
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

VUOSIKERTOMUS 2019 

46. toimintavuosi

1. Yhdistyksen perustiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska 

Förening Tringa ry. 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 3342 jäsentä, joista perhejäseniä 299. 

2. Hallinto

2.1 Hallitus 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Jukka Hintikka ja varapuheenjohtaja Aili Jukarainen. Muut 

hallituksen jäsenet olivat Leena Hintsanen (huhtikuusta alkaen), Otso Häärä, Sami Kiema, Juha Lindy, Aleksi 

Mikola, Ossi Tahvonen, Juhani Timonen ja Erkki Virolainen (maaliskuuhun asti). 

Hallituksella ei ollut nimettyä sihteeriä. Hallitus kokoontui 14 kertaa ja lisäksi pidettiin yksi 

sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja toiminta-alueeseen liittyviä 

asioita. Hallituksen lisäksi kokouksissa oli usein mukana yhdistyksen toimihenkilöitä ja yhdistyksen 

toiminnanjohtaja. 

2.2 Toimihenkilöt 

Toiminnanjohtaja: Johannes Silvonen 

Suojelusihteeri: Aapo Salmela  

Taloudenhoitaja: Sinikka Mononen 

Kirjanpitäjä: Merja Taiminen-Vähätalo (BirdLife Suomi ry) 

Tringa-lehden päätoimittaja: Risto Nevanlinna 

Tringa-lehden taittaja: Minna Etsalo 

Arkistonhoitaja: Anne Kotiharju 

Aluevastaava: Matti Koivula 

2.3 Toimikuntien kokoonpanot vuonna 2019 



Aluerariteettitoimikunta (ARK): Matti Koivula (pj), Jari Laitasalo (siht.), Petteri Hytönen, Markus Lampinen, 

Andreas Uppstu ja Heikki Vasamies. 

Havaintotoimikunta: Matti Koivula (pj), Juhani Ahola, Margus Ellermaa, Otso Häärä, Aili Jukarainen, Jarmo 

T. Koistinen, Jari Laitasalo, Sampo Laukkanen, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Olli-Pekka Liinalaakso, 
Antti Mikala, Aleksi Mikola, Markus Piha, Pasi Pirinen, Mikael Ranta, Juha Saari, Tuomas Seimola, Marko 
Teivonen ja Risto Willamo.

Halias-toimikunta: Aleksi Lehikoinen (pj), Kari Soilevaara (asemanhoitaja), Jari Laitasalo (asemanhoitaja), 

Hanne Kivimäki (asemanhoitaja), Markus Lampinen (taloudenhoitaja), Aki Aintila, Jonne von Hertzen, Heikki 

Karimaa, Risto Nevanlinna, Ina-Sabrina Tirri ja Kaisa Välimäki. 

Mediatoimikunta: Kaisa Välimäki (pj), Risto Nevanlinna (päätoimittaja), Jukka Hintikka, Minna Etsalo 

(taittaja) Mikko Koho (webmaster), Mikko Heikkinen, Touko Torppa. 

Retkitoimikunta: Jaana Sarvala (pj), Peter Buchert, Jukka Hintikka, Juha Lindy, Aleksi Mikola, Petro 
Pynnönen, Jouni Rytkönen, Mikko Savelainen, Teemu Sirkkala, Roland Vösa. 

Tringan BirdLife-retkikummit: Aki Arkiomaa, Peter Buchert, Niko Björkell, Margus Ellermaa, Eero Haapanen, 

Hanna Hyvönen, Otso Häärä, Heikki Kantola, Jouni Karppinen, Sami Kiema, Jarmo T. Koistinen, Jari Laitasalo, 

Samuli Lehikoinen, Sirkku Levosalo, Kaisa Liit, Jiri Lilja, Rauna Lilja, Juha Lindy, Jari Markkula, Kalle Meller, 

Aleksi Mikola, Anna-Maija Myllynen, Risto Nevanlinna, Satu Orajärvi, Eetu Paljakka, Petro Pynnönen, Jouni 

Rytkönen, Juha Salin, Aapo Salmela, Mikko Salonen, Jaana Sarvala, Paul Segersvärd, Teemu Sirkkala, 

Katariina Syrjäsuo, Merja Talvela, Kari Toiviainen, Virve Viertiö, Kimmo Virta (Lullula) ja Nadja Weisshaupt. 

Suojelutoimikunta: Aili Jukarainen (pj), Aapo Salmela (suojelusihteeri), Kalle Meller, Hanna-Maija Kehvola, 

Reijo Pokkinen (Hakin edustaja), Keijo Savola ja Seppo Vuolanto. 

Lasten ja nuorten toimikunta: Merja Talvela (pj), Jiri Lilja, Juha Lindy, Hanna Mensonen, Nico Niemenmaa, 

Eetu Paljakka, Katariina Syrjäsuo ja Virve Viertiö. 

Raaseporin paikallisjaosto Lullula: Kimmo Virta (pj), Kimmo Sironen (rahastonhoitaja), Solja Kvarnström 

(sihteeri), Risto Willamo (aluevastaava) ja Sami Virta. 

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). Datatykki on 

lainattavissa Annankadun toimistolta. 

3. Toiminta

3.1. Kuukausikokoukset 

Kuukausikokouksia järjestettiin keväällä viisi ja syksyllä neljä. Kokoukset pidettiin Helsingin Tieteiden talolla. 

Kuukausikokouksissa kävi vuoden aikana yhteensä 452 osallistujaa. Huhtikuun kuukausikokous oli myös 

yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ja marraskuun kuukausikokous sääntömääräinen syyskokous. 

Kuukausikokousohjelmat (suluissa osallistujamäärät): 



17.01. Aleksi Lehikoinen, Karno Mikkola ym.: Hangon lintuasema 40-vuotta – Juhlatilaisuus Luomuksen 

Kimnaasisalissa (148) 

07.02. Markus Lampinen: Tietokilpailu (42) 

07.03. Patrik Byholm: Mitä voi oppia räyskistä neljässä vuodessa, kun apuna on GPS-paikantimia ja 

valvontakameroita (39) 

04.04. Roland Vösa: Tringan Itä-Siperian retkikertomus (kevätkokous) (52) 

02.05. Petteri Lehikoinen: Määrittämisen ihanuus ja kurjuus (38) 

05.09. Petri Lampila: Siikajoelta Iraniin – mitä kiljuhanhistamme tiedetään (46) 

03.10. Aleksi Lehikoinen: Tunturit kutsuvat vuodesta toiseen: Enontekiön kahlaaja- ja vesilintututkimukset 

(64) 

04.11. Antti Koli: Kuvia Helsingin kaupunkiluonnosta (syyskokous) (60) 

12.12. Janne Koskinen: Molekyylimössön äärellä – perimän käyttö lajinmäärityksessä (39) 

 

3.2 Harrastajatutkinto, kilpailut 

Tringan harrastajatutkinto järjestettiin huhtikuussa (4.4.) ja siitä vastasivat Sampo Laukkanen ja Samuli 

Lehikoinen. Tutkintoon osallistui kuusi jäsentä, joista yksi läpäisi tutkinnon. 

 

Haliaksen juhlavuoden kunniaksi Hangossa järjestettiin 13.4. Hangon lintuaseman 40-vuotisjuhlaralli, johon 

osallistui 6 joukkuetta. Kesäralli rallattiin Aplan 50-vuotisjuhlien kunniaksi 29.6. Vihdissä ja Karkkilassa, 

mukana 5 joukkuetta. Talviralli järjestettiin perinteitä kunnioittaen 6. joulukuuta, ja mukana oli 6 

joukkuetta. Koko vuoden mittainen ekopinnakisa järjestettiin jo seitsemättä kertaa ja uutuutena 

kymppiskaba, jossa alueena kymmenen kilometrin säde kotoa. Ekopinnaskabassa mukana noin 60 

osallistujaa ja kymppiskabassa 160 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin lyhyempi talviskaba, jossa yleisen sarjan 

lisäksi sekä eko- että spondesarjat. Talviskabassa 88 oli osallistujaa. 

 

3.3. Tiedottaminen ja julkaisut 

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. 

Jäsentiedotteita ei julkaistu. Toimikunta piti yhden varsinaisen kokouksen. 

 

Vuoden aikana julkaistiin neljä mediatiedotetta, jotka käsittelivät cityhuuhkajan pesintää Espoossa, 

cityhuuhkajan pesinnän epäonnistumista, Haahka-muuttolintuselainta ja Haliaksen Leader-

lintumatkailuhanketta. Tiedotteiden julkaisusta vastasi mediatoimikunta. Lisäksi Tringa oli mukana 

luontojärjestöjen (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri) 

yhteisessä tiedotteessa, joka käsitteli Herttoniemen aluesuunnitelmaa. 

 

Tringa-lehti ilmestyi neljästi (yhteensä 143 sivua) ja aikataulun mukaisesti. Tringan päätoimittajana toimi 

Risto Nevanlinna ja lehden taitosta ja ulkoasusta vastasi Minna Etsalo. Tringaan tuottivat aineistoa pääosin 

tringalaiset lintuharrastajat, tutkijat ja valokuvaajat.  

 

Tringan artikkelit käsittelivät lintuharrastusta eri näkökulmista. Lehdessä julkaistiin niin yleistajuisia kuin 

tieteellisiäkin artikkeleita ja lisäksi esimerkiksi retkikertomuksia, tringalaisittain ajankohtaisia uutisia sekä 

puheenjohtajan kolumnia. Tringassa julkaistiin lisäksi mm. laaja tutkielma kalatiiran ja lapintiiran kevät- ja 

syysmuuton ajoittumisesta, raportti punajalkahaukan ennätyksellisestä esiintymisestä syksyllä 2019, 

vuoden 2018 harvinaisuuskatsaus sekä Haliaksen toimintasuunnitelma 2019–2028. 



 

Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla rekisteröitiin vuoden aikana 152 151 käyntiä. 

Sivustolla julkaistiin 105 uutista, joita julkaistiin eniten maalis-, loka-, ja huhtikuussa ja vähiten heinä-, kesä-, 

ja marraskuussa. Uutisista 30 oli yleisöretkien retkikertomuksia ja 15 lintutilannekatsauksia. 43 henkilöllä oli 

käyttäjätunnus sisällön muokkaamista varten. 

Suosituinta sisältöä olivat etusivu, retkitiedot, lintuhavainnot, lintujen talviruokintaohjeet, retkisivut ja 

linnunpönttöjen rakennusohjeet. Suosituimmassa uutisessa (840 lukukertaa) kerrottiin 8.3. Espoon 

keskuksessa toimistorakennuksen katolla pesivästä huuhkajasta. Etusivulla oli esillä mm. automaattisesti 

päivittyvää tietoa linnustosta perustuen Tiiran havaintoihin. Sivustolla oli tapahtumakalenteri, jossa 

näkyivät kaikki Tringan jäsentapahtumat ja jonka kautta pääsi ilmoittautumaan useimmille retkille.  

Pinnakisojen tulospalvelu on osoitteessa www.tringa.fi/kisa. Palvelun avulla järjestettiin useita Tringan 

pinnakisoja, kuten ekopinnaskaba ja kymppiskaba. Lisäksi palvelussa järjestettiin useiden muiden 

paikallisten lintuyhdistysten omia pinnakisoja. 

 

Tringan sähköpostilistalla Tringa-verkossa (tringa-verkko@helsinki.fi) käytiin keskustelua ja tiedotettiin 

toiminnasta. Verkko on avoin kaikille ja siinä oli vuoden lopussa 1248 jäsentä. Lisäksi käytössä on 

järjestöaktiivien, hallituksen sekä useiden toimikuntien sähköpostilistoja. 

Tringan Facebook-sivulla julkaistiin 205 (224 v.2018, 220 v.2017, 308 v.2016) yhdistyksen toimintaan sekä 

lintuihin liittyvää juttua ja kuvaa. Sitouttavin näistä oli uutinen, jossa etsittiin hoitajia tervapääskyille (joka 

tavoitti 23 000 käyttäjää ja sai melkein 300 reaktiota). 

Muuta suosittua sisältöä oli: 

● Östersundomin yleiskaavan kaatumisesta kertova uutinen (14 000 tavoitettua, 475 reaktiota) 

● Uutinen jossa kerrottiin mahdollisuudesta vaikuttaa Helsingin viheralueiden tulevaisuuteen (7 400 

tavoitettua, 338 reaktiota) 

Sivulla oli vuoden lopussa 2820 tykkääjää. Sivun seuraajamäärä kasvoi 19 prosentilla edellisestä vuodesta 

(20% 2018, 22% 2017). Sivun seuraajista 42% oli miehiä ja 54% naisia (44/52 2018, 47/50 2017). Tringan 

Facebook -seuraajat jakautuvat melko tasaisesti 35–65-vuotiaisiin. 16 henkilöllä oli oikeus päivittää 

yhdistyksen Facebook-sivuja. 

Tringan Twitter-tilillä (@tringa_ry) julkaistiin vuoden aikana 105 tviittiä (203 vuonna 2018, 213 v.2017). 

Suosituin tviitti oli yhteistyötä hakeva vastaus Helsingin Pormestari Jan Vapaavuoren valkoposkihanhen 

suojelua kritisoivaan tviittiin (18 000 näyttökertaa), seuraavaksi suosituin kertoi kuovien metsästämisestä 

Ranskassa (13 000 näyttökertaa). Kolmanneksi suosituin kyseli lintuharrastajien aamuherätyksistä (10 000 

näyttöä). Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 964 seuraajaa, kasvua 29% vuodesta 2018 (750 seuraajaa v.2018, 

511 v. 2017). Tiliä päivittivät Risto Nevanlinna ja Kaisa Välimäki. 

Tringa julkaisi Instagramissa 27 kertaa (52 v.2018, 29 v.2017). Näistä 14 oli lintutilannekatsauksia. 

Suurimman tavoittavuuden (763 tavoitettua tiliä) keräsi video ja uutinen Tringan ja Korkeasaaren 

tervapääskyjen kesän hoitoruljanssista. Paljon tykkäyksiä (180) keräsi  puolestaan Suomen ensimmäisen 

pikkupajusirkun löytymisestä kertonut uutinen. Seuraajia oli vuoden loppuun mennessä noin 980 (kasvua 

30%), joista 50% naisia ja 50% miehiä. (v. 2018 755, 48/52). Suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat, joita oli 

seuraajista 31%. Keskimäärin julkaisu tavoitti noin 60% seuraajista, eli kattavuus oli melko hyvä. 

Lisäksi toiminnasta tiedotettiin Tringa- ja BirdLife-lehdissä. Tringan alueella toimii myös useita harrastajien 

ylläpitämiä paikallisryhmiä Telegramissa ja WhatsAppissa sekä pienempien alueiden Facebook-sivuja. 



3.4 Retkitoimikunta 

Retkitoimikunta järjesti vuoden aikana yhteensä 69 retkeä. Tringan retkitoimikunta kokoontui vuonna 2019 

kahdesti, huhti- ja lokakuussa. Toiminnanjohtaja Johannes Silvonen on osallistunut retkitoimikunnan 

kokouksiin.   

Kävelyretkiä järjestettiin 36, yhden päivän bussiretkiä 14, veneretkiä 6 (Vallisaari, Isosaari, Rönnskär, 

Söderskär), useamman päivän kotimaan retkiä 6 (Virolahti, Parikkala, Kökar, Kuusamo, Utö, Hangon seutu), 

ulkomaan retkiä 5 (Israel 2 kertaa, Unkari, Norja/Varanki, Ruotsi/Falsterbo) ja muita retkiä 2 (Luomus). 

Retkitoimikunnan oppaita oli lisäksi vetämässä elokuisten Lintumessujen yleisöretkiä. Retkistä täytetään 

BirdLifelle verkkolomakkeella retkiraportti. Raporteista Tringa saa tietoonsa retkille osallistuneiden määrät. 

Vuonna 2019 retkikäyntejä oli 1797. 

Retkioppaina retkitoimikuntalaisten ohella ovat toimineet: Niko Björkell, Aapo Salmela, Eero Haapanen, 

Mikko Salonen, Mikko Oivukka, Johannes Silvonen, Nadja Weisshaupt, Paul Segersvärd, Samuli Lehikoinen, 

Sami Kiema, Eetu Paljakka, Harri Hölttä, Jari Valkama, Jarmo Koistinen, Anna-Maija Myllynen, Sirkku 

Levosalo, Ari Linna, Risto Nevanlinna, Avescapesin oppaat ja Hakin oppaat. Retkikohteista tehtiin 

yhteistyössä Avescapesin kanssa Israel ja Falsterbo, Hakin kanssa Karkalin luonnonpuisto. 

Bussiretkien kuljetukset järjesti Packalén Bus. Laivamatkoja on tilattu JT-Linelta (Vallisaari), MeriSetiltä 

(Aspskär), Pörtö Lineltä (Söderskär), Tmi Pentti Aaltoselta (Rönnskär) ja Suomen Saaristokuljetukselta 

(Isosaari). Maksullisten retkien ilmoittautuminen toteutui pääosin Eventio-verkkolippukaupan kautta. 

Tringa otti käyttöön ulkomaanretkien lentomatkojen ympäristöhaittojen kompensoinnin, ja sen perusteella 

tilitettiin SLL:lle Madagascarin metsittämisprojektiin 440 e. 

Retkiasioista on tiedotettu Tringan verkkosivujen retkisivuilla, tapahtumakalenterissa ja uutisina sekä 

Tringa-verkossa. Monista retkistä on kirjoitettu retkikertomus, joka on julkaistu Tringan verkkosivuilla, ja 

retkitietoja ja -tunnelmia on julkaistu somessa. Retkimainoksia on jaettu lintumessuilla. Retkitiedot on 

julkaistu BirdLife-lehdessä.  

3.5 Lintuasemat 

Halias-toimikunta vastaa Hangon lintuaseman toiminnasta. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme 

kertaa suunnitellen sekä aseman juhlavuoden tapahtumia että toiminnan kehittämistä. Lisäksi keskustelua 

käytiin sähköpostitse ja WhatsApp-ryhmässä. Aseman kehittämissuunnitelma vuosille 2019–2028 julkaistiin 

Tringa-lehdessä. 

Vuonna 2019 aseman pitkäaikaishavainnoijana oli Aki Aintila ja muita havainnoijia oli vuoden aikana noin 

sata. Asemalla vieraili syksyllä viikon ajan myös tet-harjoittelija Pyry Laurikka. Asemamaksu oli 25 euroa ja 

opiskelijoilta 10 euroa. Uddskatanin alueen vuokra Metsähallitukselle maksettiin sopimuksen mukaisina 

palveluina, joihin kuuluivat esimerkiksi pesimälintulaskennat. Kesän aikana tehtiin kattoremontti ja 

heinäkuussa pidettiin perinteiset talkoot.  

Juhlavuoden toimintaan kuului myös monipuolista viestintää ja tapahtumia, mm. 40-vuotisjuhla 

tammikuussa Helsingissä. Vuoden alussa avattiin uudet nettisivut (www.halias.fi) sekä Haliaksen aineiston 

helposti käytettävään muotoon kokoava muuttolintuselain Haahka (haahka.halias.fi). Aseman toiminnasta 

ja linnustosta kerrottiin useilla opastetuilla retkillä sekä yleisölle avoimissa tapahtumissa. Lisäksi keväällä 

järjestettiin Hangon alueella ensimmäinen Halias-ralli ja elokuussa opastettu retki aseman uudelle 

http://www.halias.fi/


tukiringille, Haliaksen ystäville. Tulevaisuudessa opastustoimintaa kehitetään elokuussa käynnistyneen 

Lintumatkailu Hangon Tulliniemellä -Leader-hankkeen avulla. 

Toiminnasta viestittiin pääosin Facebook-sivuilla, joilla oli vuoden lopussa yli 2600 seuraajaa. Eniten 

näkyvyyttä sai 21 lintuaseman yhteisartikkeli kevätmuuton aikaistumiseen liittyen. Julkaisuluettelo, johon 

tuli 11 uutta julkaisua, on saatavilla aseman nettisivuilta. Asemalle perustettiin myös Instagram-tili, jolla oli 

vuoden lopussa yli 500 seuraajaa. Lisäksi Halias on ollut esillä Hankoniemen luonnosta kertovassa 

näyttelyssä Hangon museossa. 

Tringan alueen toinen lintuasema sijaitsee Porkkalanniemen edustalla Rönnskärin saaressa, joka on 

Puolustusvoimien hallinnassa. Aseman omistaa Rönnskärin lintuaseman tuki ry, jossa Tringa on jäsenenä. 

Lintuaseman tukiyhdistys julkaisee itse oman vuosikertomuksensa. 

3.6 Linnustonsuojelu 

Suojelutoimikunta ja suojelusihteeri toteuttivat yhdistyksen suojelutoimintaa, jossa keskityttiin edellisten 

vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden linnustonsuojeluun liittyvien hankkeiden seurantaan ja 

niihin vaikuttamiseen tarpeen mukaan. Suojelutoimikunta piti yhteyttä sähköpostitse. Lisäksi pidettiin 

tiivisti yhteyttä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Vuonna 2019 jätettiin yhteensä 13 

kannanottoa. 

Vaikutimme Suomenojan kaavoitukseen ja linnuston turvaamiseen: 

- Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen alueen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa 

- Vastaselvitys Helsingin hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa 

- Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa 

Otimme kantaa maakuntakaavoitukseen: 

- Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta 

- Muistutus Uusimaa-kaavan 2050 kaavaehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen kanssa 

Jatkoimme Helsingin linnustoalueiden puolustamista: 

- Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa 

- Vastaselvitys Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin yhteistä yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa 

- Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä hyväksyä Östersundomin 2. 

vaihemaakuntakaava 

Otimme muiden luontojärjestöjen kanssa kantaa kahteen Helsingin aluesuunnitelmaan: 

- Järjestöjen yhteinen mielipide Herttoniemen aluesuunnitelman luonnoksesta (Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri) 

- Järjestöjen yhteinen mielipide Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnoksesta (edellisten lisäksi 

mukana myös Luonto-Liitto) 

 

Lisäksi jätimme seuraavat kannanotot: 

- Lausunto asetusluonnoksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita 

- Lausunto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja 

käyttösuunnitelmasta (Helsinki) 

- Lausunto Mossarnan kosteikon linnustoarvoista ja maankohottamisen vaikutuksesta niihin (Kirkkonummi) 

 

Suojelusihteeri tiedotti tehdyistä kannanotoista ja muista suojeluun liittyvistä asioista (kuten 

asukaskyselyistä) sähköpostilistalla, kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi suojelusihteeri antoi 

yhden tv-haastattelun YLE:n paikallisuutisille lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. 



Vuoden aikana laadittiin Helsingin Sanomiin kaksi mielipidekirjoitusta puheenjohtajan johdolla: toinen 

käsitteli valkoposkihanhia ja toinen pesimäaikaisia puidenkaatoja Helsingissä. Jälkimmäisestä aiheesta 

keskusteltiin myös suoraan kaupungin johdon (apulaispormestari Anni Sinnemäki ym.) ja muiden 

ympäristöjärjestöjen kanssa pidetyssä tapaamisessa, jossa Tringaa edustivat suojelusihteeri ja 

puheenjohtaja. 

 

Suojelusihteeri edusti Tringaa erilaisissa sidosryhmätapaamisissa: hän osallistui Nuuksion kansallispuiston 

hoito- ja käyttösuunnitelmaa laativan työryhmän toimintaan ja Finnoon altaiden hoitotoimien 

suunnittelupalaveriin Espoon kaupungin ja Suomenojan Luonnon kanssa. Lisäksi suojelusihteeri edusti 

Tringaa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman suunnitteluun osallistumalla 

kokoukseen ja kommentoimalla ohjelman luonnosta yhdessä muiden luontojärjestöjen edustajien kanssa. 

Lisäksi suojelusihteeri otti kantaa ja hoiti yhteydenpitoa kolmessa lintujen häirintätapauksessa (Espoon 

Opinmäen koulun sinisorsat, Espoon Juvanmalmin räystäspääskyt ja Helsingin Kallvikin 

rauhoitusmääräysten rikkominen). Myös Töölönlahteen liittyvissä kysymyksissä oltiin suoraan yhteydessä 

kaupunkiin. 

Syksyllä otettiin kahteen otteeseen kantaa muiden luontojärjestöjen kanssa Helsingin 

metsänhoitosuunnitelmiin kahden aluesuunnitelman osalta. Näistä kannanotoista myös tiedotettiin 

aktiivisesti. Keijo Savola järjesti aiheen tiimoilta maastokävelyn Herttoniemen-Roihuvuoren alueelle, johon 

osallistui Anni Sinnemäki sekä muita kaupungin virkamiehiä suojelusihteerin toimiessa Tringan edustajana. 

 

3.7 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. Suojelusihteeri ja suojelutoimikunnan pj päättävät havaintojen käyttöoikeuden 

luovuttamisesta ja myynnistä projektikohtaisesti. 

Yhdistyksen aluevastaavana toimi Matti Koivula. Tiira-yhdistyskäyttäjiä oli aluevastaava mukaan lukien 20. 

Lintuharrastajat tallensivat vuonna 2019 Tringan havaintojenkeruualueelta 195 797 havaintoa (koskien 9 

292 385 yksilöä). Yhdistyskäyttäjät tekivät 1038 koontihavaintoa (78 717 yksilöä) ja poistivat yhdessä ARK:n 

kanssa 118 havaintoa koskien 10 182 yksilöä. 

 

3.8 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen 

 

Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee yhdistyksen toimialueen harvinaisuus- ja poikkeavat fenologiset 

havainnot. ARK kokoontui toimintavuotensa aikana kolme kertaa. Lisäksi komitean asioita käsiteltiin 

sähköpostitse. Komitea tarkasti 125 harvinaisuus- tai fenologista havaintoilmoitusta, joista kahdeksan oli 

1.3. edelleen käsittelyssä ja 105 hyväksyttiin julkaistavaksi. Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi ry:n 

rariteettikomitealle (RK) lausunnot 18 Tringan toimialueelta ilmoitetusta RK-havainnosta. ARK:n 

hyväksymät havainnot julkaistaan vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan 

valtakunnallisessa pikkuharvinaisuuskatsauksessa. 

 

3.9 Lintualuetoiminta 

Tringan lintualuetoiminnassa kartoitettiin Kirkkonummen saariston IBA-aluetta. Laskentoja tehtiin 

yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa (Metsähallitus, SYKE). Laskentoihin osallistuivat: Aki Arkiomaa, 



Pekka Ikonen, Harri Koskinen, Joona Koskinen, Lea Koskinen, Tuukka Kupiainen, Markku Mikkola-Roos, 

Pekka Rusanen, Nico Niemenmaa, Rönnskärin lintuasema, Klaus Salo, Henri Selin, Timo Toivonen, Inka 

Voutilainen ja Roland Vösa.  

 

3.10 Lasten ja nuorten toiminta 

Lasten ja nuorten toimikunta (Juv-toimikunta) kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. Lasten ja 

nuorten retkiä järjestettiin 33, joista 14 retkeä lapsille ja lapsiperheille edellisten vuosien tapaan kahden 

oppaan mallin mukaan: toimikunnan omilla lasten retkillä oli jokaisella retkellä sekä mies- että naisopas. 

Näille retkille osallistui 247 lasta ja aikuista. 

Nuorten retkiä järjestettiin kuusi, joista yksi yhteistyössä Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa. Nuorten 

linturyhmä kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa ideoitiin ja suunniteltiin retkiä sekä muuta toimintaa 

nuorille. 

Hangon ja Rönnskärin lintuasemille järjestettiin tutustumisretkiä, jotka oli suunnattu etenkin uusille 

nuorille. Haliakselle järjestettiin retket huhti- ja elokuussa, Rönnskärille koulujen syyslomaviikolla. Tyttöjen 

osallistumista retkitoimintaan tuettiin järjestämällä erityisesti tytöille suunnattu retki Haliakselle 

huhtikuussa. 

Koulu- ja päiväkotiretkiä järjestettiin yhteensä 13, joista kuusi liittyi Porkkalan lintuviikkoon. Näillä retkillä 

oli mukana 402 lasta. 

Lasten ja nuorten retkien oppaiden määrää kasvatettiin opaskoulutuksen avulla. Koulutus järjestettiin 

keväällä Villa Elfvikissä ja kouluttajaksi saatiin ympäristökasvattaja Erkki Makkonen. Nuoret osallistuivat 

omasta toiminnasta viestimiseen mm. Tringan nuorten omalla Instagram-tilillä ja WhatsApp-ryhmän kautta. 

Syksyllä toimikunta piti ideariihen, jossa pyöriteltiin erilaisia ideoita ja suunniteltiin Juvin tulevaisuutta. 

Keskusteltiin mahdollisesta hankkeesta, jossa tehdään koulujen viidensien luokkien kanssa yhteistyötä. 

Siihen sisältyy lintujen määrityskilpailu ja opastettu retki.  

Spontaanisti syntyneestä ideasta toimikuntalaiset toteuttivat Porkkalan lintuviikon yhteistyössä 

Kirkkonummen ympäristöyhdistys Kyy ry:n kanssa 20.–26.5. Viikon aikana pidettiin kuusi luentoa ja 

seitsemän opastettua lintu- ja luontoretkeä. Lisäksi järjestettiin kaksi lintutapahtumaa kirkolla ja torilla, 

toinen yhteistyössä Kirkkonummen srk:n kanssa. Lisäksi Porkkalan kärjessä Luotsiaseman Haahka-lavalla 

sekä ns. välikärjessä päivystivät oppaat lauantaina ja sunnuntaina. Lintuviikkoon osallistui yhteensä noin 

400 ihmistä, joista 120 oli koululaista ja 60 partiolaisia. Kymmenen tringalaista lintuopasta oli mukana 

tapahtumassa. 

 

3.11 Tringan toiminnan kehittäminen 

Tringa-lehtien digitointia jatkettiin. Tringa-lehdet tulevat digitaalisesti katsottavaksi BirdLife Suomen 

lintulehtiportaaliin https://lintulehti.birdlife.fi/. Vanhojen Tringa-lehtien artikkelien hakeminen edellyttää 

Tringan jäsenyyttä ja kirjautumista portaaliin henkilökohtaisilla Tiira-tunnuksilla. 

Tringan toimintaa esiteltiin ja oltiin mukana seuraavissa yleisötapahtumissa (ei sisällä Lullulan alueen 

tapahtumia): 

26.01. Pihabongaustapahtuma Helsingin Lapinlahdessa 

27.01. Pihabongaustapahtumat Espoon Villa Elfvikissä ja Vantaan Katrinebergin kartanolla 

23.03. Luontokeskus Haltian lintupäivä 

31.03. Herttoniemen seurakunnan luontopäivä 



04.05. BirdLife Suomen Tornien taisto 

05.05. Suomenojan lintuharrastuspäivä Espoossa 

20.–26.05. Porkkalan lintuviikko 

24.08. BirdLife Suomen Lintumessut Helsingin Viikissä 

Tringa järjesti vuonna 2019 torniopastuksia 22 kertaa: Keväällä Viikin Purolahdella, Lammassaaressa ja 

Vihdin Vanjärvellä yhteensä 15 opastusta, syksyllä 7 opastusta Purolahdella ja Lammassaaressa. Kävijöitä 

niissä oli yhteensä noin 550. 

Tringa järjesti vuoden aikana 21 tilausretkiopastusta, joissa Tringan retkioppaat opastivat yhdistyksen 

ulkopuolisia ryhmiä. Näillä oli mukana yhteensä yli 160 osallistujaa. 

 

3.12 Raaseporin paikallisjaosto Lullula 

Vuosi 2019 oli Lullulan viidestoista toimintavuosi. Yhdistyksen toimialue oli koko Raasepori ja 

tutkimusalueena entiset Karjaan ja Pohjan kunnat. Lullulan sähköpostiverkkoon lähetettiin vuoden aikana 

noin 1200 viestiä, mikä on aavistuksen edellisvuosia enemmän.  

 

Lullulan tapahtumat: 

Supertammikuu: joulunpyhistä tammikuun loppuun kestävään Supertammikuuhun osallistui 53 ihmistä. 

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin kolme opastettua linturetkeä: 

5.1. Karjaa (8 osallistujaa) vetäjänä Risto Willamo 

13.1. Pohja (11 osallistujaa) vetäjänä Kimmo Virta 

19.1. Tammisaari (7 osallistujaa) vetäjinä Kimmo Virta, Solja Kvarnström ja Sami Virta. 

2.-17.2. Koskikarojen tehokartoitus.  

1.3. Vuodenaika-kisan aloitus: Kuka havaitsee eniten samoja lajeja kaikkina neljänä vuodenaikana? 

Kilpailuun osallistui vain muutama ihminen. 

12.3. Kevätkokous  

17.3. Talkoot Lepinjärvellä. Lintutornien välinen polku-ura raivattiin kaatuneista puista ja oksista. Vanhalle 

tornille johtava polku oli jo siirtynyt kokonaisuudessaan pellon puolelle. Raivauksen myötä vanha soralla 

päällystetty polku saatiin nyt uudelleen käyttöön. 

21.3. Kuikkapalaveri. Suunniteltiin tulevia kuikkalaskentoja Risto Willamon luona ja käytiin myös läpi muita 

vanhoja lajikartoituksia.  

3.4. Pönttöpolun huolto. Fiskarsin koulun viidesluokkalaisten kanssa huollettiin ja tyhjennettiin pönttöpolun 

pöntöt. 

6.4. Kaakkurikarkelot Gumnäsissa yhteistyössä Raaseporin Luonto ry:n kanssa. Lintupäivästä ja nuotion 

loimusta nauttimassa 29 ihmistä. (vetäjinä Kimmo Virta, Solja Kvarnström ja Sami Virta) 

13.4. Prästkullan retki. Yhdessä Raaseporin Luontoyhdistyksen kanssa. Neljä osanottajaa. (vetäjinä Solja 

Kvarnström & Sami Virta) 

20.4. Pönttötalkoot Påminnen laskettelukeskuksen pihalla klo 10-14. Talkoissa kävi yhteensä 15 ihmistä. 

Valmiita pönttöjä syntyi nelisenkymmentä.  

23.4. Jatko-pönttötalkoot. Pönttötalkoista yli jääneet pönttöaihiot kasattiin. Metsään vietiin 28 tuliterää 

pönttöä, joista kolme Fiskarsin koulun pönttöpolulta kadonneiden tilalle. 

27.4. Pitkospuutalkoot Lepinjärvellä. Osallistuttiin Karjaan Natura-seuran pitkospuutalkoisiin Lepinjärvellä. 

Natura-seura oli järjestänyt paikalle pitkosmateriaalia 2500 eurolla. Talkoissa mukana 5 lullulalaista. 

1.5. Kaakkurilautan huolto ja asennus. Yhdeltä kaakkurilammelta oli tekosaari ajautunut rantaan.  

3.5. Pitkospuutalkoot Lepinjärvellä. Karjaan Natura-seuran järjestämät talkoot. Vaihdettiin pitkoksia uusiin 

niin pitkälle kuin tavaraa riitti. Mukana 7 lullulalaista. 



4.5. Tornien taisto. Raaseporista osallistui 5 tornia. 

24.5. Torniopastus Lepinjärvellä. Lasten lintuviikon kunniaksi torniopastusta Pelikaanitornilla klo 9–11. Viisi 

ihmistä kävi. Oppaana Aleksi Lehikoinen. 

Kesäkuu: peltosirkkukartoitukset.  

7.-9.6. Superviikonloppu. Tapahtumaan osallistui ja havaintojaan ilmoitti 19 ihmistä, mikä on hieman 

vähemmän kuin aiempina vuosina. Lajeja havaittiin viikonlopun aikana Raaseporissa 137 ja Karjaan-Pohjan 

alueella 130.  

31.8. Suomen luonnon päivän retki Tammisaaren Trollskogeniin (yhdessä Raaseporin Luonnon kanssa).  

5.-6.10. EuroBirdwatch.  

19.-20.10. Pitkospuutalkoot Lepinjärvellä. Lullulan järjestämiin talkoisiin osallistui 12 ihmistä. Tringalta ja 

Raaseporin kaupungilta (1000e) saaduilla varoilla ostettiin lehtikuusta.  

23.10. Syyskokous. Pidettiin Påminnen laskettelukeskuksen tiloissa. Kokoukseen osallistui 16 ihmistä.  

6.12. Itsenäisyyspäivän pinnaralli  

 

3.13 Muu toiminta 

Tringa jatkoi Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa. 

Laskentoja organisoi Hannu Holmström. Jätteiden avokaato on lopetettu, ja lokeille on tarjolla niukasti 

ravintoa biojätteen käsittelyalueella. Jätehuollon muutosten myötä lokkien määrä alueella on laskenut 

aiempaa selvästi pienemmäksi. 

Elokuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostuneet niitto- ja raivaustalkoot Helsingin 

Vanhankaupunginlahden hoitoniityillä. Talkoiden alue, Purolahti-Hakala sekä Lammassaaren hoitoniitty 

kuuluvat Natura 2000 -alueeseen. Talkoissa oli ensimmäisenä päivänä 18 ja toisena 11 vapaaehtoista. 

Tringa osallistui Viikin tutkimustyöryhmän toimintaan. Tringan edustajina Viikin ryhmissä olivat Margus 

Ellermaa ja Taavi Sulander. 

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. 

Kursseja ja koulutuksia järjestettiin viisi:  

- Tringan aktiivien viestintäkoulutuspäivä Helsingissä 19.1. 

- Rengastuskurssi 20.3.-28.4. (yhteistyössä Luomuksen ja Rönnskärin lintuaseman kanssa) 

- Tvärminnen kuvaus- ja lintukurssi 5.-7.4. (yhteistyössä Avescapesin kanssa) 

- Lintuopaskurssi 6. ja 13.4. Villa Elfvikissä, kouluttajana ympäristökasvattaja Erkki Makkonen. 

- Lintuharrastuksen perusteet -kurssi 5.-28.9 Helsingissä: neljä teoriaopetuskertaa ja kaksi retkeä, kurssin 

vetäjänä Virve Viertiö. 

 

STEA-rahoitusta haettiin lähiluonto- ja kaupunkilintuprojektiin, jota ei kuitenkaan rahoituksen epäämisen 

vuoksi päästy aloittamaan. 

 

Lisäksi Tringa värväsi yhdessä Korkeasaaren villieläinsairaalan kanssa vapaaehtoisia tervapääskyjen hoitajia, 

jotka elokuussa hoitivat tervapääskyn poikasia lentokuntoon. 

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, 



Jaakko Asplund, Aili Jukarainen, Eeva-Liisa Korpela, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, Erkki Virolainen ja Kaisa 

Välimäki. 

5. Ansioituneet jäsenet 

Vuonna 2019 palkittiin poikkeuksellisen monta tringalaista, mikä johtui ennen kaikkea Hangon lintuaseman 

juhlavuodesta. Vuoden tringalaisiksi valittiin Jari Laitasalo ja Hanne Kivimäki. 

BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki myönnettiin Petteri Lehikoiselle, Kari Soilevaaralle ja Anssi 

Vähätalolle.  Tringan BirdLife-ansiomerkki myönnettiin Tatu Hokkaselle, Matti Lehdelle, Seppo Niiraselle, 

Petro Pynnöselle, Jarmo Ruoholle, Petri Saariselle ja Jarkko Santaharjulle. 

 

6. Talous 

Taseen loppusumma oli 336 010,06 euroa ja tilikauden alijäämä -5 443,04 euroa. Omaa pääomaa oli 

yhteensä 310 664,51 euroa.  

Yhdistyksen sijoitusstrategian mukaisesti yhdistyksen sijoitusomaisuus oli kertomusvuoden alussa sijoitettu 

Elite Pankkiiriliike Oy:n rahastoihin, jotka kuitenkin purettiin ja tuloutettiin Tringan tilille huonon 

menestyksen vuoksi.  Seligson Oy:n korkorahaston sijoitus pidettiin ennallaan.   

 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Jarmo Tähtinen HTM, varalla Arto Poutanen HTM ja 

toiminnantarkastajana Mikko Alestalo, varalla Hannu Holmström. Taloudenhoitajana toimi Sinikka 

Mononen. 

 

HALLITUS 


