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Yhdessä vahvempi BirdLife
BirdLife Suomen strategia 2021–2023
1. Toiminta-ajatus
Olemme kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestö. Tavoitteenamme on linnustonsuojelun,
lintuharrastuksen ja tutkimuksen avulla edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja
kestävää kehitystä.

2. Visio
Tätä tavoittelemme:
• Ihmiskunta elää luonnovaroja säästäen ja säilyttää luonnon monimuotoisuuden
tuleville sukupolville.
• BirdLife yhdistää kaikki linnuista kiinnostuneet.

3. Arvot ja periaatteet
BirdLife Suomi on:
Ympäristötietoinen
• Toimintamme tähtää luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja lintujen
hyvinvointiin.
• Haluamme turvata kaikille oikeuden lähiluontoon ja monipuolisiin luontokokemuksiin.
• Toimimme ympäristöystävällisesti
Asiantunteva
• Työmme perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.
• Tuotamme aktiivisesti tietoa. Teemme tiedosta ymmärrettävää ja saavutettavaa.
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Avoin, välittävä ja demokraattinen
• Olemme kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestö, jossa arvostetaan kaikkia
osallistumistapoja.
• Olemme aito kansalaisjärjestö, jossa valta on jäsenillä. Tuhannet vapaaehtoiset ovat
vahvuutemme.
• Toimimme ja viestimme toiminnastamme avoimesti.
• Autamme yleisöä lintuihin ja linnustonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
Riippumaton
• Järjestömme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Yhteistyökykyinen
• Edistämme tavoitteitamme yhteistyön ja vuoropuhelun kautta.
• Toimintamme periaatteita ovat ratkaisukeskeisyys, kriittisyys ja rakentavuus.
Kansainvälinen
• Luonto ja luonnonsuojelu kuuluvat jokaiselle kansallisuudesta riippumatta.
• Suojelemme lintuja ja muuta luontoa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

4. Strategiakauden tavoitteet
•

TAVOITE 1. Turvaamme linnuille tärkeät alueet ja toimimme punaisen listan lajien
lukumäärän vähentämiseksi.

•

TAVOITE 2. Toimimme ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutoksen
aiheuttamien haitallisten luontovaikutusten minimoimiseksi.

•

TAVOITE 3. Tiira-lintutietopalvelun käytettävyys paranee ja ominaisuudet
monipuolistuvat.

•

TAVOITE 4. Aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrä kasvaa.

•

TAVOITE 5. Lisäämme erityisesti suojeluviestintää ja vahvistamme BirdLife-brändiä.

•

TAVOITE 6. Kehitämme jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja löydämme
yhdistyksiin uusia aktiivisia toimijoita.

•

TAVOITE 7. Tehostamme varainhankintaa ja kehitämme varainhankinnan muotoja,
jotka kasvattavat sekä keskusjärjestön että jäsenyhdistysten varoja.
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Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
4.1 Suojelu ja tutkimus
TAVOITE 1. Turvaamme linnuille tärkeät alueet ja toimimme punaisen listan lajien
lukumäärän vähentämiseksi.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Seuraamme tärkeiden lintualueiden (IBA- ja MAALI-alueiden) linnustoa, päivitämme
verkostoa linnuston muuttuessa ja ylläpidämme ajantasaiset tiedot alueiden
linnustosta.
● Toimimme tärkeiden lintualueiden turvaamiseksi.
● Edistämme lintuvesien hoitoa ja korostamme viestinnässä kosteikkolajiston
uhanalaisuutta.
● Käytämme Tiira-lintutietopalvelun aineistoja lintujen suojelun edistämiseksi ja
huolehdimme Tiira-aineiston laadusta.
● Osallistumme maakuntakaavaprosesseihin ja tärkeitä lintualueita ja niiden lähialueita
koskevaan kaavoitukseen.
● Koostamme / ylläpidämme yhteenvetoa tärkeimmistä lintuja koskevista
oikeuspäätöksistä.
● Tuemme ja kehitämme metsien FSC-sertifiointia.
● Tuotamme tietoa, jotta linnut voidaan ottaa paremmin huomioon metsä- ja
maataloudessa / ihmistoiminnassa.
● Viestimme tärkeisiin lintualueisiin ja lintulajeihin kohdistuvista uhkista sekä
suojelusaavutuksista ja hyvistä käytännöistä.
Jäsenyhdistykset
● Vaikutamme maankäyttöön ja tärkeisiin lintualueisiin kohdistuviin uhkiin.
● Seuraamme tärkeiden lintualueiden linnustoa, päivitämme alueluetteloa tarvittaessa ja
ylläpidämme linnustotietoja lintualuetietokannassa.
● Hoidamme talkoilla jokaisessa jäsenyhdistyksessä vähintään yhtä linnuille ja
lintuharrastajille tärkeää kohdetta.
● Huolehdimme Tiira-aineiston laadusta.
● Teemme tärkeiden lintualueiden hoitoon ja käyttöön liittyviä aloitteita viranomaisille.
● Edistämme uhanalaisten, BirdLifen tärkeiksi katsomien lajien seurantaa ja suojelua.
● Viestimme linnuston tilasta ja tärkeistä lintukohteista paikallistasolla.

TAVOITE 2. Toimimme ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutoksen
aiheuttamien haitallisten luontovaikutusten minimoimiseksi.
Toimenpiteet
● Otamme hiilijalanjäljen pienentämisen luonnon monimuotoisuuden suojelun rinnalle
läpileikkaavaksi teemaksi kaikessa toiminnassamme.
● Tehostamme ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää.
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4.2 Lintuharrastuksen edistäminen
TAVOITE 3. Tiira-lintutietopalvelun käytettävyys paranee ja ominaisuudet
monipuolistuvat.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Teemme ja kehitämme Tiiran uutta versiota.
● Yhtenäistämme havaintoaineiston laadunvalvontaa ja järjestämme
yhdistyskäyttäjäkoulutusta.
● Teemme opetusmateriaalia Tiiran käytöstä.
● Kehitämme lintuhavaintojen monipuolista keruuta ja havaintoaineistojen
yhteiskäyttöä.
Jäsenyhdistykset
● Keskitämme havaintoaineiston tallentamisen Tiiraan.
● Valvomme havaintoaineiston laatua ja aktivoimme yhdistyskäyttäjiä.
● Järjestämme Tiira-koulutusta jäsenille. Kannustamme jäseniä käyttämään Tiiraa.
● Käytämme Tiiran aineistoa aktiivisesti tiedottamisessa ja julkaisuissa sekä
lintuharrastuksen ja -tuntemuksen edistämisessä.

TAVOITE 4. Aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrä kasvaa.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Kehitämme ja lisäämme valtakunnallista nuorisotoimintaa (Lintuvisa kouluille,
Pihabongauksen koululaisviikko, Lasten lintuviikko, Tunnista 100 lintulajia yms).
● Tuemme paikallisia nuorisoryhmiä sekä nuorten leirejä ja kursseja.
● Tuotamme materiaalia lintukursseille, myös verkkokursseille.
Jäsenyhdistykset
● Perustamme ja ylläpidämme nuorisoryhmiä.
● Annamme enemmän vastuutehtäviä nuorille.
● Järjestämme nuorten leirejä ja kursseja.
● Järjestämme lintukursseja.

4.3 Järjestötoiminta ja viestintä
TAVOITE 5. Lisäämme erityisesti suojeluviestintää ja vahvistamme BirdLife-brändiä.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Lisäämme suojeluviestinnän resursseja. Viestimme jäsenyhdistysten, BirdLife Suomen
ja BirdLife Internationalin suojelutyöstä ja saavutuksista.
● Käytämme Birdlife-nimeä kansainvälisistä ja paikallisista jäsenjärjestöistä puhuttaessa.
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Lisäämme vastuullisesti tuotettuja logotuotteita.
Järjestämme laadukkaita valtakunnallisia tapahtumia jäsenistölle ja muille linnuista
kiinnostuneille.

Jäsenyhdistykset
● Tiedotamme ajankohtaisista suojeluasioista ja yhdistyksen suojelutyöstä ja välitämme
tiedot keskusjärjestölle.
● Tuomme BirdLife-yhteisön saavutuksia ja toimintaa esille.
● Vahvistamme BirdLifen nimen ja logon käyttöä toiminnassa.
● Yhtenäistämme BirdLife-yhteisön viestinnällistä ulkoasua.
● Digitoimme jäsenlehdet ja viemme ne Lintulehtiportaaliin.

TAVOITE 6. Kehitämme jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja löydämme yhdistyksiin
uusia aktiivisia toimijoita.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Järjestämme koulutusta vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä.
● Järjestämme retkiopaskoulutusta ja tuemme retkikummeja.
● Kokoamme verkkosivuille tietoa erilaisista tavoista osallistua vapaaehtoistyöhön.
● Perustamme onnistuneiden toimintamallien tietopankin.
Jäsenyhdistykset
● Välitämme vapaaehtoisistamme, muistamme kiittää ja antaa palautetta.
● Järjestämme vapaaehtoisille perehdytystä ja koulutusta, ja osallistumme
valtakunnallisiin koulutuksiin.
● Rekrytoimme ja tuemme retkikummeja. Järjestämme säännöllisesti retkiä ja muita
tapahtumia.
● Kehitämme hallitustyöskentelyä jakamalla toiminnan vastuualueet.
● Luovumme yhdistyksen kannalta vähemmän tärkeästä toiminnasta, mikäli sille ei ole
tekijöitä.

4.4 Varainhankinta
TAVOITE 7. Tehostamme varainhankintaa ja kehitämme varainhankinnan muotoja, jotka
kasvattavat sekä keskusjärjestön että jäsenyhdistysten varoja.
Valtakunnan tason toimenpiteet
● Kehitämme toimintaa kampanjaluonteisempaan suuntaan ja yhdistämme
kampanjoihin varainkeruun.
● Hyödynnämme ulkopuolista hankerahoitusta.
● Hyödynnämme valtakunnallisia tapahtumia (Pihabongaus yms.) varainhankinnassa.
● Koordinoimme ja toteutamme paikallisia jäsenkeräyksiä.
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Jäsenyhdistykset
● Tarjoamme jäsenyyttä kaikille yhdistyksen toimintaan osallistuville.
● Huolehdimme yhdistyksen toimintaedellytyksistä riittävän suurella jäsenmaksulla.
● Tarjoamme mahdollisuutta maksaa vapaaehtoisesti korkeampaa jäsenmaksua.
● Järjestämme jäsenkeräyksiä. Mahdollistamme valtakunnalliset keräykset yhdistyksen
jäsenille.
● Viestimme kaikista BirdLifen tapahtumista. Järjestämme tapahtumia tukevaa
oheistoimintaa.
● Hyödynnämme yhteiskunnan tukia ja hankeavustuksia.

