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

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Tringan 47. 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. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii yhdistyksen
puheenjohtaja.
Suojelusihteeri vaikuttaa lintupaikkojen ja lintujen suojelun turvaamiseen toimialueellamme,
erityisesti pääkaupunkiseudulla kaavoituksen ja muun maankäytön yhteydessä. Suojelusihteerin
esimiehinä toimivat yhdistyksen puheenjohtaja ja suojelutoimikunnan puheenjohtaja.
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.
Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa kesätauon ulkopuolella. Lisäksi hallitus
järjestää vuoden aikana 1-2 retki- ja virkistyspäivää, joiden yhteydessä pidetään myös kokous.
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 aiheet
koostuvat helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi kuvaesityksistä ja esitelmistä. Lisäksi
järjestetään erilaisia koulutuksia aktiiveille ja yksi jäsenistölle suunnattu päivä- tai iltatapahtuma.
1.2 Viestintä ja julkaisut
Mediatoimikunta kehittää ja on vastuussa Tringan viestintää. Tavoitteena on tehdä Tringaa ja
lintuharrastusta tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi sekä parantaa yhdistyksen
sisäistä tiedonkulkua. Mediatoimikunta tukee muita toimikuntia viestinnässä ja kokeilee uusia
viestintätapoja.
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. Lehden sähköistä versiota suunnitellaan.
Yhdistyksen verkkosivustoa kehitetään edelleen. Päivitysvastuuta ja -osaamista jaetaan Tringan
toimihenkilöille. Verkkosivut uudistetaan vuoden 2020 aikana. Sivuston sisältöä
virtaviivaistetaan, päivitetään ja sivuston ilmiasu uudistetaan. Samalla toteutetaan myös
yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistus.
Tiedotteita, lintutilanneraportteja, retkikertomuksia ja muuta ajankohtaista sisältöä julkaistaan
yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tringa on aktiivisesti läsnä ainakin
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Lisäksi pyritään tukemaan yhdistyksen jäsenten
aktiivista sisällöntuotantoa YouTubessa. Tulevan uoden aikana pyritään löytämään
vastuuhenkilö vastaamaan Tringan uutiskirjeen tuottamisesta.
1.3 Retket
Retkitoimikunta järjestää noin 70 retkeä: muutaman tunnin kävelyretkiä, yhden päivän
bussi-/veneretkiä, useamman päivän kotimaan retkiä ja ulkomaan retkiä. Matalan kynnyksen
paikallisretkiä on ohjelmassa aiempaa enemmän. Suurin osa kävelyretkistä on avoimia kaikille.
Useamman päivän ja ulkomaan retket ovat vain Tringan jäsenille. Retkiyhteistyötä tehdään
yksityisten lintumatkajärjestäjien kanssa.

Retkikohteita ja -ajankohtia pyritään koordinoimaan Helsyn retkijärjestäjien ja
pääkaupunkiseudun luontoretkiä valmistelevien kanssa päällekkäisten retkien välttämiseksi.
Helsyn kanssa tehdään yhteistyötä myös tyhjien päiväretkipaikkojen täyttämiseksi.
Bussiretkien kuljetuksiin on pyydetty ja saatu tarjous sipoolaiselta Packalén Busilta. Packalén
Busin ensisijainen kuljettajamme on Antero Koskinen, varalla Bjarne Kantén. Ilmoittautumisiin
käytetään pääasiassa Evention verkkolipunmyyntiä tai Tringan kotisivujen omaa
netti-ilmoittautumista.
Toimikunnan jäsenillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä sekä yhteinen sähköpostiosoite. Retkistä
tiedotetaan jäsenistölle ensisijaisesti tapahtumakalenterissa. Retkiä on listattuna myös Tringaja BirdLife-lehdessä. Retkikuvia ja -tunnelmia julkaistaan oppaiden innon mukaan Tringan
Facebookissa ja Instagramissa. Retkikertomuksia julkaistaan Tringan sivuilla. Retkitoimikunta
laatii jäsenille tiedotteita, joita julkaistaan Tringan nettisivuilla.
Nykymallilla järjestettävien retkien määrä on maksimissaan. Vuonna 2020 organisoidaan retkien
järjestämismalli uudestaan ja erotetaan jäsenretket selkeämmin jäsenhankintaan painottuvista
avoimista yleisöretkistä.
Retkitoimikunta kokoontuu vuonna 2020 kaksi kertaa, ja yksittäisten asioiden äärelle voidaan
kokoontua pienemmillä kokoonpanoilla.
1.4 Lintuasematoiminta
Hangon lintuasemalla kerätään lintuaineistoa vakioiduin menetelmin: havainnoimalla muuttavia
ja paikallisia lintuja sekä rengastamalla. Asemalla pyritään aukottomaan havainnointiin keväällä
12.3.–9.6. (90 vrk, havainnointi) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk, havainnointi ja rengastus).
Aseman pitkäaikaishavainnointi turvataan mm. työllistämistukien ja siviilipalvelusmiesten avulla.
Lisäksi lyhytaikaisten vapaaehtoisten havainnoijien rooli korostuu.
Hangon lintuaseman toimintaa ohjaa aseman kehittämissuunnitelmaa vuosille 2019– 2028.
Avoimesti sekä aseman että lajitietokeskuksen verkkosivuilla julkaistua aineistoa päivitetään
vuosittain uusilla havainnoilla. Ladattava aineisto sisältää csv-tiedoston ja käyttöohjeet aineiston
laajemman käytön edistämiseksi. Tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä
jatketaan. Tringa järjestää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa niityn hoitotalkoot
Gåsörsuddenin alueelle perinteisten kesätalkoiden yhteydessä.
Asema pyrkii tulevana toimikautena panostamaan opastus-, matkailu- ja
luontokasvatustoimintaan Leader-hankkeen kautta. Hankolaisille kouluille järjestettäviä
opastettuja retkiä jatketaan. Aseman infrastruktuuria parannetaan selvittämällä mahdollisuutta
saada juokseva vesi asemalle ja havainnointitornin laajennus havainnointiolosuhteiden
parantamiseksi. Aseman rahoitustilannetta pyritään vankentamaan mm. Haliaksen ystävät
-tukimaksujen ja maksullisten palvelutoimintojen kautta.

Tringa on lisäksi jäsenenä Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä. Tringan puheenjohtaja toimii
edustajana tukiyhdistyksen kokouksissa.
1.5 Suojelutoiminta
Tringan suojelutoiminta keskittyy edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden
linnustonsuojeluun liittyvien hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarvittaessa.
Toimitaan myös aloitteellisesti erilaisissa linnustonsuojelukysymyksissä. 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
maakuntakaavoitusta sekä Suomenojan ja Östersundomin alueen kaavoituksen etenemistä.
Otetaan kantaa Tringan alueen lintuvesien hoito- ja kunnostustarpeeseen. 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.
Suojelusihteeri tiedottaa suojelutoiminnasta Tringan viestintäkanavissa. Toimikunnan viestintää
kehitetään entistä monipuolisemmaksi.
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.
Aluevastaava on toimikunnan puheenjohtaja, joka 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 ja on jäsenenä Aluerariteettikomiteassa (ARK).
Toimikunta kokoontuu pohtimaan Tiira-salauksien päivittämistä. Muuten toimikunta kokoontuu
vain tarvittaessa, ja juoksevat asiat hoidetaan sähköpostitse.
Havaintoja voidaan luovuttaa tai myydä yhdistyksen laatiman ohjeistuksen mukaisesti.
Yhteyshenkilönä havaintojen myynnissä toimii suojelusihteeri.
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. Nuorisotoiminta
Lasten ja nuorten toimikunta vahvistaa lasten ja nuorten toiminnan näkyvyyttä paikallisesti,
kunnallisesti sekä myös yhdistyksen piirissä ja kehittää matalan kynnyksen toimintaa uusille
tulokkaille.
Toimikunta järjestää retkiä lapsille ja lapsiperheille keväisin ja syksyisin. Retkiyhteistyötä
voidaan tehdä myös muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään kysynnän pohjalta
lastenretkiä resurssien mukaan. Jokaisen retken vetämisestä vastaa kaksi opasta: sekä miesettä naisopas.
Nuorten linturyhmä jatkaa kokoontumisia syksyisin ja keväisin, kesällä on kesätauko. Nuorten
linturyhmä saa itse ideoida ja suunnitella retkiä ja toimintaansa, mutta ryhmän tueksi etsitään
mentori, joka ottaa vastuun nuorten ryhmästä. Laaditaan selkeät ohjeet sille, miten uusia
innokkaita nuoria otetaan vastaan ja tuetaan siten, että he jäävät mukaan Tringan toimintaan.
Tyttöjen osallistumista retkitoimintaan tuetaan järjestämälle erityisesti tytöille suunnattu retki
Haliakselle tai muulle hyvälle lintupaikalle. Haliaksen ja Rönnskärin retket tarjotaan ensisijaisesti
uusille nuorille. Lasten- ja nuorten retkien oppaiden määrää kasvatetaan opaskoulutuksen
avulla. Osallistutaan Kirkkonummella Porkkalan lintuviikkoon.
Viestinnän kautta kasvatetaan lasten ja nuorten toiminnan näkyvyyttä. Tulevia retkiä ja muuta
toimintaa mainostetaan sekä Tringan omilla kanavilla että niiden ulkopuolella. Myös nuoret
viestivät omasta toiminnastaan mm. Tringan nuorten omalla Instagram-tilillä.
Suunnitellaan hanketta, johon haetaan rahoitusta ja jonka tavoitteena on luoda pitkän tähtäimen
toimintamalli nuorten saamiseksi mukaan toimintaan. Pilottina pyritään järjestämään kaikille
Kirkkonummen viidesluokkalaisille linturetki kevään 2020 kuluessa ja maalis-toukokuussa
toteutettava lintuhavaintokilpailu, joka ratkeaa Porkkalan lintuviikon yhteydessä.
Ulkopuolisen rahoituksen onnistuessa toimikunta on mukana toteuttamassa Lähilinnut-hanketta
Töölönlahden ympäristössä.

1.9 Ohjelmatoiminta
Yhdistys järjestää kuukausikokouksiin monipuolista ohjelmaa sekä järjestää harrastajatutkinnon.
Lisäksi järjestetään linturalleja. Ekopinnaskaban kaltaisten kilpailujen järjestämistä jatketaan.
Harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen
tunnistamisessa tietyn tason, jolloin myös hänen havaintonsa voidaan julkaista mm.
Tringa-lehdessä omaa nimilyhennettä käyttäen. Harrastajatutkinto pidetään kerran vuodessa
kuukausikokouksen yhteydessä. Tutkinnon suorittaneiden nimilistaa ylläpidetään yhdistyksen
verkkosivuilla. 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.Yhteyshenkilönä toimii Hannu Holmström. Laskentaryhmä raportoi tuloksista
hallitukselle vuoden lopussa. Tringa jatkaa Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden järjestämistä
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Lintualuelaskennoissa on vuorossa Tammisaaren – Inkoon läntisen saariston IBA-alueen
inventointi. Laskentoja koordinoi lintualuevastaava.
2.2 Kurssit, koulutukset ja opastukset
Kursseilla ja koulutuksilla tuetaan yhdistyksen jäsenmäärän ja aktiivien määrän kasvua,
osaamista ja jaksamista. Kurssitoimikunta järjestää vuoden aikana erilaisia kursseja
(määrityskurssi aloitteleville lintuharrastajille, Tiira-kurssi, lintuopaskurssi, rengastajakurssi ym.)
Toimikuntaa vetää kurssikoordinaattori. Aktiiveille järjestetään erillinen koulutusiltapäivä.
2.3 Jäsenhankinta
Tringan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja sen eteen tehdään aktiivisesti työtä. Jäseniä hankitaan
erilaisissa tapahtumissa (Lintumessut, Suomenoja-päivä, kaupunginosayhdistysten tapahtumat
ym.) ja keskusjärjestön havainnointitapahtumat (Pihabongaus ym.) hyödynnetään myös
jäsenhankinnan näkökulmasta. Torniopastuksia jatketaan Helsingin Viikissä ja mahdollisesti
myös muissa lintutorneissa keväällä ja syksyllä.

2.4 Raaseporin lintuharrastajat Lullula
Paikallisjaos Lullula järjestää vuoden aikana useita erilaisia retkiä, pitää Lajitalkoot tammikuussa
ja Pinnatalkoot kesäkuussa ja järjestää keväällä oman yhteishavainnoinnin Påminnessä. Lisäksi
Lullula osallistuu Tornien taistoon ja BirdLife Suomen koordinoimaan syksyn
EuroBirdwatch-yhteishavainnointiin.
3. Sidosryhmät ja edustukset
Tringa on BirdLife Suomi ry:n paikallisjärjestö ja toteuttaa omalta osaltaan BirdLifen
vuosisuunnitelmaan sisältyviä valtakunnallisia projekteja. Tringalla on vuosina 2020-21
yhdeksän edustajaa BirdLife Suomen edustajistossa. Lisäksi Tringa toimii yhteistyössä muiden
lintutieteellisten ja lintuharrastusjärjestöjen kanssa sekä muiden luonnonsuojelutyötä tekevien
yhdistysten kanssa. 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 2020 jäsenmaksut pidetään ennallaan: varsinaiselta
jäseneltä jäsenmaksu on vähintään 38 €, koululaiselta ja opiskelijalta 21 € ja perheenjäseneltä
10 €. Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 40 €. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti
ulkopuolisilta tahoilta. Lisäksi Tringalla on tuloja BirdLifen yhteisen kuukausitukijakampanjan
kautta.
Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 13 € jäseneltä, josta 1 € menee BirdLife
Internationalin toimintaan. Vuonna 2020 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja harrastuskeräys.
Yhdistys hakee vuonna 2020 rahankeräysluvan. Luvalla kerätään rahaa Hangon lintuaseman
toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä linnustonsuojeluun.
Marja-Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen perustuvat sijoitukset on kotiutettu yhdistyksen
tilille, eikä yhdistyksellä ole siten enää osake- tai rahastosijoituksia. Hallitus laatii yhdistyksen
kokoukselle ehdotuksen rahojen sijoittamisesta.
Muita tulonlähteitä ovat mm. lehtimainokset sekä lintuhavaintojen ja kannatustuotteiden myynti.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii vuonna 2020 Sinikka Mononen.
Helsingissä, 2.11.2019
Tringan hallitus

