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TOIMINTASUUNNITELMA 2021, HALLITUKSEN EHDOTUS
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (jäljempänä BirdLife Kanta-Häme). on yhdistys, jonka tarkoituksena
on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintutieteellistä tutkimusta ja linnustonsuojelua toimialueellaan sekä
toimia alueensa lintuharrastajien ja –tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n jäsen ja sen
sääntöjen tarkoittama paikallisyhdistys. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Hattulan, Hausjärven,
Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen kunnat. Yhdistykseen kuuluu yli 400 jäsentä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä ja muita tilaisuuksia,
kerää tietoa toimialueensa linnustosta, välittää tietoa harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastaa
lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa sekä linturetkeilyssä, antaa lausuntoja, harjoittaa
käytännön linnustonsuojelutyötä ja alansa julkaisutoimintaa, toteuttaa lintututkimuksia sekä pyrkii toimimaan
hankkimiensa tietojen pohjalta yhdessä luontoon vaikuttavien tahojen kanssa toimialueensa linnuston hyväksi.

1. VARSINAINEN TOIMINTA
1.1. Kokoukset (Kokoukset ja muut tapahtumat järjestetään koronatilanteen niin salliessa. Toiminnassa
noudatetaan viranomaisten ja BirdLife Suomen asettamia rajoituksia ja suosituksia.)
•
•
•

Sääntömääräiset asiat käsitellään yhdistyksen kevät- (helmi-maalis) ja syyskokouksissa (lokamarras).
Yhdistys järjestää tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa kerran kuukaudessa jäsenistölleen
lintuillan. Lintuillan ohjelman suunnittelee ja organisoi hallitus.
Mikäli korona-epidemia jatkuu vuoden 2021 edetessä aletaan lintuiltoja järjestää internetin
välityksellä.

1.2. Julkaisu- ja tiedotustoiminta
•
•
•
•
•
•
•

Lähetetään jäsenille vuoden aikana 6-8 sähköistä jäsentiedotetta.
Yhdistyksellä on tiedotustyöryhmä, joka toimii yhdessä Sääksisäätiön tiedotusryhmän kanssa.
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle pääsääntöisesti yhdistyksen
kotisivujen (www.khly.fi), Facebook-sivujen ja BirdLife-lehden välityksellä.
Jäsenistöllä on käytössä WhatsApp-ryhmä ”BirdLife Kanta-Häme”, jossa välitetään tietoa
lintuharrastuksesta. Ryhmässä voi myös esittää harrastukseen ja lintuihin liittyviä kysymyksiä ja
ilmoittaa havaintoja.
Jäsenistöllä on käytössä WhatsApp-ryhmä ”KHLY linnut”, jossa välitetään tietoa
mielenkiintoisista lintuhavainnoista.
Tiedotetaan alueellisille tiedotusvälineille yhdistyksen toiminnasta ja merkittävistä paikallisista
lintu- ja suojeluasioista. Tarjotaan tiedotusvälineille lintualan asiantuntija-apua.
Yhdistyksestä käytetään mediassa nimeä BirdLife Kanta-Häme.

1.3. Retket, rallit ja muut tapahtumat (Retkien ja muiden tapahtumien järjestämisessä noudatetaan
viranomaisten ja BirdLife Suomen korona-ohjeita.)
•
•
•
•
•
•

Järjestetään keväällä yleisölle avoimia retkiä. Tehdään kokopäivänretki myöhemmin
päätettävään kohteeseen.
Järjestetään Loppiaisralli keskiviikkona 6.1.
Järjestetään BirdLife Kanta-Hämeen alueen vuoden 2021 ekopinnaralli.
Järjestetään yhdessä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 17. koululaisten
linturalli Riihimäellä.
Järjestetään 12.6. yhdistyksen kesälinturalli alueena vanha Rengon kunta.
Tuetaan BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaa järjestämällä Aulangon hiihtomajalla sekä
Riihimäen Sammalistonsuolla yleisölle suunnattu Pihabongaustapahtuma.
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•
•
•
•
•
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Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen Tornien taisto -tapahtumaan omalla joukkueella.
Tapahtuman yhteydessä opastetaan ja kerrotaan yleisölle lintuharrastuksesta.
Järjestetään keväällä lintukävelyitä (esim. Varikonniemi ja Aulanko)
Järjestetään Tiira-koulutusta
Järjestetään aloittelijoille lintukurssi
Vuosi 2021 on yhdistyksen 50-vuotis juhlavuosi. Järjestetään juhlatilaisuus syksyllä 2021.
Tilaisuuden valmistelua ja suunnittelua varten perustetaan juhlatoimikunta.

1.4. Talkoot ja muut tapahtumat
•
•

Järjestetään Eräloppi Oy:n kanssa Lopen pönttöpäivä huhtikuussa.
Osallistutaan Riihimäen Erämessuille 10.-13.6. Messuilla esitellään lintuharrastusta ja
Sammalistonsuon linnustoa.

1.5. Tutkimustoiminta ja linnustoselvitykset
•
•

Kerätään ja taltioidaan Kanta-Hämeen alueen lintuhavaintoja.
Jatketaan Sammalistonsuon, Honkalanrannan ja Hattelmalanjärven linnustonseurantaa.

1.6. Suojelutoiminta
•
•
•
•
•
•
•

Honkalanrannan suojelualueen infrastruktuurin ylläpito.
Tuetaan yhdistyksen petolinturyhmän haaskaruokintatoimintaa.
Tuetaan Sääksisäätiön toimintaa mahdollisuuksien mukaan. BirdLife Kanta-Hämeellä on
Sääksisäätiön hallituksessa yhden hallituspaikan edustus. BirdLife Kanta-Häme tukee
Sääksisäätiön kotisivujen ylläpitoa.
Ollaan mukana ja vaikutetaan Kanta-Hämeen alueella lintujen ja niiden elinympäristöjen
suojelua koskeviin asioihin. Tehdään aloitteita ja annetaan suojelukysymyksiin liittyviä
lausuntoja.
Vanajavesikeskus ja FRESHABIT-hanke (LIFE). Yhdistyksellä on edustus vuonna 2016
alkaneen hankkeen ohjausryhmässä. Toimitaan hankkeessa konsulttina ja palveluntarjojana
erityisesti Hattelmalanjärven ja Vanajaselän lintuluotojen hoitoon liittyvissä asioissa.
Kehitetään Sammalistonsuon kosteikkoalueen lintuarvoja sekä alueen käyttöä virkistys- ja
opastuskohteena.
Pyritään vaikuttamaan Evon tulevan kansallispuiston retkeilymahdollisuuksiin ja
linnustonsuojeluun.

1.7. Palvelutoiminta
Yhdistys avustaa, opastaa ja neuvoo lintuihin ja lintuharrastukseen liittyvissä asioissa. BirdLife KantaHäme on lintuaisoissa paikallinen asiantuntija ja tukee tiedotusvälineitä ja kuntia lintuaiheisessa
tiedottamisessa.
Ylläpidetään lintujen talviruokintaa Aulangolla (Hml) ja Sammalistonsuolla (Rmki).
2. HALLINTO
2.1. Yhdistyskokous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyskokous. Sääntömääräiset yhdistyskokoukset
järjestetään keväällä ja syksyllä.
2.2. Hallitus
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Yhdistyksen hallitus on yhdistyskokouksen valitsema toimeenpaneva elin. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä.
2.3. Toimikunnat
•
•
•

Tiedotustoimituskunta
Havaintotoimikunta.
Alueharvinaisuuskomitea

2.4. Henkilökunta
Yhdistyksellä ei ole suunniteltu olevan henkilökuntaa toimintavuonna 2020.
3. TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu pääsääntöisesti jäsenmaksutuloihin. Muita tulonlähteitä ovat
linnustoselvitykset ja linnunpönttömyynti. Yhdistykseen kuuluu yli 430 jäsentä ja yhdistyksen
jäsenmaksut vuonna 2021 ovat 30 € jäseneltä, 13 € nuorisojäseneltä ja 5 € perhejäseneltä.
Vapaaehtoinen korotettu jäsenmaksu on 45 €. BirdLife Kanta-Häme maksaa jäsenmaksuna BirdLife
Suomelle 13 € per jäsen (poislukien perhejäsenet).
3.1 Varainhankinta
Linnunpönttö- ja talviruokintatuotemyynnin oheen otetaan myyntivalikoimaan yhdistyksen lippalakki, tpaita ja kalenteri.

4. JÄSENYYDET JA YHTEYDET
BirdLife Kanta-Häme on BirdLife Suomi ry:n Kanta-Hämeen alueen paikallisyhdistys. Se toimii
yhteistyössä lintutieteellisten naapuriyhdistysten sekä alueen luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.
Yhdistyksellä on yksi paikka Sääksisäätiön hallituksessa, jonka toimintaa yhdistys tukee. Yhdistyksellä
on edustus Sammalistonsuon kosteikkotoimikunnassa ja FRESHABIT LIFE-hankkeen ohjausryhmässä.
BirdLife Kanta-Häme tekee myös yhteistyötä paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten,
tutkimuslaitosten, yritysten ja kuntien kanssa.

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (BirdLife Kanta-Häme).
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