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VUOSIKERTOMUS 2020 (49. toimintavuosi)
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (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 n. 450 perus-, nuoriso- ja perhe- ja
kunniajäsentä.
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.
Yhdistys käyttää julkisuudessa ja tiedottamisessa itsestään markkinointinimeä BirdLife Kanta-Häme.
Tilanteissa, joissa edellytetään yhdistysrekisteriin merkityn nimen käyttöä käytetään nimeä Kanta:Hämeen
lintutieteellinen yhdistys ry.

1. VARSINAINEN TOIMINTA
1.1. Kokoukset
1.1.1

Sääntömääräiset yhdistyskokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20. päivä helmikuuta (Stone Gallery Lunnikivi
Hämeenlinna). Paikalla oli 32 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 ja hallitukselle myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus. Kokouksen jälkeen Markku Hyvärinen piti leikkimielisen määritysvisan.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 2. päivä joulukuuta. Koronatilanteen takia kokous
pidettiin etänä (fyysinen kokouspaikka Stone Gallery Lunnikivi Hämeenlinna).
Etäkokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset
asiat, hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2021.

1.1.2

Hallituksen kokoukset
Hallitus piti kolme kokousta ja useita palavereita vuoden 2020 aikana.

1.1.3

Muut kokoukset
Ennen kuin koronapandemia ehti pysäyttää lähes kaikki yhdistyksen jäsentoiminnot, ehdittiin
järjestää yksi lintuilta tammikuussa ja yhdistetty kevätkokous ja lintuilta helmikuussa. Kaikki
muut yhdistyksen kokoukset ja lintuillat jouduttiin perumaan.

1.2. Julkaisu- ja tiedotustoiminta
•

•

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle pääsääntöisesti yhdistyksen
kotisivujen (www.khly.fi), jäsentiedotteen, facebook-sivujen, instagramin, sähköpostin,
WhatsApp-ryhmien ja BirdLife-lehden välityksellä. Yhdistyksellä on noin 350 jäsenen
sähköpostiosoite. Kotisivujen päivittämisestä vastasi lähinnä Juhani Kairamo, Markku Hyvärinen
ja Petri Hirva ja Facebook-sivujen ylläpidosta vastasi Jonna Viisainen, Markku Hyvärinen ja Petri
Hirva.
Alueellisille tiedotusvälineille tiedotettiin yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta.
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Useita yhdistyksen jäseniä haastateltiin vuoden aikana paikallisissa ja kansallisissa
tiedotusvälineissä lintuihin liittyvissä asioissa.

1.3. Retket, rallit ja muut lintutapahtumat
Vuodesta 2020 muodostui koronapandemian takia varsin poikkeuksellinen. Käytännössä kaikki jäsen- ja
yleisötapahtumat helmikuun jälkeen jouduttiin perumaan.
•
•
•

•
•
•

Yhdistys järjesti Hämeenlinnassa kesäkuussa 2 lintukävelyä.
Pöllöretki järjestettiin 29.2. Retkelle osallistui kaikkiaan n. 30 jäsentä.
Loppiaisralli järjestettiin lauantaina 4.1. Voittajajoukkue, Hannu Héllsten, Lauri Lindberg, Martti
Raekunnas ja Heikki Seppälä, havaitsi 44 lajia. Toiseksi kisassa sijoittuivat Markku Hyvärinen,
Riitta ja Matti Rönkkö ja Juhani Kairamo, 42 lajilla. Pronssisijan nappasivat Jyrki Tolvanen ja
Timo Toivonen 40 lajilla. Kisaan osallistui 11 joukkuetta ja 34 henkilöä. Kaikkiaan rallissa
havaittiin 59 lajia.
Vuoden 2020 ekopinnarallin voitto taas Hannu Hellsténille 197 lajilla. Toiseksi kisassa sijoittui
Seppo Vepsä (173) ja kolmanneksi Kimmo Myllymäki (143).
15. tammikuuta järjestettiin yhdessä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 16.
koululaisten linturalli Riihimäellä. Ralliin osallistui kaikkiaan 93 koululaista.
Lauantaina 25.1. klo 11-15 järjestettiin pihabongaustapahtuma yhdistyksen Aulangon ja
Sammalistonsuon ruokintapaikkojen kupeessa. Pilvisenä päivänä paikoilla kävi noin 50
tapahtumasta kiinnostunutta henkilöä.

1.4. Talkoot, muu toiminta ja tapahtumat
•
•

•

Osallistuttiin Suomen metsästysmuseon järjestämään Talvikki-talviretkeilypäivään Riihimäellä su
9.2. Tapahtumassa kerrottiin yleisölle lintuharrastuksesta ja erityisesti lintujen talviruokinnasta.
Riihimäen Sammalistonsuon lintukosteikkoprojekti jatkui. Projektissa osa Kekkilä Oy:n
turvetuotantoalueesta on muutettu kosteikkoalueeksi, joka samalla palvelee alueen
ympäristöluvan mukaista pintavesien käsittelyä. Projektikokouksiin ja suunnitteluprosessiin
yhdistyksen puolesta ovat osallistuneet Juhani Kairamo ja Kari Vuorinen. Alkukesästä 2020 oli
suunniteltu järjestettävän Sammalistonsuon kosteikkoalueen viralliset avajaiset mutta nämä piti
koronan takia perua.
Käynnissä olevaa yhdistyksen Honkalanranta II Leader-hanketta vietiin koronan sallimissa
puitteissa eteenpäin. Alueen parkkipaikkaa on laajennettu ja laiduntaville lampaille rakennettu
uusi lammaskatos. Hankkeen myötä vielä Honkalanrannan pitkospuu-urasta tehdään esteetön.

1.5. Tutkimustoiminta ja linnustoselvitykset
•

•
•

Yhdistyksen alueen seitsemästä vakiolinjasta laskettiin vuonna 2020 yhteensä viisi.
Talvilintulaskentoja laskettiin talvella 2019/2020 yhteensä 7 reitillä. Kanta-Hämeessä on
runsaasti vanhoja talvilintureittejä vapaana laskettavaksi. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
aluevastaavaan. Pistelaskentareittien määrä alueellamme on edelleen pyöreä nolla.
Vakiolinjoja laskivat (nimet myöhemmin). Talvilintulaskentoihin osallistuivat (nimet myöhemmin).
Vesilintulaskentoihin osallistuivat (nimet myöhemmin).
Jatkettiin vakioitua linnustonseurantaa Sammalistonsuolla. Seurannasta ja raportoinnista
vastasivat lähinnä Kari Vuorinen ja Hannu Hellstén.
Vanajavesikeskuksen hallinnoiman FRESHABIT LIFE hankkeen tilaamana yhdistys teki
linnustoselvityksen Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä. Selvityksen ja raportoinnin yhdistyksen
puolesta teki Ari Lehtinen.
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Osana Ympäristministeriön HELMI-hanketta Hämeen Ely-keskus tilasi yhdistykseltä
Muulinjärven ja Toivanjoen Natura-alueiden linnustoselvitykset. Selvitykset ja raportoinnin
yhdistyksen puolesta teki Ari Lehtinen.
Normaalin harrastustoiminnan yhteydessä toteutettiin yhdistyksen yhtä päätehtävää eli
toimialueemme lintuhavaintojen keräämistä ja taltiointia.

1.6. Suojelutoiminta
•

Tuettiin yhdistyksen petolinturyhmän haaskaruokintatoimintaa maksamalla haaskojen
toimituksesta aiheutuvia kulukorvauksia.

2. HALLINTO
2.1. Yhdistyskokous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyskokous. Sääntömääräiset yhdistyskokoukset
järjestetään syksyllä ja keväällä.
2.2. Hallitus
Yhdistyksen hallitus on yhdistyskokouksen valitsema toimeenpaneva elin. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä.
Yhdistyksen hallituksen muodostivat Juhani Kairamo (puheenjohtaja, taloudenhoitaja), Sanna Leskinen
(varapuheenjohtaja), Kari Vuorinen (sihteeri), Aki Aintila, Petri Hirva, Reijo Onnela ja Arttu Valonen.
2.3. Toimikunnat ja toimihenkilöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aki Aintila (aluevastaava, suojeluvastaava)
Markku Hyvärinen (IBA-vastaava).
Toiminnantarkastajina toimivat Jyrki Vähäkangas ja Jonna Viisainen sekä
varatoiminnantarkastajina Lauri Kokkala ja Tapio Huuskonen.
Viestintätoimikunta: Jonna Viisainen (puheenjohtaja), Jorma Yrjölä, Petri Hirva, Ulla Vuorinen,
Juhani Kairamo.
Aluerariteettikomitea 2020: (ARK) jäseninä olivat Aki Aintila (puheenjohtaja, sihteeri), Ilkka
Hakala, Lauri Kokkala, Hannu Hellstén ja Markku Hyvärinen.
Havaintotoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat Aki Aintila (pj & siht.), Ilkka Hakala, Hannu Hellstén,
Markku Hyvärinen, Juhani Kairamo, Lauri Kokkala, Timo Larm, Ari Lehtinen ja Martti Rajamäki.
Yhdistyksen retkikummeina toimivat Markku Hyvärinen, Juhani Kairamo, Martti Raekunnas,
Lauri Lindberg, Mervi Vainio, Panu Villanen, Petri Hirva, Kari Vuorinen, Anne Simola ja Reijo
Onnela.
Tiira-yhdistyskäyttäjinä olivat Aki Aintila, Ilkka Hakala, Hannu Hellstén, Markku Hyvärinen,
Juhani Kairamo, Lauri Kokkala, Reijo Kosonen, Kari Vuorinen ja Ari Lehtinen.
Yhdistyksen maalivastaavina toimivat Markku Hyvärinen, Jonna Viisainen, Aki Aintila ja Juhani
Kairamo.
Yhdistyksen edustajina BirdLife Suomen edustajistossa olivat Markku Hyvärinen, Sanna
Leskinen, Kari Vuorinen ja Arttu Valonen.
Yhdistyksen edustajana Sääksisäätiön hallituksessa toimii Ilmari Häkkinen (puheenjohtaja).
Sääksisäätiön toiminnan ja sääntömuutosten seurauksena on yhdistyksellä nykyään vain yksi
paikka säätiön hallituksessa. Säätiön toimitusjohtajana toimii yhdistyksen jäsen Markku
Hyvärinen.

2.4. Henkilökunta
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Vuoden 2020 aikana yhdistyksellä ei ollut palkattua henkilökuntaa.

3. TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu pääsääntöisesti jäsenmaksutuloihin. Muita tulonlähteitä ovat
linnustoselvitykset ja linnunpönttömyynti. Yhdistyksen tulos osoitti 31.12.2020 12,26 euroa alijäämää.
Taseen loppusumma oli 27.873,39, josta vierasta pääomaa oli 1.153,53 euroa.
Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä on 448 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2020
olivat 30 € jäseneltä, 13 € nuorisojäseneltä ja 5 € perhejäseneltä (vapaaehtoinen korotettu jäsenmaksu
45 €). KHLY maksaa jäsenmaksuna BirdLife Suomelle 13 € per jäsen (pois lukien perhejäsen).

4. JÄSENYYDET JA YHTEYDET
KHLY 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. KHLY tekee myös yhteistyötä
paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja kuntien kanssa.

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.

Hallitus
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