
1. Miten liityit Tringan jäseneksi?

n Prosentti

sähköisesti, verkkolomakkeella Tringan/BirdLifen 
verkkosivun kautta

174 96%

soittamalla BirdLifen toimistolle 4 2%

muulla tavalla, miten? 4 2%

Tringan kysely uusille jäsenille 2021

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2021 verkkokyselynä. 
Kutsu kyselyyn lähetettiin 460:lle vuoden 2020 aikana Tringan jäseneksi liittyneelle. 
Kyselyn avulla haluttiin selvittää, miten ja mistä syistä Tringaan liitytään jäseneksi sekä 
muodostamaan parempi kuva siitä, minkälaista toimintaa uudet jäsenet toivovat 
yhdistykseltä. 182 jäsentä vastasi kyselyyn, kyselyn vastausprosentti on 40%.

Alla yhteenveto kyselyn vastauksista. Useiden kysymysten kohdalla oli mahdollista 
tarkentaa vastausta vapaalla tekstivastauksella. Osa tarkentavista vastauksista on 
jätetty pois tästä yhteenvedosta.
 



2. Mitä kautta ensimmäisen kerran kuulit tai sait tiedon Tringasta?

ystävän tai tutun kautta

sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) kautta

perinteisestä mediasta (printti-/verkkolehdet, radio, televisio)

Tringan verkkosivuilta

BirdLife Suomen kautta

Tringa-lehdestä

tapahtumassa, jossa Tringa oli paikalla

jotakin muuta kautta, mitä?

en osaa sanoa
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n Prosentti

ystävän tai tutun kautta 52 29%

sosiaalisen median 
(Facebook, Instagram, Twitter) kautta

24 13%

perinteisestä mediasta 
(printti-/verkkolehdet, radio, televisio)

3 2%

Tringan verkkosivuilta 18 10%

BirdLife Suomen kautta 48 26%

Tringa-lehdestä 3 2%

tapahtumassa, jossa Tringa oli paikalla 5 3%

jotakin muuta kautta, mitä? 18 10%

en osaa sanoa 11 6%



3. Mistä syystä päätit liittyä Tringan jäseneksi?

Valitse seuraavista vaihtoehdoista 1-2 tärkeintä:

koska haluan edistää/tukea linnustonsuojelua

saadakseni lisää tietoa linnuista ja lintuharrastuksesta

osallistuakseni Tringan toimintaan

saadakseni Tringa-lehden kotiini

jäsenetujen vuoksi (liittymislahjat, edullisemmat retki- ja 
kurssimaksut, yhdistyskaukoputken lainausmahdollisuus jne.)

saadakseni täydet jäsenoikeudet lintutietopalvelu Tiiraan

Tringan ekopinnaskaban ja/tai muiden pinnakisojen vuoksi

vaihdoin jäsenyyden toisesta jäsenyhdistyksestä Tringaan

jostakin muusta syystä, mistä?
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n Prosentti

Koska haluan edistää/tukea linnustonsuojelua 81 45%

Saadakseni lisää tietoa linnuista ja 
lintuharrastuksesta

128 70%

Osallistuakseni Tringan toimintaan 32 18%

Saadakseni Tringa-lehden kotiini 6 3%

Jäsenetujen vuoksi 
(liittymislahjat, edullisemmat retki- ja kurssimaksut, 
yhdistyskaukoputken lainausmahdollisuus jne.)

21 12%

Saadakseni täydet jäsenoikeudet lintutietopalvelu 
Tiiraan

35 19%

Tringan ekopinnaskaban ja/tai muiden pinnakisojen 
vuoksi

1 0,5%

Vaihdoin jäsenyyden toisesta jäsenyhdistyksestä 
Tringaan

6 3%

Jostakin muusta syystä, mistä? 11 6%



4. Minkälaista toimintaa haluaisit Tringan järjestävän uusille jäsenilleen?

n Prosentti

Uusien jäsenten ilta 43 25%

Lintu- ja lintuharrastuskursseja. Voit halutessasi tarkentaa, 
minkälaisia kursseja (esim. Tiira-kurssi):

137 79%

Lintuharrastustoimintaa nuorille. 
Voit halutsessasi tarkentaa, minkälaista toimintaa:

12 7%

Lintuharrastustoimintaa senioreille. 
Voit halutessasi tarkentaa, minkälaista toimintaa:

41 24%

Lintulaskentakoulutusta 26 15%

Jotakin muuta, mitä? 29 17%

Tarkentavat vastaukset kohtaan ’lintu- ja lintuharrastuskursseja’:

Tähän vastausvaihtoehtoon annettiin 35 tarkentavaa vastausta, ja erityisesti seuraavat teemat nousivat esiin:

-Lajintunnistus- ja määrityskurssit
-Alkeiskurssit/kurssit aloittelijoille
-Tiira-kurssit
-Äänet/äänikurssit
-Verkkokurssit, etä-/videoluennot, etäosallistuminen
-Retket

Tarkentavat vastaukset kohtaan ’lintuharrastustoimintaa nuorille’

”Omaa toimintaa noin 20-30 -vuotiaille. Koen itse olevani liian vanha nuorten toimintaan mutta tuntuu että 
muussa toiminnassa kaikki ovat minua pari vuosikymmentä vanhempia.”
”Tringan ja koulujen yhteistyö?”
”Nuorille aikuisille jotain. Tässä iässä teini-ikäisten seura ei enää houkuta, mutta olen selkeästi nuorempi kuin 
suuri osa lintuharrastajista (heissä paljon 40+ -ikäisiä.)”
”Linturetkiä, biologian opettajien kautta infoa”

Tarkentavat vastaukset vaihtoehdossa ’lintuharrastustoimintaa senioreille’

-RETKIÄ. ”Lähiseudun retkiä kiikarien ja asiantuntijan kanssa” 
”Retkiä missä saisi erilaista siihen liittyvää tietoa samalla kun tutustuisi muihin senioriharrastajiin” 
”Lintujen tarkkailuretkiä, joissa myös valokuvausmahdollisuus, esim. Arctica, hyvät lintukohteet” 
”Linturetkiä. Erottelu nuoriin ja senioreihin ei omasta näkökulmastani ole tärkeää”
”Tutustumista tärkeisiin lintualueisiin kotimaassa ja ulkomailla”

-LINTURETKIÄ. ”Virtuaalikurssitkin ok näin korona-aikaan.” 
”Lintujen tunnistamiskursseja sekä ylipäätään linnustoa koskevaa tietoa.”

-MUUTA: ”Tiira sovellus käytöön myös omppu-puhelimiin”



Tarkentavat vastaukset kohtaan ’jotakin muuta, mitä?’

-RETKIÄ:
”Retkiä”
”Luontoretkiä”
”Linturetkiä”
”Lyhyitä retkiä”
”Retkiä ja matkoja”
”Lintuasemaretkiä”
”Lapsille suunnattuja perhelinturetkiä”
”Linturetkiä kokeneiden lintuharrastajien vetämänä”
”Retkiä jotka on suunnattu erityisesti aloitteleville harrastajille”
”Olisi kiva päästä retkelle jonkun konkarin kanssa eli eräänlaista mentorointia.”
”Opastettuja linturetkiä lähiluontoon pääkaupunkiseudulla ja pidemmällekkin päiväretkiä”
”Lintujen tarkkailua ohjatusti myös muualla kuin Viikin ympäristössä, esimerkiksi Espoossa.”
”Paikallisia linturetkiä lisää, ihan niitä peruskävelyitä Laajasalossa ja Uutelassa voisi olla paljon paljon 
enemmän. Jos sosiaalista lintuharrastustoimintaa lisätään, niin toivoisin itse sateenkaariväen lintuporukkaa.”

”Sinkkujen retkiä :D
”Linturetkiä pienryhmissä, joissa voi myös tutustua muihin harrastajiin”
”Rentoa luontoharrastusta nuorille aikuisille (23-33 v. tms) esim. retkiä”

-KURSSEJA JA MUUTA OPASTUSTA:
”Lintukuvauskursseja harrastelijoille”
”Verkko-opastusta, testejä, harjoituksia y.m.”
”Lintuympäristön parannuskoulutusta kaupunkimetsänomistajalle”
”Jonkinlainen mentorointi tms lintu- ja muuttolaskentoihin kokeneemman harrastajan kanssa voisi olla 
opettavaista”
”Vuorovaikutus muiden jäsenten kanssa, niin oppii missä lintuja kannattaa tarkkailla ja miten eri lajit 
käyttäytyvät”

-SUOJELU:
”Perehdytystä ja mahdollisuuksia ruohonjuuritason lintujensuojeluun”
”Tietoa kuinka voi edistää lintujen suojelua (paitsi rahoittamalla jotan hanketta)”

-MUUTA:
”Olisiko pöllö idea järjestää välillä naisten toimintaa? Naisia kuitenkin hieman vähemmän. Etenkin nuoria 
naisia, joihin itse kuulun, näkyy harvoin lintuja tarkkailemassa.”
”Uusien jäsenten ilta (mutta ei niin, että linnut ovat uutta)”
”Lintuharrastustoimintaa (ikä-riippumatonta)”
”Ei tarvitse olla erikseen nuoret ja seniorit, kaikenikäiset lintuharrastajat voi tutustua”



5. Tringan toiminta on varsin pitkälti vapaaehtoisten tekemän työn varassa. Uudet 
vapaaehtoiset jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan, ja osallistua voi monin 
tavoin. Miten haluaisit osallistua Tringan toimintaan?

Voit valita tarvittaessa useita seuraavista vaihtoehdoista:

n Prosentti

Osallistumalla yhdistyksen suojelu- ja tutkimustyöhön (esim. talkoot, 
lintulaskennat, lintuasematoiminta tai kaavoituksen seuranta)

64 37%

Avustamalla viestintäasioissa (esim. sisällön tuottaminen yhdistyksen 
verkkosivuille tai somekanaville)

11 6%

Tarjoamalla lintukuvia yhdistyksen julkaisuihin 30 18%

Toimimalla oppaana retkillä tai lintutorniopastuksissa 4 2%

Auttamalla Tringan tapahtumien järjestämisessä (esim. esitteiden 
jakaminen yleisötapahtumissa)

25 15%

Olla rivijäsen ja tukea siten yhdistyksen toimintaa 135 79%

Toimia yhdistyksen hallituksessa 2 1%

Jotain muuta, mitä? Voit myös avata tähän omia toiveistasi 
vapaaehtoistyöstä, jota olet merkinnyt edellisiin vastauskohtiin: 
Esimerkiksi "Minua kiinnostaisi seurata kotipaikkakuntani kaavoitusta ja 
raportoida siitä yhdistyksen suojelutoimikunnalle" tai "Voisin osallistua 
yhdistyksen Instagram -tilin päivittämiseen"

17 10%

7. Jäsenluokka:

n Prosentti

1) varsinainen jäsen 157 86%

2) koululais- tai opiskelijajäsen 16 9%

3) perhe-/sukulaisjäsen 10 5%

8. 
Lintuharrastusvuosia:

n Prosentti

0-2 vuotta 88 49%

2-5 vuotta 46 25%

5-10 vuotta 13 7%

yli 10 vuotta 34 19%

(6. Voiko Tringa ottaa yhteyttä liittyen 5. kysymykseen?)
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