TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
Yhdistyksen 38. toimintavuoden keskeisiä tavoitteita ovat Tringan vaikuttavuuden parantaminen
jäsenmäärää kasvattamalla ja paikallista toimintaa kehittämällä. Toimintavuoden alussa aloitaa uusi
osapäiväinen järjestösihteeri jäsenten palvelun ja jäsenhankinnan tehostaminen. Tringan ja BirdLife
Suomen yhteinen toimitila sijaitsee osoitteessa Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki.
1.

Toiminta

1.1

Kokoukset

Kuukausikokoukset pidetään kunkin kuukauden ensimmäisenä arkitorstaina tammi-toukokuussa ja
syys-joulukuussa (ei kuitenkaan juhlapyhien aattoina). Sääntömääräiset asiat käsitellään kevät- ja
syyskokouksissa maalis- ja marraskuussa. Kokousten ohjelmat ideoi ja organisoi
ohjelmatoimikunta. Kokousten aiheet koostuvat helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi
kuvaesityksistä
ja
esitelmistä.
Hallitus
tiedottaa
viimeaikaisesta
toiminnastaan
kuukausikokouksissa.
1.2

Julkaisutoiminta

Yhdistyksen jäsenlehti Tringa ilmestyy vuonna 2012 neljästi. Tringassa on vuodenaikaiskatsauksien
lisäksi niin yleistajuisia kuin tieteellisiäkin artikkeleita lintuharrastuksen eri osa-alueilta.
Lehdessä
julkaistaan
lisäksi
yhdistyksen
suojelusihteerin
palstaa
ajankohtaisista
linnustonsuojeluasioista sekä puheenjohtajan kolumnia. Vuoden 2012 aikana julkaisutoiminnassa
keskitytään lehden ilmestymisaikataulussa pysymiseen sekä lehden sisällön ja ulkoasun
kehittämiseen. Vuodenaikaiskatsausten laahaavan aikataulun kuromiseksi kiinni otetaan käyttöön
vuosikatsaus.
Tringa painetaan korkealaatuiselle paperille nelivärijulkaisuna. Lehden sivumäärä on 40 + 4, mutta
sivumäärää voidaan numerokohtaisesti kasvattaa. Lehden mainoshankinnasta vastaa
julkaisutoimikunta. Tringan päätoimittaja on Risto Nevanlinna. Lehteä taittavat Minna
Etsalo ja Risto Nevanlinna. Lisäksi julkaisutoimikunnassa on mukana Kaisa Välimäki.

1.3

Retkitoiminta

Retkitoimikunta jatkaa aktiivista toimintaansa linturetkien järjestäjänä. Retkiä järjestetään niin
pääkaupunkiseudulle kuin ulkomaillekin pääpainon ollessa luonnollisesti Tringan alueella. Retkien
pituus vaihtelee päivä- ja yöretkistä usean päivän mittaisiin ulkomaanretkiin. Uusia ideoita ja retkiä
tullaan toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Retkiä tehdään noin 40. Toimikunta etsii uusia
oppaita retkille.

1.4 Tutkimustoiminta ja linnustoselvitykset
Tutkimustoimikunta organisoi ja edistää Tringan linnustotutkimus ja -selvitystoimintaa sekä tukee
tringalaisten tutkimushankkeita ja niiden raportointia. Toimikunta tiedottaa ja ohjeistaa jäsenistöä
alueella tapahtuvista laskenta- ja seurantaprojekteista. Vuoden 2012 aikana Tringa järjestää yhdessä
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa lintulaskentakurssin. BirdLife Suomen vuoden lintu on
mustakurkku-uikku. Tringan alueen merkittävien lintupaikkojen, mm. IBA- ja FINIBA-alueiden
linnuston tilasta pyritään pysymään ajan tasalla. Huuhkajan kaupunkilaistumisen dokumentointi
Helsingissä jatkuu entiseen tapaan. Parannetaan yleisön mahdollisuuksia ilmoittaa
huuhkajahavaintojaan Tringalle internetin kautta.
1.5

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 aseman ja eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä jatketaan. Lintuaseman
toimintaa kehitetään laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti (Tringa 35:220–239).
Tringa on mukana Rönnskärin lintuaseman hallinnossa (Juhani Rinne). Tässä yhteydessä selvitetään
myös Porkkalan saariston havaintotoiminnan kehittämistä Mäkiluodossa, kun saaren käyttö
puolustusvoimien tarpeisiin vähenee.
1.6

Suojelutoiminta

Tringan suojelutoiminta keskittyy maankäytön suunnittelun ja muiden linnustonsuojeluun liittyvien
hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen. Yhdistyksellä on palkattuna osa-aikainen
suojelusihteeri. Suojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Toimikunta seuraa toimialueensa
maakuntakaavaprosesseja. Myös Suomenojan kaavoitusta seurataan tiiviisti. Linnuille
vahingollisiin lupakäytäntöihin vaikutetaan tarpeen mukaan. Räkättirastaiden liikkuvuudesta
marjaviljelmillä pesimäaikaan hankitaan uutta tietoa. Inkoon – Raaseporin saariston IBA-alueen
linnusto lasketaan ja linnustolle tärkeiden metsäalueiden kartoittamista jatketaan Pohjan – Kiskon
järviylängön osalta. Toimialueen olemassa olevat lintulaskentatiedot tallennetaan IBA-selaimeen.
Yhteistyötä tehdään yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä muiden järjestöjen sekä
viranomaisten ja päättäjien kanssa. Suojelusihteeri tiedottaa suojelutoiminnasta yhdistyksen
kotisivuilla, sähköpostilistalla ja Tringa-lehdessä.

1.7

Harrastajatutkinto

Harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen tunnistamisessa
tietyn tason, jolloin myös hänen havaintonsa voidaan julkaista Tringa-lehdessä omaa nimilyhennettä
käyttäen. Harrastajatutkinnot järjestetään maaliskuun ja marraskuun kuukausikokousten yhteydessä
klo 17 alkaen. Ohjelmatoimikunta vastaa tutkinnon suorittaneiden nimilistan ylläpitämisestä.
Tutkintoja voidaan pyynnöstä kierrättää Tringan alueen paikallisten lintuyhdistyksien ja
aluejaostojen (Apus, Hakki, Apla, Lullula) kokouksissa.

1.8

Lintuhavaintojen keruu

Tringan alueen lintuhavainnot kerätään Tiira-havaintojärjestelmän kautta, minne ne myös
arkistoidaan. Havaintotoimikunta kehittää ja tehostaa Tiira-järjestelmää yhteistyössä BirdLifen ja
muiden havaintojenkeruualueiden kanssa. Havaintotoimikunnan jäsenet toimivat myös Tiira yhdistyskäyttäjinä.
1.9

Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Tringan alueellinen rariteettikomitea (ARK) tarkastaa Tringa-lehdessä julkaistavat
harvinaisuushavainnot sekä poikkeavat fenologiset havainnot. Toimikunta antaa myös lausuntoja
Suomen Rariteettikomitealle (RK) menevistä tringalaisten havaintoilmoituksista. Kokouksia
pidetään vuoden aikana kolmesta viiteen. ARK:n hyväksymiä harvinaisuushavaintoja julkaistaan
vuosittain Tringa-lehdessä, Linnut-vuosikirjassa ja Tringa-verkossa. ARK ylläpitää Tiiran
havaintotietokantaa RK/ARK-lajien osalta tekemällä koontihavaintoja, päivittämällä havaintojen
statustietoja ja poistamalla hylättyjä tai ilmoittamattomia harvinaisuushavaintoja Tiirasta.
1.10

Nuorisotoiminta

Nuorisojaosto kokoontuu joka kuun toisena tiistaina klo 18 Pauligin huvilalla (Mechelininkatu 36).
Retkiä järjestetään lintuasemille ja lähiseudun lintukohteisiin kaikkina vuodenaikoina. Jaosto on
vastuussa Suomenlinnan talvilintulaskentareitistä, joka lasketaan yhteensä kolme kertaa.
Toukokuussa järjestetään arktikaretki yhteistyössä muiden lintuyhdistysten nuorisojaostojen kanssa.

1.11

Tiedottaminen, verkkosivut ja sähköpostilista

Tringan omat verkkosivut ovat osoitteessa www.tringa.fi. Verkkosivuilla tiedotetaan yhdistyksen
toiminnasta. Yhdistyksellä on myös sähköpostilista (Tringa-verkko) sekä keskustelufoorumi, joissa
käsitellään tuoreita lintuhavaintoja sekä keskustellaan lintuharrastukseen ja yhdistykseen liittyvistä
asioista.
Yhdistyksen ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan Tringan kotisivuilla, Tringa-verkossa, Tringalehdessä ja BirdLife Suomen Tiira-lehdessä. Kotisivuilla on tapahtumakalenteri, josta näkyvät
kaikki Tringan tulevat tapahtumat. Tringa tiedottaa tärkeistä toimintaansa liittyvistä asioista myös
tiedotusvälineille.
1.12

Muu toiminta

Yhdistys osallistuu kattojärjestöjensä BirdLife Suomi ry:n ja BirdLife Internationalin organisoimiin
tapahtumiin. Ohjelmatoimikunta pyrkii järjestämään määrityksestä kiinnostuneille yhdistyksen
jäsenille useita määrityskuvailtoja. Perinteisten kesä- ja syyslinturallien suosion laskettua
selvitetään Tringan mahdollisuuksia paikallisten vastaavien tapahtumien järjestämiseksi. Yhdistys
jatkaa vapaamuotoisten jalkapalloharjoitusten järjestämistä kerran viikossa sulan maan aikaan.
Tringa ry:n aluejaosto, Raaseporin lintuharrastajat Lullula, toimii oman toimintasuunnitelmansa
pohjalta.

2.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja pääomatuloihin. Muita tulonlähteitä ovat mm.

lehtimainokset ja kannatustuotteiden myynti. Pääomatulot pohjautuvat Marja-Liisa Karttusen
testamenttilahjoitukseen. Varoja on sijoitettu pitkäaikaistalletuksiin, korkorahastoihin ja osakkeisiin.
Mikäli sopivia ostokohteita löytyy, hallitus voi sijoittaa talletusvaroja osakkeisiin n. 20.000 eurolla.
Toiminnan kehittämisessä pyritään jäsenmäärän kasvattamiseen. Siihen panostaminen edellyttää
investointia aiemmin kertyneiden ylijäämien avulla. Osin tämän johdosta talousarvio on
alijäämäinen.
Jäsenmaksutuloja yhdistys saa yli 2000 hengen jäsenkunnasta. Vuoden 2012 jäsenmaksut ovat 32 €
jäseneltä, 20 € opiskelijalta ja 7 € perheenjäseneltä. Kannatusjäsenmaksut ovat yksityishenkilöiltä
45 € sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä 90 €. Lehden tilausmaksu on 33 €. Yhdistys maksaa BirdLife
Suomen jäsenmaksua 11 € jäseneltä, josta 1 € menee BirdLife Internationalin toimintaan. Vuonna
2012 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja harrastuskeräys.

3.

Yhteydet muihin yhdistyksiin

Yhdistys on yhteistyössä muiden lintutieteellisten ja lintuharrastusjärjestöjen kanssa sekä niiden
ympäristöyhdistysten kanssa, jotka tukevat lintujen suojelua. Tringa on jäsenenä Tieteellisten
Seurain Valtuuskunnassa, Rönnskärin tuki ry:ssä, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti
ry:ssä, Viron Lintuseura ry:ssä sekä BirdLife Suomi ry:ssä. Läänemaa Linnuklubi on Tringan
ystävyysyhdistys.

Helsingissä 3.11.2011Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens
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