesti retken Klinkbackan
koululaisille Lepinjärvelle lasten lintuviikon merkeissä. Solja Kvarnström retkeili lokakuussa
Haliaksella Mikaelskolanin kuudennen luokan kanssa.
Viimeiset v.2017 sorvatut pönttöaihiot tehtiin valmiiksi pöntöiksi kesätalkoina. Valmiita
pönttöjä syntyi viitisenkymmentä joista suurin osa pöllön-, telkän- ja kottaraisen pönttöjä.
Syksyn aikana pöllön- ja telkän pöntöt myös vietiin maastoon. Talkoisiin osallistui neljä
henkilöä.
Havaintojen tallentamiseen käytettiin Tiira-lintutietojärjestelmää, jonne tallennettiin
Raaseporista vuoden aikana 14 886 havaintoa, joka on n. 3000 vähemmän kuin
edellisvuonnna. Pihalintuja tarkkailtiin pihabongausviikonloppuna 27.–28.1.2018 ja
Raaseporin alueella tapahtumaan osallistui yli 90 pihaa, mikä on kymmenkunta enemmän
kuin 2017. Havainnointi oli runsasta esim. Pohjan Påminnessa (K. ja S. Virta ym.) ja Karjaan
Läppträsketillä (J.Santala ym.). Vuoden aikana toimialueella Raaseporissa havaittiin 233
lajia ja tutkimusalueella Karjaa-Pohja 212 lajia. Omia kartoituksia jatkettiin koskikaran ja
kuikan osalta.
Leikkimieliseen Supertammikuu-tapahtumaan osallistui 62 ihmistä. Tornien Taistoon
osallistuttiin Karjaan Läppträsketin Pelikaanitornilla (kapteeni Jukka Santala), Pohjan
Tukkisatamassa (Kimmo Virta), Karjaan Päsarträsketin Ruffe-lintulavalla (Mikael Ranta) ja
Karjaan Lövdalissa (Roger Grundström). Raasepori Open -ralli järjestettiin toukokuun
lopulla, juhannuksen 24 h ralli juhannuksena ja itsenäisyyspäivän ralli 6.12.
Lullulan omaan, Risto Willamon organisoimaan Superviikonloppuun 8.-10.6. osallistui 24
henkilöä. Viikonloppuna havaittiin 48 tunnin aikana ensimmäisen kerran kesäkuussa yli 150
lajia Raaseporin alueella (155).
Supertammikuun aikana järjestettiin kolme retkeä Karjaalla (Risto Willamo), Pohjassa (Sami
Virta, Kimmo Virta) ja Tammisaaressa (Solja Kvarnström ja Sami Virta). Kaakkurikarkelot

pidettiin Gumnäsinniemellä 31.3 ja 1.4. yhteistyössä Raaseporin luonnon kanssa, ja
osallistujia oli yhteensä 27. Torniopastuksia pidettiin 15.4 Tammisaaressa Stadfjärdenin
tornilla (Sami Virta) ja 24.4. Lepinjärvellä (Kimmo Virta). Yhteishavainnointia Påminnessa
6.10. osallistujia 16 (Sami Virta ja Kimmo Virta) ja järjestettiin retki Haliakselle 7.10. (Solja
Kvarnström)

3.13 Muu toiminta
Tringa jatkoi Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa. Laskentoja organisoi Hannu Holmström. Jätteiden
avokaato on lopetettu, ja lokeille on tarjolla niukasti ravintoa biojätteen käsittelyalueella.
Jätehuollon muutosten myötä lokkien määrä alueella on laskenut aiempaa selvästi
pienemmäksi.
Elokuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostuneet niitto- ja raivaustalkoot Helsingin
Vanhankaupunginlahden hoitoniityillä. Talkoiden alue, Purolahden-Hakalan sekä
Lammassaaren hoitoniitty kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Talkoiden kohteena olevien
merenrantaniittyjen kosteusolosuhteet olivat ennen talkoita ja talkoiden aikana otolliset,
merenrantaniityt olivat kuivan ja matalavetisen alkukesän jäljiltä kuivat ja niityn pohja oli
kova. Työskentely sujui siis hyvissä olosuhteissa.
Niitot suoritettiin pääosin perinteisillä viikatteilla. Käsin niitettävä alue oli aiempaa pienempi,
koska edeltävällä ELY- keskuksen koneellisella niitolla pystyttiin kovan niittypohjan ansioista
hoitamaan normaalia isompi alue. Vesaikon poistossa käytettiin käsityökaluja, moottorisahaa
ja Tringan raivaussahaa. Hakalan tornin ja lavan ympäristön näkyvyyttä parannettiin
poistamalla näköesteeksi kasvanutta puustoa ja pensaikkoa. Hakalan ja Purolahden alueen
niittyjä ja niittyjen reunavyöhykkeiltä raivattiin sinne kasvanutta vesaikkoa, puustoa ja
pensaikkoa. Talkoiden jälkeen niittyjen tilanne on parempi kuin koskaan aiemmin Tringan
talkoiden aikakaudella. Niittotalkoiden vetäjinä toimivat Taavi Sulander ja Margus Ellermaa,
mukana oli 23 talkoolaista.
Tringa osallistui myös Viikin tutkimustyöryhmän toimintaan. Tringan edustajina Viikin
ryhmissä olivat Margus Ellermaa ja Taavi Sulander.
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 BirdLifeedustajina toimivat Jukka Hintikka, Jaakko Asplund, Aili Jukarainen, Eeva-Liisa Korpela,
Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, Erkki Virolainen ja Kaisa Välimäki.

5. Ansioituneet jäsenet
Vuoden tringalaiseksi valittiin Kari Soilevaara, joka tunnetaan mm. pitkäaikaisesta työstä
Hangon lintuaseman asemanhoitajana. Tringan BirdLife-ansiomerkki myönnettiin Risto
Willamolle.

6. Talous
Taseen loppusumma oli 350 411,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 10 482,17 euroa. Omaa
pääomaa oli yhteensä 315 491,15 euroa.
Yhdistyksen sijoitusstrategian mukaisesti yhdistyksen sijoitusomaisuus oli kertomusvuonna
sijoitettu Elite Pankkiiriliike Oy:n rahastoihin (korkorahaston osuuksien kirjanpitoarvo 39
223,74 euroa; osakerahastojen osuuksien kirjanpitoarvo 63 023,86 euroa) sekä Seligson
Oy:n rahastoon (korkorahaston osuuksien kirjanpitoarvo 41 804,43 euroa). Tringan omilla
pankkitileillä oli vuoden lopussa 167 183,61 euroa.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Jarmo Tähtinen HTM, varalla Arto Poutanen HTM ja
toiminnantarkastajana Mikko Alestalo, varalla Hannu Holmström. Taloudenhoitajana toimi
Sinikka Mononen.
HALLITUS

