
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Tringan 50. toimintavuonna yhdistys kehittää edelleen vaikuttavuuttaan. Toiminnassa
noudatetaan vuosille 2022–2026 hyväksyttyä strategiaa. Tringalla on neljä palkattua
työntekijää, joista toiminnanjohtaja on täysipäiväinen ja suojelusihteeri, Hangon lintuaseman
päähavainnoija sekä retkikoordinaattori ovat osa-aikaisia.

Toiminnanjohtaja toteuttaa yhdistyksen strategiaa. Erityisinä painopisteinä ovat aktiivinen
viestintä ja yhdistyksen näkyvyyden kasvattaminen sekä vapaaehtoisten aktiivijäsenten
määrän kasvattaminen. Toiminnanjohtajan esihenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa kesätauon ulkopuolella, tarvittaessa
etäyhteyksin. Lisäksi hallitus järjestää vuoden aikana 1–2 retki- ja virkistyspäivää, joiden
yhteydessä pidetään myös kokous.

Tringan toimitila sijaitsee BirdLife Suomen toimitilan yhteydessä osoitteessa Annankatu 29 A
16, 00100 Helsinki.

1. Varsinainen toiminta

1.1 Kokoukset

Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä
torstaina. Kesä-, heinä- ja elokuussa on kokoustauko. Myös etäkokouksia voidaan järjestää.

Sääntömääräiset asiat käsitellään huhtikuun kevätkokouksessa ja marraskuun
syyskokouksessa. Kokousten aiheet koostuvat helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi
kuvaesityksistä ja esitelmistä. Lisäksi järjestetään erilaisia koulutuksia aktiiveille ja yksi
jäsenistölle suunnattu päivä- tai iltatapahtuma.

Harrastajatutkinto järjestetään ainakin kerran vuodessa kuukausikokouksen yhteydessä.
Tutkinnon suorittaneiden nimilistaa ylläpidetään yhdistyksen verkkosivuilla.

1.2 Viestintä ja julkaisut

Tringa viestii toiminnastaan aktiivisesti ja monipuolisesti. Tringan viestintää kehitetään
mediatoimikunnan johdolla yhdistyksen toimintastrategian ja erillisen viestintästrategian
mukaisesti. Tavoitteena on tehdä Tringaa ja lintuharrastusta tunnetummaksi ja helpommin



lähestyttäväksi sekä parantaa yhdistyksen sisäistä tiedonkulkua. Mediatoimikunta tukee
muita toimikuntia viestinnässä ja kokeilee uusia viestintätapoja.

Yhdistyksen noin 40-sivuinen jäsenlehti Tringa ilmestyy neljästi. Tringassa julkaistaan
artikkeleita, jotka käsittelevät monipuolisesti lintuja ja lintuharrastusta. Lehdessä julkaistaan
lisäksi mm. lukijoiden lintukuvia, kolumneja sekä uutisia. Lehteä ryhdytään julkaisemaan
sähköisessä muodossa paperisen lehden rinnalla.

Verkkosivujen uudistus viimeistellään vuoden 2023 aikana. Uudistuksessa Tringan
verkkosivujen sisältöä ja ulkoasua on päivitetty ja virtaviivaistettu. Verkkosivujen
päivitysvastuuta jaetaan Tringan toimihenkilöiden kesken.

Tiedotteita, retkikertomuksia ja muuta ajankohtaista sisältöä julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tringa on aktiivisesti läsnä Facebookissa,
Twitterissä ja Instagramissa, lisäksi yhdistyksellä on oma Youtube-kanava. Tringan sisäistä
viestintää varten käytössä ovat tringa-verkko -sähköpostilista sekä tringa-aktiivit -lista.
Uutena otetaan käyttöön Tringan sähköinen uutiskirje.

1.3 Retket

Retkien suunnittelusta ja valmisteluista vastaa retkikoordinaattori. Tringan retkitoimintaan
kuuluu torniopastuksia, muutaman tunnin kävelyretkiä, yhden päivän bussi- ja veneretkiä,
useamman päivän kotimaan retkiä sekä ulkomaan retkiä. Uutena kokeiluna osalla
kävelyretkistä tulee olemaan pieni osallistumismaksu ja pienempi ryhmäkoko.

Retkistä aiheutuvia kuluja katetaan retkimaksuilla. Tavoitteena on, että
osallistumismaksullisten retkien retkimaksut kattavat maksullisten retkien kulut.
Maksuttomien retkien kulut katetaan Tringan varoista sekä osittain Helsingin kaupungilta
haettavan avustuksen avulla.

Retkille ilmoittaudutaan ennalta. Järjestämme maksullisia retkiä jäsenille; maksuttomat retket
ovat kaikille avoimia.

Retkistä tiedotetaan jäsenistölle ensisijaisesti Tringan verkkosivujen tapahtumakalenterissa.
Retkiä julkaistaan myös Tringa- ja BirdLife-lehdissä ja Tringan somessa. Retkikuvia ja
-tunnelmia julkaistaan Tringan somessa. Retkikertomuksia julkaistaan Tringan sivuilla.

Tauolla ollut retkitoimikunta perustetaan vuoden aikana uudelleen. Retkitoimikunta avustaa
retkikoordinaattoria retkitoimintaan liittyen.

1.4 Lintuasematoiminta

Hangon lintuasemalla kerätään lintuaineistoa vakioiduin menetelmin: havainnoimalla
muuttavia ja paikallisia lintuja sekä rengastamalla. Asemalla pyritään aukottomaan



havainnointiin keväällä 12.3.–9.6. (90 vrk, havainnointi) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk,
havainnointi ja rengastus).

Hangon lintuaseman toimintaa ohjaa aseman kehittämissuunnitelma vuosille 2019–2028.
Asemalle toteutetaan uusi tietokantajärjestelmä yhteistyössä Suomen lajitietokeskuksen
kanssa, jonka ansiosta päivittäin tallennettavaa aineistoa tulee verkkoon automaattisesti
avoimeksi aineistoksi. Aseman verkkosivuilta ladattava aineisto sisältää csv-tiedoston ja
käyttöohjeet aineiston laajemman käytön edistämiseksi. Tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen
ja tutkimuslaitosten kanssa jatketaan. Halias osallistuu Luonnontieteellisen keskusmuseon ja
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kanssa “Ympäristötietoisuuden lisääminen
perusopetuksessa: Linnut ympäristömuutosten viestintuojina” - hankkeeseen. Aseman
miehittäjät laskevat Tulliniemen saaristolinnut osana valtakunnallista saaristolintuseurantaa.
Tringa jatkaa Metsähallituksen kanssa yhteistyötä Uddskatanin alueella uusitun
vuokrasopimuksen ehtoja noudattaen.

Aseman pitkäaikaishavainnointi turvataan vuonna 2023 palkattavan havainnoijan avulla.
Lisäksi lyhytaikaisten vapaaehtoisten havainnoijien rooli on tärkeä. Asema jatkaa tulevana
toimikautena maksullista opastus- ja luontokasvatustoimintaa ja maksuttomia koululaisretkiä.
Aseman infrastruktuuria parannetaan laajentamalla havaintotornia havainnointiolosuhteiden
parantamiseksi, viemällä juokseva vesi -projekti loppuun sisältäen keittiön remontointia
tarvittavilta osin ja jatketaan aseman lisärakennus-/laajennussuunnitelmien toteuttamista.
Saunan lattia sekä kattohuovat uusitaan.

Aseman rahoitustilannetta vankistetaan mm. Haliaksen ystävät -tukimaksujen ja
maksullisten palvelutoimintojen kautta. Aloitetaan pysyvä rahankeräys Haliakselle Tringan
rahankeräysluvan alaisuudessa.

Tringa on lisäksi jäsenenä Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä. Edustajana tukiyhdistyksen
kokouksissa toimii Tringan puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö. Toimintavuonna
Tringa tukee Rönnskärin lintuasemaa rahallisesti liittyen aseman veneen uusimiseen sekä
seinäremonttiin.

1.5 Suojelutoiminta

Tringan suojelutoiminta keskittyy maankäytön suunnittelun ja muiden linnustonsuojeluun
liittyvien hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarvittaessa. Lisäksi toimitaan
aloitteellisesti erilaisissa linnustonsuojelukysymyksissä ja vaikutetaan linnuille vahingollisiin
lupakäytäntöihin.

Yhdistyksen suojelutoiminnasta tiedotetaan aktiivisesti ja monipuolisesti.

Tringalla on palkattuna osa-aikainen suojelusihteeri, jonka esihenkilönä toimii yhdistyksen
puheenjohtaja ja työtä ohjaa suojelutoimikunta. Suojelusihteerin työaikaa lisätään
edellisvuodesta kahden kuukauden työtuntien verran. Yhdistyksen suojelutoimikunta
kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja pitää yhteyttä säännöllisesti. Toimikunta seuraa
linnuston kannalta yhdistyksen toimialueen olennaisimpia kaavaprosesseja.



Kehitetään edelleen yhteistyötä yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä
muiden järjestöjen kanssa.

Järjestetään jäsenistölle koulutusta kaavoituksen seurantaan. Toimialueen kuntiin etsitään
henkilöt seuraamaan kunkin kunnan maankäytön suunnittelua.

Tringa jatkaa Vanhankaupunginlahden niittotalkoiden järjestämistä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa.

1.6 Havaintotoimikunta

Havaintotoimikunta huolehtii lintuhavaintojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä koordinoi
pitkäaikaisen havaintoaineiston julkaisemista. Havaintoja kerätään ensisijaisesti
Tiira-järjestelmän kautta, ja pyritään aktivoimaan jäseniä tallentamaan havaintojaan Tiiraan.

Aluevastaava on toimikunnan puheenjohtaja, osallistuu katsauksien tekoon (ensi sijassa
aineistojen jako kirjoittajille sekä katsaustoimittaminen), huolehtii Tringan keräysalueen
Tiira-aineistojen laadusta (eri kunnat on jaettu yhdistyskäyttäjien kesken vastuualueisiin),
vastaa aluevastaavalle tuleviin sähköposteihin sekä on jäsenenä Aluerariteettikomiteassa
(ARK).

Tringan havaintoja luovutetaan ulkopuolisille tahoille tapauskohtaisesti. Yhteyshenkilönä
havaintojen myynnissä toimii suojelusihteeri.

1.7 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

Aluerariteettikomitea (ARK) kokoontuu toimintavuotensa aikana kolme kertaa. Komitean
asioita käsitellään myös sähköpostitse ja ARK:n omassa WhatsApp-ryhmässä. ARK
tarkastaa yhdistyksen toimialueen harvinaisuushavainnot ja fenologisesti poikkeavat
havainnot. Lisäksi ARK antaa Suomen rariteettikomitealle (RK) lausunnot Tringan
toimialueelta ilmoitetuista RK-havainnoista. Edellisvuonna ARK:n hyväksymät havainnot
julkaistaan Tringa-lehden harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa
pikkuharvinaisuuskatsauksessa.

1.8. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnasta vastaa Lasten ja nuorten toimikunta (Juv). Toiminnan keskiössä ovat
lasten- ja perheretket, nuorten toiminta sekä osallistuminen Porkkalan lintuviikon
järjestämiseen, johon liittyen ylläpidetään kouluyhteistyötä Kirkkonummen koulujen kanssa.
Toimikunnan kokoukset järjestetään yleensä ulkona linturetken merkeissä.

Juv järjestää retkiä lapsille ja lapsiperheille keväisin ja syksyisin. Tavoitteena on järjestää
noin 10 lasten retkeä ja lisäksi erillisiä retkiä kysynnän pohjalta ja resurssien mukaan.
Pyrimme kehittämään kouluyhteistyötä Tringan alueella.



Nuorille järjestetään monipuolista ohjelmaa. Talvella järjestetään nuorten tapaamisia joko
hybridinä tai kokonaan etänä. Tringan nuorten tapaamiset ovat
etäosallistumismahdollisuuden vuoksi olleet suosittuja myös muiden lintuyhdistysten nuorten
keskuudessa, joten ne tukevat myös valtakunnallista nuorten toimintaa. Nuorten
lintuasemaretkiä järjestetään jälleen ainakin kaksi, resursseista riippuen mahdollisesti kolme.
Lintuasemaretkien lisäksi tehdään lyhyempiä aamu-/päiväretkiä pääkaupunkiseudun hyville
lintupaikoille.

Lasten ja nuorten retkillä on yleensä kaksi opasta, jotka edustavat mahdollisuuksien mukaan
eri ikäluokkia ja sukupuolia.

1.9. Tapahtumat

Porkkalan lintuviikko on toukokuinen lintu- ja luontotapahtuma Kirkkonummella. Tapahtuma
koostuu ennen varsinaista viikkoa järjestettävistä koululaisretkistä sekä lintuviikon aikana
tapahtumista, luennoista, linturetkistä ja -opastuksista Kirkkonummen keskustassa ja
Porkkalanniemen retkikohteissa. Lintuviikko järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen
ympäristöyhdistyksen ja Kirkkonummen kunnan kanssa.

Ekopinnaskaban kaltaisten kilpailujen järjestämistä jatketaan. Lisäksi järjestetään linturalleja.

Tringa osallistuu myös alueellaan järjestettäviin lintuharrastukseen liittyviin tapahtumiin,
kuten Suomenojan lintuharrastuspäivään ja BirdLifen lintumessuille.

1.10 Kurssitoiminta

Tringan kurssitoimikunta järjestää vuoden aikana ornitologista koulutusta, jonka tavoite on
lisätä osaamista ja ymmärrystä sekä lintu- että luontoaiheisiin. Kurssien teorian opetusmuoto
voi olla etä- tai lähiopetusta, ja kurssien pituus riippuu niiden aiheista. Toimikunta pyrkii
järjestämään monenlaisia eri tasoisia kursseja, jotka vastaavat jäsenistön monipuolisiin
kiinnostuksen kohteisiin.

Kurssitoimikunnan jäsenet voivat järjestää ja suorittaa kursseja itse tai etsiä sopivia
asiantuntijoita kurssiopettajiksi. Tavoite olisi saada sekä säännöllisesti toistuvia (esim.
määritysperuskurssi) että kertakursseja. Kurssien laatu on kuitenkin aina kurssien määrää
tärkeämpi.

Tringan tarjoamat kurssit ovat maksullisia, ja kurssimaksuilla katetaan opettajien ja hallinnon
kulut. Tulevia kursseja mainostetaan sekä Tringan omilla kanavilla, kuten Tringan
nettisivulla, Tringa- ja BirdLife-lehdessä ja Facebookissa, että niiden ulkopuolella.
Kurssitoimikunta pyrkii tiedottamaan säännöllisesti pidetyistä kursseista Tringa-lehdessä.

Kurssitoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja pitää lisäksi yhteyttä sähköpostitse tai
muilla kanavilla tilanteen mukaan.



Vuonna 2023 kurssitoimikunnan tavoitteena on järjestää ainakin seuraavat kurssit: kurssi
lintu- ja hyönteisystävällisistä pihoista (yhdessä Helsyn kanssa), lintujen määrityksen
peruskurssi sekä kahlaajakurssi.

2. Muu toiminta

2.1. Projektitoiminta

Tringa jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY:n kanssa. Laskentaryhmä raportoi tuloksista hallitukselle vuoden lopussa.

Suomen neljäs lintuatlas jatkuu, ja toimintavuosi on sen toinen maastokausi. Tringa
koordinoi ja tiedottaa atlaksesta ja kannustaa jäseniään atlaskartoituksiin.

Tringa täyttää 50 vuotta vuoden 2024 alkupuolella. Toimintavuonna laaditaan suunnitelmat
siitä, miten 50-vuotiasta Tringaa juhlistetaan.

Syksyllä 2022 käynnistettyä lintukosteikkokampanjaa jatketaan. Kampanjassa kerätään
rahaa maan hankintaan ja yhdistyksen oman lintukosteikon perustamiseen. Kampanjalle on
perustettu oma verkkosivu.

2.2 Jäsenhankinta

Tringan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja sen eteen tehdään aktiivisesti työtä. Jäsenhankintaa
tehdään mm. maksuttomilla retkillä ja lintuopastuksissa sekä yleisötapahtumissa
(Lintumessut, Porkkalan lintuviikko, Suomenojan lintuharrastuspäivä). Keskusjärjestön
havainnointitapahtumia (Pihabongaus ym.) hyödynnetään jäsenhankinnan näkökulmasta.
Järjestetään uusien jäsenien kysely, jossa kartoitetaan syitä yhdistykseen liittymiselle.

2.3 Raaseporin lintuharrastajat Lullula

Marraskuussa tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta paikallisjaos Lullulan
perustamiskokouksesta. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia juhlistamaan Lullulan
taivalta.

Supertammikuu alkuvuodesta, Kaakkurikarkelot huhtikuussa ja Superviikonloppu
kesäkuussa järjestetään jälleen, ja lisäksi on luvassa kuvailtoja sekä retkiä mm pöllöjä ja
yölaulajia kuuntelemaan. Perinteisesti osallistutaan myös Tornien taistoon sekä
Eurobirdwatchiin, ja kannustetaan ihmisiä atlaskartoituksiin. Juhlavuosi huipentuu Lullulan
20-vuotisjuhlaan marraskuussa.



3. Sidosryhmät ja edustukset

Tringa on BirdLife Suomi ry:n paikallisjärjestö ja toteuttaa omalta osaltaan BirdLifen
vuosisuunnitelmaan sisältyviä valtakunnallisia projekteja. Tringalla on vuosina 2022-23
yhdeksän edustajaa BirdLife Suomen edustajistossa. Lisäksi Tringa toimii yhteistyössä
muiden lintutieteellisten ja lintuharrastusjärjestöjen kanssa sekä muiden luonnonsuojelutyötä
tekevien yhdistysten kanssa.

Tringa on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Rönnskärin lintuaseman tuki
ry:ssä, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:ssä sekä Viron Lintuseura ry:ssä.
Läänemaa Linnuklubi on Tringan ystävyysyhdistys.

4. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ennen kaikkea jäsenmaksuihin. Jäsenmaksutuloja yhdistys saa
noin 4000 hengen jäsenkunnasta. Vuodelle 2023 jäsenmaksut pysyvät ennallaan muilta
osin, mutta varsinaisen jäsenen jäsenmaksua korotetaan hieman. Jäsenmaksut vuodelle
2023 ovat varsinaiselta jäseneltä vähintään 40 €, koululaiselta ja opiskelijalta 21 € ja
perhejäseneltä 10 €. Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 42 €.

Jäsenmaksutuottojen lisäksi muun varainhankinnan osuus Tringassa kasvaa. Rahoitusta
haetaan aktiivisesti ulkopuolisilta tahoilta. Lisäksi Tringalla on tuloja BirdLifen yhteisen
kuukausitukijakampanjan kautta.

Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 13 € jäseneltä, josta 1 € menee BirdLife
Internationalin toimintaan. Vuonna 2023 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja
harrastuskeräys. Yhdistyksellä on rahankeräyslupa, joka mahdollistaa kohdennetun
rahankeruun. Luvalla kerätään rahaa Hangon lintuaseman toiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen sekä linnustonsuojeluun. Yhdistys laatii vuosittain erillisen
rahankeruusuunnitelman.

Helsingissä, 7.11.2021
Tringan hallitus


