
 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys - 
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TOIMINTAKERTOMUS 2015 
42. 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 havaintojenkeruualueet. Tringan 

havaintojenkeruualue: Hanko, Raasepori, Inkoo, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Espoo, 

Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Sipoo ja Pornainen. 

 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 2847 jäsentä. 

 

2. Hallinto 
 

2.1 Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli Seppo Vuolanto, varapuheenjohtaja Jaakko Asplund ja 

sihteeri Lea Tähtinen (ei hallituksen jäsen). Muut hallituksen jäsenet olivat Jukka Hintikka, Aili 

Jukarainen, Juha Lindy, Pekka Murejoki, Risto Nevanlinna, Johannes Silvonen ja Hanna Hyvönen. 

Hallitus kokoontui 17 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sisäisiä ja sen toimi- ja toiminta-

alueeseen liittyviä asioita. Hallituksen lisäksi kokouksissa oli usein mukana yhdistyksen 

toimihenkilöitä. 

  

2.2 Toimihenkilöt 
Järjestösihteeri: Otso Häärä (osa-aikainen) 

Suojelusihteeri: Hanna-Maija Kehvola (osa-aikainen) 

Taloudenhoitaja: Andrea Maier 

Kirjanpitäjä: Merja Taiminen-Vähätalo (BirdLife Suomi ry) 

Tringa-lehden päätoimittaja: Risto Nevanlinna 

Arkistonhoitaja: Lea Tähtinen 

 

2.3 Toimikuntien kokoonpanot 
 

Aluerariteettikomitea (ARK) 2015: Matti Koivula (pj), Petteri Hytönen, Markus Lampinen, 

Aleksi Mikola, Andreas Uppstu ja Heikki Vasamies. 

 

Havaintotoimikunta  2015: 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 2015: Aili Jukarainen (pj), Petteri Lehikoinen, Andreas Lindén, Markus 

Piha ja Tuomas Seimola. 

 

Lintuasematoimikunta 2015:  Ilkka Lehtinen (pj), Aleksi Lehikoinen (asemanhoitaja) 

Kari Soilevaara, (asemanhoitaja, varaukset), Petro Pynnönen, taloudenhoitaja, Petteri Lehikoinen, 

Karno Mikkola, Aleksi Mikola, Risto Nevanlinna, Petri Saarinen, Anssi Vähätalo, Kaisa Välimäki 

 

Mediatoimikunta 2015: Mikko Heikkinen (pj, webmaster), Risto Nevanlinna (päätoimittaja), 

Kaisa Välimäki, Jukka Hintikka, Minna Etsalo (taittaja). 

  

Ohjelmatoimikunta 2015: Tuomas Seimola (pj), Risto Nevanlinna, Johannes Silvonen, Sampo 

Laukkanen (harrastajatutkinto). 

 

Retkitoimikunta 2015: Jaana Sarvala (retkivastaava), Jukka Hintikka, Hannu Holmström, Jouni 

Rytkönen, Peter Buchert, Anna-Maija Myllynen, Otso Häärä, Juha Lindy, Aleksi Mikola, Roland 

Vösa, Jari Laitasalo, Mikko Savelainen. Tringan BirdLife-retkikummit: Otso Häärä 

(retkikummivastaava), Aki Arkiomaa, Margus Ellermaa; Juha Lindy, Anna-Maija Myllynen, Juha 

Salin, Jaana Sarvala ja Kimmo Virta (Lullula) 

  

Suojelutoimikunta 2015: Aili Jukarainen (pj), Hanna-Maija Kehvola (suojelusihteeri), Margus 

Ellermaa (lintualuevastaava, erosi toimikunnasta vuoden aikana), Keijo Savola, Tapio Tiirikainen 

(Apuksen edustaja) ja Reijo Pokkinen (Hakin edustaja). 

 

Yhdistystoimikunta 2015: Margus Ellermaa (pj), Hanna-Maija Kehvola, Andrea Maier, Aleksi 

Mikola, Otso Häärä (järjestösihteeri), Juha Lindy, Kaisa Välimäki, Jaana Sarvala, Jukka Hintikka, 

Lea Tähtinen. 

 

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 pidettiin keväällä viisi ja syksyllä neljä. Kokoukset pidettiin Helsingissä 

Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Ohjelmatoimikunta vastasi kuukausikokousten ohjelmasta, ja 

niissä kuultiin erilaisia esitelmiä, kuvaesityksiä ja retkikertomuksia niin meiltä kuin maailmaltakin, 

perinteistä tietokilpailua unohtamatta. Kuukausikokouksissa kävi vuoden aikana yhteensä 428 

osallistujaa, keskimäärin 48 osallistujaa/kokous. 

 

Kuukausikokousten ohjelmat (suluissa osallistujamäärä):      

15.01. Jarmo Nieminen: Aarresaaret (+ lyhyt katsaus v. 2014 ekopinnaskabasta /JSn) (63) 

05.02. Tuomas Seimola: Tietokilpailu (+Zeissin optiikkaesittely /Aki Aintila)  (35) 

05.03. Roni Väisänen: Tietokilpailun purku       (43) 

09.04. Seppo Vuolanto: Uuden-Seelannin luonto ennen ja nyt (+ kevätkokous)  (21) 

07.05. Tuomas Seimola: Equador - maailman paras linturetkikohde?   (34)  

03.09. Jari Laitasalo: Lintuasemarengastusta Baikalilla - Mitä Siperia opetti?  (52) 

01.10. Heikki Eriksson: Tringalaisten matkakokemuksia Koillis-Intiasta   (51) 

05.11. Margus Ellermaa: Nuuksion linnusto kesällä 2015 (+syyskokous)   (81) 

03.12. Kari Haataja: Mielenkiintoisia kuvapoimintoja WP-retkiltäni   (48) 

 

Huhtikuun kuukausikokous oli myös yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ja marraskuun 

kuukausikokous sääntömääräinen syyskokous. 

 

3.2 Harrastajatutkinto, kilpailut 
 

Ohjelmatoimikunta vastaa Tringan harrastajatutkinnosta. Harrastajatutkinto järjestettiin maaliskuun 

kuukausikokouksen yhteydessä 5.3. ja sen piti Sampo Laukkanen. 

 

Ohjelmatoimikunnan oli määrä järjestää vuoden aikana kolme linturallia. Huhtikuinen kevätralli 

(18.4.) jouduttiin kuitenkin perumaan vähäisten ilmoittautumisten takia. Kesäralli käytiin 11.7. ja 

siihen osallistui kahdeksan joukkuetta ja yhteensä 23 henkilöä. Kesärallikunniksi valittiin Nuuksion 

lintukartoitusten vuoksi Espoo ja Vihti. Tringan talviralli käytiin 6.12. kolmen joukkueen voimin. 

 

Tringan ekopinnaskaba järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja mukana oli 106 kisaajaa. 

Ekopinnaskaban lisäksi järjestettiin edellisvuotiseen tapaan myös talviekopinnaskaba, joka alkoi 

joulukuussa ja jatkuu vuoden 2016 helmikuun loppuun. Siihen lähti mukaan 63 kilpailijaa. 

 

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 edellisenä vuonna aloitetun viestintästrategian ja -ohjeen laatimista. 

Jäsentiedotteita ei julkaistu. 

 

Vuoden aikana julkaistiin viisi mediatiedotetta, joiden julkaisusta vastasivat mediatoimikunta ja 

suojelutoimikunta: 

- Kruunuvuorenrannan siltayhteys vaarantaa alueen linnustoarvot – 16.12.2015 (suojelutoimikunta) 

- Harvinainen valkopäätiainen talvehtii Vanhankaupunginlahdella – 4.12.2015 (mediatoimikunta) 

- Harvinaisuuksien sävyttämä lintuvappu pääkaupunkiseudulla – 3.5.2015 (mediatoimikunta ja 



suojelusihteeri) 

- Östersundomin maakuntakaavaa muokattava – 23.2.2015 (suojelutoimikunta) 

- Ensimmäinen juhlapukuinen haahka saapui – Kevät alkoi! – 23.2.2015 (lintuasematoimikunta) 

 

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. 

 

Verkkosivut, Tringa-verkko ja sosiaalinen media 

 

Tringan verkkosivuston osoite on www.tringa.fi. Sivustolla rekisteröitiin vuoden aikana 73 917 

käyntiä. Sivustolla julkaistiin 102 uutista, joista 31 oli Jarmo Koistisen lintusääennusteita. 28 

henkilöllä oli käyttäjätunnus sisällön muokkaamista varten. 

 

Suosituinta sisältöä olivat etusivu, retket, ekopinnaskabat ja havaintosivut. Suosituimmassa 

uutisessa (940 lukukertaa) julkaistiin määrityskilpailun kuvat. 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 aikana noin 200 ihmistä rekisteröityi sivustolle 

retkille ilmoittautumista varten. 

 

Pinnakisojen tulospalvelu on osoitteessa www.tringa.fi/kisa. Vuoden loppuun mennessä palveluun 

oli rekisteröitynyt noin 300 henkilöä. 

 

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

tiedotettiin toiminnasta. Verkko on avoin kaikille ja siinä oli vuoden lopussa 1240 jäsentä. Lisäksi 

käytössä on järjestöaktiivien, hallituksen sekä useiden toimikuntien sähköpostilistoja. 

 

3.4 Retket 
 

Tringan linturekistä vastaa retkitoimikunta. Se kokoontui yhden kerran 8.10.2015. Muuten 

yhteydenpito ja asiat hoidettiin sähköpostitse. Retkitoimikunta järjesti retkiä yhteensä 38 kpl 

seuraavasti: 

 

Kävelyretket: 20 

Bussi- tai veneretket: 16, näistä kotimaan yön yli retkiä 4 (Ahvenanmaa, Kristiinankaupunki, 

Pohjois-Karjala, Rönnskär) 

Ulkomaan retket: 2 (huhti-toukokuun vaihde Kaakkois-Viro, kesäkuu Huippuvuoret) 

Lisäksi retkitoimikunta järjesti tammikuussa pihabongaustapahtuman Fallkullan kotieläintilalle, 

järjestäjinä Jaana Sarvala ja Lea Tähtinen. 

 

Retkien järjestämisessä otettiin käyttöön netti-ilmoittautumisjärjestelmä helmikuun 2015 alusta. 

Järjestelmän suunnittelivat Tringan webmaster Mikko Heikkinen sekä Jaana Sarvala ja Lea 

Tähtinen. Mikko Heikkinen huolehti toteutuksesta. Netti-ilmoittautuminen sujui alkuhankaluuksien 

(hävinneet käyttäjätunnukset ja salasanat) jälkeen jokseenkin hyvin. 

 



Ulkomaanretkien kasvavaan kysyntään vastaamaan käynnistettiin yhteistyö Avescapes-yhtiön 

(osakkaat Tringan jäsenet Petteri Lehikoinen, Roni Väisänen, Heikki Eriksson) kanssa. Sen  

järjestämät ulkomaanretket alkavat vuonna 2016. Avescapes järjesti tringalaisille lintukurssin 

Hangon Tvärminnessä 17.–19.4. 

 

Retkillä oli retkitoimikunnan oppaiden ohella muita oppaita, joilla hyvä paikallistuntemus: Jarmo 

Nieminen, Harri Hölttä, Kari Soilevaara, Teemu Sirkkala, Kari Korhonen, Eero Haapanen. 

Bussikuljetuksista huolehti Astor Oy, kuljettajana kaikilla bussiretkillä Antero Koskinen. 

 

3.5 Lintuasemat 
 

Lintuasematoimikunta vastaa Hangon lintuaseman (Halias) toiminnasta ja miehittämisestä. 

Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Toimikunta suunnitteli mm. tiedottamisen kehittämistä 

erityisen verkkojulkaisun kautta, mutta ei onnistunut saamaan sille ulkopuolista rahoitusta 

Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnalta. 

 

Haliaksen 2010 saama yhteispohjoismaalainen tutkimusrahoitus (24 000 euroa) norjalaisen Nils 

Christian Stensethin vetämässä CEES -ryhmässä  on käytetty loppuun  vanhojen aseman 

muuttolomakkeiden tallentamiseen (1000€/vuosi) sekä Halias-aiheisten pro gradu -töiden 

tukemiseen. 

 

Aseman toimintaa rahoitettiin osittain myös Suomen Kulttuurirahaston stipendillä ja aseman 

miehittäjiltä perityillä vuosimaksuilla. Uddskatanin alueen vuokran Halias maksoi 

Metsähallitukselle sopimuksen mukaisina palveluina, mm. saariston lintulaskennat tehtiin touko-

kesäkuussa 2015. 

 

Perinteisesti järjestettiin haahkan saapumispäivämäärän veikkaus yhdessä Aronia 

rannikkotutkimusryhmän haahka-tiimin kanssa. Opastustoiminnan järjestämistä alueella 

suunniteltiin Uddskatanin alueen avautumisen 2014 jälkeen. Aseman alueella parannettiin 

infrastruktuuria. Polkuverkoston merkitsemistä on parannettu Metsähallituksen kanssa yhteistyössä. 

 

Tringan alueen toinen lintuasema sijaitsee Porkkalanniemen edustalla Rönnskärin saarella, 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 
 

Yhdistyksen linnustonsuojelutoiminta, josta vastaavat suojelutoimikunta ja osa-aikainen 

suojelusihteeri, keskittyi aiempien vuosien tapaan tärkeitä lintualueita uhkaaviin hankkeisiin 

vaikuttamiseen. 

Uudenmaan liitto jatkoi viherrakenteeseen keskittyvää 4. maakuntakaavoitusta. Tringa laati 

lausunnon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja osallistui kaavatyön sekä viherrakenteen että 

tuulivoimaselvityksen asiantuntijaryhmiin (Margus Ellermaa). 

Helsingin uuden yleiskaavan suunnittelu jatkui. Tringa korosti Helsingin luontoarvojen 

säilyttämistä seuraavasti: 

● jätettiin mielipide Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 

● järjestettiin yleiskaavaseminaari yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa 

● osallistuttiin järjestöjen yhteiseen julkilausumaan yleiskaavasta 

● korostettiin luonnonsuojelujärjestöjen esittämien suojelun kannalta arvokkaiden 



metsäalueiden  huomioimista yleiskaavatyössä 

Lisäksi jätettiin muistutus Helsingin itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä muistutus Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden 

asemakaavasta ja myöhemmin valitus Helsingin hallinto-oikeudelle samasta asiasta. 

Tringa seurasi Helsingin luonnonsuojeluohjelman valmistelua ja teki lausunnon asiasta Helsingin  

ympäristökeskukselle. Muita lausuntoja ympäristökeskukselle olivat 

● lausunto Kallahden suojelualueen suojelumääräyksistä 

● lausunto Vanhankaupunginlahden suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. 

Helsingin Östersundomin linnustoarvojen säilyttämistä puolustettiin seuraavasti: 

● jätettiin lausunto Östersundomin maakuntakaavasta yhdessä BirdLife Suomen kanssa 

● jätettiin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta 

● jätettiin mielipide Östersundomin maa-aineshankkeen YVA-ohjelmasta 

● oltiin yhteydessä Östersundom-toimikuntaan 

Espoon Finnoon (Suomenojan) tilanteeseen otettiin kantaa jättämällä muistutus Finnoon 

osayleiskaavaehdotuksesta.  Suomenojan lintualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa laativassa 

työryhmässä Tringaa edusti Heidi Björklund.  

Lisäksi vaikutettiin kaavoitukseen muualla Tringan toimialueella seuraavasti: 

● jätettiin lausunto Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavaehdotuksesta 

● jätettiin lausunto Nurmijärven Perttulan osayleiskaavaehdotuksesta 

● jätettiin lausunto Raaseporin Gumnäs-Klockaruddenin asemakaavan muutosehdotuksesta 

● jätettiin mielipide Sipoon Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksesta 

● jätettiin muistutus Sipoon Eriksnäsin osayleiskaavaehdotuksesta 

● jätettiin lausunto Siuntion Slussenin asemakaavaehdotuksesta 

Keijo Savola edusti Tringaa Helsingin rakennusviraston luonnonhoidon työryhmässä yhteistyssä 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.  Työryhmä osallistui aluesuunnitelmien laatimiseen ja 

metsien ja avoimien alueiden hoidon työohjeiden tekoon sekä kommentoi suunnitellut metsien 

hakkuut ennakolta. 

 

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 16. Lintuharrastajat tallensivat vuonna 2015 Tringan havaintojenkeruualueelta 179466 

havaintoa (koskien 7461364 yksilöä). Yhdistyskäyttäjät tekivät 667 koontihavaintoa (23459 

yksilöä) ja poistivat yhdessä ARK:n kanssa 73 havaintoa (495 yksilöä). 

 

BirdLifen vuoden lintu -kartoitus koski räystäspääskyä. Tiirasta tulkittiin 139 pesimäpaikkaa 

(yhdyskuntaa), joissa pesi 673 paria. Selvitysaste Lullulan alueella oli erinomainen, muualla 

välttävä. 



 

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 99 harvinaisuus- tai fenologista 

havaintoilmoitusta, joista kaksi oli helmikuun lopussa edelleen käsittelyssä ja 88 hyväksyttiin 

julkaistavaksi. Lisäksi ARK antoi BirdLife Suomi ry:n rariteettikomitealle (RK) lausunnot 14 

Tringan toimialueelta ilmoitetusta RK-havainnosta. ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan 

vuosittain Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa 

pikkuharvinaisuuskatsauksessa. 

 

3.10 Lintualuetoiminta 
 

Lintualuetoimintaa  koordinoi Margus Ellermaa. Vuonna 2015 Tringan pääkartoituskohde oli 

Nuuksion järviylänkö, 126 km
2
. Tämän metsäalueen pesimälinnuston selvittämiseen osallistui 128 

vapaaehtoista kartoittajaa. Tuloksia esiteltiin Tringan kuukausikokouksessa marraskuussa. Tulokset 

julkaistaan lisäksi Tringa-lehdessä 1/2016. Lisäksi kartoitettiin Kasabergetin pesimälinnustoa Itä-

Helsingissä. 

 

Viime vuosien tapaan täydennettiin Tringan lintualuetietokantaa: tietokantaan tallennettiin noin 

29000 havaintoriviä aikaisemmista linnustolaskennoista Uudenmaan alueella sekä nimettiin 342 

uutta lintualuetta (tietokannassa nyt 1002 lintualuetta). Vuoden aikana panostettiin myös 

titeokantaan nimettyjen lintualueiden rajausten digitointiin: noin 500 alueen rajaukset digitoitiin 

shp-muotoon ja vuoden lopussa ajantasaiset rajaukset oli 940 lintualueella. Pääsy 

lintualuetietokantaan oli vuoden lopussa 23 henkilöllä. 

 

Vuonna 2015 järjestettiin perinteeksi muodostuneet Viikin niittotalkoot, joissa niitettiin noin 2 

hehtaaria Purolahden ja Lammassaaren rantaluhtia. Talkoita koordinoi Taavi Sulander. Tringa 

osallistui myös Viikin tutkimustyöryhmään, jossa mm. vaikutettiin uuden hoito- ja 

käyttösuunnitelman sisältöön. 

 

3.11 Lasten ja nuorten toiminta 

 

Lasten ja nuorten toiminta on ollut hallituksen, erityisesti Hanna Hyvösen vastuulla sen jälkeen kun 

varsinaisen nuorisojaoston jäsenet ovat kasvaneet ja osallistuvat muuhun Tringan toimintaan. 

Tammikuusta toukokuuhun järjestettiin kymmenelle 4.–5.-luokkalaiselle lintukerhotoimintaa 

Tiistilän koulussa Espoossa koulun ja Tringan yhteistyösopimuksen perusteella. Lintukerho 

kokoontui kerran viikossa puoleksitoista tunniksi. Kerhossa käytiin linturetkillä, erityisesti 

viereisellä Suomenojan lintualtaalla, perustettiin ruokintapiste sekä opittiin linnuista leikkien ja 

tehtävien avulla. Lapset olivat todella innostuneita kerhosta! Syksyllä sopivaa kerhonohjaaja ei 

valitettavasti löytynyt. 

 

Tringa tarjosi maksutta lintuoppaan pääkaupunkiseudun luontotalojen käyttöön huhti-toukokuussa. 

Yhteensä kymmenkunta lintuopastusta järjestettiin Viikin Töyhtöhyypän ja Espoon Nuuksion 

Haltian luontokoulujen kanssa. Lisäksi Hanna Hyvönen toimi lintuasiantuntijana Korkeasaaren 

koululaiskonferenssissa 16.4., jossa hän piti esitelmän tunturipöllöstä ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista siihen. Kaikki opastukset olivat erittäin onnistuneita ja luontokoulut ja Korkeasaari 

tyytyväisiä Tringan tarjoamaan lintuoppaaseen. 

 

Tringa perusti yhteistyössä Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa linturyhmän 15–25-vuotiaille 



nuorille. Ryhmän perustamiskokous pidettiin Nuorten luontotalolla 17.3. ja viikkoa myöhemmin 

ryhmä kokoontui samassa paikassa kuulemaan esitelmää lintujen tunnistuksesta. Linturyhmä järjesti 

viikonloppuretken Haliakselle 10.–12.4., osallistui Tornien taistoon Maarin tornissa 9.5. sekä teki 

linturetken Laajalahdelle 24.5. Kevään aikana linturyhmän toimintaan osallistui 8 henkilöä. 

Tavoitteena on aktivoida ryhmä uudelleen keväällä 2016.    

 

3.12 Tringan kehittäminen 
 

Tringan kehittämisestä ja jäsenhankinnasta vastasi yhdistystoimikunta ja järjestösihteeri. 

Yhdistystoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. 

 

V. 2015 saatettiin loppuun Tringalle ilmoitettujen vanhojen lintuhavaintojen (vv. 1974–2006) siirto 

tietokantamuotoon Tiiraan. Viimeisessä erässä siirrettiin Tiiraan yhteistyössä Hakin kanssa 

yhteistyössä Hakin kanssa Lohjan seudun lintuhavainnot sekä pieni erä kateissa olleita havaintoja. 

Hankkeen loppuraportti julkaistiin Tringa lehdessä 2/2015. 

 

Vuonna 2015 aloitettiin yhdistyksen toimihenkilöille tarkoitetun ohjepaketin valmistelut. 

Tarkoituksena on dokumentoida ja kuvata Tringan lukuisten eri toimijoiden tehtävät, jotta niiden 

jatkaminen helpottuisi aktiivien vaihtuessa. Lisäksi v. 2015 selvitettiin Tringan sähköisen 

dokumenttiarkiston perustamisedellytykset ja laadittiin sen toteuttamissuunnitelma. 

 

Jäsenhankinnan tehostamiseksi järjestettiin useimpiin alueen lintutorneihin uudistetut yhdistyksestä 

kertovat tornikortit. Yhdistyksen esite uusittiin ja jaettiin mm. Gardeniaan ja Villa Elfvikiin. Uusia 

jäseniä kertyi vuoden aikana 304 kpl ja vuoden lopussa jäseniä oli 2847. Jäsenistöä ja yleisöä 

palveltiin torniopastuksin (14 kpl), oppaana Otso Häärä. 

 

Helsingin yliopistolla järjestettiin kesällä lintuopaskurssi, johon osallistui yliopiston opiskelijoiden 

ohella myös Tringan jäseniä. 

 

3.13 Raaseporin paikallisjaosto Lullula 
 

Lullulan toimintakertomus 2015 liitteenä. 

 

3.14 Muu toiminta 
 

Tringa osallistui omalla osastollaan Tieteiden Yön tapahtumiin 8.1.2015 Tieteiden Talolla, jonka 

teemana oli sattuma. Osastollamme esitettiin yhdistyksen toimintaa sekä julkaisuja ja pidettiin 

määrityskilpailua. Jukka Hintikka piti kaikille avoimen yleisöluennon ”Sattuma ja 

lintuharvinaisuudet”. 

  

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. Vantaan energian jätevoimalan huoltoseisokin ajan sekajätettä 

välivarastoitiin Ämmässuolla, jolloin lokkien lukumäärät nousivat tilapäisesti. 

 

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 

Jukka Hintikka, Aili Jukarainen, Jorma Lindfors, Pekka Murejoki, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, 

Seppo Vuolanto ja Kaisa Välimäki. 

 

5. Ansioituneet jäsenet 
 

Vuoden tringalaiseksi valittiin Taavi Sulander, joka on osallistunut Viikki-työryhmän työskentelyyn 

ja järjestänyt menestyksellisesti Vanhankaupunginlahden niittotalkoita. 

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Kalevi Malmström. 

 

6. Talous 
 

Taseen loppusumma oli 359 430,59 euroa ja tilikauden ylijäämä 52 069,39 euroa. Poikkeuksellisen 

suuri ylijäämä johtui pääosin sijoitusstrategian muutoksen perusteella tehdystä osakesijoitusten 

myynnistä. Osakkeet oli kirjattu yhdistyksen taseeseen saamishetken hinnalla, ja myynnissä näistä 

tuloutui yli 40 000 euron myyntivoitto. 

 

Uuden sijoitusstrategian mukaisesti yhdistyksen sijoitusomaisuus on sijoitettu Elite Pankkiiriliike 

Oy:n varainhoitopalveluihin ja Hypo-pankin määräaikaistilille. 

 

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

toiminnantarkastajana Erkki Virolainen, varalla Hannu Holmström. Taloudenhoitajana toimi 

Andrea Maier. 

 

HALLITUS 

  



Liite - Lullulan toimintakertomus 2015 

 


