Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Tringan 49. toimintavuonna yhdistys kehittää edelleen vaikuttavuuttaan. Toiminnassa
noudatetaan vuosille 2017–2021 hyväksyttyä strategiaa, kunnes uusi strategia hyväksytään.
Yhdistyksen strategian päivitys saatetaan loppuun alkuvuonna 2022 ja strategia tuodaan
vuoden 2022 sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
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 edistää lintupaikkojen ja lintujen suojelua toimialueellamme, erityisesti
pääkaupunkiseudulla kaavoituksen ja muun maankäytön yhteydessä. Suojelusihteerin
esimiehinä toimivat yhdistyksen puheenjohtaja ja suojelutoimikunnan puheenjohtaja.
Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa kesätauon ulkopuolella, tarvittaessa
etäyhteyksin. 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
Kokouksien ja tapahtumien järjestäminen riippuu epidemiatilanteesta. Mikäli tilanne sen
sallii, niin yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään kunkin kuukauden ensimmäisenä
torstaina, poikkeuksena tammikuu. Kesä-, heinä- ja elokuussa on kokoustauko. Myös
etäkokouksia voidaan järjestää.
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 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 FSCsertifioidulle tai vastaavalle paperille nelivärisenä. Lehdessä on keskimäärin 40+4 sivua,
mutta sivumäärä elää numerokohtaisesti. Painetun lehden rinnalla ryhdytään julkaisemaan
sähköistä versiota lehdestä.
Yhdistyksen verkkosivut uudistetaan vuoden 2022 aikana. Verkkosivujen päivitysvastuuta ja
-osaamista jaetaan Tringan toimihenkilöille.
Tiedotteita, retkikertomuksia ja muuta ajankohtaista sisältöä julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tringa on aktiivisesti läsnä Facebookissa,
Twitterissä ja Instagramissa, lisäksi yhdistyksellä on oma Youtube-kanava. Mediatoimikunta
ylläpitää yhdistyksen sähköpostilistaa tringa-verkkoa. Lisäksi pyritään tukemaan yhdistyksen
jäsenten aktiivista sisällöntuotantoa eri kanavissa. Vuoden aikana pyritään aloittamaan
Tringan sähköisen uutiskirjeen tuottaminen. Uusi pinnakisajärjestelmä otetaan käyttöön
alkuvuodesta 2022. Mediatoimikunta on myös mukana toteuttamassa Tringan uutta
kaupunkiluonto-podcastia.

1.3 Retket
Retkitoimikunta järjestää koronavirustilanteen salliessa muutaman tunnin kävelyretkiä,
yhden päivän bussi- ja veneretkiä, useamman päivän kotimaan retkiä ja ulkomaan retkiä.
Kävelyretket ja yhden päivän retket ovat avoimia kaikille. Useamman päivän ja ulkomaan
retket ovat vain Tringan jäsenille. Mikäli koronavirustilanne rajoittaa retkien järjestämistä,
järjestetään mahdollisimman paljon rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja kävelyretkiä,
mielellään laajasti Tringan toimialueella.
Retkille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti ennalta. Ilmoittautumisiin käytetään Creamaileria
(maksuttomat retket) ja Evention verkkolipunmyyntiä (maksulliset retket). Lennon sisältävistä
ulkomaanretkistä suoritetaan ilmastokompensaatio SLL:n Madagaskarin
metsittämisprojektiin. Koska epidemiatilanne ei salli retkien tarkkaa tulo- ja menosuunnittelua
tässä vaiheessa vuotta, periaatteena on maksullisten retkien kulujen kattaminen niiden
retkimaksuilla riippumatta siitä, missä laajuudessa retkiä päästään järjestämään.
Taloudenhoitaja huolehtii Eventio-retkien retkiperuutuksista ja retkimaksujen palautuksista.
Retkistä tiedotetaan jäsenistölle ensisijaisesti tapahtumakalenterissa. Retkiä on listattuna
myös Tringa- ja BirdLife-lehdissä. Retkikuvia ja -tunnelmia julkaistaan oppaiden innon
mukaan Tringan FB:ssa ja Instagramissa. Retkikertomuksia julkaistaan Tringan sivuilla.
Retkitoimikunta laatii jäsenille tiedotteita, joita julkaistaan Tringan nettisivuilla ja Tringaverkossa.

Retkitoimikunnan puheenjohtaja tai muu retkitoimikunnan asiaan valtuuttama henkilö kokoaa
vuoden retkitilastot loppuvuodesta. Toimikunta kokoontuu vuonna 2022 ainakin kaksi kertaa.

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).
Hangon lintuaseman toimintaa ohjaa aseman kehittämissuunnitelma vuosille 2019–2028.
Asemalle toteutetaan uusi tietokantajärjestelmä yhteistyössä Lajitietokeskuksen kanssa,
jonka ansiosta päivittäin tallennettava aineisto tulee verkkoon automaattisesti avoimeksi
aineistoksi. Aseman verkkosivuilta 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.
Aseman pitkäaikaishavainnointi turvataan vuonna 2022 palkattavan havainnoijan avulla.
Lisäksi lyhytaikaisten vapaaehtoisten havainnoijien rooli on tärkeä. Asema jatkaa tulevana
toimikautena maksullista opastus- ja luontokasvatustoimintaa sekä maksuttomia
koululaisretkiä. Aseman infrastruktuuria parannetaan hankkimalla juokseva vesi asemalle ja
havainnointitornin laajennus toteutetaan havainnointiolosuhteiden parantamiseksi.
Aseman rahoitustilannetta vankistetaan mm. Haliaksen ystävät-tukimaksujen ja maksullisten
palvelutoimintojen kautta.
Tringa on lisäksi jäsenenä Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä. Edustajana tukiyhdistyksen
kokouksissa toimii Tringan puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö.

1.5 Suojelutoiminta
Tringan suojelutoiminta keskittyy edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja
muiden linnustonsuojeluun liittyvien hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen
tarvittaessa. Lisäksi toimitaan aloitteellisesti erilaisissa linnustonsuojelukysymyksissä,
otetaan kantaa Tringan alueen lintuvesien hoito- ja kunnostustarpeeseen ja vaikutetaan
linnuille vahingollisiin lupakäytäntöihin.
Kaikesta suojelutoiminnasta tiedotetaan aktiivisesti ja monipuolisesti. Suojelutoimikunta
osallistuu myös Tringan podcastin tekemiseen.
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.
Kehitetään edelleen yhteistyötä yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä
muiden järjestöjen kanssa.

Järjestetään jäsenistölle koulutusta kaavoituksen seurantaan. Toimialueen kuntiin etsitään
henkilöt seuraamaan kunkin kunnan maankäytön suunnittelua.

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. Hallituksen
nimeämä erillinen työryhmä päättää havaintojen käyttöoikeuden luovuttamisesta ja
myynnistä projektikohtaisesti ja tiedottaa päätöksistään aluevastaavalle. Toimikunta
varautuu toimimaan asiantuntijana kyseisen työryhmän päätöksiä koskevissa asioissa.
Yhteyshenkilönä havaintojen myynnissä toimii suojelusihteeri.
Aluevastaava on toimikunnan puheenjohtaja, osallistuu katsauksien tekoon (ensi sijassa
aineistojen jako kirjoittajille sekä katsaustoimittaminen), huolehtii Tringan keräysalueen Tiiraaineistojen 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
Aluerariteettikomitea (ARK) kokoontuu toimintavuotensa aikana kolme kertaa. Komitean
asioita käsitellään myös sähköpostitse ja ARK:n omassa WhatsApp-ryhmässä. 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 yhdistyksen
sähköpostilistalla ja Facebook-tilillä.

1.8. Nuorisotoiminta
Nuorisotoiminnasta vastaa Lasten ja nuorten toimikunta (Juv). Toiminnan keskiössä ovat
lapsille ja lapsiperheille tarkoitetut retket sekä nuorten toiminta. Toimikunta on myös
päävastuussa Porkkalan lintuviikon järjestämisestä. Kouluyhteistyötä kehitetään
pilottihankkeen avulla.
Juv järjestää retkiä lapsille ja lapsiperheille keväisin ja syksyisin. Yhteensä pyritään
järjestämään kymmenen lastenretkeä. Lisäksi järjestetään kysynnän pohjalta lastenretkiä
resurssien mukaan. Jokaisen lastenretken vetämisestä vastaa kaksi opasta. Tavoitteena on,
että toimikunnan järjestämillä retkillä on sekä mies- että naisopas.
Nuorten linturyhmä ideoi ja järjestää nuorille monipuolista ohjelmaa. Talvikaudella
keskitytään pääosin sisätiloissa tapahtuviin kuukausittaisiin tapaamisiin, muina

vuodenaikoina enemmän retkeilyyn. Keväällä ja syksyllä järjestetään nuorten
lintuasemaretkiä, joilla nuoret pääsevät tutustumaan lintuaseman toimintaan, kuten
muutonhavainnointiin ja rengastukseen. Nuorille järjestetään vuoden aikana myös
leikkimielisiä linturalleja.
Tulevia retkiä ja muuta toimintaa mainostetaan sekä Tringan omilla kanavilla että niiden
ulkopuolella. Myös nuoret viestittävät omasta toiminnastaan mm. Tringan nuorten omalla
Instagram-tilillä.
Kirkkonummen ala-asteiden kanssa toteutetaan pilottihanke, jossa tarjotaan huhtikuussa
kahden viikon ajan mahdollisuus saada kaksi opasta linturetkelle. Kohderyhmänä ovat
ensisijaisesti viides- ja kuudesluokkalaiset. Kouluja kontaktoidaan ja tarjotaan retkikohteita,
mutta retkiä voidaan järjestää joustavasti myös koulujen lähimaastossa. Toimikunta auttaa
tarpeen mukaan kouluja retken sisällön suunnittelussa. Konseptiin sisältyy kilpailu, jonka
voittajat palkitaan toukokuussa Porkkalan lintuviikolla. Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä
Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa. Hankkeen pohjalta voidaan jatkossa hakea
ulkopuolista rahoitusta vastaavan toiminnan laajentamiseksi koko Tringan alueelle.

1.9 Ohjelmatoiminta
Yhdistys järjestää kuukausikokouksiin monipuolista ohjelmaa sekä harrastajatutkinnon.
Mikäli kuukausikokouksia ei voida pitää, yhdistys kehittää etäohjelmaa jäsenistölle.
Lisäksi järjestetään linturalleja. Ekopinnaskaban kaltaisten kilpailujen järjestämistä jatketaan.
Uusi pinnakisajärjestelmä otetaan käyttöön.
Harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen
tunnistamisessa tietyn tason, jolloin myös hänen havaintonsa voidaan julkaista mm. Tringalehdessä 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.

1.10 Kurssitoiminta
Tringan kurssitoimikunta järjestää vuoden aikana koulutusta, jonka tavoite on lisätä
osaamista ja ymmärrystä sekä lintu- että luontoaiheisiin. Kurssien teorian opetusmuoto voi
olla etä- tai lähiopetusta, ja kurssien pituus riippuu niiden aiheista. Etäopetusta voidaan
antaa esimerkiksi Google Meetin avulla, ja lähiopetus annetaan Tieteiden talon tiloissa tai
muissa vastaavissa tiloissa. Toimikunta pyrkii järjestämään monenlaisia eri tasoisia kursseja,
jotka vastaavat jäsenistön monipuolisiin kiinnostuksen kohteisiin.
Kurssitoimikunnan jäsenet voivat järjestää ja suorittaa kursseja itse tai etsiä sopivia
asiantuntijoita kurssiopettajiksi. Tavoitteena on järjestää sekä säännöllisesti toistuvia (esim.
lintuperuskurssi) että kertaalleen järjestettäviä kursseja. Kurssien laatu on kuitenkin aina
kurssien määrää tärkeämpi.

Tringan tarjoamat kurssit ovat maksullisia, ja kurssimaksuilla katetaan opettajien ja hallinnon
kulut. Tulevia kursseja mainostetaan sekä Tringan omilla kanavilla, kuten Tringan
nettisivulla, Tringa- ja BirdLife-lehdessä ja Facebookissa, että niiden ulkopuolella.
Kurssitoimikunta pyrkii tiedottamaan säännöllisesti pidetyistä kursseista Tringa-lehdessä.
Kurssitoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja pitää sen lisäksi yhteyttä
sähköpostitse tai muilla kanavilla tilanteen mukaan.
Tringan hallitus valitsee toimikunnan puheenjohtajan, joka vetää ja organisoi kurssitoimintaa.
Puheenjohtajan ja toimikunnan muiden jäsenten tehtävälista sovitaan yhdessä.
Toimikunnan tavoitteena on aloittaa Tringan oman kurssimateriaalin kehittäminen ja
järjestää ainakin lintuperuskurssin, kasvikurssin (yhdessä Helsingin
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) ja petolintukurssin.

2. Muu toiminta
2.1. Projektitoiminta
Tringa jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY:n kanssa.Yhteyshenkilönä toimii Matti Koivula. Laskentaryhmä raportoi tuloksista
hallitukselle vuoden lopussa. Tringa jatkaa Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden
järjestämistä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Lintualuelaskennoissa on vuorossa Tringan alueen allimatalikkojen kartoitus ja mahdollisesti
heikoimmin selvitettyjen IBA-alueiden täydennyslaskentoja.
Tringan 50. toimintavuoden juhlallisuuksien suunnittelu aloitetaan vuonna 2022.

2.2 Jäsenhankinta
Tringan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja sen eteen tehdään aktiivisesti työtä. Jäseniä
hankitaan erilaisissa tapahtumissa (Lintumessut, Porkkalan lintuviikko, Suomenojan
lintuharrastuspäivä, kaupunginosayhdistysten tapahtumat ym.) Keskusjärjestön
havainnointitapahtumia (Pihabongaus ym.) hyödynnetään jäsenhankinnan näkökulmasta.
Torniopastuksia jatketaan Helsingin Viikissä ja mahdollisesti myös muissa lintutorneissa
keväällä ja syksyllä koronatilanteen salliessa.

2.3 Raaseporin lintuharrastajat Lullula
Paikallisjaosto Lullula järjestää vuoden aikana useita erilaisia retkiä ja tapahtumia, jos
olosuhteet sen sallivat. Supertammikuu järjestetään alkuvuodesta, Kaakkurikarkelot
huhtikuussa ja Superviikonloppu kesäkuussa. Keväällä osallistutaan Tornien taistoon ja
syksyllä EuroBirdwatchiin Påminnessä. Lähiluontokisaa jatketaan.

3. Sidosryhmät ja edustukset
Tringa on BirdLife Suomi ry:n paikallisjärjestö ja toteuttaa omalta osaltaan BirdLifen
vuosisuunnitelmaan sisältyviä valtakunnallisia projekteja. Tringalla on vuosina 2022-23
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 3800 hengen jäsenkunnasta. Vuoden 2022 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 2022 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja
harrastuskeräys. Yhdistyksellä on rahankeräyslupa, joka mahdollistaa kohdennetun
rahankeruun. Luvalla kerätään rahaa Hangon lintuaseman toiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen sekä linnustonsuojeluun. Yhdistys laatii vuosittain erillisen
rahankeruusuunnitelman.
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. Selvitetään
mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii vuonna 2022 Sinikka Mononen.

Helsingissä, 1.11.2021
Tringan hallitus

