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1. Yleistä
BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen- ja lintuharrastusyhdistyksen sekä 20 000
henkilöjäsenen ja -tukijan keskusjärjestö sekä valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö. BirdLife
Suomi edistää linnustonsuojelua, lintuharrastusta ja -tutkimusta sekä toimii luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
BirdLifen toiminta perustuu laajaan asiantuntija- ja vapaaehtoistyöhön, taloudelliseen tukeen ja aktiiviseen
osallistumiseen. Jäsenyhdistysten valitseman edustajiston linjaamaa toimintasuunnitelmaa toteuttavat
BirdLife Suomen hallitus ja henkilökunta, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.
BirdLife Suomi on maailmanlaajuisen, yli 120 maassa toimivan BirdLife Internationalin jäsenjärjestö.
BirdLife Internationalilla on 2,8 miljoonaa henkilöjäsentä sekä 10,8 miljoonaa tukijaa. BirdLife International
on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto ja johtava linnustonsuojelun asiantuntija, joka toimii
kaikissa maanosissa ja keskittyy luonnon monimuotoisuuden, lintulajien, lintupaikkojen ja elinympäristöjen
suojeluun. Toiminnan tarkoituksena on parantaa luonnon ja lintujen suojelun tasoa ja ihmisten
elämänlaatua. BirdLife Suomi toteuttaa soveltuvin osin BirdLife Internationalin Euroopan toimintaohjelmia.
Vuosi 2017 oli BirdLife Suomen 45. toimintavuosi. Toiminnan tarkoitusta toteutettiin muun muassa
seuraavasti:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Selvitimme keinoja hanhien aiheuttamien viljelyvahinkojen välttämiseksi.
Laadittiin heinäkurpan suojelusuunnitelma ja edistettiin heinäkurpan pesimäpaikkojen suojelua.
Julkaisimme Euroopan suojelua vaativien lintujen luettelon ja kannanarviot.
Olimme mukana keräämässä yli 250 000 nimeä EU:n maatalouspolitiikan muuttamiseksi
luontoystävällisemmäksi.
Osallistuimme Suomen linnuston uhanalaisuusarviointiin, joka perustuu valtaosin BirdLifen
jäsenten tuottamaan lintuaineistoon.
Lintujen pesimäaikaisen rauhoituksen poikkeamisesta koskevaa lakiesitystä parannettiin
lausuntomme mukaisesti.
Pihabongaus-tapahtumaan osallistui 22 000 ihmistä lähes 15 000 paikalla. Pihabongaus on
Suomen suurin luontoharrastustapahtuma. Pihabongauksen koululaispäivään osallistui 1 600
lasta.
Muutkin valtakunnalliset tapahtumat tavoittivat tuhansia linnuista kiinnostuneita: Tornien taisto 3
900 osallistujaa ja Pönttöbongaus 5 000 osallistujaa.
Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikko
-tapahtuman (2 800 osallistujaa), retkikummitoiminnan ja jäsenyhdistysten järjestämien muiden
tapahtumien kautta.
Kerättiin tietoa pikkutyllin esiintymisestä ja koskikaran talvikannasta.
Yhteistyöhankkeessa kahdelletoista räyskälle asennettiin seurantalaitteet.
Jatkettiin hanketta, jossa nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI).
Jäsenyhdistykset järjestivät satoja tapahtumia – muun muassa esitelmätilaisuuksia, kuvailtoja,
retkiä, kilpailuja, talkoita ja kerhoja – sekä julkaisivat omia jäsenlehtiä.
Tiira-lintutietopalvelun havaintoaineiston määrä ylitti 16 miljoonaa lintuhavaintoa.
Vuoden aikana jäsenjärjestöihin liittyi yli 1 300 uutta jäsentä, ja tukijaksi ryhtyi 1 000 henkilöä.
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● Järjestettiin 26.8. Helsingissä jälleen lintumessut, joissa oli noin 2 000 kävijää.
Kattojärjestö BirdLife Internationalin kautta oltiin mukana suojelemassa lintuja sekä niiden tärkeitä
levähdys-, ruokailu- ja pesimäpaikkoja ympäri maailman. BirdLife Internationalin painopisteinä olivat EU:n
maatalouspolitiikan muuttaminen luontoystävällisemmäksi, lintujen laiton metsästys, bioenergian haittoja
koskeva kampanja sekä Euroopan lintujen kannanarviot ja tila -raportin julkistaminen.
BirdLife Suomen toimintaa ohjasi toimintastrategia vuosille 2017–2020. Varainhankinnan ja markkinoinnin
painopisteinä olivat vuositukijoiden ja jäsenten hankinta sekä valtakunnallisten lintuharrastustapahtumien
kehittäminen ja kasvattaminen. Järjestötoiminnassa panostettiin Tiira 2:n tekemisen lisäksi
järjestörekisterin laajempaan käyttöönottoon, verkkosivujen uudistamiseen, lintujen nimistöhaun
uudistamiseen sekä lintulehtiportaalin toteuttamiseen. Suojelutyön painopisteenä olivat maakunnallisesti
tärkeät lintualueet -hanke (MAALI), heinäkurpan suojelun edistäminen ja suojelustrategian laadinta.

2. Linnustonsuojelu ja -tutkimus
BirdLife Suomen tavoitteena on lintujen suojelutilanteen parantaminen. Suojelutoimintaa ohjasivat BirdLife
Suomen suojelustrategia vuosille 2013–2016 sekä BirdLife Internationalin suojeluohjelmat ja tavoitteet.
BirdLife Suomen suojelutyön strategisina painopistealueina olivat lintualueiden suojelu ja seuranta,
linnustonseurannan edistäminen, maatalousympäristön lintujen tilanteen parantaminen, uhanalaisten ja
taantuvien lintulajien tilanteen parantaminen sekä kansainväliseen linnustonsuojeluun käytettävien
Suomen resurssien kasvattaminen. Suomen kannalta tärkeimmät BirdLife Internationalin suojeluohjelmat
ovat tärkeiden lintualueiden (IBA) kartoitus, seuranta ja suojelu, elinympäristöjen suojeluohjelmat sekä
uhanalaisten lajien suojeluohjelmat.
BirdLife Suomen tutkimustoiminnan tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa lintujen ja muun luonnon
suojelun avuksi. Tutkimukset toteutetaan pääosin vapaaehtoisten lintuharrastajien voimin.
Valtakunnallinen linnustonseuranta toteutetaan yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.
BirdLifen oman tutkimustoiminnan pääpaino on viime vuosina kohdistunut tärkeiden lintualueiden
tunnistamiseen ja seurantaan. Lisäksi BirdLife toimii yleisesti lintuihin kohdistuvan tutkimuksen
edistämiseksi.
Suojelutoimintaa koordinoivat BirdLife Suomen suojelutoimikunta ja hallitus. Suojelutoimikunta kokoontui
vuonna 2017 kerran. Suojelutyötä toteuttivat pääasiallisesti BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja
Teemu Lehtiniemi ja suojeluasiantuntija Tero Toivanen. Lisäksi suojeluasioita edistivät kymmenet
vapaaehtoiset ja BirdLifen jäsenyhdistykset omilla toimialueillaan.
Vuonna 2017 laadittiin BirdLifelle uusi suojelustrategia, joka ulottuu vuoteen 2020. Strategian
painopisteinä ovat linnuille tärkeiden alueiden ja reittien turvaaminen, toimiminen lintujen
uhanalaistumisen pysäyttämiseksi ja elinvoimaisten lintukantojen saavuttamiseksi sekä suojelua koskevan
viestinnän kehittäminen.
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2.1 Lintulajit
Vuoden lintu 2017 oli pikkutylli. Hankkeen päätavoitteena oli selvittää pikkutyllin Suomen pesimäkannan
suuruutta ja luoda pohjaa lajin kannankehityksen seurannalle. Havaintojen keruusta vastasivat
alueyhdistysten lajivastaavat. Lisäksi kerättiin yleisöhavaintoja. Lajikoordinaattorina toimi Tero Toivanen.
Vuoden 2016 linnun koskikaran selvityshanke jatkui alkuvuonna 2017 lajin talvikannan selvittämisellä.
Vuoden 2015 havainnot uhanalaisista ja harvalukuisista lintulajeista (ns. faunistinen katsaus) julkaistiin
Linnut-vuosikirjassa. Katsaus perustui alueyhdistysten kokoamiin yhteenvetoihin.
Jatkettiin hanketta äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan soidinpaikkojen suojelun edistämiseksi. Vuoden
2017 aikana laadittiin ympäristöministeriölle heinäkurpan lajisuojelusuunnitelma, jonka laadinnasta vastasi
Harri Kontkanen. Päälevinneisyysalueella Itä-Suomessa kartoitettiin heinäkurpan esiintymiä ja
kannustettiin heinäkurpalle tärkeiden peltojen viljelijöitä heinäkurppaa suosiviin viljelytapoihin. Suomen
tärkeimmän heinäkurppapellon viljelijä jatkoi tunnustuspalkinnon turvin pellon viljelyä heinäkurpalle
edullisella tavalla. Lisäksi tehtiin selvitys heinäkurpan paikannusseurannan mahdollisuuksista ja lajille
soveltuvista seurantalaitteista. Selvityksen laati Patrik Byholm.
Jatkettiin osallistumista Ruotsin BirdLifen koordinoimaan hankkeeseen räyskän elintapojen
selvittämiseksi. Hankkeessa räyskille on asennettu kymmenen pesimäluodoilla luettavaa gps-loggeria ja
kaksi puhelinverkon kautta lähes reaaliaikaista tietoa välittävää gps-gsm-lähetintä. Tiedot satelliittiräyskien
kevät- ja syysmuutosta julkaistiin tuoreeltaan BirdLifen verkkosivuilla.
Tuuliaisen säätiön apurahalla kartoitettiin kevätkaudella tehostetusti Etelä-Karjalan valkoselkätikkoja lajille
tärkeimpien pesimäpaikkojen ja kannankehityksen selvittämiseksi.
Valtakunnallista linnustonseurantaa toteutettiin yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.
Yhdistyksiä kannustettiin edistämään vakiolinja-, vesilintu- ja talvilintulaskentoja toimialueillaan.
Maaliskuussa järjestettiin Mikkelissä jälleen lintulaskijatapaaminen, johon osallistui 24 henkilöä 11
yhdistyksestä. Vuoden lintulaskijaksi valittiin Markku Ukkonen. Ylläpidettiin Lintulaskijat-sähköpostilistaa.
Valtakunnallisten seurantojen tuloksia julkaistiin Linnut-vuosikirjassa sekä Linnut- ja Tiira-lehdissä.
Linnut-vuosikirjassa julkaistiin artikkeli vesilintujen talvikannoista Suomessa yhteistyössä
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.
Kerättiin tietoa Suomen linnustosta ja linnuston muutoksista yleisötapahtumien, kuten Pihabongauksen ja
Pönttöbongauksen, avulla (ks. 3.1).
Laulujoutsenen syyskanta selvitettiin 28.–29.10. järjestetyssä Joutsenbongauksessa.
Osallistuttiin lintujen uuden uhanalaisuusarvioinnin laatimiseen yhdessä muiden ympäristöministeriön
alaiseen lintutyöryhmään kuuluvien tahojen kanssa. Lintujen uhanalaisuusarvio julkaistaan vuonna 2019.
Osallistuttiin muun muassa merimetsoa ja valkoposkihanhea koskevaan julkiseen keskusteluun.
Suomessa pesivien valkoposkihanhien syyskanta laskettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja
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Helsingin yliopiston kanssa 2.–3.9. Laadittiin ympäristöministeriölle arvio levähtävien valkoposkihanhien
kevät- ja syysmuutonaikaisesta kannasta vuonna 2016.
Jatkettiin työtä haahkan kevät- ja kesäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi Suomen rannikkoalueilla ja
Ahvenanmaalla. BirdLifen asiasta Euroopan komissiolle tekemään kanteluun liittyen tehtiin yhteistyötä
BirdLife Europen Brysselin toimiston kanssa. Toiminnanjohtaja kävi kantelun johdosta tapaamassa
komission virkamiehiä Brysselissä.
BirdLifen vuonna 2016 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemästä valituksesta maa- ja
metsätalousministeriön tutkimustiedon vastaisista väitteistä haahkan kesämetsästysasetuksen
perusteluissa saatiin oikeusasiamiehen päätös. Oikeusasiamiehen mukaan oikeusasiamiehen
laillisuusvalvonnassa ei ole mahdollista tarkistaa, pitävätkö ministeriön kirjoittamat haahkan ekologiaa ja
esiintymistä koskevat tiedot paikkaansa.
Tuotiin esiin metsästyslain muutosehdotuksessa olleita epäkohtia rauhoittamattomien lintujen
pesimäaikaisen tappamisen luvittamiseen liittyen. BirdLifen työn ansiosta lakiehdotusta muutettiin.
Toimittiin Riistakeskuksen myöntämien rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaista tappamista koskevien
poikkeuslupien vähentämiseksi. Alueyhdistykset tekivät luvista lukuisia valituksia.
WWF Suomen toimintaryhmien ja ympäristöhallinnon kanssa jatkettiin yhteistyötä uhanalaisten lintulajien,
kuten kiljuhanhen ja uhanalaisten petolintujen, suojelussa.
BirdLife Suomen rariteettikomitea (RK) kokoontui kolme kertaa. Kokousten tärkeimmistä päätöksistä
tiedotettiin BirdLifen verkkosivuilla. Vuoden 2016 harvinaisuuskatsaus julkaistiin Linnut-vuosikirjassa.
Vuoden 2017 lopussa RK:n ylläpitämässä Suomen lintujen lajiluettelossa oli 477 lajia (kategoriat A, B, C
yhteensä).
RK osallistui kansainväliseen rariteettikomiteoiden yhteistyöhön ja piti aktiivisesti yllä keskusteluyhteyttä
pohjoismaisiin rariteettikomiteoihin ja lintuasiantuntijoihin. Kolmas Pohjoismaiden rariteettikomiteoiden
kokous järjestettiin 25.–27.8. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangossa. Kokoukseen osallistui
yhteensä 22 komiteoiden jäsentä Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta.

2.2 Tärkeät lintualueet
Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA, Important Bird and Biodiversity Area) -hankkeessa tehtiin
linnustoinventointeja seitsemällä IBA-alueella vapaaehtoisvoimin ja yhdessä yhteistyökumppanien
(Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus) kanssa. Merkittävin laskentaponnistus oli Pallas-Yllästunturin
IBA-alueen inventoiminen. Suomessa on 100 IBA-aluetta.
Laadittiin suunnitelma Suomen IBA-alueverkoston päivittämiseksi ja haettiin hankkeelle rahoitusta.
Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) -hanke jatkui. MAALI on kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti
(FINIBA) tärkeät lintualueet -hankkeiden laajennus, jossa BirdLifen jäsenyhdistykset nimeävät alueensa
arvokkaimmat lintualueet.
Jatkettiin aluekohtaisten linnustotietojen ja lintualueiden kuvauksien tallentamista Lintualuetietokantaan
5
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(Tiiran IBA-selaimeen). Lintualuetietokantaan oli vuoden 2017 lopussa nimetty yli 4 600 aluetta.

Kannustettiin jäsenyhdistyksiä osallistumaan tärkeisiin kaavahankkeisiin sekä luonnonsuojelualueiden
hoidon suunnitteluun, ja avustettiin yhdistyksiä tarvittaessa. Maakuntakaavoista laadittiin yhdistysten
kanssa yhteisiä lausuntoja ja valituksia.
Jatkettiin lintuasematoimintaa Porvoon Söderskärillä. Asemalla havainnoitiin 120 päivänä.
Päämiehittäjänä toimi Gustaf Nordenswan. Söderskärillä on seurattu läpimuuttavaa arktista linnustoa 52
vuoden ajan, ja se on tärkeä saaristolintujen tutkimuskohde. Lintuasemalla jatkettiin vuonna 2016
alkanutta sisäremonttia keittiön osalta.

2.3 Elinympäristöt
BirdLifen maataloustyö keskittyy maatalouden ympäristötuen kehittämiseen luonnon monimuotoisuuden
kannalta paremmaksi. Vuonna 2017 ehdotettiin maataloustukien muuttamista siten, että heinäkurpan
elinympäristöjen ylläpito olisi viljelijöille kannattavaa sekä lisättäisiin mahdollisuuksia vähentää lintujen
aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ohjaamalla suurikokoisten lajien (hanhet, kurjet) esiintymistä
lintupeltojen avulla.
Itä-Suomessa toteutettiin ympäristöministeriön tilauksesta hanhien maataloudelle aiheuttamien haittojen
estämistä ja ohjaamista käsitellyt selvitys. Selvityksen toteutti Jari Kontiokorpi.
Maatalouden ympäristöasioissa tehtiin yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen ja BirdLife Internationalin
Euroopan maataloustyöryhmän kanssa (ks. 2.5). Maatalouteen liittyviä asioita hoiti vapaaehtoinen
maatalousvastaava Irina Herzon yhdessä suojeluhenkilökunnan kanssa.
Metsien suojelua edistettiin yhteistyössä muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa muun muassa
vaikuttamalla METSO-ohjelman toteuttamiseen. Osallistuttiin metsien FSC-sertifiointiin ja loppuvuodesta
2016 alkaneeseen Suomen FSC-standardin päivitystyöhön sekä uhanalaisten lajien huomioimista
FSC-sertifioinnissa käsittelevän työryhmän toimintaan. Standardi- ja uhanalaistyöryhmien jäsenenä oli
Tero Toivanen. Luonnonsuojelujärjestöillä oli myös yhteinen osa-aikainen FSC-työntekijä (Lauri Kajander).
Vedottiin päättäjiin ja viranomaisiin kosteikkojen, erityisesti linnustonsuojelualueiden hoidon
tehostamiseksi. Osallistuttiin kosteikkojen suojelua ja kestävää käyttöä Suomessa edistävän
RAMSAR-työryhmän toimintaan. Työryhmän jäsenenä oli Tero Toivanen.

2.4 Muu kansallinen suojelu ja tutkimus
Vuoden aikana laadittiin kirjallisia kannanottoja, lausuntoja, aloitteita ja vetoomuksia muun muassa
uhanalaisten vesilintujen metsästyksestä, maakuntakaavoista, ministeriöiden laki- ja asetusehdotuksista.
Kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä luonnonsuojeluasioita tuotiin julkisuuteen lehdistötiedottein ja
artikkelein sekä BirdLife Suomen verkkosivuilla. Tiira- ja Linnut-lehdissä esiteltiin monipuolisesti
linnustonsuojelua sekä kotimaassa että ulkomailla.
Toimittajia ja yleisöä avustettiin suojeluasioihin liittyvissä kysymyksissä.
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Julkaistiin ennen sorsastuskauden alkua tiedote yhdessä Metsästäjäliiton kanssa. Tiedotteessa
korostettiin vähentyneiden vesilintulajien metsästyksen välttämistä ja hyviä metsästystapoja.
Syksyllä 2016 Suomesta löytyi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Talven ja kevään aikana eteläisestä
Suomesta löydettiin muutamia lintuinfluenssaan kuolleita lintuja. Neuvottiin toimittajia ja kansalaisia
olemaan huolestumatta tilanteesta.
Yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, tullihallituksen ja ympäristöministeriön kanssa
jatkettiin muun muassa täytettyihin lintuihin ja linnunmuniin liittyvän rikollisuuden estämiseksi.

2.5 Kansainväliset suojeluasiat
Osallistuttiin lintu- ja luontodirektiivien toimeenpanon Euroopan laajuiseen arviointiin ja vaikutettiin
EU-lainsäädäntöhankkeisiin muun muassa koskien lyijyhaulien kieltämistä kosteikoilla tapahtuvassa
metsästyksessä.
Osallistuttiin BirdLifen Euroopan laajuiseen hankkeeseen, jossa kartoitetaan laitonta lintujen metsästystä
ja lintujen metsästystä koskevaa lainsäädäntöä eri maissa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Bird
Conservation International -julkaisusarjassa. Tuotiin tiedotuksella esiin Välimeren alueen laitonta lintujen
tappamista ja kerättiin varoja suojeluun.
Osallistuttiin BirdLife Internationalin EU:n luonnonsuojeludirektiivien toimeenpanoa, soveltamista ja
toimivuutta tarkastelevan työryhmän (Birds and Habitats Directive Task Force, BHDTF) toimintaan.
BHDTF:n kokoukseen Kööpenhaminassa 20.–22.9. osallistui Tero Toivanen.
Osallistuttiin BirdLife Internationalin merityöryhmän (Marine Task Force, MTF) toimintaan.
Osallistuttiin BirdLife Internationalin Euroopan maataloustyöryhmän (Agriculture Task Force, ATF)
toimintaan. BirdLife Suomea edusti työryhmässä Irina Herzon. Kansainvälisen maataloustyön
painopistealueena oli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistustarve.
Osallistuttiin Pohjoismaiden ja Baltian maiden FSC-yhdistysten ja BirdLife-järjestöjen metsäsertifiointia ja
linnustoa koskevaan yhteistyöhankkeeseen. Työryhmän kokoukseen Virossa 29.–31.8. osallistui Tero
Toivanen.
Osallistuttiin EuroBirdPortal-hankkeeseen, jossa kuvataan verkkosivuilla lintulajien muuton ajoittumista
suhteessa säätekijöihin. Suomesta mukana ovat Tiira-lintutietopalvelun havainnot. Hanketta edistävään
työryhmään osallistui BirdLife Suomen edustajana Peter Uppstu.
Osallistuttiin Siemenpuu – Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiön toimintaan yhdessä muiden
ympäristöjärjestöjen kanssa. Säätiö on ympäristörahasto, jonka tarkoituksena on edistää
ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa. Säätiössä on mukana 15 suomalaista
kansalaisjärjestöä.
Osallistuttiin kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (International Union for Conservation of Nature, IUCN) ja
Suomen IUCN-komitean toimintaan.
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3. Lintuharrastuksen edistäminen
BirdLife Suomen tavoitteena on tarjota lintuharrastukseen liittyviä palveluja parhaiten Suomessa.
Tarjoamalla monipuolisia ja haluttuja palveluita BirdLife Suomi jäsenyhdistyksineen vahvistaa jo
saavuttamaansa asemaa lintuharrastajayhteisössä ja houkuttelee toimintaansa uusia linnuista
kiinnostuneita.
Lintuharrastusta edistämällä pyritään kasvattamaan linnustonsuojeluun myönteisesti suhtautuvien määrää
sekä etsimään rahoitusta suojelutyölle. Lintuharrastuksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta lisäämällä
saadaan uusia jäseniä ja tukijoita, jotka haluavat tukea BirdLife Suomen toimintaa ja osallistua siihen.
Tätä kautta saadaan myös lisää havaintoja, joihin BirdLife Suomen suojelutoiminta asiantuntemuksen
ohella perustuu.

3.1 Tapahtumat
Vuoden aikana järjestettiin valtakunnallisia lintuharrastustapahtumia, joiden avulla tehtiin BirdLifea ja sen
toimintaa tunnetuksi, hankittiin uusia jäseniä ja tukijoita sekä jaettiin tietoa linnuista ja lintuharrastuksesta.
Pihabongaus, joka on maan suurin luontoharrastustapahtuma, järjestettiin 28.–29.1. jo 12. kerran.
Pihabongauksessa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja kotipihalla tai muulla sopivalla paikalla ja havainnot
ilmoitetaan BirdLife Suomelle. Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki luonnosta kiinnostuneet.
Pihabongaukseen osallistui 22 000 ihmistä lähes 15 000 paikalla ympäri maan. Lintuja ilmoitettiin noin
560 000 yksilöä. Jäsenyhdistykset järjestivät useilla paikkakunnilla Pihabongaukseen liittyviä
yleisötapahtumia.
Pihabongaus on merkittävä keino uusien vuositukijoiden (ks. 7.1) tavoittamiseksi. Myös jäsenyhdistyksiä
kannustettiin hyödyntämään tapahtumaa ja siihen osallistuneiden yhteystietoja jäsenhankinnassaan.
Tapahtuman suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Tapahtuman
yritysyhteistyökumppaneina olivat Elenia Oyj, Eläinruokatehdas Lemmikki Oy ja Suomen Lintuvaruste Oy.
Tornien taisto järjestettiin 6.5. jo 24. kerran. Tornien taistossa kilpaillaan siitä, kuinka monta lintulajia
joukkueet havaitsevat lintutorneista kahdeksan tunnin aikana. Tapahtumaan osallistuttiin 327 tornissa
ympäri maan. Linturetkiä tai muuta lintuopastusta järjestettiin yleisölle yli 80 tornilla. Joukkueissa oli noin
1 300 jäsentä, ja päivän aikana torneilla kävi tutustumassa lintuharrastukseen yli 2 600 henkilöä. Eniten
lintulajeja (107) havaittiin Porin Leveäkarin ja Virolahden Kellovuoren lintutorneista. Tornikisa käytiin
samaan aikaan Ruotsissa, Tanskassa ja Liettuassa. Näissä maissa mukana oli yhteensä 98 tornia.
Lasten lintuviikkoa vietettiin 15.–21.5. jo 14. kerran. Lasten lintuviikko on valtakunnallinen lasten
lintutapahtuma, jonka järjestivät yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto. Tapahtumassa innostettiin
erityisesti ohjattuja lapsiryhmiä, kuten koululuokkia ja päiväkotiryhmiä, lähtemään linturetkelle ja
tutustumaan lähiseudun luontoon. Osallistumiskynnys oli mahdollisimman matala: tapahtumassa etsittiin
merkkejä pesivistä linnuista, mutta lajeja ei tarvinnut tunnistaa. Opettajille ja muille ryhmänvetäjille oli
myös tarjolla runsaasti havainnollista materiaalia ja retkivinkkejä tapahtuman verkkosivuilla. Lasten
lintuviikkoon osallistui lähes 2 800 lasta ja 510 aikuista yli 240 ryhmässä eri puolilta maata.
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Pönttöbongaus järjestettiin 10.–11.6. viidettä kertaa. Tapahtuman tavoitteena on saada ihmisiä
kiinnittämään huomiota lähiympäristön lintuihin ja innostaa pönttöjen ripustamiseen sekä kerätä tietoa
pönttölintujen levinneisyydestä, runsaudesta ja kannanmuutoksista. Pönttöbongauksessa tarkkaillaan
pihapiirin pöntöissä pesiviä lintuja ja havainnot ilmoitetaan BirdLife Suomelle. Tapahtumaan osallistui noin
5 000 ihmistä yli 3 200 paikalla, ja kaikkiaan ilmoitettiin lähes 29 000 pöntön tiedot. Pönttöbongauksen
suojelijana toimi luontotoimittaja Juha Laaksonen.
Lintumessut järjestettiin toisen kerran 26.8. yhteistyössä Suomen Lintuvaruste Oy:n kanssa.
Messupaikkana oli Lintuvarusteen myymälän sisäpiha Gardeniassa Helsingin Viikissä. Näytteilleasettajia
oli 25, muun muassa lintuharrastustuotteiden maahantuojia, matkanjärjestäjiä ja linnustonsuojelujärjestöjä.
Ohjelmalavalla esiintyivät muun muassa kuvaajat Jari Peltomäki ja Markus Varesvuo sekä
linnunpönttönikkari Urpo Koponen. Lisäksi kuultiin esitykset muun muassa äänityksestä sekä
rengastuksesta. Messualueen ympäristössä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry järjesti
useita linturetkiä, joissa oli noin 200 osallistujaa. Tapahtuman juonsi Paul Segersvärd. Messuilla oli noin
2 000 kävijää.
EuroBirdwatch-tapahtumaan osallistuttiin 30.9.–1.10. Tiettävästi maailman suurin lintuharrastustapahtuma
järjestettiin 25. kerran, ja sitä vietettiin 41:ssä Euroopan ja Keski-Aasian maassa. Tapahtuman
lintuhavainnot koottiin yhteen ja samalla tiedotettiin erityisesti muuttolintuihin kohdistuvista uhkista.
Suomessa lintuharrastajia kannustettiin retkeilemään tapahtumaviikonlopun aikana ja tallentamaan
havainnot Tiira-lintutietopalveluun: Suomesta havaintoja kertyi yli 1,2 miljoonasta lintuyksilöstä.
Jäsenyhdistykset järjestivät 20 linturetkeä tai muuta tapahtumaa suurelle yleisölle.
Valtakunnallinen Joutsenbongaus järjestettiin neljättä kertaa 28.–29.10. Aiemmat Joutsenbongaukset on
järjestetty vuosina 2012–2014. Tapahtumassa saatiin 1 557 laulujoutsenhavaintoa ja arvioitiin havaitun
52 100 yksilöä. Laulujoutsenen syyskanta arvioitiin tulosten perusteella 65 000–70 000 yksilön
suuruiseksi. Merkillepantavaa oli nuorten lintujen vähyys, mikä kertoo huonosta pesimätuloksesta.
Alueellisesti ja paikallisesti jäsenyhdistykset ja niiden paikallisryhmät järjestivät jäsenilleen ja yleisölle
satoja erilaisia lintuharrastusaiheisia tapahtumia, kuten retkiä, kursseja, kilpailuja ja yleisötilaisuuksia.
Lisäksi järjestettiin kahdeksan lintukurssia kotimaassa ja lähialueilla yhteistyössä kotimaisen
lintumatkailuyrityksen (Skaftung Nature) kanssa. Lintumatkojen tarjonnan ja kysynnän lisäämiseksi
julkaistiin Tiira-lehdissä BirdLife-matkojen mainos, johon valittiin eri järjestäjien lintumatkoja.

3.2 Tiira-lintutietopalvelu
Tiira-lintutietopalvelu (www.tiira.fi) on vuonna 2006 käyttöön otettu valtakunnallinen lintuhavaintojen
tallennusjärjestelmä. Kaikkien jäsenyhdistysten havaintojen keruu, arkistointi ja raportointi tapahtuu
Tiira-järjestelmällä. Kaikille linnuista kiinnostuneille tarkoitetussa palvelussa voi tallentaa ja selata
lintuhavaintoja koko maasta, ja siellä voi pitää omaa havaintopäiväkirjaa.
Vuoden lopussa Tiira-lintutietopalvelulla oli 28 089 (vuoden 2016 lopussa 25 487) rekisteröitynyttä
käyttäjää, joista 6 638 (6 150) oli rekisteröitynyt palveluun BirdLife-jäsennumerolla. Edellisvuodesta
käyttäjien määrä kasvoi 2 602 henkilöllä. Tiiran verkkosivuilla käytiin 3,6 miljoonaa kertaa vuoden aikana,
ja yksittäisiä hakuja tehtiin 82 miljoonaa.
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Vuoden lopussa Tiirassa oli 16 286 095 lintuhavaintoa. Vuoden aikana Tiiraan kirjattiin 1 652 126
havaintoa, joista 277 329 oli ennen vuotta 2017 tehtyjä havaintoja. Csv-lataustoiminnolla Tiiraan vietiin
311 974 havaintoa. Vuoden lopussa Tiiran yhdistyskäyttäjien tekemiä koontihavaintoja oli yhteensä 113
849 ja tallenteita Tiiraan oli viety 94 388.
Rekisteröityneitä käyttäjiä ja yhdistyskäyttäjiä avustettiin ongelma- ja virhetapauksissa päivittäin
sähköpostin ja Tiira-foorumin kautta sekä puhelimitse. Tiira oli myös vakioaihe yhdistysvierailujen (ks. 5.2)
yhteydessä.
Tiiraan tallennettuja havaintoja valvoivat jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten havaintotoimikunnat ja
-vastaavat sekä alueelliset rariteettikomiteat huolehtivat havaintojen tarkistuksesta, käsittelystä ja
arkistoinnista omilla havaintojenkeruualueillaan.
Nykyiseen Tiiraan tehtiin vain välttämättömiä muutoksia sekä pieniä ylläpitokorjauksia. Tiiran
kehitystyössä keskityttiin edelleen pääasiassa uuden palvelun, Tiira 2:n, ohjelmointiin, käytettävien
tekniikoiden selvittämiseen sekä palvelupuolen prosessien kehittämiseen. Tiiran ohjelmointityöstä vastasi
ohjelmistoasiantuntija Antti J. Lind, ja hänen kanssaan ja tukena ohjelmointityössä toimi siviilipalvelustaan
suorittava Ismail Belmostefa. Toimintoja ja tarpeita koskevasta suunnittelutyöstä vastasi Tiira-toimikunta
yhdessä henkilökunnan kanssa. Toimintalogiikan, palveluiden ja tietokannan suunnittelusta vastasi
ohjelmistoasiantuntija yhdessä Heikki Liehun kanssa. Muita kehityskohteita olivat Tornien taiston
havaintojen ilmoitus- ja tulossivut.
Tiiraa käytettiin myös erityistutkimusten aineiston keruussa, kuten isosirrin, valkoposkihanhen ja
sepelhanhen muuttodynamiikkaa, kaartelevien lintujen Fennoskandian muuttoreittejä, taigauunilintujen
alkuperää ja Euroatlasta koskevissa tutkimuksissa.

3.3 Retkikummitoiminta
Retkikummitoiminta on BirdLife Suomen merkittävimpiä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Retkikummit ovat
jäsenyhdistyksissä toimivia, BirdLife Suomeen rekisteröityneitä retkenvetäjiä. Vuoden aikana
retkikummeina toimi 203 lintuharrastajaa.
Retkikummit vetivät pääsääntöisesti kaikille avoimia linturetkiä tai järjestivät muita lintutapahtumia, joihin
on helppo osallistua. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 419 (290 vuonna 2016) retkeä ja muuta
tapahtumaa, joissa osallistujia oli yli 10 000 (2016 yli 5 000). Retkillä ja tapahtumissa osallistujille kerrottiin
linnuista, lintuharrastuksesta ja -yhdistyksestä. Retkillä pyrittiin myös hankkimaan uusia jäseniä.
Retkikummitoiminnan kautta jäsenyhdistyksiin saadaan sitoutettua vapaaehtoistoimijoita. Toimintaa
tuettiin 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 edellisvuonna vähintään neljä retkeä raportoineille tarjottiin
mahdollisuus tilata retkiliivi BirdLife Suomen logolla. BirdLife Suomen verkkosivuilla tarjottiin ohjeita ja
vinkkejä tapahtumien järjestämiseksi, ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin vuoden aikana sähköisellä
uutiskirjeellä. Uusille retkikummeille lähetettiin materiaalipaketti.
Retkikummitoiminnan kannustamiseksi nimettiin BirdLife Suomen syyskokouksessa vuoden retkikummiksi
Jaana Sarvala Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:stä.
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3.4 Lasten ja nuorten toiminta
BirdLife Suomen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lintu- ja luontoharrastukseen, hankkia
jäsenyhdistyksiin uusia nuoria jäseniä, kannustaa nykyisiä nuorisojäseniä harrastuksessaan eteenpäin
sekä tarjota myönteisiä luontokokemuksia kestävän luontosuhteen kehittymisen pohjaksi.
Nuorisotoiminnan kehittämistä jatkettiin. Toiminta pyritään saamaan kattavammaksi, nuorten omaehtoista
toimintaa lisätään ja toiminnan tulosten keräämistä tehostetaan. Hallitus perusti nuorisotoimikunnan
kehittämään BirdLife-yhteisön lapsi- ja nuorisotyötä sekä lisäämään nuorten mahdollisuuksia järjestön
päätöksenteossa. Lisäksi hallitus päätti kannustaa jäsenjärjestöjä perustamaan paikallisia
nuorisojaoksia, -kerhoja ja -toimikuntia, joiden jäseniksi hyväksytään nuorisolain määritelmän mukaisia
nuoria ja, joiden budjetissa on osoitettu varoja toimintaan. Lisäksi edellytyksenä on, että nuoriso
suunnittelee itsenäisesti toimintansa. BirdLife tukee toimintaa 10 euroa/nuorisotoimen jäsen, kuitenkin
vähintään 100 euroa/jäsenyhdistys.
Tammikuun 21. päivä järjestettiin Turussa nuorten valtakunnalliset harrastuspäivät, joihin osallistui noin
25 nuorta eri puolilta Suomea. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n toteuttamana
järjestettiin nuorille kolme lintuasemakurssia Hangon ja Rönnskärin lintuasemilla.
Tammikuun 27. päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa kouluille suunnattu oma Pihabongaustapahtuma,
Pihabongauksen koululaispäivä. Koululaispäivään osallistui yli 100 koulua ja yli 1 600 koululaista.
15.–21.5. järjestettiin yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa perinteinen, valtakunnallinen Lasten lintuviikko
(ks. 3.1), joka tarjosi puitteet ja runsaasti oheismateriaalia lapsiryhmille suunnattujen lintutapahtumien
järjestämiseen. Tapahtumaa markkinoitiin erityisesti alakouluille, päiväkodeille, luontokouluille ja
luontokerhoille. Matalan kynnyksen tapahtumaan osallistui lähes 2 800 lasta ja 510 aikuista 246 ryhmässä
eri puolilta maata.
Lasten ja nuorten lintuharrastuksen edistämisessä on retkikummitoiminnalla (ks. 3.3) suuri merkitys ja
vankka suosio. Toiminnan kautta tavoitetaan esimerkiksi koululaisia, jotka eivät välttämättä muuta kautta
saa kokemuksia lintuharrastuksesta ja retkeilystä. Retkikummeja muun muassa kannustettiin järjestämään
Lasten lintuviikon aikana linturetkiä yhteistyössä paikallisen koulun tai päiväkodin kanssa.
Retkikummitoiminnan kautta tavoitettiin vuonna 2017 lähes 4 400 lasta tai nuorta.
Jäsenyhdistyksissä toimii lastenkerhoja ja nuorten ryhmiä. Yhdistykset järjestivät myös erityisesti nuorille
suunnattuja tapahtumia, kuten koululaisretkiä. Jäsenyhdistyksissä järjestettiin vuoden aikana ainakin 156
tapahtumaa, joihin osallistui lähes 6050 lasta ja nuorta.
Jäsenyhdistysten ja paikallisryhmien valmiuksia toteuttaa lasten ja nuorten toimintaa omalla alueellaan
tuettiin eri tavoin. Jäsenyhdistyksiä avustettiin nuorisotyössä myös tapahtumien yhteydessä sekä
tuottamalla ja jakamalla lasten ja nuorten lintuharrastustoimintaan tarkoitettua materiaalia. Lapsille ja
nuorille suunnattua linnunpönttöopasta jaettiin edelleen jäsenyhdistysten käyttöön. Jäsenyhdistysten
saatavilla oli myös BirdLifen Suomen nuorisotyön materiaali, joka sisältää muun muassa oppaan
lintukerhotoiminnasta, materiaalia oppitunnin pitämiseksi kouluissa ja leiripäivän järjestämiseksi.
BirdLife Suomen tuottama VESO-koulutuspaketti, jolla peruskoulun opettajia tutustutetaan
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lintuharrastukseen ja oman paikkakunnan lintuharrastusmahdollisuuksiin, oli myös jäsenyhdistysten
käytettävissä.
Osallistuttiin 5.–6.6. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n järjestämään Ulos - Ut - Out
-ympäristökasvatustapahtumaan Turussa ja Sauvossa. Osallistujille esiteltiin lintuharrastusta ja Lasten
Lintuviikko -tapahtumaa neljässä työpajassa.
Osallistuttiin lokakuussa luontokoulujen järjestämään opettajaopiskelijoille suunnattuun koulutuspäivään
Opettajankoulutuslaitoksella Helsingissä. Tapahtumassa esiteltiin opettajaopiskelijoille luontokoulujen ja
-järjestöjen tarjoamaa lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä koulutusmateriaalia. BirdLife Suomi esitteli lintujen
tuomista mukaan kouluopetukseen erityisesti Lasten lintuviikon materiaalin avulla.
Tiira-lehdessä pidettiin lasten ja nuorten omaa palstaa, jossa julkaistiin piirustuksia sekä lyhyitä lintu- ja
retkikertomuksia. Nuorten lintuharrastajien käyttöön on perustettu oma Facebook-ryhmä “Nuoret
lintuharrastajat ympär Suomenmaan”.
Nuorisotoiminnan kannustamiseksi nimettiin BirdLife Suomen syyskokouksessa vuoden nuoreksi
lintuharrastajaksi Teemu Sirkkala Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry:stä ja Helsingin Seudun
Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:stä

3.5 Muu toiminta lintuharrastuksen edistämiseksi
BirdLife Suomen julkaisemat lehdet (ks. 4.1–4.3), verkkosivusto, sosiaalinen media sekä sähköpostilistat
(ks. 4.5) palvelivat lintuharrastajia ja muita linnuista kiinnostuneita tarjoamalla tietoa linnuista sekä
vinkkejä lintuharrastukseen ja lintujen suojeluun. Lisäksi suurta yleisöä palveltiin vastaamalla satoihin
lintujen tunnistamiseen, biologiaan, ruokintaan ja suojeluun liittyviin kysymyksiin puhelimitse,
sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. Tiedotustoiminnan yhteydessä esiteltiin säännöllisesti
lintuharrastusta eri medioissa (ks. 4.6).
Tunnista 100 lintulajia -haaste tarjosi linnuista ja ulkoilusta kiinnostuneille matalan kynnyksen tavan
tutustua lintuihin ja lintuharrastukseen. Haasteen tavoitteena oli määrittää ja kerätä ääni- tai näköhavainto
vähintään sadasta eri lintulajista. Vuoden 2017 lintuharrastusilmiöksi osoittautuneeseen
haastekampanjaan osallistui tuhansia suomalaisia, joista yli 1 700 ilmoitti saavuttaneensa sadan
määritetyn lajin rajan.
Järjestöä ja lintuharrastusta esittelevää Tiira-lehteä lähetettiin valtakunnallisiin lintuharrastustapahtumiin
(ks. 3.1) sekä retkikummien (ks. 3.3) vetämille yleisöretkille osallistuneille. Lisäksi lehteä lähetettiin
yhdistyksille ja muille kiinnostuneille jaettavaksi. Yhteensä noin 10 000 lehteä jaettiin vuoden aikana eri
tapahtumissa. Elenia Oy:n kanssa järjestettiin joutsenaiheinen kuvataidekilpailu, johon saatiin yli tuhat
työtä. Kilpailun tuomareina toimivat Jussi Heikkilä, Jari Kostet, Heini Kuusela-Opas Elenia Oy:stä ja Aki
Arkiomaa. Kilpailussa oli kolme sarjaa, joiden kolme parasta saivat Suomen Lintuvaruste Oy:n lahjakortin.
Osallistuttiin Yleisradion Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan viestimällä, markkinoimalla kampanjan
teemaan sopivia omia tapahtumia sekä kannustamalla jäsenyhdistyksiä ja paikallisryhmiä pönttötalkoiden
järjestämiseen. Huhtikuussa osallistuttiin Kevätmessuihin yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellinen
Yhdistys Tringa ry:n, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Vuokon luonnonsuojelusäätiön kanssa.
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Yrityksille ja muille yhteisöille tarjottiin BirdLifen kautta tilattavia opastettuja linturetkiä, jotka sopivat
esimerkiksi asiakastilaisuuden tai virkistyspäivän ohjelmaksi. Retkien pääoppaana toimi Paul Segersvärd.

4. Tiedotus ja julkaisut
4.1 Tiira-lehti
Tiira-lehti on BirdLife Suomen tiedotuslehti, joka lähetetään jäsenyhdistysten jäsenille, BirdLife Suomen
vuositukijoille ja linnustonsuojeluklubin tukijoille. Lehden sai pyynnöstä verkkolehtenä paperisen version
sijaan. Lehdessä esiteltiin BirdLife Suomen ja jäsenyhdistysten toimintaa ja tapahtumia, lintumaailman
ajankohtaisia asioita, lintuharrastusta sekä kansallista ja kansainvälistä linnustonsuojelua.
Tiira-lehden 22. vuosikerta ilmestyi kolmena numerona, joissa oli yhteensä 108 sivua. Lehden
painosmäärä oli keskimäärin 24 400. Päätoimittajina toimivat Inka Plit (numerot 1 ja 2) ja Markus Seppälä
(numero 3) ja taittajana Seppo Alanko. BirdLife Suomen henkilökunta sekä vapaaehtoiset avustajat
toimittivat valtaosan lehden aineistosta. Mainoshankinnasta vastasi Markkinointi- ja mainospalvelu
Halminen Ky. Lehti painettiin FSC-sertifioidulle sanomalehtipaperille Botnia Print Oy:ssä Kokkolassa.
Tiira-lehteä lähetettiin pyynnöstä jäsenyhdistyksille, paikallisryhmille ja muille kiinnostuneille erilaisissa
tilaisuuksissa jaettavaksi. Lehti tukee sekä BirdLifen että jäsenyhdistysten tiedotustoimintaa.
Tiira-lehden verkkoversio oli vapaasti luettavissa issuu.com-palvelussa.
Syksyllä päätettiin vaihtaa tiedotuslehden nimeä. Tällä haluttiin välttää Tiira-lehden sekoittaminen
Tiira-lintutietopalveluun. Uuden nimen löytämiseksi järjestettiin verkkosivuilla kilpailu, jossa jäsenet ja
tukijat saivat lähettää oman ehdotuksensa verkkolomakkeella. Nimiehdotuksia saapui yli 200, joista
BirdLife Suomen hallitus valitsi joulukuussa lehden uudeksi nimeksi BirdLife.

4.2 Linnut-lehti
Linnut-lehti kertoo linnuista, lintuharrastuksesta, lintujen suojelusta ja tutkimuksesta. Linnut tarjoaa kaikille
linnuista kiinnostuneille hyödyllistä ja luotettavaa lintutietoa sekä kiinnostavia kuvauksia linturetkiltä
elämyksellisen tekstin ja hyvien valokuvien avulla.
Vuonna 2017 ilmestyi lehden 52. vuosikerta. Siihen kuului neljä numeroa ja 208 sivua. Lehden
päätoimittajana oli Jan Södersved, ja lehteä taittoi Seppo Alanko. Vuoden aikana lehdessä julkaistiin 33
eri kirjoittajan tekstejä ja yli 70 kuvaajan kuvia. Mainoshankinnasta vastasi Markkinointi- ja mainospalvelu
Halminen Ky. Lehti painettiin FSC-sertifioidulle paperille Lönnberg Print & Promo Oy:ssä Helsingissä.
Vuoden aikana toteutettiin kaksi telemarkkinointikampanjaa uusien tilaajien hankkimiseksi. Linnut-lehden
näytenumero ja markkinointikirje lähetettiin uusille jäsenille. Näytenumeroita lähetettiin myös muun
muassa retkikummeille ja lintukurssien pitäjille. Lehden tilaajamäärä oli keskimäärin 4 964 ja painosmäärä
6 000.

4.3 Linnut-vuosikirja
Linnut-vuosikirja ilmestyi 20. kerran. 176-sivuisessa kirjassa oli 18 artikkelia: muun muassa vuoden 2016
lintukatsausten lisäksi yhteenveto lintuasemien toiminnasta 2010-luvulla, tiedonantoja sekä tutkimuksia.
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Kirjan toimitti Mia Rönkä ja taittoi Aarnipaja Ky / Jyrki Heimonen. Kirjan painosmäärä oli 1 800. Vuosikirja
painettiin Lönnberg Print & Promo Oy:ssä FSC-sertifioidulle paperille.
Linnut-vuosikirja 2016 julkaistiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen
ympäristökeskuksen kanssa.
Lähes kaikki Linnut-vuosikirjassa 20 vuoden aikana ilmestyneet artikkelit vietiin lintulehtiportaaliin, jossa
ne ovat vapaasti saatavilla.

4.4 Ornis Fennica
Ornis Fennica on BirdLife Suomen neljästi vuodessa ilmestyvä englanninkielinen kansainvälinen
lintutieteellinen julkaisusarja, joka on ilmestynyt vuodesta 1924.
Ornis Fennican toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Suvi Ruuskanen, toimittajat Ian Henderson, Chas
Holt, Veli-Matti Pakanen, Robert Thomson, Andrea Santangeli, Patrik Karell, tekninen toimittaja Johan
Ulfvens ja tiedotustoimittaja Kaisa Välimäki. Lehti ilmestyi neljästi, ja se painettiin Oy Fram Ab:ssä
Vaasassa. Vuosikerrassa julkaistiin 199 sivulla 18 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusartikkelia sekä yksi
pääkirjoitus. Painosmäärä oli 480.
Ornis Fennicaan lähetettiin arvioitavaksi 39 uutta käsikirjoitusta. Vuoden aikana loppuun käsitellyistä
käsikirjoituksista 20 (45 %) hyväksyttiin julkaistavaksi. Ornis Fennica oli näkyvästi esillä kansainvälisessä
European Ornithologist's Union conference -kongressissa elokuussa Turun yliopistolla. Oman
vertaisarviointiprosessin rinnalla Ornis Fennica käyttää apunaan myös Peerage of Science -palvelua.
Ornis Fennica käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnusta vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle.
Sarjan verkkosivuilla jatkettiin EarlyOnline-käytäntöä: hyväksytyt, korjatut artikkelit olivat nähtävissä ja
ladattavissa ennen varsinaista julkaisemista. Tiedotustoimittaja mainostaa julkaisuja muun muassa
sosiaalisessa mediassa. Ornis Fennicassa julkaistut tieteelliset artikkelit löytyvät maksutta pdf-muodossa
verkkosivuilta www.ornisfennica.org. Ornis Fennicalla on artikkelien julkaisusopimus Gale Groupin ja
Proquestin kanssa.
Sarjan vaikuttavuuskerroin vuodelle 2017 oli ISI Web of Sciencen mukaan 1,238 (5 vuoden
vaikuttavuuskerroin 1,06), mikä on korkeampi kuin koskaan ennen. Tieteellisten seurojen valtuuskunnan
tuki Ornis Fennican julkaisemiselle oli 6 000 euroa.

4.5 Verkkoviestintä
Verkkosivujen (www.birdlife.fi) tavoite on palvella monipuolisesti jäsenistöä sekä muita linnuista ja
lintuharrastuksesta kiinnostuneita. Uudistetut verkkosivut julkaistiin helmikuussa. Sivujen päivittämisestä
vastasi BirdLife Suomen henkilökunta. Verkkosivuilla käytiin kuukaudessa 23 000–88 000 kertaa ja
vuoden aikana yhteensä 561 757 kertaa (741 966 vuonna 2016).
Tiira.fi-sivustosta kerrotaan kohdassa 3.2.
BirdLife Suomen sosiaalisen median kanaviin päivitettiin muun muassa linkkejä lintutilanteesta, järjestön
uutisista, tapahtumista ja tiedotteista. Käytössä olivat Facebook, Twitter ja Instagram.
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BirdLifen oman Facebook-sivun päivityksiä seurasi vuoden lopulla 41 062 henkilöä (20 125 henkilöä
vuoden 2016 lopussa). Sivulla Lintu – Lintujen tunnistusapua, jolle käyttäjät voivat ladata määritettäväksi
kuvia ja äänitteitä, oli vuoden lopussa 3 607 (3 490) tykkääjää. Avoimessa Lintuharrastus-ryhmässä oli
vuoden lopussa 3 453 (1 975) jäsentä ja nuorten lintuharrastajien suljetussa ryhmässä 60 jäsentä.
Tammikuussa perustetussa 100 lintulajia -ryhmässä oli vuoden lopussa 3 270 jäsentä.
BirdLife Suomen Twitter-tiliä seurasi vuoden lopulla 960 henkilöä (497 vuoden 2016 lopussa). Vuoden
alussa avatulla Instagram-tilillä oli vuoden lopussa noin 600 seuraajaa.
BirdLife Suomi ylläpiti useita sähköpostilistoja, kuten jäsenyhdistysten toimihenkilöille tarkoitettua
BirdLife-aktiivit-sähköpostilistaa, kaikille suomalaisille lintuharrastajille tarkoitettua
Lintuverkko-sähköpostilistaa sekä Euroopan laajuista EuroBirdNet-sähköpostilistaa. Vuoden lopussa
Aktiivit-listalla oli 385 (385 vuonna 2016), Lintuverkossa 1 061 (1 077) ja EuroBirdNet-listalla 581 (576)
tilaajaa.

4.6 Muu tiedotustoiminta
Mediatiedotteilla otettiin kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja välitettiin tietoa lintumaailman
tapahtumista. BirdLife Suomen toimisto laati vuoden aikana 30 mediatiedotetta, jotka julkaistiin painetussa
tai sähköisessä mediassa. Lisäksi joukkoviestimiä avustettiin yli 150 kertaa; radiohaastatteluja annettiin 23
ja tv-haastatteluja 9. Olimme 7.5. mukana Dawn Chorus -ohjelmassa, joka on kansainvälinen suora
radio-ohjelma, jossa seurataan aamun etenemistä eri puolilla maailmaa ja kuunnellaan siellä äänessä
olevia lintuja.
Otettiin käyttöön lintulehtiportaali, johon jäsenyhdistysten lehdet voidaan viedä digitaalisessa muodossa,
ja jossa on kattava hakuominaisuus.
BirdLife Suomen nimistötoimikunta sai valmiiksi työnsä maailman lintujen suomenkielisen nimistön
päivittämisessä vastaamaan Howard & Mooren lajilistan neljättä painosta sekä länsipalearktisen alueen
lajien osalta Euroopan rariteettikomiteoiden AERC:n suosituksia. Uusi nimistö julkaistaan alkuvuonna ja
verkkosivuilla toteutetaan nimistöhaku.
Joulukuussa julkaistiin ensimmäinen jäsenille ja tukijoille sähköpostitse lähetettävä uutiskirje, joka sisältää
lintuaiheisia uutisia sekä BirdLifen tapahtumien mainoksia. Creamailer-palvelun kautta lähetetään myös
tapahtumakutsuja BirdLifen tapahtumiin aikaisemmin osallistuneille.

5. Järjestötoiminta
BirdLife Suomen toiminnan kaksi päätavoitetta, jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille tarjottavien
palveluiden kehittäminen sekä järjestön kasvu, tukevat toisiaan. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen on
tärkeää lintuharrastuksen edistämisen ja jäsenmäärän kasvun kannalta. Kasvutavoitteen toteutuminen
tuottaa lisää resursseja ja toimijoita suojelutyöhön.

5.1 Jäsenyhdistykset ja paikallistoiminta
BirdLife Suomeen kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joiden toimialueet kattavat koko maan. Jäsenyhdistyksiin
kuului 31.12.2017 yhteensä 13 758 henkilöjäsentä (vuoden 2016 lopussa
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13 126). Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi 632 henkilöllä.

BirdLife Suomen jäsenyhdistykset

Jäsenmäärä vuonna 2017

Bongariliitto ry

1 109

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry

334

Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry

277

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingfors
traktens Ornitologiska Förening Tringa ry

2 998

Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry

154

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

380

Kemi–Tornion Lintuharrastajat Xenus ry

121

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry

422

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry

242

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry

680

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry / Lintuyhdistys Kuikka

398

Kuusamon Lintukerho ry

152

Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry

376

Lapin Lintutieteellinen yhdistys ry

304

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry

297

Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry

118

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry

119

Ostrobothnia Australis rf

42

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry

1 218

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry

245

Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry

429

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry

472
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Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening
ry

249

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

535

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

217

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

400

Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry

140

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry, Åbo Ornitologiska Förening
rf

1 041

Valkeakosken Lintuharrastajat ry

177

Ålands Fågelskyddsförening rf

112

Tuettiin luonteeltaan paikallisten ja omatoimisten lintuharrastusryhmien syntymistä ja toimintaa yhdistysten
toimialueiden sisällä. Vuonna 2017 toimi yhteensä kahdeksan paikallisryhmää viidessä yhdistyksessä.

5.2 Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen
BirdLife Suomi tuki jäsenyhdistyksiään ja niiden paikallisryhmiä monin eri tavoin. BirdLifen tarjoamat
palvelut on koottu Yhdistyspalvelut-verkkosivulle (www.birdlife.fi/yhdistyspalvelut). Ajankohtaisista asioista
tiedotettiin lisäksi Aktiivit-sähköpostilistalla (ks. 4.5) ja Tiira-lehdessä (ks. 4.1).
Yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa tarjottiin neuvontaa ja koulutusta. Uusille puheenjohtajille jaettiin
perehdyttämismateriaalia. Järjestökoordinaattori vieraili yksin tai toiminnanjohtajan kanssa kahdessa
yhdistyksessä. Vierailuilla kuultiin yhdistysten kuulumisia, kerrottiin ajankohtaisista asioista sekä
koulutettiin toimihenkilöitä yhdistys- ja suojelutoiminnassa. Koulutusta järjestettiin myös edustajiston
syyskokouksen yhteydessä.
Tuettiin jäsenyhdistysten sisäistä ja ulkoista viestintää. Tiira-lehden tapahtumakalenteri tarjosi
mahdollisuuden ilmoittaa tapahtumista ja kokouksista. Lisäksi yhdistykset ja paikallisryhmät saivat
halutessaan esitellä toimintaansa lehdessä laajemminkin. Ulkoista tiedottamista tuettiin tarjoamalla apua
ja neuvontaa tiedottamisessa ja tiedotusvälineiden kanssa toimimisessa. BirdLife Suomen valtakunnalliset
tiedotteet olivat jäsenyhdistysten käytössä paikallisesti muokattaviksi ja levitettäviksi. Kaikilla yhdistyksillä
oli helposti muistettava www.birdlife.fi/yhdistys-aliasosoite sekä pyynnöstä mahdollisuus saada
yhdistys@birdlife.fi-sähköpostialias. Yhdistyksiä tuettiin myös sosiaalisen median käytössä.
BirdLife Suomen ylläpitämä Tiira-lintutietopalvelu (ks. 3.2) oli keskeisessä asemassa jäsenyhdistysten
toiminnassa sekä lintuharrastuksen edistämisen, jäsenhankinnan että suojeluja tutkimustyön kannalta. Jäsenyhdistyksiä tuettiin suojelutyössä monilla muillakin tavoin (ks. 2).
BirdLife Suomi teetti syksyllä jäsenille ja tukijoille suunnatun BirdLife-kyselyn, jossa kysyttiin mielipiteitä
BirdLifen ja jäsenyhdistysten toiminnasta, toiminnan painopisteistä ja yleisestä vaikuttavuudesta.
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Kyselyyn, joka edellisen kerran järjestettiin vuonna 2014, vastasi yhteensä 5 736 henkilöä. Järjestö sai
kyselyssä kiitettävän yleisarvosanan.
Jäsenyhdistyksiä ja paikallisryhmiä kannustettiin järjestämään monipuolista ja helposti lähestyttävää
yleisötoimintaa, kuten retkikummien vetämiä retkiä (ks. 3.3). BirdLife Suomen valtakunnalliset
lintuharrastustapahtumat (ks. 3.1) tarjosivat valmiit puitteet toteuttaa myös paikallisia tapahtumia ja saada
medianäkyvyyttä. Lasten ja nuorten toimintaa sekä sen tukemista esitellään kohdassa 3.4.
Jäsenyhdistyksiä kannustettiin aktiiviseen jäsenhankintaan neuvonnalla ja materiaalilla. BirdLife Suomi
tarjosi uusille jäsenyhdistysten jäsenille liittymislahjana Rissa kiikarissa -lintuharrastusoppaan ja
havaintovihkon. Jäsenhankintaa tuettiin myös muun muassa lähettämällä retkikummien (ks. 3.3)
järjestämien retkien osallistujille Tiira-lehti.
Jäsenyhdistysten ja paikallisryhmien käyttöön tarjottiin monipuolista materiaalia. BirdLifen esitteet ja
Tiira-lehti olivat tilattavissa tapahtumissa jaettavaksi. Käytettävissä oli mallipohjat oman yhdistysesitteen ja
uuden jäsenen infopaketin tuottamiseen. BirdLifen kautta oli mahdollisuus teettää yhdistysbanderolli ja
lintutorneihin kiinnitettäviä tornikortteja. Yhdistyskyselypalvelun avulla kaikilla jäsenyhdistyksillä oli
mahdollisuus teettää jäsenkysely helposti ja edullisesti.
Jäsenyhdistyksille oli tarjolla mahdollisuus BirdLife Suomen selainpohjaiseen jäsenrekisteripalveluun.
Palvelua käytti 23 yhdistystä.
Jäsenyhdistyksiä tuettiin vapaaehtoisverkoston luomisessa ja vahvistamisessa. Retkikummit (ks. 3.3) ovat
osa tätä verkostoa, mutta toimintamahdollisuuksia on muillekin vapaaehtoisille.
BirdLife Suomen ja UPM:n talkooyhteistyö lintujen ja niiden elinympäristöjen hyväksi jatkui. Vuonna 2017
talkootuella (6 000 euroa/v) haluttiin tukea erityisesti lasten lintu- ja luontokursseja, kosteikkojen
kunnostushankkeita ja paikallisia linnustonlaskentakoulutuksia. Talkootukea jaettiin yhteensä 14:lle
BirdLife Suomen 30 jäsenyhdistyksestä. Suurimmat tukisummat menivät Helsingin Seudun
Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:lle nuorten lintuleirien ja niittotalkoiden järjestämiseksi sekä Rauman
Seudun Lintuharrastajat ry:lle ja Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:lle. Tuettuun
toimintaan osallistui yhteensä ainakin 219 henkilöä.

5.3 Huomionosoitukset
BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki myönnettiin Tuomo Karplundille, Aarne Lahdelle ja Juha
Ylimaunulle. Yhdistyksen BirdLife-ansiomerkki, joita jäsenyhdistykset myöntävät oman harkintansa
mukaan, myönnettiin 10 henkilölle.
BirdLife Suomen vuoden lintuyhdistys -tunnustuspalkinto myönnettiin Kanta-Hämeen lintutieteellinen
yhdistys ry:lle. Valinnan perusteena oli erityisesti merkittävä panostus alueen
lintuharrastusmahdollisuuksien parantamiseksi. Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittiin Teemu
Sirkkala Sipoosta sekä vuoden retkikummiksi Jaana Sarvala Helsingistä.
Puheenjohtaja Johan Hassel edusti BirdLife-yhteisöä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän
juhlavastaanotolla. Varapuheenjohtaja Hanna Aalto oli luovuttamassa ympäristöjärjestöjen
18

BirdLife Suomi ry

Vuosikertomus 2017

joulutervehdyksen tasavallan presidentille ja hänen puolisolleen.

5.4 Kansainvälinen järjestötoiminta
BirdLife Suomi on kansainvälisen BirdLife International -järjestön jäsen ja toimi edellisvuosien tapaan
tiiviissä yhteistyössä BirdLife Internationalin henkilökunnan kanssa suojelu-, tiedotus- ja järjestötoimintaan
liittyvissä asioissa. BirdLife Suomi sai BirdLife Internationalilta materiaalia ja muuta apua
tiedotustoiminnan ja varainhankinnan tueksi.
BirdLife Suomi maksoi jokaisesta henkilöjäsenestä BirdLife Internationalille jäsenmaksuna yhden dollarin
(USD) sekä vapaaehtoista jäsenmaksua BirdLifen Euroopan toiminnalle 3 000 euroa.
Osallistuttiin maailman suurimpaan lintuharrastustapahtumaan, EuroBirdwatch-viikonloppuun 1.–2.10. (ks.
3.1).
Kööpenhaminassa järjestettiin 7.–9.6. Pohjoismaiden kokous, johon osallistui kolme työntekijää ja

hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtaja osallistui Brysselissä 25.–27.10. pidettyyn Euroopan ja
Keski-Aasian sihteeristön jäsenten kokoukseen ja kävi samalla tapaamassa komission henkilökuntaa.
BirdLife Internationalin BirdLife – The Magazine -lehteä (maaliskuuhun asti World Birdwatch -lehti)
välitettiin linnustonsuojeluklubin kansainvälisen maksun ja kannatusmaksun maksaneille ja lehden
tilaajille. Suomen levikki oli 90 kpl.
Kansainvälistä suojelutoimintaa käsitellään tarkemmin kohdassa 2.5.

6. Hallinto
6.1 Edustajisto
BirdLife Suomen ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on vähintään yksi edustaja. Lisäedustajia kukin yhdistys saa jäsenmääränsä
perusteella BirdLife Suomen säännöissä määriteltyjen kriteerien mukaisesti.
Kaudella 2016–2017 edustajia oli 98. Edustajiston puheenjohtajana oli Petri Seppälä (Pirkanmaan
Lintutieteellinen yhdistys ry) ja varapuheenjohtajana Arto Kalliola (Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry).
Edustajisto kokoontui kevätkokoukseen 19.3. Kemissä ja syyskokoukseen 19.11. Valkeakoskella.
Kemissä juhlittiin Kemi–Tornion Lintuharrastajat Xenus ry:n 40-vuotisjuhlia, päätettiin strategian
tavoitteista ja pohdittiin miten saadaan uusia järjestöaktiiveja. Valkeakosken kokouksessa päätettiin
strategian keinoista, esiteltiin kyselyjen tuloksia ja lehtien digitointia, ja iltaohjelmana seurattiin
kuvaesityksiä. Valkeakosken kokousta oli ensimmäistä kertaa mahdollista seurata suoratoistettuna
lähetyksenä Youtubessa.
Syyskokouksessa valittiin jäsenet liittohallitukseen viiden erovuoroisen tilalle kaudelle 2018–2019.
Erovuorossa olivat hallituksen puheenjohtaja Johan Hassel ja hallituksen jäsenet Markus Ahola, Markus
Keskitalo, Kim Kuntze ja Kalle Larsson. Markus Keskitalo ja Kim Kuntze valittiin hallitukseen uudelle
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kaudelle Johan Hasselin jatkaessa puheenjohtajana. Markus Aholan ja Kalle Larssonin tilalle hallitukseen
valittiin uusina jäseninä Jussi Kentta ja Marko Vauhkonen.
Varsinaisena tilintarkastajana toimi HT Jarmo Tähtinen ja varatilintarkastajan HT Noora Kerbs.
Toiminnantarkastajana oli Jaakko Asplund ja varatoiminnantarkastajana Jari Kårlund.

6.2 Liittohallitus
BirdLife Suomen kymmenjäseninen hallitus kokoontui neljä kertaa. Lisäksi hallitus ja henkilökunta pitivät
elokuussa viikonloppuna suunnittelukokouksen. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa
osallistuminen kokouksiin):
Nimi

Asema

Kotipaikka

Osallistuminen

Johan Hassel

puheenjohtaja

Kokkola

(4/4)

Hanna Aalto

varapuheenjohtaja

Parikkala

(4/4)

Kim Kuntze

sihteeri

Tampere

(4/4)

Juhani Kairamo

taloudenhoitaja

Espoo

(3/4)

Markus Ahola

jäsen

Turku

(3/4)

Markus Keskitalo

jäsen

Porvoo

(2/4)

Kalle Larsson

jäsen

Salo

(0/4)

Jyrki Mäkelä

jäsen

Kuusamo

(3/4)

Risto Nevanlinna

jäsen

Espoo

(3/4)

Tuomo Pihlaja

jäsen

Hankasalmi

(3/4)

Hallituksen kokousten pöytäkirjapykäliä kertyi 67. Näiden lisäksi hallitus piti vuoden aikana kuusi
sähköpostikokousta.

6.3 Toimikunnat
Kaakkurityöryhmä:
Kalevi Eklöf, Lasse Kosonen ja Pertti Virta. Työryhmä koordinoi kaakkurin pesimäkannan, poikastuoton ja
elinympäristöjen seurantaa (ks. 2.2.).
Kuikkatyöryhmä:
Pekka Lehtonen (pj.), Maria Tirkkonen ja Jukka Virtanen. Työryhmä koordinoi kuikan pesimäkannan,
poikastuoton ja elinympäristöjen seurantaa ja tietojen julkaisemista (ks. 2.2.).
Kurkityöryhmä:
Juhani Rinne (pj.), Jouko Alhainen, Antti Karlin ja Pekka Mustakallio (rengastuskoordinaattori). Työryhmä
koordinoi kurkien tutkimusta ja suojelua, ja on lisäksi yksittäistapauksissa antanut lausuntoja ja neuvontaa
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sekä ottanut loukkaantuneita kurkia hoitaakseen. Työryhmä toimi sähköpostitse.
Heinäkurppatyöryhmä:
Juha Juuti, Jari Kiljunen, Matti Koivula, Jari Kontiokorpi, Harri Kontkanen, Karri Kuitunen, Teemu
Lehtiniemi ja Tero Toivanen. Toimikunta edistää heinäkurpan suojelua.
Nimistötoimikunta:
Harri Högmander (pj.), Heidi Björklund, Jukka Hintikka, Juhani Lokki, Jan Södersved ja William Velmala.
Toimikunta ylläpitää ja päivittää maailman lintujen suomenkielisten nimien luetteloa. Toimikunta kokoontui
kolme kertaa.
Rariteettikomitea:
Jyrki Normaja (pj. 15.3. asti), William Velmala (pj. 15.3. lähtien, sitä ennen jäsen), Hannu Huhtinen, Karri
Kuitunen (15.3. lähtien), Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen ja Roni Väisänen. Komitea
tarkastaa ja julkaisee kaikki Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot ja pitää yllä
virallista lajilistaa Suomessa havaituista lintulajeista. Komitea kokoontui kolme kertaa. Tarkemmin
komitean toiminnasta kohdassa 2.1.
Suojelutoimikunta:
Tero Toivanen (pj.), Markus Ahola, Ari-Pekka Auvinen, Margus Ellermaa, Aili Jukarainen, Teemu
Lehtiniemi, Juha Lindy, Markku Mikkola-Roos, Jyrki Mäkelä ja Kristiina Nyholm. Toimikunta kokoontui
kerran.
Tiira-toimikunta:
Peter Uppstu (pj.), Annika Forstén, Sampo Kunttu, Kim Kuntze, Jari Kårlund, Teemu Lehtiniemi, Heikki
Liehu, Antti J. Lind, Olli-Pekka Liinalaakso, Tero Linjama, Panu Muhli ja Tuomo Pihlaja. Toimikunta
vastasi Tiira-lintutietopalvelun suunnittelusta ja kehitystyön priorisoinnista. Toimikunta kokoontui kerran.
Nuorisotoimikunta:
Kim Kuntze (pj.), Sebastian Andrejeff, Jere Jokinen, Markus Kanninen, Eetu Paljakka, Valtteri Salonen,
Teemu Sirkkala ja Teo Ylätalo.

6.4 Henkilökunta ja toimitilat
BirdLife Suomen toimihenkilöt olivat toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu
Lehtiniemi, suojeluasiantuntija Tero Toivanen, ohjelmistoasiantuntija Antti J. Lind, hallintopäällikkö Kirsi
Peltonen, järjestökoordinaattori Inka Plit (työvapaalla 23.5. lukien), tiedottaja Jan Södersved, osa-aikainen
taloussihteeri Merja Taiminen-Vähätalo, järjestökoordinaattori Markus Seppälä (Inka Plitin sijaisuus 15.5.
lukien).
Tuntityöntekijöinä työskentelivät taloudenhoitaja Juhani Kairamo, valkoselkätikkakartoituksissa ja
hanhihankkeessa luontokartoittaja Jari Kontiokorpi (1.3.–31.5., 5.7.–31.10.) sekä heinäkurpan

suojelusuunnitelman laadinnassa Harri Kontkanen (1.9.–30.11.). BirdLife Suomen toimistolla suorittivat
siviilipalvelusta Miro Tähtinen (8.8. saakka), Ismail Belmostefa (6.3. alkaen) ja Verneri Vesterinen (17.7.
alkaen). Toimistolla oli työkokeilussa kolme henkilöä ja TET-harjoittelussa yksi koululainen.
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BirdLife Suomen toimisto sijaitsee Helsingissä (Annankatu 29 A 16). Toimistolla toimii BirdLifelta
vuokratulla työpisteellä myös Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry.

6.5 Jäsenyydet ja edustukset
Jäsenyydet:
● Aikakauslehtien Liitto ry
● BirdLife International
● FEE Suomi (Suomen ympäristökasvatuksen seura ry)
● Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ja Suomen IUCN-komitea
● Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
● Siemenpuu – Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö
● Suomen luonnonsuojeluliitto ry, ulkojäsen
● Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
● Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry (Suomen FSC)
● Veronmaksajain Keskusliitto ry
● Ympäristöareena ry
Edellämainittujen jäsenyyksien osalta BirdLife Suomea edusti henkilökunta.
Kotimaiset edustukset (suluissa BirdLife Suomea edustanut henkilö):
● Järjestöjen maatalouden ympäristöryhmä (Teemu Lehtiniemi)
● Kiljuhanhityöryhmä (Teemu Lehtiniemi)
● LIFE+ rahaston tehostaminen – kansallinen työryhmä (Tero Toivanen)
● Lintutyöryhmä (Uhanalaisuus ja direktiivit) (Teemu Lehtiniemi)
● Metsähallituksen petolinturyhmä (Teemu Lehtiniemi)
● Sääksisäätiö (Vesa Hyyryläinen)
● Ramsar-kosteikkotyöryhmä (Tero Toivanen)
Kansainväliset edustukset:
● Agriculture Task Force (ATF) (Irina Herzon)
● Association of European Rarities Committees (AERC) (Rariteettikomitea)
● Birds and Habitats Directives Task Force (BHDTF) (Margus Ellermaa, Teemu Lehtiniemi ja Tero
Toivanen)
● Eurogroup Against Bird Crime (Teemu Lehtiniemi)
● Marine Task Force (Teemu Lehtiniemi, Tero Toivanen)

7. Talous
BirdLife Suomen talouden perustana olivat vuositukijoiden tukimaksut, jäsen- ja tilausmaksut, opetus- ja
kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisotyötä tekeville järjestöille, julkaisujen myyntitulot,
ympäristöministeriön yleisavustus, mainostulot, linnustonsuojeluklubin tukimaksut sekä lahjoitukset.
Varainhankinnasta vastasi toiminnanjohtaja.
Tilikauden tulot olivat 880 651,39 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 1 392,60 euroa.
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7.1 Jäsenet
Jäsenyhdistysten jäsenmaksu oli 13 euroa per jäsenyhdistyksen jäsen perhejäsenet pois lukien.
Jäsenyhdistysten jäsenmäärät on listattu kohdassa 5.1.

7.2 Vuosi- ja kuukausitukijat
Vuoden lopussa BirdLife Suomella oli 6 732 vuositukijaa, joista uusia oli 1 051. Syksyllä toteutettiin
telemarkkinointikampanja vuositukijoiden hankkimiseksi. Vuositukimaksu oli 33 euroa. Kuukausitukijoiden
hankkimiseksi tehtiin testikampanja toimintatapojen luomiseksi. Kuukausitukimaksuja saatiin vuoden
aikana 2 758 euroa.

7.3 Linnustonsuojeluklubi
Ylläpidettiin linnustonsuojeluklubia, jonka tukimaksua maksoi 265 tukijaa.

7.4 Kertalahjoitukset
Lahjoituksia saatiin 44 020,20 euroa, johon sisältyy BirdLifen organisoimien kuuden
jäsenyhdistyskeräyksen kokonaistuotto oli 26.553 euroa.

7.5 Muu varainhankintatyö
Vuoden aikana markkinoitiin BirdLifen lahjapönttöjä Tiira-lehdessä, verkkosivuilla ja Facebookissa.
Käytössä oli myös palvelu tekstiviestilahjoitusten keräämiseksi. Loppuvuonna otettiin uutena
lahjoitusmuotona käyttöön lahjoitukset tekeminen Facebookin kautta.
BirdLifen yritysyhteistyökumppanit olivat Elenia Oy, Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, Finnature Oy,
Lintukuva.fi, Skaftung Nature, Suomen Lintuvaruste Oy, Villalan Kesäpesä Oy ja Ylläksen Yöpuu.
Yhteistyön aihealueina olivat muun muassa lintu- ja valokuvauskurssien sekä tapahtumien järjestäminen.
Tiira-lintutietopalveluun (ks. 3.2) perustuvaa havaintosivupalvelua myytiin Metsähallitukselle ja eräille
kunnille.

7.6 Valtionavustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisotyöhön oli 40 000 euroa. Ympäristöministeriöltä saatiin
yleisavustusta ympäristöjärjestötoimintaan 44 000 euroa. Yleisavustukset ovat noin 9 prosenttia
kokonaistuloista.

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.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 908 307,24 euroa, ja yhtiö lahjoitti BirdLife Suomelle 27 000 euroa
tieteellistä toimintaa varten. Lintuvaruste ei jakanut osinkoa. Yhtiön hallituksessa olivat Aki Arkiomaa,
Juhani Kairamo ja Jouni Lamminmäki. Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja yksi työntekijä. Lintuvarusteella on
myymälä Helsingin Viikissä (Koetilantie 1).
23

