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TOIMINTAKERTOMUS 2016

43. toimintavuosi

1. Yhdistyksen perustiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens 
Ornitologiska Förening Tringa r.y. Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n jäsen ja sen sääntöjen 
tarkoittama paikallisyhdistys. Yhdistyksen perustamispäivä on 24.01.1974. Yhdistys on merkitty 
patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 07.06.1974 rekisterinumerolla 116.353. Sääntömuutos 
rekisteröity 21.10.2013.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä lintujen- ja luonnonsuojelua 
sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toimialue kattaa 
Uudenmaan maakunnan lukuun ottamatta Porvoon ja Loviisan seutukuntia. Tringan toimialueella 
toimii myös kolme muuta lintuyhdistystä (Hakki ry, APLA ry ja Apus ry). Yhdistyksillä on omat, 
BirdLife Suomen vahvistamat havaintojenkeruualueensa. Tringan havaintojenkeruualue: Hanko, 
Raasepori, Inkoo, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Sipoo ja 
Pornainen.

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 2771 jäsentä.

2. Hallinto

2.1 Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Jukka Hintikka, varapuheenjohtaja Jaakko Asplund ja 
sihteeri Janne Koskinen. Muut hallituksen jäsenet olivat Aili Jukarainen, Juha Lindy, Ossi 
Tahvonen, Seppo Vuolanto ja Hanna Hyvönen. Johannes Silvonen toimi alkuvuoden hallituksessa, 
mutta luopui tehtävästä ryhdyttyään keväällä ensin hoitamaan vt. järjestösihteerin tehtäviä ja 
tultuaan myöhemmin valituksi yhdistyksen toiminnanjohtajaksi.

Hallitus kokoontui 14 kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous ja syksyllä suunnittelu- ja 
virkistyspäivä Kirkkonummella. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja toiminta-
alueeseen liittyviä asioita. Hallituksen lisäksi kokouksissa oli usein mukana yhdistyksen 
toimihenkilöitä.

2.2 Toimihenkilöt

Järjestösihteeri: 31.1. asti Otso Häärä (osa-aikainen, 31.1. asti), vt. Johannes Silvonen 1.2.–31.8.
Toiminnanjohtaja: 13.9. alkaen Johannes Silvonen 
Suojelusihteeri: Hanna-Maija Kehvola (osa-aikainen)
Taloudenhoitaja: Sinikka Mononen
Kirjanpitäjä: Merja Taiminen-Vähätalo (BirdLife Suomi ry)
Tringa-lehden päätoimittaja: Risto Nevanlinna
Tringa-lehden taittaja: Minna Etsalo
Arkistonhoitaja: Lea Tähtinen

2.3 Toimikuntien kokoonpanot vuonna 2016



Aluerariteettikomitea (ARK): Matti Koivula (pj), Petteri Hytönen, Markus Lampinen, Aleksi Mikola, 
Andreas Uppstu ja Heikki Vasamies.

Havaintotoimikunta: Matti Koivula (pj), Juhani Ahola, Margus Ellermaa, Otso Häärä, Aili 
Jukarainen, Jarmo T. Koistinen, Sampo Laukkanen, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Olli-
Pekka Liinalaakso, Antti Mikala, Aleksi Mikola, Markus Piha, Pasi Pirinen, Mikael Ranta, Juha 
Saari, Tuomas Seimola, Johannes Silvonen, Marko Teivonen ja Risto Willamo.

Havaintolupatoimikunta: Aili Jukarainen (pj), Petteri Lehikoinen, Andreas Lindén, Markus Piha ja 
Tuomas Seimola.

Lintuasematoimikunta: Ilkka Lehtinen (pj), Kari Soilevaara (asemanhoitaja), Aleksi Lehikoinen 
(asemanhoitaja), Markus Lampinen (Haliaksen taloudenhoitaja), Petteri Lehikoinen, Karno Mikkola, 
Aleksi Mikola, Risto Nevanlinna, Petri Saarinen, Anssi Vähätalo ja Kaisa Välimäki.

Mediatoimikunta: Mikko Heikkinen (pj, webmaster), Risto Nevanlinna (päätoimittaja), Kaisa 
Välimäki, Jukka Hintikka, Minna Etsalo (taittaja).

Ohjelmatoimikunta: Johannes Silvonen (pj), Risto Nevanlinna, Tuomas Seimola.

Retkitoimikunta: Jaana Sarvala (retkivastaava), Jukka Hintikka, Hannu Holmström, Otso Häärä, 
Jouni Rytkönen, Peter Buchert, Anna-Maija Myllynen, Juha Lindy, Aleksi Mikola, Roland Vösa, Jari 
Laitasalo ja Mikko Savelainen.

Tringan BirdLife-retkikummit: Aki Arkiomaa, Peter Buchert, Margus Ellermaa, Hanna Hyvönen, 
Otso Häärä, Jouni Karppinen, Samuli Lehikoinen, Juha Lindy, Jari Markkula, Kalle Meller, Aleksi 
Mikola, Anna-Maija Myllynen, Risto Nevanlinna, Jouni Rytkönen, Juha Salin, Aapo Salmela, Jaana 
Sarvala, Teemu Sirkkala, Merja Talvela ja Kimmo Virta (Lullula).

Suojelutoimikunta: Aili Jukarainen (pj), Hanna-Maija Kehvola (suojelusihteeri), Juha Lindy, Mari 
Pihlajaniemi, Keijo Savola, Seppo Vuolanto, Tapio Tiirikainen (Apuksen edustaja) ja Reijo Pokkinen 
(Hakin edustaja).

Lasten ja nuorten toimikunta: Hanna Hyvönen (pj), Timo Asikainen, Rauna Lilja, Juha Lindy, 
Timo Parkkonen, Johannes Silvonen, Emmi Sulander, Ossi Tahvonen.

Yhdistystoimikunta: Margus Ellermaa (pj), Jaakko Asplund, Otso Häärä, Sinikka Mononen, Kaisa 
Välimäki, Jaana Sarvala ja Jukka Hintikka.

2.4 Toimitilat, arkisto ja kalusto

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat BirdLife Suomi ry:n toimiston yhteydessä osoitteessa Annankatu 
29 A 16, Helsinki, josta Tringa on vuokrannut työpisteen. Myös yhdistyksen arkisto ja varasto 
sijaitsevat BirdLifen Annankadun toimisto- ja kellaritiloissa. Lisäksi yhdistys omistaa Hangon 
Tulliniemessä lintuaseman Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jota hallinnoi Metsähallitus.

Yhdistyksellä on kaksi kaukoputkea ja datatykki, jotka ovat jäsenten lainattavissa maksutta 
rajatuksi ajaksi. Yhtä kaukoputkea säilytetään Viikin Lintuvarusteessa (Koetilantie 1 B 3), toista 
Ruoholahden Foto Fennicassa (Itämerenkatu 16). Lintuvarusteen kaukoputki uusittiin v. 2016. 
Datatykki on lainattavissa Annankadun toimistolta.



3. Toiminta

3.1 Kuukausikokoukset

Kuukausikokouksia järjestettiin keväällä viisi ja syksyllä neljä. Kokoukset pidettiin Helsingissä 
Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Ohjelmatoimikunta vastasi kuukausikokousten ohjelmasta, joka 
vaihteli ulkomaan retkikertomuksista paikallisaiheisiin ja lintutieteestä määrityskilpailuun. 
Kuukausikokouksissa kävi vuoden 
aikana yhteensä 354 osallistujaa, keskimäärin 39 osallistujaa/kokous. 

Kuukausikokousohjelmat ja osallistujamäärät: 

07.01. Jari Laitasalo: Kuvia ja tunnelmia Eilatista + ekopinnakatsaus 2015 (43) 
02.02. Johannes Silvonen: Tietokilpailu 2016 (33) 
03.03. Petteri Lehikoinen: Tietokilpailun purku (42) 
07.04. Juha Laaksonen: Miljoona pönttöä ja yksi dekkari (kevätkokous) (40) 
12.05. Matti Riihimäki: Merisirrit Tammisaaren ulkosaaristossa (25) 

01.09. Markku Jämsä: Porkkalan linnut ja lintupaikat (44) 
06.10. Kalle Meller: Kaikki muuttuu - tapahtuneita ja tulevia muutoksia linnustossamme (28) 
03.11. Tapio Solonen: Pääkaupunkiseudun kanahaukat (syyskokous) (48) 
01.12. Aki Aintila: Yli miljoonan petolinnun Batumi (51) 

Huhtikuun kuukausikokous oli samalla yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ja marraskuun 
kuukausikokous sääntömääräinen syyskokous. 

Ohjelmatoimikunta piti yhteyttä vain sähköpostitse ja puhelimitse eikä kokoontunut vuoden aikana 
kertaakaan.

3.2. Harrastajatutkinto, kilpailut

Tringan harrastajatutkinto järjestettiin maaliskuussa (3.3.) ja sen piti tuttuun tapaan Sampo 
Laukkanen. 

Ohjelmatoimikunta vastasi Tringan talvirallin järjestämisestä ja ralli pidettiin perinteikkäästi 6. 
joulukuuta. Rallissa oli mukana 10 joukkuetta ja yhteensä 24 osallistujaa. Omaa kesärallia ei tänä 
vuonna järjestetty, koska Hakki järjesti omalla alueellaan heinäkuussa (2.7.) juhlakesärallin, johon 
Tringan jäsenet kutsuttiin mukaan. 

Tringan ekopinnaskaba järjestettiin neljännen kerran. Ekopinnaskabassa oli mukana 91 
osallistujaa. Ekopinnaskaban lisäksi järjestettiin myös talviekopinnaskaba, joka alkoi joulukuun 
alussa ja jatkuu vuoden 2017 helmikuun loppuun (53 osallistujaa). Uutena kilpailuna kokeiltiin 
julkisen liikenteen pinnakisaa eli "Tringan dösäskabaa" (1.1.–30.6.; 34 osallistujaa). Heinäkuussa 
kokeiltiin myös uutta kaupunginosakisaa, johon lähti mukaan 48 osallistujaa. Syyskuussa laitettiin 
pystyyn veikkaus seuraavasta uudesta lintulajista Tringan alueella. 

3.3. Tiedottaminen

Mediatoimikunta vastasi jäsenlehti Tringan toimittamisesta, tiedottamisesta sekä yhdistyksen 
verkkosivuista ja sosiaalisen median kanavista. Tiedottamiseen, verkkosivujen päivittämiseen ja 
Tringa-verkon ylläpitoon osallistui muitakin yhdistyksen toimikuntia ja aktiiveja vastuualueen 
mukaan.



Mediatoimikunta jatkoi viestintästrategian ja -ohjeen laatimista. Jäsentiedotteita ei julkaistu.

Vuoden aikana julkaistiin 12 mediatiedotetta. Julkaisusta vastasivat mediatoimikunta ja 
suojelutoimikunta:

● Haahkatiedote
● Valkopäätiaistiedote
● Yleiskaavaehdotus uhkaa Helsingin luontoarvoja
● Espoo kaavailee lisää loma-asutusta saaristoon
● Vartiosaari säästettävä rakentamiselta
● Kruunuvuorenrannan siltayhteys vaarantaa alueen linnustoarvot
● ELY-keskuksen poikkeuslupa on ristiriidassa Byön maakunnallisesti tärkeän lintualueen kanssa
● 129 vapaaehtoista kartoitti Nuuksion järviylängön linnuston
● Huikea valkoposkihanhipäivä Helsingissä
● Hautarauhaa rikottu Hietaniemen kanahaukan pesällä
● Harvinaiset taigarautiaiset rynnivät Uudellemaalle
● Suomen ensimmäinen idänpikkusieppo Seurasaaressa

Julkaisut
Tringa-lehti ilmestyi neljästi (yhteensä 160 sivua) ja aikataulussa. Tringan päätoimittaja oli Risto 
Nevanlinna ja lehden taitosta vastasi Minna Etsalo. Tringaan tuottivat aineistoa pääosin tringalaiset 
harrastajat, tutkijat ja valokuvaajat. Tringan artikkelit käsittelivät lintuharrastusta eri näkökulmista. 
Lehdessä julkaistiin niin yleistajuisia kuin tieteellisiä artikkeleita ja lisäksi esimerkiksi kirja-arvioita, 
tringalaisittain ajankohtaisia uutisia sekä puheenjohtajan ja suojelusihteerin kolumneja.

Keväällä julkaistiin yhteistyössä Nemo Kustannuksen kanssa Pääkaupunkiseudun parhaat 
lintupaikat -kirja, joka perustui päivitettyihin Uudenmaan lintupaikkaoppaan paikkaesittelyihin ja 
kuvituksiin.

Verkkosivut, Tringa-verkko ja sosiaalinen media

Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla rekisteröitiin vuoden aikana 96 286 
käyntiä. Sivustolla julkaistiin 104 uutista, joista 32 oli Jarmo Koistisen lintusääennusteita. 31 
henkilöllä oli käyttäjätunnus sisällön muokkaamista varten. 

Suosituinta sisältöä olivat etusivu, retket, havaintosivut, pinnakisat ja talviruokintaohjeet. 
Suosituimmassa uutisessa (2101 lukukertaa) kerrottiin 4.2. Vanhankaupunginlahden 
valkopäätiaisen rengastamisesta.

Etusivulla oli esillä mm. automaattisesti päivittyvää tietoa linnustosta perustuen Tiiran ja 
talvilintulaskentojen havaintoihin. Sivustolla oli tapahtumakalenteri, jossa näkyivät kaikki Tringan 
jäsentapahtumat ja jonka kautta pääsi ilmoittautumaan useimmille retkille. Vuoden loppuun 
mennessä noin 390 ihmistä oli rekisteröitynyt sivustolle retkille ilmoittautumista varten.

Pinnakisojen tulospalvelu on osoitteessa www.tringa.fi/kisa. Palvelun avulla järjestettiin Tringan, 
Lullulan, Apuksen ja Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen pinnakisoja.

Tringan sähköpostilistalla Tringa-verkossa (tringa-verkko@helsinki.fi) käytiin keskustelua ja 
tiedotettiin toiminnasta. Verkko on avoin kaikille ja siinä oli vuoden lopussa 1060 jäsentä. Lisäksi 
käytössä on järjestöaktiivien, hallituksen ja useiden toimikuntien sähköpostilistoja.



Tringan Facebook-sivulla julkaistiin 308 yhdistyksen toimintaan sekä lintuihin liittyvää juttua ja 
kuvaa. Suosituin näistä oli Tringan tekemä taigarautiaistiedote, Se sai 60 reaktiota ja 18 jakoa 
joissa 232 reaktiota lisää. Viestin näki noin 6792 ihmistä. Klikkausten perusteella suosituin oli 
Tringan tekemä tiedote, jossa kerrottiin Hietaniemen hautausmaalla huonosti käyttäytyneistä 
kuvaajista. Se sai 33 reaktiota ja 5 jakoa, joissa toiset 74 reaktiota. Viestin näki noin 4082 ihmistä. 
Muita suosittuja sisältöjä olivat esimerkiksi mustalinnun pelastamisesta kertova juttu, ja Tringan 
toiminnan näkyminen lehdissä.

Sivulla oli vuoden lopussa 1615 tykkääjää. Sivun seuraajista 47 % oli naisia ja 50 % miehiä. Eniten 
tykkääjiä oli ikäryhmässä 45–54 vuotta. 16 henkilöllä oli oikeus päivittää yhdistyksen Facebook-
sivuja.

Tringan Twitter-tilillä (@tringa_ry) julkaistiin vuoden aikana 333 twiittiä, eli noin 28 kpl kuussa. 
Suurimman vaikutusarvon sai Espoon saariston osayleiskaavasta kertova twiitti, joka 
edelleenvälitettiin 11 kertaa, joka sai viisi tykkäystä ja jonka näki 3056 ihmistä omalla aikajanallaan. 
Tringan Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 316 seuraajaa, joista 46 % oli naisia ja 54 % miehiä. 
Tringan Twitter-tiliä päivittivät Risto Nevanlinna ja Kaisa Välimäki.

Lisäksi toiminnasta tiedotettiin Tringa- ja Tiira-lehdissä. 

3.4 Retket

Varsinainen retkitoimikunta kokoontui v.2016 kahdesti, ja lisäksi pidettiin muutama pienemmän 
kokoonpanon kokoontuminen akuuttien asioiden hoitoon. Myös toiminnanjohtaja on ollut apuna 
toimikunnan asioiden hoitamisessa. 

Retkitoimikunta järjesti yhteensä 54 retkeä: 

- 29 muutaman tunnin kävelyretkeä
- 12 yhden päivän bussiretkeä
- 5 kotimaan yön yli -retkeä (Ahvenanmaa, Örö, Parikkala, Lågskär, Rönnskär), 
- 8 ulkomaan retkeä (Intia, Israel, Huippuvuoret, 2 Viron retkeä, Irlanti, Falsterbo, Fär-
saaret&Islanti). 

Retkikäyntejä kertyi yhteensä noin 1100. Uusi retkimuoto vuodelle 2016 olivat lintuaiheiset 
museoretket (Taidehalli ja Luomus), joista saatiin hyvää palautetta. Retkitoimikunnan oppaita oli 
myös vetämässä elokuisten Lintumessujen yleisöretkiä ja keväällä erillisiä yleisöopastuksia 
Suomenojalla. 

Retkitoimikuntalaisten lisäksi retkien oppaina toimivat Eero Haapanen, Samuli Lehikoinen, Teemu 
Sirkkala, Kari Soilevaara, Avescapes-yrityksen oppaat Petteri Lehikoinen, Roni Väisänen ja Heikki 
Eriksson sekä Arctic Loons-yrityksen Harri Hölttä. 

Bussiretkien kuljetukset hoiti alkuvuodesta 2016 Astor, joka muuttui yrityskaupan seurauksena 
Grandellin liikenteeksi. Tringan bussiretkien vakiokuljettaja Antero Koskisen siirryttyä syksystä 
2016 ajamaan sipoolaiselle Packalén Bus -yhtiölle myös Tringa siirtyi käyttämään Packalénin 
palveluja.

Maksullisten retkien ilmoittautuminen on hoidettu netti-ilmoittautumisjärjestelmällä. Uutena 
käytäntönä kaikki retkimaksut on v. 2016 alusta maksettu Tringan retkitilille. 



Retkitoimikunnalla on oma sähköpostilista. Toimikunnalla on myös WhatsApp-ryhmä, jossa 
viestivät ne oppaat, joilla on käytössään ko. sovellus.  Retkistä on tiedotettu Tringan 
tapahtumakalenterissa ja Tringa-verkossa. 

3.5 Lintuasemat

Lintuasematoimikunta vastaa Hangon lintuaseman (Halias) toiminnasta ja miehittämisestä.
Toimikunta kokoontui 29.12.2015 vuosikokoukseensa, jossa käsiteltiin lintuaseman asioita, 
kuluneen vuoden 2015 tapahtumat ja alkavan vuoden suunnitelmat, ja seuraava vastaava kokous 
pidettiin vasta 8.1.2017. Lisäksi toimikunta piti tiiviisti yhteyttä sähköpostitse. Ulkoista viestintää 
hoidettiin aseman kotisivujen lisäksi Facebookin kautta. Aseman FB-sivuilla oli vuoden lopussa 
1618 tykkääjää. Eniten näkyvyyttä sai haahkaveikkauksen FB-tiedote, jolla tavoitettiin yli 100 000 
henkilöä.  

Aseman toimintaa rahoitettiin Suomen Kulttuurirahaston stipendillä 3000€, aseman miehittäjiltä 
perityillä vuosimaksuilla ja Tringan lisäavulla. Asemamaksu oli 25e (opiskelijat 10e). 
Kulttuurirahastolta on anottu apurahaa myös vuodelle 2017. Uddskatanin alueen vuokran 
Metsähallitukselle Halias maksaa sopimuksen mukaisina palveluina, joihin kuuluvat mm. 
lähisaariston lintulaskennat. Haliaksen julkaisuluettelo (nyt 127 julkaisua) piteni viidellä julkaisulla. 

Järjestettiin perinteinen haahkan saapumispäivämäärän veikkauskilpailu yhdessä Aronia-
rannikkotutkimusryhmän haahkatiimin kanssa. Opastustoiminnan järjestämisen suunnittelua 
jatkettiin, kun Uddskatan oli avautunut yleisölle mahdolliseksi vuonna 2014. Asemalla järjestettiin 
ensimmäinen Avoimet ovet-tapahtuma 6.8.2016, jossa kävi noin sata vierasta tutustumassa 
asemaan.

Tringan alueen toinen lintuasema sijaitsee Porkkalanniemen edustalla Rönnskärin saaressa, joka 
on Puolustusvoimien hallinnassa. Aseman omistaa Rönnskärin lintuaseman tuki ry, jossa Tringa on 
jäsenenä. Tuki ry:n kokouksissa Tringaa on edustanut Juhani Rinne.

3.6 Linnustonsuojelu

Suojelutoimikunta ja suojelusihteeri vastasivat yhdessä suojelutoiminnasta, joka keskittyi 
edellisvuosien tapaan tärkeitä lintualueita uhkaaviin hankkeisiin vaikuttamiseen. Suojelutoimikunta 
kokoontui kahdesti ja piti sen lisäksi tiiviisti yhteyttä sähköpostitse. 

Otettiin kantaa Finnoon kaavoitukseen ja lintukosteikon säilymiseen: 

- Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Finnoon osayleisaavaa koskevasta päätöksestä 
- Mielipide Espoon Tiistinlaakson asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Oltiin aktiivisia Helsingin yleiskaavan ja muiden kaavoitushankkeiden suhteen: 

- Muistutus Helsingin yleiskaavaehdotuksesta 
- Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta päätöksestä 
- Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa 
- Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa 



- Muistutus Helsingin Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavaehdotuksesta 
- Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta 

Vaikutettiin maakuntakaavoitukseen: 

- Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen ja 
Porvoon seudun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa 
- Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen ja 
Porvoon seudun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa 

Otettiin kantaa Natura-verkoston täydentämiseen ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen: 

- Muistutus ympäristöministeriön ehdotuksesta koskien Natura 2000-verkoston täydentämistä 
- Lausunto hallituksen esityksestä koskien maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista 

Vaikutettiin kaavoitukseen ja hankkeisiin muualla Uudellamaalla: 

- Lausunto Etelä-Siuntion osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
- Lausunto Nurmijärven Sääksjärven ranta-asemakaavan luonnoksesta 

- Mielipide Espoon saariston osayleiskaavaluonnoksesta 
- Mielipide Kirkkonummen Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
- Mielipide Östersundomin maa-aineshankkeen YVA-selostuksesta 

Lisäksi vuoden aikana mm. vaikutettiin kaupunkien lautakuntiin suorilla yhteydenotoilla, julkaistiin 
kaksi mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomissa (Östersundomista ja Suomenojasta) ja osallistuttiin 
tapaamisiin kaavoittajien ja poliitikkojen kanssa. Margus Ellermaa edusti Tringaa 4. 
vaihemaakuntakaavan viherrakenteen asiantuntijatyöryhmässä ja Keijo Savola Helsingin 
luonnonhoidon työryhmässä. 

3.8 Havaintojen keruu

Havaintotoimikunta huolehtii Tringan havaintojenkeruualueen lintuhavaintojen keräämisestä ja 
tallentamisesta sekä koordinoi pitkäaikaisten havaintoaineistojen julkaisemista. Havaintojen 
keräysjärjestelmänä toimii Tiira-havaintojärjestelmä, jonne tallennetaan myös kirjallisina tehdyt 
ilmoitukset. Hallituksen erikseen nimeämä kuuden hengen asiantuntijaryhmä päättää havaintojen 
käyttöoikeuden luovuttamisesta ja myynnistä projektikohtaisesti. 

Yhdistyksen aluevastaavana toimi Matti Koivula. Tiira-yhdistyskäyttäjiä oli aluevastaava mukaan 
lukien 15. Lintuharrastajat tallensivat vuonna 2016 Tringan havaintojenkeruualueelta 187447 
havaintoa (koskien 8874805 yksilöä). Yhdistyskäyttäjät tekivät 934 koontihavaintoa (40455 yksilöä) 
ja poistivat yhdessä ARK:n kanssa 67 havaintoa koskien 2350 yksilöä. 

BirdLife Suomen vuoden laji oli koskikara, jonka kesä- ja talvihavaintojen keruuta tehostettiin.

3.9 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee yhdistyksen toimialueen harvinaisuus- ja poikkeavat 
fenologiset havainnot. ARK kokoontui toimintavuotensa aikana kaksi kertaa. Lisäksi toimikunnan 
asioita käsiteltiin sähköpostitse. Toimikunta tarkasti 118 harvinaisuus- tai fenologista 
havaintoilmoitusta, joista kahdeksan oli vuodenvaihteessa edelleen käsittelyssä ja 101 hyväksyttiin 



julkaistavaksi. Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi ry:n rariteettikomitealle (RK) lausunnot 38:sta 
Tringan toimialueelta ilmoitetusta RK-havainnosta. ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan 
vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa 
pikkuharvinaisuuskatsauksessa. 

3.10 Lintualuetoiminta

Vuonna 2016 Tringa tutki Helsingin 27:n viheralueen, pääosin metsien, pesimälinnuston. Lisäksi 
tutkittiin Espoon Laajalahden pesimälinnusto ja laskettiin siellä levähtävät kosteikkolinnut useasti 
koko kevään ja syksyn aikana. Myös Elfvikin metsän (Espoo) ja Silvolan metsäalueen (Vantaa) 
pesimälinnusto selvitettiin. Lisäksi kartoitettiin Uddskatanin pesimälinnusto. Kartoitettavien 
alueiden pinta-ala oli noin 2100 hehtaaria. Linnustolaskentoihin osallistui yhteensä 35 
vapaaehtoista. Lyhyt yhteenveto kartoituksista on saatavilla Tringan verkkosivuilta. Lisäksi 
Apuksen ja Tringan yhteistyönä kartoitettiin alueita Hyvinkäällä. Lintualuelaskentoja koordinoi 
Margus Ellermaa, Uddskatanin osalta Aleksi Lehikoinen.

Viime vuosien tapaan täydennettiin BirdLife Suomen lintualuetietokantaa (IBA-selain) Tringan 
toimialueen osalta: tietokantaan tallennettiin yli 9600 havaintoriviä vanhoja ja uusia 
linnustolaskentatuloksia ja siellä on nyt yhteensä 103 270 riviä laskentatuloksia Tringan 
lintualueiden osalta. 

Lintualuetietokanta kunnostettiin ajantasaiseksi: 
1) Tringan kaikki omat lintualuelaskentatiedot (myös takavuosilta) ovat nyt tietokannassa. 
2) Kaikista lintualueista on olemassa tarkistetut perustiedot: pinta-ala, keskipisteen koordinaatti, 
nettilinkki alueen keskipisteeseen kartalla jne. 
3) Useimmista kohteista löytyvät myös aluekuvaukset, joistakin varsin perusteelliset. 
4) Laskentamenetelmät on kuvattu laskentakohtaisesti kunkin alueen kohdalla. 
5) Olennaisista julkaisuista, etenkin linnustoselvityksistä, on lisätty kokoviitteet kyseisen alueen 
yhteyteen.

Uudenmaan alueelta nimettiin v. 2016 49 uutta lintualuetta. Tietokannassa on nyt 1014 aktiivista 
lintualuetta. Vuoden aikana panostettiin myös tietokantaan nimettyjen lintualueiden rajausten 
digitointiin ja 74 lintualueen rajaukset digitoitiin. Lisäksi monen aikaisemmin digitoidun alueen 
digitointitarkkuutta parannettiin. Nyt on kaikilla tietokantaan nimetyillä Tringan lintualueilla vihdoin 
digitaaliset paikkatietorajaukset (.shp) ja ne ovat osoitteessa  www.tiira.fi/iba/tiedostot/219999.zip. 

 Tringan koulutuspäivänä 13.2. koulutettiin aktiiveja käyttämään lintualuetietokantaa. Tietokannan 
päivityksistä ja rajausten digitoinneista vastasi Margus Ellermaa. Pääsy lintualuetietokantaan oli 
vuoden lopussa 23 henkilöllä.

3.11 Lasten ja nuorten toiminta

Alkuvuoden aikana perustettiin uusi lasten ja nuorten toimikunta. Sen tehtävänä on lasten ja 
nuorten lintuharrastustoiminnan suunnittelu ja toteutus. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
kevään perustamiskokouksessa Hanna Hyvönen.

Varsinkin lasten toimintaa kehitettiin vuoden 2016 aikana. Lapsille suunnattuja retkiä järjestettiin 
lähes kuukausittain kesäkuusta alkaen eri puolilla pääkaupunkiseutua. Retkille osallistui noin 30 
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lasta ja nuorta sekä noin 30 aikuista. Vuoden viimeisin lastenretki Seurasaareen oli erityisen 
suosittu ja sille osallistui yli 20 retkeläistä.

Nuorille järjestettiin kaksi viikonloppuretkeä Haliakselle huhtikuussa. Retkille osallistui yhteensä 
yhdeksän nuorta eri puolilta Suomea. Joulukuussa järjestettiin Fastholmassa nuorille suunnattu 
rengastusretki, johon osallistui 13 nuorta.

Tringa tarjosi maksutta lintuopastuksia pääkaupunkiseudun yläkouluille toukokuussa. Juha Lindyn 
vetämät retket olivat suosittuja ja kaikki opastusajat täyttyivät nopeasti.

3.12 Tringan kehittäminen

Vuoden 2016 alussa yhdistystoimikunta laati lopullisen esityksen Tringan viisivuotiseksi 
strategiaksi 2017–2021. Strategia hyväksyttiin Tringan sääntömääräisessä kevätvuosikokouksessa 
huhtikuussa. Strategian lisäksi laadittiin toimenpideohjelma. 

Vuonna 2016 saatettiin loppuun yhdistyksen ohjepaketin laatiminen. Ohjepaketti käsittää mm. 28 
aktiivitoimen kuvausta. Ohjeita käytetään mm. uusien aktiivien perehdyttämisen apuvälineenä ja 
niitä esiteltiin yhdistyksen koulutuspäivillä. Lisäksi alettiin koota Tringan sähköistä 
dokumenttiarkistoa, käsittäen entisiltä ja nykyisiltä aktiiveilta sähköisessä muodossa olevia 
pöytäkirjoja, sopimuksia jne. Työ valmistuu keväällä 2017. 

Yhdistyksen promootiosta ja jäsenhankinnasta vastasivat järjestösihteeri (Otso Häärä, Johannes 
Silvonen) ja syyskuusta alkaen toiminnanjohtaja (Johannes Silvonen). Tringa järjesti vuonna 2016 
yhteensä 25 torniopastusta, joista 20 pidettiin keväällä ja 5 syksyllä. Torniopastuksia pidettiin 
Viikissä (Purolahti ja Hakalanniemi) ja Laajalahdella (Maari).

Yhdistyksen promootiossa osallistuttiin mm. seuraaviin tapahtumiin (ei sisällä Lullulan tapahtumia):

∙       30.1. Pihabongaus, yhdistyksen edustus Fastholmassa (Jukka Hintikka, Jaakko 
Asplund) ja Vanttilassa (Risto Nevanlinna)  
∙      4.3. Pöntöt puihin -tapahtuma Espoon Siikajärvellä (Samuli Lehikoinen)
∙      19.3. Starkin linnunpönttöpäivystys Helsingin Suutarilassa (Johannes Silvonen, Anu 
Peltoniemi)
∙      25.–27.3. Korkeasaaren Pääsiäissaari-tapahtuman linnunpönttötalkoot (Risto Attila, 
Simo Tolvanen, Eeva-Liisa Korpela, Otso Häärä, Johannes Silvonen)
∙      14.4. Korkeasaaren koululaiskonferenssi (Aapo Salmela)
∙      24.4. Keskuspuistokarnevaalit: Tringan pönttötalkoot Haltialan tilalla (Risto Attila, Juha 
Lindy, Johannes Silvonen)
∙       28.4. Suomenojan luonto -tapahtuma (Hanna-Maija Kehvola, Risto Nevanlinna ym).
∙      6.5. Bongaa Tuomiokirkolla -tapahtuma (Johannes Silvonen)
∙      7.5. Tornien taistossa Tringa oli edustettuna 3 tornissa: VKL, Purolahti (Jukka Hintikka, 
Jaakko Asplund, Janne Koskinen, Mikko Salonen, Aili Jukarainen); Espoonlahti, 
Fiskarsinmäki (Mikko Heikkinen, Inka Plit, Mikko Koho, Jussi Korpela); Espoon Laajalahti, 
Maari (Touko Torppa, Mika Rantanen, Risto Nevanlinna, Johannes Silvonen).
∙      14.5. Vallisaaren avajaiset (Samuli Lehikoinen, Aapo Salmela, Johannes Silvonen)
∙     15.5. Kivinokan pönttötalkoot (Risto Attila, Johannes Silvonen)
∙      20.8. Viikin Lintumessut (Jaana Sarvala, Jukka Hintikka, Kaisa Välimäki, Jaakko 
Asplund, Johannes Silvonen, Teemu Sirkkala, Aapo Salmela, Jari Markkula, Juha Lindy)
∙     27.8. Suomen luonnonpäivän juhla Espoon luontokeskus Haltiassa (Kalle Meller – 
esitelmä, Risto Nevanlinna, Johannes Silvonen, Juha Lindy, Merja Talvela)
∙     2.10. EuroBirdWatch, Vuosaaren kasan yhteishavainnointipäivä (Jukka Hintikka)



Yhdistystoimikunta kokoontui kertomusvuonna kahdesti.

3.13 Raaseporin paikallisjaosto Lullula

Lullulan toimintakertomus 2016 liitteenä.

3.14 Muu toiminta

Tringa teki Juha Laaksosen ideoimassa Miljoona linnunpönttöä -kampanjassa yhteistyötä Helsingin 
kaupungin rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto teetti 200 pikkulinnunpönttöä, joita 
yhdistyksen jäsenet saivat viedä maastoon. 

Tringa jatkoi Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 
(HSY) kanssa. Laskentoja organisoi Hannu Holmström. Jätteiden avokaato on lopetettu, ja lokeille 
on enää tarjolla niukkoja ravintomääriä biojätteen käsittelyaluella, mistä syystä alueella oleskeli 
aiempaa vähemmän lokkeja. 

Vuonna 2016 järjestettiin perinteeksi muodostuneet Viikin niittotalkoot, joissa niitettiin viikatteilla 
noin 2 hehtaaria Purolahden, Hakalan ja Lammassaaren rantaluhtia. Talkoita koordinoi Taavi 
Sulander. 

Tringa osallistui myös Viikin tutkimus- ja hoitotyöryhmien toimintaan, joissa mm. vaikutettiin alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman toteutukseen, Kivinokan metsän rauhoitukseen ja Lammassaaren 
esteettömien pitkospuiden ja katselupaikkojen suunnitteluun. Tringan edustajina Viikin ryhmissä 
olivat Taavi Sulander ja Margus Ellermaa.

Tringa jatkoi myös Santahaminan sotilasalueella vapaaehtoisvoimin tehtävää ympärivuotista 
havainnointia. Santahaminan alueella havainnointi edellyttää puolustusvoimilta anottavaa 
erityislupaa sekä havainnoitsijoilta sitoutumista työhön. Toimintavuodeksi lupa saatiin 20 
kokeneelle havainnoitsijalle.

Yhdistys järjesti helmikuussa Tieteiden talolla aktiivien koulutus- ja seminaaripäivän. 

4. Sidosryhmät ja edustukset

Tringa oli jäsen BirdLife Suomi ry:ssä, Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä, Tieteellisten Seurain 
Valtuuskunnassa, Viron Lintuseura ry:ssä sekä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti 
ry:ssä. Läänemaa Linnuklubi oli Tringan ystävyysyhdistys. Tringan BirdLife-edustajina toimivat 
Jukka Hintikka, Aili Jukarainen, Margus Ellermaa, Pekka Murejoki, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, 
Jaakko Asplund ja Kaisa Välimäki.

5. Ansioituneet jäsenet

Vuoden tringalaiseksi valittiin Lea Tähtinen, joka on toiminut esimerkillisesti ensin hallituksen 
sihteerinä ja sittemmin yhdistyksen arkistonhoitajana. Lean työ on tapahtunut täysin piilossa 
useimmilta yhdistyksen jäseniltä ja jopa aktiiveilta, mutta yhdistyksen toiminta on muuttunut Lean 
toiminnan ansiosta entistä järjestelmällisemmäksi ja paremmaksi.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Kalevi Malmström.



6. Talous

Taseen loppusumma oli 317 088,39 euroa ja tilikauden ylijäämä 7526,84 euroa. Omaa pääomaa 
oli yhteensä  297 640, 90 euroa.

Yhdistyksen sijoitusstrategian mukaisesti yhdistyksen sijoitusomaisuus oli kertomusvuonna 
sijoitettu Elite Pankkiiriliike Oy:n varainhoitopalveluihin ja Hypo-pankin määräaikaistilille sekä 
loppuvuodesta Tringan omalle pankkitilille.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Jarmo Tähtinen HTM, varalla Arto Poutanen HTM ja 
toiminnantarkastajana Erkki Virolainen, varalla Hannu Holmström. Taloudenhoitajana toimi Sinikka 
Mononen.

HALLITUS


