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1. Yleistä
BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä valtakunnallinen
nuorisotyötä tekevä järjestö. BirdLife Suomen jäseniä ovat 30 lintutieteellistä ja lintuharrastajien
yhdistystä, joissa on yli 14 000 henkilöjäsentä. Lisäksi BirdLife Suomella on 8 000 vuosi- ja
kuukausitukijaa. Jäsenyhdistysten valitseman edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa
toteuttavat BirdLife Suomen hallitus ja henkilökunta, järjestön jäsenyhdistykset,
luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.
BirdLife Suomi edistää linnustonsuojelua, lintuharrastusta ja -tutkimusta sekä toimii luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta. Vuosi 2021 on BirdLife
Suomen 49. toimintavuosi.
BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin
ympäristöjärjestöjen verkosto sekä johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife Internationalin
jäsenjärjestöt toimivat yli sadassa maassa. BirdLife keskittyy luonnon monimuotoisuuden,
lintulajien, linnuille tärkeiden alueiden ja lintujen elinympäristöjen suojeluun sekä ihmiselle
välttämättömien ekosysteemipalvelujen turvaamiseen. BirdLife Suomi toteuttaa BirdLife
Internationalin Euroopan toimintaohjelmaa.
BirdLife Suomen toimintaa ohjaa vuosien 2021–2023 toimintastrategia, josta päätetään
syyskokouksessa 2020. Vuoden 2021 tavoitteet on johdettu BirdLife Suomen
toimintastrategiasta ja soveltuvin osin BirdLife Internationalin Euroopan toimintaohjelmasta.

2. Linnustonsuojelu ja -tutkimus
BirdLifen suojelutyö perustuu tutkimukseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Suojelutyön
päätavoitteet tulevat toimintastrategiasta 2021–2023. Suojelutyö tukee myös BirdLife
Internationalin tavoitteita.
BirdLife keskittyy suojelutyössä tärkeisiin lintualueisiin, uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin sekä
elinympäristöjen, alueiden ja luonnonvarojen ekologisesti kestävään käyttöön. Suojelutyö edistää
ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä ilmaston muuttuessa.
Suojelutyössä korostuu viestintä, kansainvälinen yhteistyö sekä jäsenyhdistysten ja suojelutyötä
tekevien vapaaehtoisten rooli.
BirdLifen tutkimustyön päätavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa linnuston- ja
luonnonsuojelun tueksi. Tutkimustyössä korostuu linnuston tilan seuranta ja lintujen esiintymistä
koskevan tiedon kokoaminen.

2.1 Lintulajit
Seurataan Suomen linnuston muutoksia yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon
(Luomus) kanssa. Kannustetaan lintuharrastajia ja -yhdistyksiä osallistumaan pesimäaikaisiin
laskentoihin, erityisesti kansainvälisesti tärkeiden IBA-alueiden inventointeihin, vakiolinjojen
laskentaan ja vesilintulaskentoihin. Ylläpidetään lintulaskijat-sähköpostilistaa ja valitaan vuoden
lintulaskija yhdessä Luomuksen kanssa. Julkaistaan seurantojen ajankohtaisia tuloksia sekä
Linnut-vuosikirjassa että omissa lehdissä.
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Kerätään tietoa uhanalaisten ja harvalukuisten lajien esiintymisestä Suomessa ja julkaistaan
yhteenveto vuoden 2020 havainnoista Linnut-vuosikirjassa 2020.
Toteutetaan vuoden lintu -hanke, jossa selvitetään pikkutikan nykyinen esiintyminen
Suomessa ja tiedotetaan lajin elinvaatimuksista ja suojelutarpeesta.
Edistetään heinäkurpan elinympäristöjen suojelua toimeenpanemalla vuonna 2017 laadittua
suojelusuunnitelmaa. Jatketaan GPS-seurantatutkimusta, jolla selvitetään heinäkurppien
kesäaikaista liikkumista. Tärkeimmillä soidinalueilla tuetaan viljelijöiden ja maanomistajien
toimenpiteitä heinäkurpan hyväksi.
Työskennellään lintujen metsästyksen epäkohtien korjaamiseksi ja edistetään uhanalaisten
riistalintulajien suojelua. Laaditaan verkkosivuille metsästyksen epäkohtia esitteleviä
tietopaketteja. Jatketaan toimenpiteitä haahkan kesämetsästyksen lopettamiseksi.
Seurataan lintujen aiheuttamia ongelmia koskevaa julkista keskustelua sekä myönnettäviä
poikkeuslupia. Oikaistaan keskustelussa esiintyviä vääriä tietoja ja puututaan riittämättömin
perustein myönnettyihin poikkeuslupiin.
Jatketaan valkoposkihanhen pesimäkannan seurantaa toteuttamalla valtakunnallinen
syyslaskenta elo–syyskuun vaihteessa.
Tietoa lintukannoista ja niiden muutoksista kerätään myös BirdLifen valtakunnallisten
tapahtumien, Piha- ja Pönttöbongauksen (ks. 3.1.) sekä Tiira-lintutietopalvelun (3.2.) avulla.
BirdLifen rariteettikomitea tarkastaa ja julkaisee kaikki Suomessa tehdyt valtakunnallisesti
harvinaiset lintuhavainnot ja pitää yllä virallista luetteloa Suomessa havaituista lintulajeista ja
alalajeista. Rariteettikomitea osallistuu myös Euroopan rariteettikomiteoiden liiton (Association
of European Rarities Committees, AERC) toimintaan.

2.2 Tärkeät lintualueet
Jatketaan työtä tärkeiden lintualueiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi.
Jatketaan vuonna 2019 aloitettua Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA,
Important Bird and Biodiversity Areas) verkoston ajantasaistamista. Suomen IBA-alueiden
verkosto päivitetään vuoden 2021 aikana, mikäli kansainvälisten IBA-kriteerien päivitys
valmistuu ajoissa. Saatetaan IBA-seurantojen tulokset tutkimusta, seurantaa ja suojelutyötä
tekevien tahojen käyttöön.
IBA-alueiden linnustoa seurataan seurantasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2021 tavoitteena on
tehdä laskentoja noin kymmenellä IBA-alueella. Laskennoissa priorisoidaan IBA-päivityksen
kannalta olennaiset kohteet.
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) -hankkeessa kukin BirdLifen jäsenyhdistys osoittaa
toimialueeltaan maakunnallisesti erityisen tärkeät lintualueet ja julkaisee alueiden
paikkatietorajaukset sekä ajantasaiset tiedot alueiden linnustosta. Hankkeen edistämiseksi
sovitaan tärkeiden kerääntymäalueiden osoittamisesta niiden jäsenyhdistysten kanssa, jotka
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eivät vielä ole toteuttaneet hanketta. Muita jäsenyhdistyksiä avustetaan tietojen ylläpidossa ja
kannustetaan tarvittaessa päivittämään MAALI-verkostoa.
Seurataan maakuntakaavoitusta ja erityisesti tärkeille lintualueille tai niiden läheisyyteen
kohdistuvia muita suunnitelmia. Jäsenyhdistykset seuraavat tärkeiden lintualueiden kaavoitusta
omilla toimialueillaan.
Annetaan lausuntoja lintualueiden suojelua, kaavoitusta ja muita hankkeita koskevista
suunnitelmista ja aloitteista. Avustetaan jäsenyhdistyksiä lausuntojen ja valitusten teossa.
Vaikutetaan tuulivoiman sijoittamiseen, jotta tuulivoimaloita ei rakenneta tärkeiden lintualueiden
ja päämuuttoreittien läheisyyteen tai muihin linnustolle haitallisiin paikkoihin.

2.3 Elinympäristöt
Toimitaan lintuvesien hoidon tehostamiseksi vaikuttamalla erityisesti ympäristöministeriön
HELMI-ohjelman toteuttamiseen ja tuottamalla tietoa lintuvesien kunnostuksen suunnittelun
avuksi. Huolehditaan siitä, että lintuvesien kunnostuksen rahoitus jatkuu myös tulevina vuosina ja
että niiden hoito- ja käyttösuunnitelmat toteutetaan.
Edistetään metsästyshäirinnältä vapaan vesilintujen syyslevähdysalueverkoston laatimista
Suomeen viestintä- ja koulutushankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Metsästäjäliiton
kanssa.
Osallistutaan kosteikkosuojelua edistävän kansallisen Ramsar-työryhmän toimintaan.
Vaikutetaan maatalouden ympäristönsuojelua koskevaan kansalliseen päätöksentekoon ja
osallistutaan BirdLife Internationalin työhön EU:n maatalouspolitiikan kehittämiseksi, jotta
luonnon monimuotoisuus maatalousympäristössä huomioidaan jatkossa paremmin. Kansallisesti
keskitytään taantuvien peltolintujen elinympäristöjä parantaviin sekä suurikokoisten lintujen
aiheuttamia vahinkoja vähentäviin toimenpiteisiin.
Aloitetaan hanke, jossa kootaan tietopaketteja metsälintulajien elinvaatimuksista, ja laaditaan
metsänomistajille ohje siitä, miten linnut voidaan parhaiten huomioida
metsätaloustoimenpiteissä.
Tehdään yhteistyötä metsien suojelussa muiden ympäristöjärjestöjen kanssa, ja osallistutaan
järjestöjen yhteisiin aloitteisiin ja lausuntoihin. Osallistutaan Suomen FSC-yhdistyksen toimintaan
ja seurataan FSC-sertifioinnin vaikutuksia metsäluontoon ja metsätalouteen.

2.4 Muu suojelu ja tutkimus
Järjestetään jäsenyhdistysten suojeluvastaaville ja muille suojelusta kiinnostuneille tarkoitettuja
alueellisia suojelutapaamisia.
Lisätään lintujen suojelua koskevaa viestintää.
Tiira-lintutietopalvelua (ks. 3.2) kehitetään tukemaan linnustonsuojelua ja tutkimusta niin, että
Tiiraan ilmoitettuja havaintoja pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti
jäsenyhdistyksille tärkeissä suojelu- ja tutkimuskysymyksissä. Julkaistaan säännöllisesti Tiiran
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aineistoihin perustuvia tutkimustuloksia.
Jatketaan lintuihin kohdistuvien rikosten seurantaa. Yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa
tehostetaan tiedon keruuta ja tallentamista sekä linturikoksista tiedottamista.
Annetaan tarvittaessa lausuntoja ja avustetaan jäsenyhdistyksiä lausuntojen teossa, lupa-asioissa,
lakialoitteissa ja muissa merkittävissä linnustonsuojelua koskevissa hankkeissa. Laaditaan
yhteenveto tärkeimmistä lintuja koskevista oikeustapauksista.
Ylläpidetään Porvoon Söderskärin lintuasemaa. Asemalla kerätään tietoa erityisesti lintujen
muutosta sekä alueella pesivästä ja muutolla levähtävästä linnustosta.
Osallistutaan Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoiman vuonna 2022 alkavan
lintuatlashankkeen valmisteluihin.
Osallistutaan ympäristöjärjestöjen ilmasto- ja suojelukampanjoihin. Laaditaan omalle
toiminnalle ohje, jonka tavoitteena on Suomen BirdLife-yhteisön ilmastovaikutusten
minimointi ja kompensoiminen.
Tehdään kuntavaalityötä, jonka tavoitteena on saada valtuustoihin lisää luonto- ja
ympäristöasioita edistäviä valtuutettuja puoluekannasta riippumatta. Avustetaan
jäsenyhdistyksiä kuntavaalikyselyjen tekemisessä, edistetään kuntatason luonnonsuojelullisia
vaaliteemoja sekä viestitään puolueiden ja ehdokkaiden kannoista äänestäjille.

2.5 Kansainväliset suojeluasiat
Osallistutaan Euroopan BirdLifen työryhmien, kuten maatalouden työryhmän (Agriculture Task
Force, ATF) ja luontotyöryhmän (NatureTask Force, NTF), työskentelyyn.
Selvitetään edellytyksiä uusille luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistäville
kehitysyhteistyöhankkeille yhteistyössä muiden Pohjoismaiden BirdLife-järjestöjen kanssa.
Osallistutaan kansalaisjärjestöjen yhteistyösäätiö Siemenpuusäätiön toimintaan.
Parannetaan BirdLifen kansainvälisten suojeluohjelmien ja BirdLife Internationalin tuntemusta
päättäjien, jäsenistön ja suuren yleisön keskuudessa. Tuetaan tarvittaessa eri maiden BirdLifejärjestöjen kampanjoita merkittävimpien lintualueiden tai linnustonsuojelukysymysten puolesta.
Osallistutaan BirdLifen Euroopan ja Afrikan välisen muuttoreitin suojeluun keskittyvään
hankkeeseen ja viestitään muuttoreiteistä ja muuttolinnuille tärkeistä alueista ja muuttoreitin
uhkatekijöistä.

3. Lintuharrastuksen edistäminen
BirdLifen tavoitteena on tarjota lintuharrastukseen liittyviä palveluja parhaiten Suomessa.
Tarjoamalla monipuolisia ja haluttuja palveluja BirdLife jäsenyhdistyksineen vahvistaa jo
saavuttamaansa asemaa lintuharrastajayhteisössä ja houkuttelee toimintansa piiriin uusia
linnuista kiinnostuneita.
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Lintuharrastuksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta lisäämällä kasvatetaan linnustonsuojeluun
myönteisesti suhtautuvien ihmisten määrää sekä saadaan uusia jäseniä ja tukijoita, jotka haluavat
tukea BirdLifen toimintaa ja osallistua siihen. Lintuharrastusta lisäämällä saadaan myös lisää
lintuhavaintoja suojelutyön tueksi.

3.1 Tapahtumat
Järjestetään valtakunnallisia lintuharrastustapahtumia, joiden avulla tehdään BirdLifea ja sen
toimintaa tunnetuksi, hankitaan uusia jäseniä ja tukijoita sekä välitetään tietoa linnuista ja
lintuharrastuksesta.
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna (30.–31.1.) järjestetään 16. kerran Pihabongaustapahtuma, jonka tulosten avulla seurataan talvilinnuston muutoksia. Pihabongauksessa
tarkkaillaan tunnin ajan lintuja kotipihalla tai muulla sopivalla paikalla ja ilmoitetaan havainnot
BirdLifelle. Tämän avoimen, maksuttoman ja valtakunnallisen tapahtuman kohderyhmänä ovat
kaikki luonnosta kiinnostuneet, ja siihen voi osallistua myös ruotsiksi. Pihabongaus on Suomen
suurin luontoharrastustapahtuma: vuonna 2020 osallistujia oli yli 21 000.
Pihabongauksen yhteydessä järjestetään jälleen myös Pihabongauksen koululaisviikko 25.–29.1.
Koululaisviikon tavoitteena on kannustaa opettajia viemään luokkansa ulos havainnoimaan lintuja
ja opiskelemaan tieteellistä havainnointia, sen virhelähteitä ja aineiston käsittelyä.
Tornien taisto järjestetään lauantaina 8.5. Tornien taisto on valtakunnallinen tapahtuma, jossa
kilpaillaan siitä, kuinka monta lintulajia joukkueet havaitsevat lintutorneista kahdeksan tunnin
aikana. Torneissa opastetaan myös yleisöä ja kerrotaan lintuharrastuksesta. Lisäksi tornien
lähiympäristössä järjestetään kaikille avoimia linturetkiä ja -opastuksia. Yhteistyötä jatketaan
Ruotsissa, Tanskassa ja Liettuassa järjestettävien vastaavien tapahtumien kanssa.
Vuonna 2020 Tornien taiston korvanneen Pihojen taiston suosion innoittamana järjestetään
sunnuntaina 16.5. uusi valtakunnallinen pihatapahtuma. Tapahtumassa tarkkaillaan oman
lähiympäristön lintuja sadan metrin säteellä kotoa tai mökiltä itselle sopivana aikana kello 5–17
välillä ja ilmoitetaan havainnot BirdLifelle. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan tarkoituksena on leppoisa
havainnointi, lähiluonnon arvostaminen ja lintuharrastukseen innostaminen.
Lasten lintuviikko järjestetään 17.–23.5. (ks. 3.4)
Pönttöbongaus-tapahtuma järjestetään 5.–6.6. Tapahtuman tavoitteena on saada ihmisiä
kiinnittämään huomiota oman lähiympäristön lintuihin, innostaa pönttöjen ripustamiseen sekä
kerätä tietoa pönttölintujen levinneisyydestä, runsaudesta ja kannanmuutoksista.
Pönttöbongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoitetaan
havainnot BirdLifelle.
Lintumessut järjestetään pääkaupunkiseudulla 28.8. Messuilla esitellään järjestön ja
jäsenyhdistysten toimintaa, harrastusvälineitä, lintumatkailua sekä muuta lintuihin ja
lintuharrastukseen liittyvää. Lintumessut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.
Osallistutaan harkinnan mukaan myös muille messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin, joissa
järjestön toimintaa voidaan esitellä suurelle yleisölle.
Osallistutaan EuroBirdwatch-tapahtumaan lokakuun alussa. Maailman suurinta
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lintuharrastustapahtumaa vietetään noin 40 Euroopan ja Keski-Aasian maassa. Viikonlopun
mittaisen tapahtuman lintuhavainnot koko Euroopasta kootaan yhteen ja samalla tiedotetaan
erityisesti muuttolintuihin kohdistuvista uhkista. Lintuharrastajia kannustetaan retkeilemään
tapahtumaviikonlopun aikana ja tallentamaan havaintonsa Tiira-lintutietopalveluun.
Jäsenyhdistyksiä kannustetaan järjestämään linturetkiä ja muita yleisötapahtumia.
Jäsenyhdistykset ja niiden paikallisryhmät järjestävät jäsenilleen ja yleisölle runsaasti erilaisia
retkiä, kursseja, kilpailuja ja yleisötilaisuuksia.

3.2 Tiira-lintutietopalvelu
Tiira-lintutietopalvelu on vuonna 2006 käyttöön otettu valtakunnallinen lintuhavaintojen
tallennusjärjestelmä (www.tiira.fi). Kaikkien jäsenyhdistysten havaintojen keruu, arkistointi ja
raportointi tapahtuu Tiira-järjestelmällä. Tiirassa on yli 33 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja yli 21
miljoonaa lintuhavaintoa. Vuosittain järjestelmään tallennetaan yli 1,5 miljoona lintuhavaintoa.
Jäsenyhdistysten havaintotoimikunnat ja yhdistyskäyttäjät sekä alueelliset rariteettikomiteat
huolehtivat Tiiraan tallennettujen havaintojen tarkistuksesta, käsittelystä ja arkistoinnista omilla
havaintojenkeruualueillaan.
Tiiran kehittäminen on yksi BirdLifen toiminnan tärkeimmistä tavoitteista. Tiiraa kehitetään
edelleen vastaamaan entistä paremmin sekä lintuharrastajien että jäsenyhdistysten tarpeita
lintuharrastuksen edistämisessä ja linnustonsuojelussa.
Uuden Tiira-version tekemistä jatketaan. Kehitystyön päätavoitteena on helpottaa havaintojen
kirjaamista ja käyttöä sekä parantaa havainto- ja paikkatietoaineiston laatua ja käytettävyyttä
esimerkiksi linnustonsuojelussa. Tiiran kehitystyöhön kohdistettavia resursseja lisätään, ja
tavoitteena on uuden järjestelmän ensimmäisten osien käyttöönotto alkuvuonna 2021.
Tiira-toimikunta osallistuu kehitystyöhön ja uuden järjestelmän testaukseen.

3.3 Retkikummitoiminta
Retkikummitoiminta on BirdLifen merkittävimpiä vapaaehtoistoiminnan ohjelmia. Retkikummit
ovat jäsenyhdistyksissä toimivia, BirdLifeen rekisteröityneitä retkenvetäjiä. Retkikummeina toimii
noin 200 henkilöä. Tavoitteena on, että kaikki jäsenyhdistysten retkenvetäjät ovat myös
retkikummeja.
Retkikummitoiminnan kautta jäsenyhdistyksiin saadaan sitoutettua vapaaehtoistoimijoita.
Retkikummit vetävät pääsääntöisesti kaikille avoimia linturetkiä tai järjestävät muita tapahtumia,
joihin on helppo osallistua. Retkillä ja tapahtumissa osallistujille kerrotaan linnuista,
lintuharrastuksesta ja -yhdistyksestä. Retkillä hankitaan myös uusia jäseniä. Yhteystietonsa
antaneille retkeläisille lähetetään seuraavaksi ilmestyvä BirdLife-lehti.
Toimintaa tuetaan tarjoamalla retkikummien vetämille retkille tapaturmavakuutus ja materiaalia.
Retkikummit, jotka järjestävät ja raportoivat BirdLifelle vuoden aikana ainakin kaksi retkeä, saavat
seuraavan vuoden Linnut-lehden vuosikerran. Lisäksi vähintään neljä retkeä edellisen vuoden
aikana raportoineille tarjotaan mahdollisuus tilata retkiliivi BirdLife Suomen logolla. BirdLifen
verkkosivuilla tarjotaan ohjeita ja vinkkejä tapahtumien järjestämiseen, ja ajankohtaisista asioista
tiedotetaan myös sähköisillä uutiskirjeillä. Uusille retkikummeille lähetetään materiaalipaketti.
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Retkikummitoimintaa kehitetään retkikummeilta saadun palautteen perusteella.
Vuonna 2020 alkaneita alueellisia retkiopaskursseja jatketaan. Kurssilla kiinnostuneet
jäsenyhdistykset ja paikallisryhmät saavat opastusta retkien järjestämisestä,
retkikummitoiminnasta ja uusien retkioppaiden löytämisestä.
Valitaan vuoden retkikummi jäsenyhdistysten ehdotusten perusteella.

3.4 Lasten ja nuorten toiminta
BirdLifen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lintu- ja luontoharrastukseen, hankkia
jäsenyhdistyksiin uusia nuoria jäseniä, kannustaa nykyisiä nuorisojäseniä etenemään
harrastuksessaan ja tarjota myönteisiä luontokokemuksia kestävän luontosuhteen kehittymisen
pohjaksi.
Lasten lintuviikkoa vietetään 17.–23.5. Lasten lintuviikko on valtakunnallinen lasten
lintutapahtuma, jonka järjestävät yhteistyössä BirdLife, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö.
Tapahtumassa innostetaan sekä ohjattuja lapsiryhmiä, kuten koululuokkia ja päiväkotiryhmiä, että
perheitä lähtemään linturetkelle ja tutustumaan lähiseudun luontoon. Osallistumiskynnys on
mahdollisimman matala: tapahtumassa etsitään valmiiksi listattuja merkkejä pesivistä linnuista,
mutta lajeja ei tarvitse tunnistaa. Opettajille ja muille ryhmänvetäjille on myös tarjolla runsaasti
havainnollista materiaalia ja retkivinkkejä tapahtuman verkkosivuilla, ja lähes kaikki materiaali on
tarjolla myös ruotsiksi. Tapahtumaa markkinoidaan muun muassa Vihreä lippu -kouluille ja päiväkodeille, luonto- ja ympäristökouluille sekä luontokerhoille. Tavoitteena on, että
tapahtumaan osallistuu vuonna 2021 yli 4 000 lasta.
Erityisesti nuorisotoiminnan kehittämistä jatketaan. Toiminta pyritään saamaan kattavammaksi,
nuorten omaehtoista toimintaa lisätään ja toiminnan tulosten keräämistä tehostetaan.
Hallituksen apuna toimii nuorisotoimikunta, joka kehittää BirdLife-yhteisön lapsi- ja nuorisotyötä
sekä pyrkii lisäämään nuorten osallistumista järjestön päätöksentekoon.
Nuorisotoimikunta laatii jäsenyhdistysten käyttöön lapsi- ja nuorisotoimintamallin, jonka
tarkoitus on toimia työkaluna uusien nuorten lintuharrastajien löytämisessä ja kannustamisessa
sekä harrastukseen liittyvien taitojen kehittämisessä. Toimikunta vastaa myös nuorten
lintuharrastajien kahden vuosittaisen tapahtuman (talvi- ja kesätapahtuma) järjestämisestä.
Nuorten lintuharrastajien Facebook-ryhmää markkinoidaan ja näkyvyyttä lisätään nuorten eniten
käyttämillä sosiaalisen median kanavilla yhteydenpidon ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Kannustetaan jäsenyhdistyksiä perustamaan ja ylläpitämään paikallisia nuorisojaostoja, kerhoja ja -toimikuntia, joille osoitetaan budjetissa varoja toimintaan. BirdLife tukee toimintaa
50 euroa / nuorisoryhmän jäsen, kuitenkin vähintään 100 ja enintään 500 euroa/yhdistys. Tuen
edellytyksenä on, että nuoriso suunnittelee itse oman toimintansa.
Jäsenyhdistykset järjestävät erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten
koululaisretkiä. Yhdistysten ja niiden paikallisryhmien valmiuksia toteuttaa lasten ja nuorten
toimintaa omalla alueellaan tuetaan muun muassa valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä
sekä tuottamalla ja jakamalla lasten ja nuorten lintuharrastustoimintaan tarkoitettua materiaalia,
kuten Pöntöt & linnut -opasta. Jäsenyhdistysten saatavilla on myös BirdLifen nuorisotyön
materiaali, joka sisältää muun muassa oppaan lintukerhotoiminnasta, materiaalia oppitunnin
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pitämiseksi kouluissa sekä leiripäivän järjestämiseksi. Lasten ja nuorten lintuasema- ja
lintukursseja edistetään jakamalla yhdistysten toimivia käytäntöjä ja tuetaan kurssien ja leirien
järjestämistä.
Retkikummitoiminnalla (ks. 3.3) on lasten ja nuorten lintuharrastuksen edistämisessä suuri
merkitys ja vankka suosio. Toiminnan kautta tavoitetaan esimerkiksi koululaisia, jotka eivät
välttämättä muuta kautta saa kokemuksia lintuharrastuksesta ja retkeilystä. Kokeneempien
harrastajien toteuttamaa nuorten ohjaamista lintujen pariin kehitetään osana
retkikummitoimintaa. Lisäksi retkikummeja kannustetaan esimerkiksi järjestämään Lasten
lintuviikon aikana linturetkiä yhteistyössä paikallisen koulun tai päiväkodin kanssa.
Edistetään koululaisille suunnatun Lintuvisan kehittämistä valtakunnalliseksi konseptiksi.
Lintuvisa tarjoaa peruskoulun ja toisen asteen opettajille materiaalia lintujen tunnistamisen
opettamiseen ja luokan oman Lintuvisa-loppukilpailun pitämiseen.
Jatketaan Pihabongaus-tapahtuman laajentamista kouluihin järjestämällä Pihabongauksen
koululaisviikko (ks. 3.1).
Lasten ja nuorten toimintaan soveltuva materiaali pidetään ajantasaisesti saatavilla myös Suomen
luonto- ja ympäristökoulujen liiton MAPPA-materiaalipankissa (www.mappa.fi). BirdLifen
tuottama VESO-koulutuspaketti, jolla peruskoulun opettajia tutustutetaan lintuharrastukseen ja
oman paikkakunnan lintuharrastusmahdollisuuksiin, on saatavilla jäsenyhdistysten ja
paikallisryhmien käyttöön.
BirdLife-lehdessä pidetään lasten ja nuorten omaa palstaa, jossa julkaistaan piirustuksia sekä
lyhyitä lintu- ja retkikertomuksia.
Valitaan vuoden nuori lintuharrastaja jäsenyhdistysten ehdotusten perusteella.

3.5 Muu toiminta lintuharrastuksen edistämiseksi
BirdLifen julkaisemat lehdet (ks. 4.1–4.3), uutiskirje, verkkosivusto, sosiaalisen median kanavat
sekä sähköpostilistat (ks. 4.6) palvelevat lintuharrastajia ja muita linnuista kiinnostuneita
tarjoamalla tietoa linnuista sekä vinkkejä lintuharrastukseen ja lintujen suojeluun. Myös
jäsenyhdistyksiä kannustetaan aktiiviseen toimintaan sosiaalisessa mediassa. Lisäksi vastataan
ihmisten esittämiin lintuaiheisiin kysymyksiin. Tiedotustoiminnan yhteydessä esitellään
säännöllisesti lintuharrastusta eri medioissa (ks. 4.7).
Tunnista 100 lintulajia -haastetta kehitetään ja jatketaan. Haasteella pyritään innostamaan
lintuharrastuksen pariin ja aktivoimaan erityisesti uusia harrastajia. Haasteen verkkosovelluksessa
voi kirjata havaitsemansa lajit, ja haasteen Facebook-ryhmässä voi jakaa kokemuksia ja kysyä
tunnistusapua.
Järjestetään lintukursseja ja tehdään yhteistyötä lintumatkoja järjestävien kotimaisten yritysten
kanssa. Edistetään verkossa järjestettäviä lintukursseja ja lintutapahtumia.
Osallistutaan Suomen Ladun ja muiden suojelu-ja ulkoilujärjestöjen hankkeeseen yhteisen
ulkoiluteemaisen palveluportaalin toteuttamiseksi, mikäli hanke saa rahoitusta.
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4. Tiedotus ja julkaisut
4.1 BirdLife-lehti
BirdLife-lehti on BirdLifen tiedotuslehti, joka lähetetään jäsenyhdistysten jäsenille ja BirdLifen
tukijoille. Lehden voi lukea myös verkkoversiona paperisen lehden sijasta issuu.com-palvelussa.
Lehti esittelee järjestön ja jäsenyhdistysten tapahtumia sekä kansallista ja kansainvälistä
suojelutyötä, kertoo lintumaailman ajankohtaisista asioista ja antaa harrastusvinkkejä. Lehden
toimituksesta vastaa päätoimittaja, ja sisältöä tuottavat henkilökunta sekä vapaaehtoiset
avustajat. Lehden 26. vuosikerta ilmestyy kolmena numerona: tammi-, huhti- ja syyskuussa.
Vuonna 2021 BirdLife-lehti, aiemmalta nimeltään Tiira-lehti, täyttää 25 vuotta.
BirdLife-lehteä lähetetään pyynnöstä jäsenyhdistyksille, paikallisryhmille ja muille kiinnostuneille
erilaisissa tilaisuuksissa jaettavaksi. Lehti tukee jäsenyhdistysten jäsenhankintaa ja
tiedotustoimintaa (ks. 5.1).

4.2 Linnut-lehti
Linnut-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tilattava erikoisaikakauslehti, joka on suunnattu
kaikille linnuista kiinnostuneille. Se kertoo linnuista, lintuharrastuksesta, lintujen suojelusta ja
tutkimuksesta kiinnostavin ja innostavin tekstein sekä näyttävin kuvin. Joka numerossa on
vähintään 52 sivua. Lehden kokoamisesta ja toimitustyöstä vastaa päätoimittaja. Vuonna 2021
ilmestyy lehden 56. vuosikerta.
Tilaajia hankitaan muun muassa telemarkkinoinnilla sekä lähettämällä näytenumeroita
tilauslipukkeen kera.

4.3 Linnut-vuosikirja
Kesällä 2021 julkaistaan uhanalaisten lajien katsauksiin ja linnustonseurantatutkimuksiin
painottuva Linnut-vuosikirja 2020 yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen
ympäristökeskuksen kanssa.

4.4 Ornis Fennica
Ornis Fennica on BirdLifen neljästi vuodessa ilmestyvä englanninkielinen kansainvälinen
lintutieteellinen julkaisusarja, joka on ilmestynyt vuodesta 1924. Lehti käyttää Tieteellisten
seurain valtuuskunnan tunnusta vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle. Kaikki lehdessä julkaistut
artikkelit ovat vapaasti saatavina Lintulehtiportaalista. Lehti käyttää myös Early Online -käytäntöä,
jossa julkaistavat artikkelit ovat nähtävissä ja ladattavissa Ornis Fennican verkkosivuilta ennen
varsinaista julkaisua. Sarjan päätoimittajaa avustaa toimituskunta.

4.5. Lintulehtiportaali
Lintulehtiportaali (lintulehti.birdlife.fi) on BirdLifen ylläpitämä palvelu, johon BirdLife ja sen
jäsenyhdistykset voivat viedä julkaisemiaan lintulehtiä digitaalisessa muodossa ja josta artikkeleita
voi lukea ja hakea. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä viemään julkaisujaan portaaliin.

4.6 Verkkoviestintä
Verkkosivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, ja sinne kootaan tietoa lintuharrastuksesta,
linnustonsuojelusta ja muista kiinnostavista aiheista.
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Lähetetään jäsenille, tukijoille ja muille tilaajille sähköinen uutiskirje 6–9 kertaa vuodessa.
Sosiaalisen median kanaviin päivitetään muun muassa linkkejä lintutilanteesta, järjestön uutisista,
tapahtumista ja tiedotteista. Käytössä ovat Facebook, Twitter ja Instagram. Kannustetaan ja
tuetaan myös jäsenyhdistysten toimintaa sosiaalisessa mediassa.
Ylläpidetään useita sähköpostilistoja, kuten jäsenyhdistysten aktiivitoimijoille tarkoitettua
BirdLife-aktiivit-listaa ja kaikille lintuharrastajille tarkoitettua Lintuverkko-sähköpostilistaa.

4.7 Muu tiedotustoiminta
Mediatiedotteilla otetaan kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja välitetään tietoa
lintumaailman tapahtumista. Tiedotusvälineitä palvellaan vastaamalla kyselyihin ja ottamalla
kantaa ajankohtaisiin asioihin.
Laaditaan järjestön viestintäsuunnitelma ja graafiset ohjeet.

5. Järjestötoiminta
Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen on tärkeää lintuharrastuksen edistämisen ja jäsenmäärän
kasvun kannalta. Jäsenmäärän kasvu tuottaa lisää resursseja ja toimijoita myös suojelutyöhön.
BirdLife Suomeen kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joiden toimialueet yhdessä kattavat koko maan.
● BirdLife Keski-Pohjanmaa ry
● Bongariliitto ry
● Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry
● Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry
● Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys - Helsingforstraktens Ornitologiska Förening
Tringa ry
● Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry
● Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
● Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry
● Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry
● Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry
● Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry / Lintuyhdistys Kuikka
● Kuusamon Lintukerho ry
● Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry
● Lapin lintutieteellinen yhdistys ry
● Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry
● Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry
● Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry
● Ostrobothnia Australis rf
● Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
● Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry
● Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
● Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry
● Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry - Borgå Nejdens Fågelförening rf
● Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
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Rauman Seudun Lintuharrastajat ry
Suomenselän lintutieteellinen Yhdistys ry
Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry
Valkeakosken Lintuharrastajat ry
Ålands Fågelskyddsförening rf

Tuetaan paikallisten ja omatoimisten lintuharrastusryhmien syntymistä ja toimintaa yhdistysten
toimialueiden sisällä. Vuonna 2020 toimi yhteensä yhdeksän paikallisryhmää viidessä
yhdistyksessä.

5.1 Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen
BirdLife tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden paikallisryhmiä monin eri tavoin. BirdLifen tarjoamat
palvelut, kuten jäsenrekisteripalvelu ja uutiskirjepalvelu, on koottu verkkosivuille. Verkkosivuille
kootaan myös onnistuneiden toimintamallien tietopankki, jossa julkaistaan muun muassa
lintutornien piirustuksia ja kuvia. Jäsenyhdistysten kehittämiä korona-aikaan sopivia hyviä
käytäntöjä jaetaan. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan lisäksi Aktiivit-sähköpostilistalla (ks. 4.6) ja
BirdLife-lehdessä (ks. 4.1).
Yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, kuten vapaaehtoisverkoston luomisessa ja vahvistamisessa,
tarjotaan neuvontaa ja koulutusta. Uusille puheenjohtajille jaetaan perehdyttämismateriaalia.
Puheenjohtajille järjestetään muutaman kerran vuodessa verkkotapaamisia, joissa vaihdetaan
kokemuksia ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. BirdLifen henkilökunta vierailee myös
yksittäisissä jäsenyhdistyksissä tarpeen mukaan joko paikan päällä tai verkon välityksellä.
Vierailuilla kuullaan yhdistyksen kuulumisia, kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä koulutetaan
toimihenkilöitä esimerkiksi yhdistys- ja suojelutoiminnassa. Koulutuksia järjestetään myös
esimerkiksi edustajiston kokousten yhteydessä.
Jäsenyhdistysten sisäistä ja ulkoista viestintää tuetaan. BirdLife-lehden tapahtumakalenteri
tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa tapahtumista ja kokouksista. Lisäksi yhdistykset ja
paikallisryhmät voivat halutessaan esitellä toimintaansa lehdessä laajemminkin. Jäsenviestintään
tarjotaan BirdLifen käyttämää uutiskirjepalvelua, jonka käyttöönotossa autetaan tarvittaessa.
Vanhojen paikallislehtien sähköistä julkaisemista varten on tarjolla Lintulehtiportaali (ks. 4.5).
Jäsenyhdistyksille tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Mediatiedottamisessa ja tiedotusvälineiden kanssa toimimisessa tarjotaan apua ja neuvontaa.
BirdLifen valtakunnalliset tiedotteet ovat jäsenyhdistysten käytössä paikallisesti muokattaviksi ja
levitettäviksi. Kaikilla yhdistyksillä on lisäksi helposti muistettava www.birdlife.fi/yhdistysaliasosoite sekä pyynnöstä mahdollisuus saada yhdistys@birdlife.fi-sähköpostialias. Yhdistyksiä
tuetaan myös sosiaalisen median käytössä.
BirdLifen ylläpitämä Tiira-lintutietopalvelu (ks. 3.2) on keskeisessä asemassa jäsenyhdistysten
toiminnassa sekä lintuharrastuksen edistämisen, jäsenhankinnan että suojelu- ja tutkimustyön
kannalta. Jäsenyhdistyksiä tuetaan suojelutyössä monin muinkin tavoin (ks. 2).
Jäsenyhdistyksiä ja paikallisryhmiä kannustetaan aktiiviseen jäsenhankintaan neuvonnalla ja
materiaalilla. Uudet jäsenet saavat liittymislahjana Rissa kiikarissa -lintuharrastusoppaan sekä
BirdLife-havaintovihkon. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan myös lähettämällä retkikummien
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vetämien retkien osallistujille BirdLife-lehti sekä mainostamalla jäseneksi liittymistä BirdLifen
viestintäkanavissa. Tiiran käyttöä jäsenhankinnassa tehostetaan.
Jäsenyhdistyksiä ja paikallisryhmiä kannustetaan järjestämään monipuolista ja helposti
lähestyttävää yleisötoimintaa, kuten retkikummien vetämiä retkiä (ks. 3.3) ja
lintuharrastuskursseja. BirdLifen valtakunnalliset lintuharrastustapahtumat (ks. 3.1) tarjoavat
valmiit puitteet toteuttaa myös paikallisia tapahtumia ja saada medianäkyvyyttä. Talkootoimintaa
edistetään myöntämällä talkooavustuksia yhteistyössä UPM:n kanssa. Lasten ja nuorten toimintaa
sekä sen tukemista esitellään kohdassa 3.4.
Jäsenyhdistysten ja paikallisryhmien käyttöön tarjotaan monipuolista materiaalia. BirdLifen
tuottamia esitteitä ja BirdLife-lehteä voi tilata tapahtumissa jaettavaksi. Mallipohjien avulla on
helppoa tuottaa oma yhdistysesite tai uuden jäsenen infopaketti. BirdLifen kautta on
mahdollisuus teettää yhdistysbanderolli ja lintutorneihin kiinnitettäviä tornikortteja.
Yhdistyskyselypalvelun avulla jäsenyhdistykset voivat teettää jäsenkyselyn helposti ja edullisesti.

5.2 Huomionosoitukset
Ansioituneita henkilöitä huomioidaan erikseen haettavilla BirdLifen hallituksen myöntämillä
ansiomerkeillä (kultainen ja hopeinen) sekä jäsenyhdistyksen hallituksen omalla päätöksellä
myönnettävällä yhdistyksen BirdLife-ansiomerkillä.
Jäsenyhdistyksiä kannustetaan aktiivisuuteen valitsemalla vuoden lintuyhdistys, vuoden nuori
lintuharrastaja ja vuoden retkikummi. Valinnat julkistetaan edustajiston kokouksissa.

5.3 Kansainvälinen järjestötoiminta
BirdLife Suomi on kansainvälisen BirdLife International -järjestön jäsen ja toimii tiiviissä
yhteistyössä BirdLife Internationalin sekä BirdLifen Euroopan toimiston henkilökunnan kanssa
suojelu-, tiedotus- ja järjestötoimintaan liittyvissä asioissa. BirdLife Suomi saa BirdLife
Internationalilta materiaalia ja muuta apua tiedotuksen ja varainhankinnan tueksi, ja osallistuu
mahdollisuuksien mukaan Euroopan ja maailmanlaajuisiin kampanjoihin, tapahtumiin ja
kokouksiin.
Osallistutaan lokakuussa maailman suurimpaan lintuharrastustapahtumaan, EuroBirdwatchviikonloppuun (ks. 3.1).
BirdLife Internationalin BirdLife – the Magazine -lehteä välitetään jäsenyhdistyksille ja lehden
tilaajille.
Kansainvälistä suojelutoimintaa käsitellään kohdassa 2.5.

6. Hallinto
6.1 Edustajisto
BirdLifen ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on vähintään yksi edustaja. Lisäedustajia kukin yhdistys saa
jäsenmäärän mukaan BirdLifen säännöissä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.
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Kaudella 2020–2021 edustajia on 105. Vuoden 2021 edustajiston kevätkokous järjestetään 20.–
21.3. ja syyskokous 20.–21.11. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä.

6.2 Liittohallitus
Liittohallitus on kymmenjäseninen edustajiston valitsema toimeenpaneva elin, joka kokoontuu
noin kuusi kertaa vuoden aikana. Puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron palkkio. Hallituksen
jäsenille annetaan joululahja ja tarjotaan tilinpäätöspäivällinen. Jäsenyhdistykset voivat tehdä
esityksiä kokouksissa käsiteltäviksi asioiksi.

6.3 Toimikunnat
BirdLifella on seuraavat hallituksen nimeämät toimikunnat ja työryhmät:
● Kuikkaryhmä koordinoi kuikkatutkimusta Suomessa.
● Kaakkuriryhmä koordinoi kaakkuritutkimusta Suomessa.
● Heinäkurpparyhmä koordinoi heinäkurpan suojelua ja tutkimusta Suomessa.
● Kurkityöryhmä vastaa kurkien suojelutoiminnasta Suomessa.
● Nimistötoimikunta pitää yllä suomenkielistä maailman lintujen lajiluetteloa.
● Nuorisotoimikunta kehittää lasten ja nuorten lintuharrastustoimintaa.
● Ilmastotyöryhmä laatii BirdLife-yhteisön ilmasto-ohjeistuksen.
● Rariteettikomitea tarkastaa ja julkaisee Suomessa tavattavien harvinaisten lintujen
havainnot ja ylläpitää Suomessa havaittujen lintulajien ja alalajien luetteloa.
● Suojelutoimikunta avustaa hallitusta ja henkilökuntaa suojelutoiminnan koordinoinnissa.
● Tieteellinen toimikunta kehittää Ornis Fennicaa (ks. 4.4) ja BirdLife Suomen tieteellistä
toimintaa.
● Tiira-toimikunta avustaa henkilökuntaa Tiira-lintutietopalvelun (ks. 3.2) toimintojen
suunnittelussa, testauksessa, palautteen käsittelyssä, Tiira-foorumissa, yhdistysten
ohjeistuksessa ja koulutuksessa.

6.4 Henkilökunta ja toimitilat
BirdLifen toimihenkilöt ovat toiminnanjohtaja, suojelu- ja tutkimusjohtaja, tiedottajapäätoimittaja, hallintopäällikkö, järjestökoordinaattori, kaksi suojeluasiantuntijaa,
lintuvesiasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, osapäiväinen taloudenhoitaja ja taloussihteeri sekä
1–3 siviilipalvelusmiestä. Tiiran kehitystyöhön voidaan lisäksi käyttää 1,5 henkilötyövuoden verran
palkkakuluja. Muita työntekijöitä palkataan tarpeen vaatiessa ja resurssien salliessa.
BirdLifen toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Annankatu 29 A 16. Toimistolla toimii
BirdLifelta vuokratulla työpisteellä myös Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry.

6.5 Jäsenyydet ja edustukset
Jäsenyydet:
● Aikakausmedia ry
● BirdLife International
● Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ja Suomen IUCN-komitea
● Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
● Siemenpuu - Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö
● Suomen luonnonsuojeluliitto ry, ulkojäsen
● FEE Suomi ry
● Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
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Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry (Suomen FSC)
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Ympäristöareena ry

Kotimaiset edustukset:
● Järjestöjen maatalouden ympäristöryhmä (JÄMYRÄ)
● Freshabit Life-hankkeen ohjausryhmä
● FSC-standardityöryhmä
● Kiljuhanhityöryhmä
● LIFE+ rahaston tehostaminen – kansallinen työryhmä
● Lintutyöryhmä (uhanalaisuus ja direktiivit)
● Metsähallituksen petolinturyhmä
● Ramsar-kosteikkotyöryhmä
● Sääksisäätiö
● Vieraslajiasioiden neuvottelukunta
Kansainväliset edustukset:
● Agriculture Task Force (ATF)
● Marine Task Force (MTF)
● Association of European Rarities Committees (AERC)
● Nature Task Force (NTF)
● Eurogroup Against Bird Crime
BirdLife tekee yhteistyötä muun muassa muiden ympäristöjärjestöjen sekä Suomen
ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen
riistakeskuksen kanssa.

7. Talous
BirdLifen talous perustuu jäsenmaksuihin, tukimaksuihin, tilausmaksuihin, muuhun
varainhankintaan ja toiminta-avustuksiin. Varainhankinnasta vastaa toiminnanjohtaja.

7.1 Jäsenet
Jäsenyhdistykset maksavat BirdLife Suomelle jäsenmaksua 13 euroa / jäsenyhdistyksen jäsen
(pois lukien perhejäsenet). BirdLife Suomi maksaa jokaisesta jäsenyhdistyksen jäsenestä BirdLife
Internationalille jäsenmaksua 1 euro / jäsen ja tukija. Jäsenmaksuun sisältyy BirdLifen Euroopan
toimiston EU-työn kulujen kattamiseen maksettava 3 000 euroa/vuosi.

7.2 Vuosi- ja kuukausitukijat
BirdLifen tukijoiden määrää kasvatetaan, ja kuukausilahjoitusmahdollisuutta edistetään
erityisesti yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Uusia tukijoita hankitaan valtakunnallisten
tapahtumien yhteydessä. Vuosi- ja kuukausitukijahankintaa tehdään myös
telemarkkinointikampanjoilla. Vanhojen tukijoiden pysyvyyteen panostetaan.

7.3 Linnustonsuojeluklubi
Ylläpidetään linnustonsuojeluklubia, jonka tuotolla tuetaan BirdLife Suomen suojeluhankkeita ja
BirdLife Internationalin kansainvälisiä hankkeita.
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7.4 Kertalahjoitukset
Tehostetaan kertalahjoitusten hankintaa. Vuoden aikana toteutetaan lahjoitusten hankkimiseksi
muun muassa keräyksiä, joilla hankitaan varoja suojelutyölle. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä
toteuttamaan omia jäsenille kohdistettuja keräyksiä.
Edistetään merkkipäivä- ja testamenttilahjoittamista.

7.5 Muu varainhankintatyö
Varainhankinnan verkkosivuja kehitetään. Erilaiset vaihtoehdot tukea BirdLifen työtä tuodaan
entistä selkeämmin esille.
Yritysyhteistyötä tehdään vakiintuneesti pääosin lintu- ja luontoalalla toimivien pienyritysten
kanssa. Yhteistyöllä pyritään muun muassa luomaan toimivia markkinoita luontomatkailulle ja kurssitoiminnalle. Muilla aloilla toimivien yritysten kanssa pyritään löytämään molempien
toimintaa tukeva toiminnallinen kokonaisuus tai tavoitteena on BirdLifen toiminnan
mahdollisimman suora tuki.
Varainhankintaa kehitetään tavoittelemalla myös uusia yhteistyökumppaneita. Hankkeille
kerätään rahoitusta myös apurahoja hakemalla. Lahjoitusten kohdalla korostetaan
Verohallituksen veronhuojennuspäätöstä lahjoittajille.
BirdLifella on seitsemän rahastoa (Forest Task Force, tieteellinen, Tiira-, kansainvälinen,
linnustonsuojelu- ja tutkimusrahasto sekä Laine-Hilkka Wreden linnustonsuojelurahasto). LaineHilkka Wreden linnustonsuojelurahastosta voidaan kattaa suojelutyöntekijöiden palkkamenoja
Suomessa tehtävää suojelutyötä varten.

7.6 Valtionavustukset
Edellisvuosien tapaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta nuorisotoimintaan
ja ympäristöministeriöltä valtionavustusta luonnonsuojelutoimintaan. Mahdollisiin hankkeisiin
haetaan avustuksia asianomaisilta ministeriöiltä.

8. Suomen Lintuvaruste Oy
Suomen Lintuvaruste Oy on BirdLife Suomen kokonaan omistama lintuharrastusvälineiden
myyntiin erikoistunut yritys. Yhtiön toiminnan tavoitteena on jäsenistön palveleminen, toiminnan
kannattavuuden parantaminen sekä BirdLifen toiminnan tukeminen. Suomen Lintuvaruste Oy:n
liiketila sijaitsee Helsingin Viikissä osoitteessa Koetilantie 1 B 3.
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