Hyväksytty edustajiston kokouksessa 19.3.2017 (tavoitteet) ja 19.11.2017 (keinot)

Yhdessä vahvempi Birdlife
- Birdlife Suomen strategia 2017–2020
1. TOIMINTA-AJATUS
Olemme kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestö. Tavoitteenamme on linnustonsuojelun,
lintuharrastuksen ja tutkimuksen avulla edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja
kestävää kehitystä.
1.1 Iskulause
Yhdessä lintujen puolesta.

2. VISIO
Tätä tavoittelemme:
• Ihmiskunta elää luonnonvaroja 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.
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

4.1 Suojelu ja tutkimus
TAVOITTEET:
1. Turvaamme linnuille tärkeät alueet ja reitit.
2. Toimimme linnuston uhanalaistumisen pysäyttämiseksi ja elinvoimaisten lintukantojen
saavuttamiseksi.
3. Kehitämme ja monipuolistamme suojeluviestintäämme.
KEINOT:
Tavoite: 1. Turvaamme linnuille tärkeät alueet ja reitit.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Tehdään kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA) päivitys
- Päivitetään ja toteutetaan IBA-alueiden linnustonseurantasuunnitelmaa
- Tuetaan jäsenyhdistyksiä maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeen toteuttamisessa
- Kannustetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään Lintualuetietokantaa
- Vaaditaan yhteiskunnalta lisäpanostusta suojelualueiden hoitamiseen
- Osallistutaan maakuntakaavaprosesseihin keskittyen tärkeiden lintualueiden säilymiseen ja
lentoreittien turvallisuuteen
- Laaditaan jäsenyhdistyksille lintualuekeskeinen kaavaohjeistus
- Koostetaan yhteenveto tärkeimmistä lintuja koskevista oikeuspäätöksistä
- Tehdään selvitys omien suojelualueiden hankinnan mahdollisuuksista ja keinoista
- Osallistutaan BirdLifen Euroopan ja Afrikan välisen muuttoreitin suojeluun keskittyvään
hankkeeseen ja viestitään muuttoreiteistä ja muuttolinnuille tärkeistä alueista
Jäsenyhdistykset
- Osoittaa alueeltaan maakunnallisesti tärkeitä lintujen kerääntymisalueita
- Tärkeiden lintualueiden säilymisen edistäminen, linnuston seuranta ja tietojen päivittäminen
Lintualuetietokantaan
- Kaavoituksen ja muun maankäytön seuranta ja toiminta tärkeän lintualueen ollessa uhattuna
- Linnuille ja lintuharrastajille tärkeän kohteen hoitaminen talkoilla
- Tehdä tärkeiden lintualueiden hoitoon ja käyttöön liittyviä aloitteita viranomaisille
Tavoite 2. Toimimme linnuston uhanalaistumisen pysäyttämiseksi ja elinvoimaisten
lintukantojen saavuttamiseksi.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Tehdään ehdotuksia toimenpiteiksi seuraavalle maatalouden tukikaudelle
- Tuetaan ja kehitetään metsien FSC-sertifiointia
- Lajisuojelua edistetään lippulaivalajien avulla
- Korostetaan viestinnässä kosteikkojen tärkeyttä
- Tehdään aloitteita kosteikkojen hoitorahoituksen kasvattamiseksi
- Vahvistetaan tiedotusta uhanalaisista lajeista ja niiden uhkista
- Toteutetaan Vuoden lintu –hankkeita tarpeen mukaan
- Käytetään Tiira-lintutietopalvelun aineistoja lintujen suojelun edistämiseksi
Jäsenyhdistykset
- Edistää BirdLifen lajisuojelun lippulaivalajien inventointia ja suojelua
- Viestiä kosteikko- ja maatalouslinnuston tilanteesta.
- Tiira-aineiston laadusta huolehtiminen.
Tavoite 3. Kehitämme ja monipuolistamme suojeluviestintäämme.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Laaditaan suojeluviestinnälle suunnitelma (keinoista, toistettavista viesteistä yms.)
- Lisätään suojelutyöhön ja lintujen tilaan liittyvää viestintää
- Lisätään viestintää jäsenyhdistysten ja BirdLife Internationalin suojelutyöstä
- Järjestetään joka toinen vuosi jäsenyhdistysten suojelutapaaminen

- Kehitetään toimittajayhteistyötä
- Kehitetään vaikuttajayhteistyötä
- Kootaan verkkosivuille luettelo suojeluun liittyvistä vapaaehtoistöistä, joihin voi osallistua
- Kerätään loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen hoitajat yhteen valtakunnalliseksi
verkostoksi
Jäsenyhdistykset
- Tiedottaa keskusjärjestöä ajankohtaisista suojeluaiheista ja yhdistyksen suojelutyöstä
- Tuoda suojeluviestinnässä esiin BirdLife–yhteisö ja yhdistyksen rooli osana yhteisöä
- Osallistua valtakunnallisiin suojelutapaamisiin
- Hyödyntää jäsenistöä suojeluvaikuttamisessa
- Koota sivuilleen luetteloa siitä, minkälaisia suojeluun liittyviä vapaaehtoistehtäviä on
kiinnostuneille tarjolla
- Kerätään loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen hoitajat yhteen paikallisiksi verkostoiksi

4.2 Lintuharrastuksen edistäminen
TAVOITTEET:
1. Jatkamme Suomen parhaiden lintutapahtumien järjestämistä ja kehittämistä.
2. Parannamme Tiira-lintutietopalvelun monipuolisuutta ja käytettävyyttä sekä havaintoaineiston
laatua. Julkaisemme Tiiran uuden version 2018–2019.
3. Aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrä kasvaa.
4. Kehitämme uusia mahdollisuuksia oppia tuntemaan lintuja ja lintuharrastusta.
KEINOT:
Tavoite: 1. Jatkamme Suomen parhaiden lintutapahtumien järjestämistä ja kehittämistä.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Kehitämme olemassa olevia tapahtumia.
- Koordinoimme tapahtumamateriaalin tekemistä ja jakelua.
- Kehitämme mobiilisovelluksia tapahtumien toteuttamisessa.
- Lisäämme markkinointia ja markkinointikanavia.
Jäsenyhdistykset
- Viestimme kaikista BirdLifen tapahtumista.
- Järjestämme tapahtumia tukevaa oheistoimintaa.
Tavoite 2. Parannamme Tiira-lintutietopalvelun monipuolisuutta ja käytettävyyttä sekä
havaintoaineiston laatua. Julkaisemme Tiiran uuden version 2018–2019.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Teemme ja kehitämme Tiiran uutta versiota.
- Yhtenäistämme havaintoaineiston laadunvalvontaa ja järjestämme yhdistyskäyttäjäkoulutusta.
- Teemme opetusmateriaalia Tiiran käytöstä.
- Aktivoimme ja annamme tukea Tiiran kehittämiseen osallistuville vapaaehtoisille.
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.
Tavoite 3. Aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrä kasvaa.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Kehitämme nuorisotoimintamallin.
- Kehitämme ja lisäämme valtakunnallista nuorisotoimintaa (100lajia, Tunnistuskisa kouluissa,
Pihabongauksen koululaispäivät).
- Tuemme paikallisten nuorisojaostojen perustamista ja toimintaa.
- Järjestämme nuorten leiri- ja kurssikoulutusta.
- Suunnittelemme kansainvälisen nuorten leirin mm. pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

Jäsenyhdistykset
- Perustamme ja ylläpidämme nuorisojaostoja.
- Annamme enemmän vastuutehtäviä nuorille.
- Järjestämme nuorten leirejä ja kursseja.
- Kehitämme yhteistyötä muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Tavoite 4. Kehitämme uusia mahdollisuuksia oppia tuntemaan lintuja ja lintuharrastusta.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Järjestämme verkkolintukurssin.
- Autamme harrastajia syventämään osaamistaan.
- Kehitämme lintujen määritystä tukevia palveluja sosiaalisessa mediassa.
- Toteutamme retkiopaskoulutusta ja tuemme retkikummeja.
Jäsenyhdistykset
- Ylläpidämme retkikummitoimintaa.
- Järjestämme toimintaa, joka auttaa syventämään harrastajien osaamista.
- Aktivoimme jäseniä osallistumaan sosiaaliseen mediaan vastaamaan määritys- ym.
kysymyksiin.
4.3 Viestintä
TAVOITTEET:
1. Vahvistamme merkittävästi BirdLifen brändiä Suomessa.
2. Hankimme viestintään lisää resursseja, kanavia ja ammattimaisuutta. Panostamme
sosiaaliseen mediaan ja muuhun sähköiseen viestintään.
3. Luomme jäsenistölle lisää mahdollisuuksia sisällöntuotantoon osallistumiseen ja
yhteydenpitoon.
KEINOT:
Tavoite 1. Vahvistamme merkittävästi BirdLifen brändiä Suomessa.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Laadimme graafisen ohjeistuksen ja suosituksen BirdLifen nimen ja logon käytöstä.
- Lisäämme logotuotteita.
- Käytämme BirdLife-nimeä kansainvälisistä ja paikallisista jäsenjärjestöistä puhuttaessa.
- Lisäämme viestintää BirdLife-yhteisön kansainvälisistä ja paikallisista saavutuksista.
Jäsenyhdistykset
- Tuomme BirdLife-yhteisön saavutuksia ja toimintaa esille.
- Vahvistamme BirdLifen nimen ja logon käyttöä toiminnassa.
- Yhtenäistämme viestinnällistä ulkoasua.
Tavoite 2. Hankimme viestintään lisää resursseja, kanavia ja ammattimaisuutta.
Panostamme sosiaaliseen mediaan ja muuhun sähköiseen viestintään.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Järjestämme viestintätyöpajan.
- Teemme viestintäsuunnitelman jäsenyhdistysten käyttöön.
- Lisäämme vapaaehtoisten määrää viestinnässä.
- Tarjoamme jäsenyhdistyksille sosiaalisen median viestintäkoulutusta.
- Otamme käyttöön uutiskirjeen.
- Edistämme jäsenyhdistysten julkaisujen digitointia ja niiden vientiä Lintulehtiportaaliin.
Jäsenyhdistykset
- Käytämme viestintäsuunnitelmaa.
- Käytämme aktiivisesti sosiaalista mediaa.
- Edistämme sähköistä julkaisemista.
- Digitoimme jäsenlehdet ja viemme ne Lintulehtiportaaliin.

Tavoite 3. Luomme jäsenistölle lisää mahdollisuuksia sisällöntuotantoon osallistumiseen
ja yhteydenpitoon.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Otamme käyttöön sähköisiä sisällöntuottopalveluja lintuharrastajille.
- Järjestämme sisällöntuottamisesta koulutusta.
Jäsenyhdistykset
- Aktivoimme ja tuemme jäseniä tuottamaan sisältöä lehtiin ja palveluihin.
- Tiedotamme yhdistyksen yhteydenpitokanavista.
4.4 Järjestötoiminta
TAVOITTEET:
1. Kehitämme jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja löydämme jäsenyhdistyksiin uusia
aktiivisia toimijoita.
2. Kehitämme jäsenyhdistyksille tarjottavia palveluja.
3. Jäsenyhdistystemme yhteenlaskettu jäsenmäärä on vähintään 16 000.
KEINOT:
Tavoite 1. Kehitämme jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja löydämme
jäsenyhdistyksiin uusia aktiivisia toimijoita.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Järjestämme koulutusta vapaaehtoistoiminnasta.
- Perustamme onnistuneiden toimintamallien tietopankin.
Jäsenyhdistykset
- Kartoitamme, mihin tehtäviin tarvitaan toimijoita, ja tarjoamme eri tapoja osallistua.
- Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja osallistumme valtakunnallisiin koulutuksiin.
- Kehitämme hallitustyöskentelyä jakamalla toiminnan vastuualueet.
- Luovumme yhdistyksen kannalta vähemmän tärkeästä toiminnasta, mikäli sille ei ole tekijöitä.
Tavoite 2. Kehitämme jäsenyhdistyksille tarjottavia palveluja.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Kehitämme nykyisiä palveluja ja järjestämme koulutusta niiden käytöstä.
- Selvitämme, tarvitsevatko jäsenyhdistykset uusia palveluja.
Jäsenyhdistykset
- Käytämme tarjottuja BirdLifen palveluja.
Tavoite 3. Jäsenyhdistystemme yhteenlaskettu jäsenmäärä on vähintään 16 000.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Kohdistamme jäsenhankintaa lintuharrastuksesta kiinnostuneille.
- Tuemme jäsenyhdistysten jäsenhankintaa.
- Kokoamme ja jaamme tietoa jäsenyhdistysten onnistuneesta jäsenhankinnasta.
Jäsenyhdistykset
- Sitoudumme jäsenmäärän kasvutavoitteeseen.
- Teemme jäsenhankintaa kaikissa yhdistyksen tapahtumissa.
- Tuotamme retkiä ja muita peruspalveluita jäsenille.
4.5 Varainhankinta
TAVOITTEET:
1. Kehitämme varainhankinnan muotoja, jotka kasvattavat sekä keskusjärjestön että
jäsenyhdistysten varoja.
2. Hankimme keskusjärjestön käyttöön kolmen henkilötyövuoden verran lisää resursseja, jotka

ohjataan viestintään, varainhankintaan ja suojelutyöhön.

KEINOT:
Tavoite 1. Kehitämme varainhankinnan muotoja, jotka kasvattavat sekä keskusjärjestön
että jäsenyhdistysten varoja.
Valtakunnan tason toimenpiteet
- Teemme varainhankintasuunnitelman.
- Koordinoimme ja toteutamme paikallisia jäsenkeräyksiä.
- Kehitämme uusia tukimuotoja.
- Kehitämme toimintaa kampanjaluonteisempaan suuntaan, ja yhdistämme kampanjoihin
varainkeruun.
- Kokoamme tietoa potentiaalisista rahoitusmahdollisuuksista ja teemme jäsenyhdistyksille
mallihakemuksia. Neuvomme julkisten tukien hakemisessa ja niiden taloushallinnossa.
- Hyödynnetään ulkopuolista hankerahoitusta.
Jäsenyhdistykset
- Huolehdimme yhdistyksen toimintaedellytyksistä riittävän suurella jäsenmaksulla.
- Tarjoamme mahdollisuutta maksaa vapaaehtoisesti korkeampaa jäsenmaksua.
- Järjestämme jäsenkeräyksiä.
- Hyödynnämme yhteiskunnan tukia ja hankeavustuksia.
- Mahdollistamme valtakunnalliset keräykset yhdistyksen jäsenille.
Tavoite 2. Hankimme keskusjärjestön käyttöön kolmen henkilötyövuoden verran lisää
resursseja, jotka ohjataan viestintään, varainhankintaan ja suojelutyöhön.
Toteutamme em. keinojen avulla.

