
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry

VUOSIKERTOMUS 2020

47. 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).
Hakki ry:llä ja Apus ry:llä 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 3587 jäsentä, joista perhejäseniä 311.

Vuosi oli poikkeuksellinen, sillä kevättalvella alkanut koronavirusepidemia rajoitti toimintaa
monin eri tavoin. Kokoontumisrajoitukset vähensivät merkittävästi tapahtumien määrää ja
pakottivat pitämään kokoukset etäyhteyksillä.

2. Hallinto

2.1 Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Jukka Hintikka ja varapuheenjohtaja Aili Jukarainen.
Muut hallituksen jäsenet olivat Leena Hintsanen (sihteeri), Otso Häärä, Sami Kiema, Sanna
Mäkeläinen, Aleksi Mikola, Ossi Tahvonen ja Juhani Timonen.

Hallitus kokoontui 11 kertaa, joista kerran sähköpostilla ja 5 kertaa etäyhteydellä. Kokouksissa
käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja toiminta-alueeseen liittyviä asioita. Hallituksen
lisäksi kokouksissa oli tarvittaessa 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 2020

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.

Kurssitoimikunta: Virve Viertiö (pj toukokuuhun saakka), Niko Björkell, Minna Helasti, Juha
Salin, Aapo Salmela, Nadja Weisshaupt.

Mediatoimikunta: Kaisa Välimäki (pj), Risto Nevanlinna (päätoimittaja), Jukka Hintikka, Minna
Etsalo (taittaja), Mikko Koho (webmaster), Mikko Heikkinen, Hanna Mensonen, 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 Aintila, 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, 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, Jimmy Träskelin, 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, Raija Teider 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 ehdittiin pitää vain kolme, ja loput kevään ja koko syyskauden
kuukausikokoukset peruttiin koronaviruspandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten
vuoksi.

09.01. Margus Ellermaa: Muuttolaskennat ja linnustonsuojelu Põõsaspean esimerkein (55
osallistujaa)

06.02. Aleksi Lehikoinen (teknisenä toteuttajana Jukka Hintikka): Tietokilpailu (32)

07.03. Petteri Hytönen: Tietokilpailun purku (42)

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.6.2020 ja syyskokous 26.11.2020 Tringan toimistolla.
Jäsenet osallistuivat kokouksiin etäyhteyden välityksellä, jotta kokoontumisrajoituksia pystyttiin
noudattamaan. Kevätkokoukseen osallistui 16 ja syyskokoukseen 36 jäsentä Google Meet
-ohjelman kautta. Lisäksi molempia kokouksia oli mahdollista seurata suorana YouTuben kautta.

3.2 Harrastajatutkinto ja kilpailut



Kesärallia ei koronan vuoksi järjestetty. Talviralli käytiin perinteiseen tapaan 6. joulukuuta, ja
mukana oli 14 joukkuetta. Rallin purku pidettiin etäyhteyden välityksellä - ensimmäistä kertaa
Tringan rallien historiassa.

Pinnakisojen tulospalvelu on osoitteessa www.tringa.fi/kisa. Palvelun avulla järjestettiin useita
Tringan pinnakisoja, kuten ekopinnaskaba, kotikuntaskaba ja talviskaba. Lisäksi palvelussa
järjestettiin useiden muiden paikallisten lintuyhdistysten omia pinnakisoja.

Ekopinnaskaba järjestettiin jo kahdeksatta kertaa ja siihen lähti mukaan 71 kisaajaa 14
kunnasta. Myös talviekopinnaskaba järjestettiin, sen kahdessa sarjassa (eko ja tavallinen) oli
mukana 88 osallistujaa. Uutena kisamuotona kokeiltiin koko vuoden mittaista kotikuntaskabaa.
Tässä kisassa kerättiin lajeja omasta asuinkunnasta, kisaan lähti mukaan 105 osallistujaa
Tringan toimialueen 15 eri kunnasta. Kotikuntaskabassa havaittiin kaikkiaan 281 lajia.

Harrastajatutkintoa ei järjestetty.

3.3. Mediatoimikunta

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 kaksi kokousta.

Vuoden aikana julkaistiin neljä mediatiedotetta, jotka käsittelivät Helsingin metsänhoidon
suunnittelun tason romahtamista (yhdessä Helsyn, SLL:n Uudenmaan piirin ja Luonto-Liiton
kanssa), Itä-Helsingin metsien ylimitoitettuja hakkuita (yhdessä Helsyn ja SLL:n Uudenmaan
piirin kanssa), pääsiäisen linturetkeilyä koronatilanne huomioiden sekä Haliaksen opastettujen
kierrosten alkamista.

Tiedotteiden julkaisusta vastasivat mediatoimikunta ja suojelutoimikunta.

Tringa-lehti ilmestyi neljästi 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 tieteellisiä artikkeleita ja lisäksi esimerkiksi retkikertomuksia, tringalaisittain
ajankohtaisia uutisia sekä puheenjohtajan kolumnia. Tringassa julkaistiin lisäksi mm. Hangon
lintuaseman toimintakertomus 2019, katsaus Uudenmaan peltosirkkuihin, raportti
Tammisaaren–Inkoon saariston IBA-laskennoista sekä vuoden 2019 harvinaisuuskatsaus.

Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla rekisteröitiin vuoden aikana 151 961
käyntiä (152 151 vuonna 2019). Erillisiä käyttäjiä sivustolla on ollut 80 023. Sivustolla julkaistiin
88 uutista (105 vuonna 2019).



Uutisista 28 oli lintusäätiedotteita, 8 yleisöretkien retkikertomuksia, 7 lintutilannekatsauksia ja 5
määrityspähkinöitä. 44 henkilöllä oli käyttäjätunnus sisällön muokkaamista varten.

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. Maksullisiin tapahtumiin ilmoittauduttiin
pääsääntöisesti ulkoisella Eventio-palvelulla, maksuttomiin Creamailerilla ja parin retken osalta
käytettiin vielä Tringan omien verkkosivujen käyttäjähallintaa. Henkilötietojen käsittelystä
yhdistyksessä informoiva teksti eli tietosuojaseloste päivitettiin yhdistyksen verkkosivuille
joulukuussa.

Huhti-toukokuussa verkkosivuilla ja Facebookissa julkaistiin neljänä viikkona “Tringan
määrityspähkinöitä”, joissa oli mukana helppo ja vaikea sarja. Parhaimmillaan kierrokselle tuli 68
vastausta.

Tringan sähköpostilistalla Tringa-verkossa (tringa-verkko@helsinki.fi) käytiin keskustelua ja
tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta. Verkko on avoin kaikille ja siinä oli vuoden lopussa 1180
jäsentä. Lisäksi käytössä on järjestöaktiivien, hallituksen sekä useiden toimikuntien
sähköpostilistoja.

Tringan Facebook-sivulla julkaistiin 137 (205 v. 2019, 224 v. 2018, 220 v. 2017, 308 v.2016)
yhdistyksen toimintaan sekä lintuihin liittyvää julkaisua. Sitouttavin näistä oli jäsenkampanjan ja
liittymislahjan mainos, joka tavoitti lähes 23 000 henkilöä ja sai yli 940 reaktiota.

Muuta suosittua sisältöä oli:

● Uutinen pääsiäisen ajan retkeilystä koronatilanne huomioiden (yli 13 000 tavoitettua ja 353
reaktiota)

● Uutinen tulevista Vanhankaupunginlahden niittotalkoista (yli 11 000 tavoitettua ja 162
reaktiota)

Sivulla oli vuoden lopussa 3336 seuraajaa. Sivun seuraajamäärä kasvoi 18 prosentilla
edellisestä vuodesta (19% v. 2019, 20% v. 2018, 22% v. 2017). Sivun seuraajista 41% oli miehiä
ja 55% naisia (42/54 v. 2019, 44/52 v. 2018, 47/50 v. 2017). Tringan Facebook-seuraajat
jakautuvat melko tasaisesti 35–65-vuotiaisiin. 19 henkilöllä oli oikeus päivittää yhdistyksen
Facebook-sivuja.

Tringan Twitter-tilillä (@tringa_ry) julkaistiin vuoden aikana 101 tviittiä (105 vuonna 2019, 203 v.
2018, 213 v. 2017). Suosituin tviitti oli 6.10. julkaistu Jari Laitasalon kuvaama video palokärjestä,
joka keräsi yli 33 000 näyttökertaa ja lähes 600 tykkäystä. Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 1235
seuraajaa, seuraajamäärä kasvoi 28% vuodesta 2019 (964 seuraajaa v. 2019, 750 v. 2018, 511
v. 2017). Tiliä päivittivät Risto Nevanlinna ja Kaisa Välimäki.

Tringa julkaisi Instagramissa 14 kertaa (27 vuonna 2019, 52 v. 2018, 29 v. 2017). Näistä 7 oli
lintutilannekatsauksia. Suosituin julkaisu oli huhtikuun lopun lintutilannekatsaus, joka tavoitti 895



tiliä ja keräsi 214 tykkäystä. Seuraajia oli vuoden loppuun mennessä noin 1330 ja kasvua
edelliseen vuoteen nähden 36% (980 v. 2019, 755 v. 2018). Seuraajista 50% oli naisia ja 50%
miehiä. Suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat, joita oli seuraajista 28%. Lisäksi Instagram Stories
-osiossa julkaistiin kaksi kertaa muutama helpohko määrityskuva, joissa oli kolme
vastausvaihtoehtoa. Nämä keräsivät paljon suosiota ja niitä toivottiin tehtävän myös jatkossa.

Tringan nuorten Instagram-tilillä oli vuoden lopussa noin 250 seuraajaa ja vuoden aikana tilillä
julkaistiin 6 kertaa. Tringan nuorten Youtube-kanavalla julkaistiin 2020 kuusi videota ja kanavalla
oli vuoden lopussa noin 55 tilaajaa. Nuorten somekanavien julkaisuista vastasivat nuoret
jäsenet omatoimisesti.

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

Retkitoiminta oli koronapandemian kokoontumis- ja liikkumisrajoitteiden vuoksi osan vuotta
tauolla, ja osa retkistä voitiin järjestää merkittävästi suunniteltua pienempinä (esim. rajoitettu
osanottajamäärä). Erityisesti bussi- ja ulkomaanretkien määrä jäi tästä syystä olennaisesti
edellisvuosia pienemmäksi. Kokonaan jouduttiin perumaan 40 suunniteltu retkeä.

Vuonna 2020 järjestettiin 35 retkeä: yksi ulkomaanmatka (Pohjois-Israel helmikuu), kuusi
pidemmälle suuntautuvaa bussi- tai laivaretkeä (Länsi-Uudenmaan kierros, Porvoon Tolkkinen,
Itä-Uudenmaan pöllöretki, Hankoniemi, Isosaari ja Söderskär), 27 kävely- tai pyöräretkeä
pääkaupunkiseudulla ja yksi museoretki (Sanna Kanniston lintukuvat Valokuvataiteen
museossa).

Retkioppaina toimivat vuoden aikana Peter Buchert, Niko Björkell, Eero Haapanen, Sanna
Kannisto, Sami Kiema, Juha Lindy, Aleksi Mikola, Pekka Paaer, Eetu Paljakka, Petro Pynnönen,
Jouni Rytkönen, Aapo Salmela, Mikko Salonen, Jaana Sarvala, Paul Segersvärd, Johannes
Silvonen, Teemu Sirkkala ja Nadja Weisshaupt.

Ulkomaanretkien lentomatkojen ympäristöhaittojen kompensoinnin perusteella tilitettiin SLL:lle
Madagascarin metsittämisprojektiin 280e.

3.5 Lintuasemat



Hangon lintuaseman toiminnasta vastaava Halias-toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana
neljä kertaa etäyhteyksin suunnittelemaan aseman tapahtumia ja toiminnan kehittämistä.
Lisäksi keskustelua käytiin sähköpostitse ja WhatsApp-ryhmässä.

Vuonna 2020 asemalla oli havainnoija 311 vuorokautena. Pitkäaikaishavainnoijana oli Aki Aintila
ja siviilipalvelusmiehenä Nico Niemenmaa. Asemamaksu oli 35 euroa ja opiskelijoilta 10 euroa.
Uddskatanin alueen vuokra Metsähallitukselle maksettiin sopimuksen mukaisina palveluina,
joihin kuuluivat esimerkiksi pesimälintulaskennat. Uutena toimintamuotona asemalla painottui
opastusten kehittäminen Lintumatkailu Hangon Tulliniemellä -hankkeen myötä. Syyskaudella
järjestettiin yhteensä 29 opastettua retkeä, joihin osallistui noin 250 henkilöä. Lisäksi elokuussa
järjestettiin retki aseman tukiringille, Haliaksen ystäville. Petri Saarinen ja Jukka Vilén uusivat
bunkkerille vievät portaat ja Tuukka Kupiainen tarjosi asiantuntemustaan tuholaistorjunnassa.

Tieteellinen toiminta jatkui tuttuun tapaan vahvana. Seitsemän uuden julkaisun jälkeen
luettelossa on nyt yhteensä 154 julkaisua. Luettelo on nähtävillä aseman kotisivuilla. Myös
Haliaksen aineiston päiväkohtaiset muutto- ja paikallismäärät ovat nettisivuilla csv-tiedostona.
Lisäksi Haahka-muuttolintuselaimeen päivitettiin uusia lajitekstejä. Toiminnasta viestitettiin
pääosin Facebook-sivuilla (yli 3000 seuraajaa) ja Instagram-tilillä (yli 930 seuraajaa).

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.
Aseman hallinnossa Tringaa edusti Jukka Hintikka.

3.6 Linnustonsuojelu

Suojelutoimikunta ja suojelusihteeri vastasivat yhdessä suojelutoiminnasta, joka keskittyi
edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden linnustonsuojeluun liittyvien
hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarpeen mukaan. Suojelutoimikunta ei
kokoontunut vuoden aikana, vaan piti yhteyttä sähköpostitse. Lisäksi pidettiin tiiviisti yhteyttä
muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Vuonna 2020 jätettiin yhteensä 11 kannanottoa.

Vaikutimme tärkeiden lintualueiden puolesta Uudellamaalla:
- Lausunto Vantaan yleiskaavan 2020 kaavaehdotuksesta
- Lausunto pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta
- Muistutus Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavaehdotuksesta

Vaikutimme Suomenojan kaavoitukseen ja linnuston turvaamiseen:
- Vastaselitys korkeimpaan hallinto-oikeuteen liittyen Finnoon keskuksen
asemakaavavalitukseen

Jatkoimme Helsingin linnustoalueiden puolustamista:
- Selitys korkeimpaan hallinto-oikeuteen Östersundom-toimikunnan valitukseen Östersundomin



yhteisestä yleiskaavasta
- Vastaselitys korkeimpaan hallinto-oikeuteen Östersundomin maakuntakaavasta

Otimme muiden luontojärjestöjen kanssa kantaa Helsingin metsien hoitoon:

- Mielipide Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmasta
- Mielipide Mellunkylän ja Vartiokylän luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmasta
- Järjestömielipiteet kolmesta aluesuunnitelmasta (Herttoniemi, Vuosaari, Oulunkylä-Maunula)

Lisäksi jätimme seuraavat kannanotot:

- Mielipide Kivikon pelastusasematontin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta (Helsinki)
- Kommentti Helsingin LUMO-ohjelman luonnoksesta

Suojelusihteeri tiedotti tehdyistä kannanotoista ja muista suojeluun liittyvistä asioista (kuten
asukaskyselyistä) sähköpostilistalla, kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 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
suunnittelussa kommentoimalla ohjelman luonnosta yhdessä muiden luontojärjestöjen
edustajien kanssa. Töölönlahteen liittyvissä kysymyksissä oltiin suoraan yhteydessä kaupunkiin.

Vuoden aikaan otettiin aktiivisesti kantaa yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa Helsingin
metsänhoitosuunnitelmiin kommentoimalla kolmea aluesuunnitelmaa ja kahta luonnon- ja
maisemanhoidon suunnitelmaa. Näistä kannanotoista myös tiedotettiin aktiivisesti.
Metsänhoidon huonoa tilaa kommentointiin myös järjestöjen yhteisellä tiedotteella tammikuussa
otsikolla ”Helsingin metsänhoidon suunnittelun taso romahtanut”.

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 2020 Tringan havaintojenkeruualueelta 285140
havaintoa (koskien 14146742 yksilöä). Yhdistyskäyttäjät tekivät 1321 koontihavaintoa (109450
yksilöä) ja poistivat yhdessä ARK:n kanssa 116 havaintoa koskien 8529 yksilöä.



3.8 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Aluerariteettikomitea (ARK) käsittelee yhdistyksen toimialueen harvinaisuus- ja poikkeavat
fenologiset havainnot. ARK kokoontui toimintavuotensa aikana neljä kertaa. Lisäksi komitean
asioita käsiteltiin sähköpostitse.

Komitea tarkasti 167 harvinaisuus- tai fenologista havaintoilmoitusta, joista 6 oli edelleen
2.3.2021 käsittelyssä ja 145 hyväksyttiin julkaistavaksi. Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi ry:n
rariteettikomitealle (RK) lausunnot 12:sta Tringan toimialueelta ilmoitetusta RK-havainnosta.

ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja
Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa pikkuharvinaisuuskatsauksessa.

3.9 Lintualuetoiminta

Tringan lintualuekartoituksissa tutkittiin laaja Tammisaaren–Inkoon saaristoalue yhteistyössä
SYKE:n ja Metsähallituksen kanssa. Laskijoita osallistui noin 20. Laskentoja tuki ELY-keskus.

3.10 Lasten ja nuorten toiminta

Lasten ja nuorten toimikunta (Juv-toimikunta) piti vuoden aikana neljä kokousta ja lisäksi kuusi
Porkkalan lintuviikon suunnittelukokousta.

Toiminnan piti keskittyä tänä vuonna lastenretkien järjestämiseen ja toteuttamiseen, mutta
sisälsi myös idean pilotti-hankkeesta, joka voisi kehittyä isommaksi hankkeeksi jolle oli tarkoitus
hakea rahoitusta yhdistyksen ulkopuolelta seuraaville vuosille.

Lisäksi juvilaiset olivat sitoutuneet toteuttamaan Porkkalan lintuviikon yhdessä Kirkkonummen
ympäristöyhdistyksen ja Kirkkonummen kunnan kanssa. Melko suuritöiset valmistelut ehdittiin
porukalla saada vietyä loppuun ja lintuviikon omat nettisivut avattua juuri kun pandemia saavutti
Suomen, ja kaikki suunnitelmat raukesivat.

Nuorten ryhmä oli aktiivinen. Siihen on liittynyt uusia jäseniä ja nuoret ovat järjestäneet
itsenäisesti tapaamisia ja retkiä, mm. viikonloppuretken Rönnskärin lintuasemalle 7.-9.8.2020.
Nuorilla on omat Whatsapp- ja Instagram-ryhmät. Koska Whatsapp-ryhmässä oli nuoria eri
puolelta Suomea, päätettiin perustaa ihan oma ryhmä tringalaisille nuorille ja siihen on liittynyt
vuoden aikana parikymmentä nuorta.

Syksyllä järjestettiin Espoon Villa Elfvikin Lähemmäksi luontoa tapahtumassa torniopastus
perheille 20.9. Webmasterin avulla Tringan nettisivuille saatiin oma polku lasten ja nuorten
toimintaan.



3.11 Kurssitoiminta

Kurssitoimikunta perustettiin syksyllä 2019 ja 2020 oli sen ensimmäinen kokonainen
toimintavuosi. Koordinaattori Virve Viertiö jätti pj:n tehtävän toukokuun puolivälissä, minkä
jälkeen ei enää ollut kokouksia.

Haastavista olosuhteista huolimatta kurssitoimikunta järjesti vuonna 2020 kolme neljästä
suunnitellusta kurssista. Nadja Weisshauptin valmiiksi suunnittelema peruskurssi keväällä
(huhtikuusta kesäkuuhun) siirrettiin vuodelle 2021, koska koronaepidemia aiheutti huomattavia
rajoituksia.

Toimikunta järjesti seuraavat kurssit:

Tiira-kurssi 4.3.2020 Tieteiden talolla yhden illan koulutuksena. Aapo Salmela veti kurssin.
Osallistujia oli 15 henkeä. Kurssilla keskityttiin Tiiran käyttöön tavallisen harrastajan
näkökulmasta. Kurssilla perehdyttiin niin tallennukseen kuin hakutoimintoihin ja kerrottiin myös,
mihin Tiiran havaintoja käytetään.

Pönttölintuharrastuksen etäopintopäivät 25.-26.4.2020. Osallistujia oli 19. Eero Haapanen piti
kurssin ja piti yhteyttä mm. joukkosähköposteja lähettämällä. Hän kertoi
pönttölintuharrastuksesta ja ajankohtaisista havainnoista Kuusiluodon pönttötarkastuksista.

Kahlaajakurssi järjestettiin 4.-11.8.2020 pääkaupunkiseudulla. Vetäjänä toimi Nadja Weisshaupt.
Kurssille mahtui 15 osallistujaa. Koronatilanteen takia kaksi teoriailtaa pidettiin etäopetuksena
(Google Meet) ja retki Laajalahdelle toteutui kahdessa pienryhmässä (7+8 henkeä) kahtena eri
päivänä. Etäopetuksessa käsiteltiin yleiset määritysvinkit ja 23:n pääkaupunkiseudulla yleisesti
havaittavan kahlaajalajin tuntomerkit.

Kursseista on tiedotettu etukäteen Tringan verkkosivujen kurssisivuilla, tapahtumakalenterissa
ja Tringa-verkossa sekä jälkikäteen Tringa-lehdessä.

3.12 Tringan toiminnan kehittäminen

Tringa-lehtien digitointia jatkettiin. Kaikki vanhat lehdet on saatu skannattua, mutta tiedostojen
lataus portaaliin ja jälkityöt ovat vielä kesken. Tringa-lehdet tulevat digitaalisesti katsottaviksi
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 ennen
koronarajoituksia (ei sisällä Lullulan alueen tapahtumia):



26.01. Pihabongaustapahtuma Helsingin Lapinlahdessa

26.01. Pihabongaustapahtuma Vantaan Katrinebergin kartanolla

27.07. Oodi Luonnolle: VKL:n lintupaikat -pop up-tapahtuma keskustakirjasto Oodissa

05.09. Lintuvarusteen syyspäivä

20.09. Lähemmäs luontoa -tapahtuma Espoon Villa Elfvikin ympäristössä

Torniopastuksia ei koronan vuoksi pystytty järjestämään lainkaan. Niitä piti edellisvuoden tapaan
järjestää mm. Helsingin Vanhankaupunginlahdella ja Vihdin Vanjärvellä.

Tringa järjesti 5 tilausretkiopastusta, joilla oli yhteensä 34 opastettavaa.

3.12 Raaseporin paikallisjaosto Lullula

Vuosi 2020 oli Lullulan kuudestoista toimintavuosi. Jaoksen toimialue on koko Raasepori ja
tutkimusalue entiset Karjaan ja Pohjan kunnat. Toimintaan osallistui vuoden aikana aktiivisesti
noin 60 ihmistä. Koronapandemiasta johtuen kokouksia järjestettiin vain yksi, 14.11.20
Lepinjärven laavulla.

Lullula-verkkoa eli sähköpostilistaa käytettiin säännöllisesti tiedottamiseen, havaintojen ja
kuvien jakamiseen sekä erilaisiin visailuihin. Lullula-verkon ylläpitäjänä toimii Solja Kvarnström.
Kiireisimpien havaintojen ja viestien jakamiseen käytettiin Lullulan Whatsapp-ryhmää. Ryhmään
kuuluu 20 jäsentä ja ylläpitäjänä toimii Kimmo Sironen.

Tringan tammikuiseen vesilintulaskentaan osallistuttiin isolla panostuksella. Lullulan omaa,
monivuotista koskikara-aineiston keruuta jatkettiin tammi-helmikuussa. Valkoselkätikkareviirejä
etsittiin keväällä sopivilta paikoilta koko Raaseporissa. Peltosirkkuja etsittiin keväällä ja
alkukesällä Risto Willamon erinomaisten ohjeiden ja organisoinnin siivittämänä. Laskennoissa
löytyi Raaseporista viisi reviiriä. Valtakunnallisiin valkoposkihanhilaskentoihin osallistuttiin
5.9.2020.

Pihalintuja tarkkailtiin pihabongausviikonloppuna 25 - 26.1.2020 sekä Pihojen taistossa
9.5.2020. Påminnessa järjestettiin 3.10.2020 yhteishavainnointi EuroBirdwatch-tapahtuman
tiimoilla.

Leikkimieliseen supertammikuu-tapahtumaan osallistui 51 ihmistä ja lintuja havaittiin 99 lajia.
Lullulan pihapiiri ja lähiluontokisaan osallistui 23 ihmistä ja lintuja havaittiin 203 lajia. Kesäkuun
superviikonloppuun (5.-7.6.) osallistui koronan keskellä ja tuulisessa ja sateisessa säässä 20
ihmistä ja lajimääräksi tuli 140.

Supertammikuun aikana järjestettiin seuraavat retket:



4.1. Karjaalla (Risto Willamo)

11.1. Pohjassa (Kimmo Virta)

20.1. Tammisaaressa (Sami Virta ja Solja Kvarnström)

Muita retkiä ei huonon Koronatilanteen johdosta voitu järjestää. Lisäksi Kimmo Virta toimi
oppaana Karjaan lukion Suomen luonto -kurssin linturetkellä 18.9.2020.

3.13 Muu toiminta

Tringa jatkoi Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden
(HSY) kanssa. Laskentoja organisoivat Hannu Holmström ja 1.9. Lähtien Matti Koivula.
Jätteiden avokaato on lopetettu, ja lokeille on tarjolla niukasti ravintoa biojätteen
käsittelyalueella. Jätehuollon muutosten myötä lokkimäärät alueella ovat laskeneet aiempaa
selvästi pienemmäksi.

Elokuussa järjestettiin niitto- ja raivaustalkoot Helsingin Vanhankaupunginlahdella
15.–16.8.2020. Talkoiden alue, Purolahti–Hakala sekä Lammassaaren hoitoniitty kuuluvat
Natura 2000 -alueeseen. Lauantaina mukana oli 14 ja sunnuntaina 7 talkoolaista.
Talkoovastaavana toimi Taavi Sulander. Töitä jatkettiin muutaman Tringan jäsenen voimin vielä
varsinaisen talkooviikonlopun jälkeen muutamana arkipäivänä. Helsingin kaupunki tuki talkoita,
samoin Husqvarna, joka tarjosi työvälineitä talkoolaisten käyttöön.

Tringa osallistui Viikin tutkimustyöryhmän toimintaan. Tringan edustajana Viikin ryhmissä oli
Taavi Sulander.

Hangon lintuasemalla järjestettiin talkoot 24.–26.7.2020. Talkoissa ennallistettiin asema-alueen
ja Gåsörsuddenin rantaniittyjä sekä kunnostettiin asemarakennusta.

Tringan Leader-hanke “Lintumatkailu Hangon Tulliniemellä” jatkui koko vuoden ja päättyi
31.12.2020. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Hangon lintuasemalle toimintamalli, jonka avulla
lintuasemalla on mahdollista tarjota yleisölle säännöllistä lintuopastoimintaa. Toimintamalli
saatiin luotua ja sen toimivuutta testattua koronapandemian tuomista lisähaasteista huolimatta.

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.

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
Jaakko Asplund, Margus Ellermaa, Jukka Hintikka, Otso Häärä, Aleksi Mikola, Taavi Sulander,
Pertti Uusivuori, Erkki Virolainen ja Kaisa Välimäki.

5. Ansioituneet jäsenet

Vuoden tringalaiseksi valittiin Merja Talvela.

6. Talous

Taseen loppusumma oli 360 627,48 euroa ja tilikauden ylijäämä 9874,91 euroa. Omaa
pääomaa oli yhteensä 320 539,42 euroa.

Tringalle myönnettiin oma rahankeräyslupa heinäkuussa. Luvan käyttöön ja sen edellyttämään
raportointiin laadittiin ohjeet.

Yhdistyksen sijoitusstrategian rahastot purettiin vuonna 2019 (poislukien Seligson Oy:n
korkorahasto) ja tuloutettiin pankkitilille. Koronan mukanaan tuomasta epävarmasta
taloustilanteesta johtuen uutta sijoitusstrategiaa ei laadittu vuonna 2020 ja sijoitusvarat ovat
edelleen pankkitilillä.

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

HALLITUS


