
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

YLEISTÄ  

Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry (LHLH ry) on BirdLife Suomen 

jäsenyhdistys. Yhdistys toimii alueellisena lintuharrastajien yhdyssiteenä 

edistäen alueellista lintutietämystä, linnustonsuojelua ja -tutkimusta. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 120 ja toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän 

kuntaa: Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. 

Urjala on myös Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 

havaintojenkeruualuetta.  

LINNUSTONSUOJELU JA TUTKIMUS  

Alueellista linnustonsuojelua toteutetaan keräämällä havaintoja alueen 
lintulajeista, erityisenä painopisteenä uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä 

alueellisesti harvinaiset lintulajit. Tiedonkeruuta MAALI-alueista jatketaan. 

Linnustonsuojelua toteutetaan mm. ylläpitämällä Jokioisten Kartanon liepeillä 
ja Kaukjärven suunnalla sijaitsevia talviruokintapaikkoja, pöntöttämällä metsiä 

ja rakentamalla tekopesiä. Vuoden aikana pyritään järjestämään pönttötalkoot. 

Aiemmin valmistuneet pöntöt luovutetaan ja asennetaan halukkaille jäsenille. 

Tarvittaessa otetaan kantaa yhdistyksen alueen linnustoa uhkaaviin hankkeisiin. 

Paikallisiin sähköyhtiöihin ollaan yhteydessä saadaksemme linnuille 

vaarallisimmat sähköjohdot merkityiksi.  

Tutkimusta suoritetaan osallistumalla BirdLife Suomen vuoden 2018 linnun, 

punasotka, seurantaan. Yhdistyksen alueella osallistutaan myös 

valtakunnallisiin seurantatutkimuksiin sekä toteutetaan omia linnustoseurantoja. 
Lisäksi rengastusluvan omaavat jäsenet suorittavat lintujen rengastusta.  

Erityisenä painopistealueena 2018 on Pellilänsuon rappeutumisen estäminen. 

Myös Matkun petoruutua ja Raikon kartanon aluetta tutkitaan. 

 

 

 



 

LINTUHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN  

Järjestetään jäsenille ja yleisölle tarkoitettuja monipuolisia ja kiinnostavia 
lintuharrastukseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä jatketaan 

retkikummitoimintaa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan BirdLifen 

teemakampanjoihin ja -tapahtumiin.  

Yhdistyksen lintutorneja korjataan taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa 
tarpeen mukaan. Yhdistys osallistuu työpanoksellaan Koijärven uuden 

luontotornin rakentamishankkeeseen, jonka vastuutahona toimii Koijärven 

alueen kylät ry.  

TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT  

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla www.lhlhry.fi, 
sähköpostilla ja jäsenille tulevassa BirdLife Suomen lehdessä. Kyseisiä lehtiä 

jaetaan vuoden mittaan myös ei-jäsenille erilaisissa tilaisuuksissa ja julkisissa 

paikoissa kuten kirjastoissa. Sosiaalisen median kanaviin (Facebook, 

Instagram) päivitetään kuvia ja uutisia yhdistyksen toiminnasta ja 
ajankohtaisista lintuasioista. Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä 

paikallisradion ja -lehtien kanssa. Lisäksi uutuutena kokeillaan BirdLifen 

jäsenkirjeen jakelemista halukkaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOKOUKSET, TAPAAMISET, RETKET JA RALLIT  

Yhdistyksen virallisina kokouksina toimivat vuosi- ja syyskokous. Yhdistys 
järjestää jäsenistölleen erilaisia linturetkiä ja tapahtumia, joissa uudet ja vanhat 

jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä alueen lintupaikkoihin. Yhdistys 

järjestää myös yleisölle tarkoitettuja retkiä ja tapahtumia, joiden tarkoituksena 

on edistää jäsenhankintaa ja parantaa yleisön lintutietämystä.  

Vuodelle 2018 suunniteltuja tapahtumia ovat mm.:  

 Talviralli tammikuussa  BirdLife Suomen pihabongaustapahtuma 

tammikuussa  Lintuillat tammi-, helmi- ja maaliskuussa  Pöllöretkiä 

maaliskuussa  Huhtiralli huhtikuussa  Muutontarkkailu huhtikuussa  

BirdLife Suomen Tornien taisto toukokuun alkupuolella  LHLH:n Tornien 

taisto toukokuun loppupuolella  BirdLife Suomen Lasten lintuviikko 

toukokuussa  Koijärven tarkkailuviikonloppu toukokuussa/kesäkuussa  

Yölaulajaretki kesäkuussa  BirdLife Suomen Pönttöbongaus kesäkuussa  

Kesätapaaminen elokuussa  Kahlaajaretki elokuussa  Hämeen 

luontokeskuksen järjestämät koko perheen luontotapahtumat (niissä myös 

pönttömyyntiä)  Muutontarkkailu syyskuussa  BirdLife Suomen Birdwatch-

viikonloppu lokakuussa  Lokaralli lokakuussa  Myös Helsingin retkeä 

suunnitellaan  Pikkujoulut joulukuussa  

Lisäksi muutamia Retkikummien järjestämiä tai heiltä pyydettyjä yleisölle 

tarkoitettuja retkiä.  

TALOUS  

Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista. Menot muodostuvat 
lähinnä BirdLife Suomen jäsenmaksuista, tornien korjauskuluista, 

verkkosivukuluista, vakuutusmaksuista, tiemaksusta, lintujen 

talviruokintakuluista sekä tapahtumien järjestämiskuluista. Lisäksi 
linnustonsuojelua ja tutkimusta tuetaan taloudellisen tilanteen sallimalla ja 

hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.  
 


