
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska 
Förening Tringa r.y. 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
Tringan 44. 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.. 
 
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. 
 
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 tekemistä 
ja osallistuu arkiviestintäohjeen laatimiseen. 
 
Yhdistyksen verkkosivustoa kehitetään edelleen. Päivitysvastuuta ja -osaamista jaetaan 
Tringan toimihenkilöille. Nimetään henkilö, joka vastaa media- ja jäsentiedotteiden 
säännöllisestä tekemisestä. 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.  
 
Lehti alkaa ilmestyä myös sähköisenä, jos BirdLife Suomen jäsenrekisteri mahdollistaa 
tämän. 
 
1.3 Retket 
Retkitoimikunnan jäsenet toimivat jäsenretkillä linturetkioppaina ja ovat BL:n retkikummeja. 
Opaspalveluja voidaan ostaa myös ulkopuolelta, esimerkiksi jos halutaan jonkin retkikohteen 
hyvää paikallistuntemusta. 
 
Retkitoimikunta järjestää Tringan jäsenille vähintään 52 retkeä, jotka julkaistaan yhdistyksen 
verkkosivuilla. Retkistä muutaman tunnin mittaisia kävely-, pyörä- tai hiihtoretkiä on 26, 
kokopäiväisiä bussi-tai veneretkiä 15, yön yli -retkiä 4 (Kökar, Lågskär, Rankki, Rönnskär) ja 
ulkomaan retkiä 7 (Israel yhteistyössä Avescapesin kanssa, Viro 2 retkeä, Puola, Islanti, 
Liettua). Lisäretkiä voidaan ideoida ja toteuttaa vielä vuoden 2017 aikana. 
 
Ensi vuodelle uusia retkimuotoja ovat erikseen toivotut esteettömät retket sekä Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) kanssa tehtävät 2 yhteisretkeä (Pöllöretki maaliskuussa 
ja Joutsenretki marraskuussa). 
 
Retkioppaita on ohjeistettu laatimaan retkelle mukaan otettavaksi BL:n retkikummissivuilta 
löytyvä pelastussuunnitelma 
 
Toimikunnan jäsenille on yhteinen WhatsApp-ryhmä sekä yhteissähköpostiosoite. Retkistä 
tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja osittain Tringa-verkossa. Retkikuvia ja -tunnelmia 
jaetaan Tringan FB-sivuille ja Instagramiin. Retkikertomuksia julkaistaan Tringan sivuilla. 
Retket julkaistaan myös Tiira-lehdessä. 
 
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) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk). 
 
Tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä jatketaan. Lintuaseman 
toimintaa kehitetään laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti (Tringa 35: 220–239). 
Metsähallituksen kanssa yhteistyössä kehitetään alueen infrastruktuuria: polkujen reitityksiä 
ja opasteita. 
 
Lintuasema elää parhaillaan monella tapaa murrosvaihetta. Vapaampi liikkuminen 
Uddskatanilla mahdollistaa kanssakäymisen suuremman yleisön kanssa. Asema pyrkii myös 
tulevana toimikautena panostamaan opastus- ja luontokasvatustoimintaan. Tringan 
toiminnanjohtajan avustuksella mietitään, miten opastustoimintaa voisi kehittää Tringan ja 
Haliaksen varainhankintaan. Aseman ansioituneen pitkäaikaisen päämiehittäjän lähestyessä 
eläkeikää on varauduttava hänen eläköitymiseensä. Tällöin lyhytaikaisten päivärahalla 



toimivien miehittäjien rooli korostuu. Lisäksi selvitetään siviilipalvelusmiehen hankkimista 
asemalle. 
 
Tringa on myös 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 Helsingin yleiskaavaa, Uudenmaan vaihemaakuntakaavoja 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. 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-järjestelmän kautta; Tiiraan tallennetaan myös mahdolliset muussa muodossa 
toimikunnalle saapuneet havaintoaineistot.  
 
Hallituksen nimeämä kuuden ryhmä päättää havaintojen käyttöoikeuden luovuttamisesta ja 
myynnistä projektikohtaisesti ja tiedottaa päätöksistään aluevastaavalle. Toimikunta 
varautuu toimimaan asiantuntijana kuuden ryhmän päätöksiä koskevissa asioissa.  
 
Aluevastaava toimii puheenjohtajana, huolehtii Tringan keräysalueen Tiira-aineistojen 
laadusta (eri kunnat on jaettu yhdistyskäyttäjien kesken vastuualueisiin), vastaa 
aluevastaavalle tuleviin sähköposteihin sekä on jäsenenä Aluerariteettikomiteassa (ARK).  
 
1.7 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen 
Aluerariteettikomitea kokoontuu vuoden 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 
Tringa-verkossa. 
 
1.8 Yhdistystoimikunta 



Laaditaan projektisuunnitelma Tringa-lehden kaikkien vanhojen numeroiden digitoimiseen 
sellaisessa muodossa, että ne voidaan julkaista BirdLife Suomen toteuttamassa 
lintulehtiportaalissa.  
 
Vuonna 2017 jatketaan Helsingin lintualueiden kartoituksia. Ensisijaisesti kartoitetaan 
Vanhankaupunkilahden-Viikin IBA-alueeseen kuuluvat metsät. 
 
 
 
1.9 Lasten ja nuorten toimikunta 
Lasten ja nuorten toimikunta perustettiin keväällä 2016. Tulevan toimintavuoden aikana on 
tarkoitus tarjota lähes kuukausittain lastentoimintaa ja vähintään kaksi nuortenretkeä. 
Tavoitteena on saada tarpeeksi nuoria mukaan toimintaan, jotta nuorten ryhmä voisi toimia 
pitkälti itsenäisenä jaostona. 
 
Lasten ja nuorten toiminnan näkyvyyttä ja mainontaa lisätään osallistumalla luontoaiheisiin 
perhetapahtumiin ja jakamalla kaksi kertaa vuodessa painettavaa retkimainosta. Toimikunta 
kasvattaa lasten ja nuorten jäsenten määrää houkuttelemalla uutta yleisöä mukaan retkille. 
Samalla yritetään saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimikuntaan. 
 
Yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa jatketaan lintuleirien muodossa. Hangon Bengtsårissa 
järjestetään lintuleiri kesäkuussa ja toinen mahdollisesti pääkaupunkiseudulla syyslomalla. 
Jo perinteeksi muodostuneet koululaisopastukset järjestetään jälleen toukokuussa.  
 
Keväällä etsitään lintukerhonohjaajaa syksyllä alkavaan kerhoon. Kerho toimisi koulun 
yhteydessä kerran viikossa ja se olisi suunnattu 5.-luokkalaisille. 
 
 
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 
Tringa jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY:n kanssa. 
 



Tringa jatkaa Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden järjestämistä yhteistyössä Helsingin 
kaupungin kanssa.  
 
Sulan maan aikaan järjestetään vapaamuotoisia jalkapalloharjoituksia.  
 
Tringan aluejaosto Raaseporin lintuharrastajat Lullula toimii oman toimintasuunnitelmansa 
pohjalta.  
 
Aloittelevat lintuharrastajat huomioidaan toiminnassa esimerkiksi järjestämällä 
määrityskursseja tai muita tälle kohderyhmälle tarkoitettuja tapahtumia.  
 
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 2017 jäsenmaksut ovat ennallaan, eli 
varsinaiselta jäseneltä vähintään 35 €, koululaiselta ja opiskelijalta 20 € ja perheenjäseneltä 
10 €. Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 40 €.  
 
Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 13 € jäseneltä, josta 1 € menee BirdLife 
Internationalin toimintaan. Vuonna 2017 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. 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii vuonna 2017 Sinikka Mononen. 
 
Helsingissä, 1.11.2016 
Tringan hallitus 
 


