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Toimintasuunnitelma 2017 

Apus ry on Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajien yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 

lintuharrastusta sekä lintujen suojelua ja tutkimusta omalla alueella, Suomessa ja kansainvälisesti osana 

BirdLife-perhettä. Yhdistys järjestää toimintaa ensisijaisesti jäsenilleen, mutta toiminta on avointa myös 

muille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille.  

Retket ja tapahtumat  

Opastettuja retkiä ja muita tapahtumia toteutetaan vapaaehtoisten vetäjien voimin. Retkiä ja tapahtumia 

koordinoi retkityöryhmä ja oppaina toimivat Apuksen retkikummit. 

26.1. järjestetään Hyvinkäällä Tiira-ilta, jossa opastetaan Tiira-havaintojärjestelmän käytössä. 

28.-29.1. Pihabongaus on BirdLife Suomen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma. Apuksen alueella 

houkutellaan suurta yleisöä osallistumaan Pihabongaukseen tiedottamalla tapahtumasta. Lisäksi 

järjestetään ainakin yksi yleisötapahtuma Järvenpään Rantapuistossa, missä kerrotaan talvilinnuista, 

esitellään lintuharrastusta ja tehdään jäsenhankintaa. 

4.2. Suomen Luonnon päivänä järjestetään opastettuja koskikarakävelyjä ainakin Tuusulan Hyrylän 

Koskipuistossa ja Nurmijärven Myllykoskella (yhdessä Nurmijärven Luonto ry:n kanssa). Koskikara on 

BirdLifen vuoden lintu. 

4.3. tehdään opastettu pöllöretki, mikäli pöllötilanne näyttää lupaavalta. 

Kevään aikana tehdään lyhyitä lähiretkiä Apuksen alueen lintupaikoille, näiden päivämäärät ja kellonajat 

ilmoitetaan myöhemmin, alustavia kohteita ovat mm. Hyvinkää Kytäjä, hanhipellot (huhtikuu), Tuusula 

Jokela, Kolsan altaat (toukokuun loppu), Järvenpää-Tuusula, Tuusulanjärven ympäripyöräily (huhti-

toukokuu). 

Huhtikuussa järjestetään uusien jäsenten ilta, jossa kerrotaan lintuharrastuksesta, Apuksen lintupaikoista, 

havainnoista ja yhdistyksen toiminnasta. 

6.5. järjestettävä Tornien taisto on BirdLife Suomen valtakunnallinen lintuharrastustapahtuma, jossa 

mitellään yli 300 lintutornissa ympäri maan kahdeksan tunnin ajan, tavoitteena havaita mahdollisimman 

monta lintulajia. Hyvinkään Ridasjärven tornilla järjestetään yleisötapahtuma osana Taistoa. 

20.5. Suomen Luonnon päivänä järjestetään kokopäivän retki Porvoon lintupaikoille. Aamu alkaa 

Emäsalossa muutonseurannalla ja sen jälkeen käydään Ruskiksen kosteikolla ja muilla lintupaikoilla.  

Lasten lintuviikolla toukokuussa tarjotaan koululuokille ja päiväkotiryhmille mahdollisuutta lähteä 

opastetusti linturetkille. 

Kesäkuussa on BirdLife Suomen Pönttöbongaus. Apus tiedottaa tapahtumasta ja tekee tapahtuman avulla 

jäsenhankintaa. 

Yhdistyksen syysretki järjestetään alustavasti Utön saarelle Saaristomerelle. Ajankohta päätetään 

myöhemmin.  
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17.9. pidetään perinteikäs Kukkulan kuningas -muutonseurantakisa. 

6.12. Itsenäisyyspäivän pinnaralli pidetään edellisvuosien tapaan. Pinnarallissa kilpaillaan joukkueittain 

havaittujen lajien määrällä. 

Ekokisa järjestetään vuoden 2016 malliin. Tulosten kokoamisessa hyödynnetään Tringan ekokisasovellusta. 

Kisassa on vuoden 2016 tapaan myös kävelysarja. 

Järjestetään kuntavuodarikisa, jolla houkutellaan jäseniä retkelle myös muihin kuin omiin 

vakiretkikohteisiin. Kisa järjestetään, mikäli vähintään kymmenen osallistuu. Kisassa saa pisteitä 

lintulajeista, jotka näkee vuoden aikana vähintään neljässä alueemme kunnassa. 

Vuoden aikana järjestetään koeluontoisesti Tringan harrastajatutkinto. 

Talvikaudella järjestetään lintupaikan kunnostustalkoita Tuusulanjärven kosteikoilla ja Kaakkolan 

lintutornilla Järvenpäässä. Muitakin kohteita voidaan kunnostaa talkoilla, mikäli talkoille löydetään sopiva 

kohde ja järjestäjiä. Kesällä kunnostetaan Rantamon kahlaajarantaa talkoovoimin. 

Resurssien mukaan välitetään oppaita myös muiden tahojen retkille ja tapahtumiin, kuten Järvenpään 

ympäristöyhdistyksen retkille. Retkikummitoimintaa tehostetaan ja etsitään uusia retken vetäjiä. 

Suojelu- ja tutkimustoiminta 

Apus tiedottaa valtakunnallisista linnustonseurantahankkeista ja ottaa niihin osaa resurssiensa mukaisesti. 

Apus seuraa toimialueellaan linnustoon mahdollisesti vaikuttavia hankkeita. Tarpeiden ja resurssien 

mukaan osallistutaan hankkeisiin, annetaan lausuntoja sekä pyritään vaikuttamaan hankkeisiin 

lintuharrastusta sekä linnuston ja luonnon hyvinvointia edistävästi. 

Suojelu- ja tutkimustyöryhmä arvioi mahdollisuuksia yhdistyksen omien linnustoselvitysten toteuttamiseen.  

Tilaustyönä toteutettavat linnustoselvitykset toimivat varainhankintamuotona ja vahvistavat Apuksen 

roolia paikallisena asiantuntijana. Linnustoselvitysten raportit julkaistaan Apus ry:n omassa julkaisusarjassa 

yhdistyksen verkkosivulla. Hyvinkäällä jatkuu mahdollisesti linnustoselvitys Apuksen toteuttamana. 

Ylläpidetään Apuksen talviruokintapaikkoja aiempien vuosien malliin. Ruokintapaikkoja on neljä 

(Järvenpäässä, Tuusulassa, Keravalla ja Hyvinkäällä). Yhdistys maksaa ruokintapisteiden kulut. Havaintoja 

ruokintapaikoilta ilmoitetaan Tiiraan. Ruokintapaikoista tiedotetaan esim. Apuksen nettisivuilla kuvien ym. 

kanssa. 

Apus jatkaa pienimuotoista pesäpönttöjen sijoittelua yhdistyksen toimialueelle. Pääpaino suunnataan 

alueellisesti tärkeisiin ja/tai mielenkiintoisiin lajeihin: vesilinnut, pöllöt, haukat, kottarainen, käenpiika jne. 

Pesimähavainnot ilmoitetaan Tiiraan. Toiminnan on oltava suunniteltua ja pitkäjänteistä: pönttöjen huolto 

ja mahdollinen uudelleensijoittelu on oltava mukana toiminnassa. Apus huolehtii aiempien vuosien tapaan 

kuluista, mikäli pysyvät kohtuullisina. 

Talkootoimintaa Tuusulan Seittelin ja Rantamon kosteikoilla jatketaan. Päämääränä on ylläpitää lintujen 

tärkeimmät pesimäalueet pesintöihin soveliaina sekä kahlaajille raivattu ranta avoimena jatkossakin. Katso 

kohta Retket ja tapahtumat. 
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Apus maksaa jäsenmaksua BirdLife Suomelle 13 euroa per varsinainen jäsen. Jäsenmaksuilla BirdLife 

rahoittaa valtakunnallista ja kansainvälistä suojelutyötä. 

Lintuhavainnot 

Yhdistyksen koko havaintoarkisto on BirdLife Suomen ylläpitämässä Tiira-lintutietopalvelussa osoitteessa 

www.tiira.fi. Tiira on kaikille avoin palvelu, jossa voi pitää myös omaa havaintopäiväkirjaa. Samalla 

havainnot ovat yhdistyksen ja myös BirdLife Suomen käytettävissä suojelu- ja tutkimustarkoituksiin. 

Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat havaintoarkiston ylläpidosta mm. tarkistamalla 

poikkeuksellisia havaintoja. Alueharvinaisuushavainnot tarkistaa Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen - 

Tringan aluerariteettikomitea. 

Yhdistys tuottaa vuoden aikana 3-4 alueellista havaintokatsausta, joiden julkaisemiseen käytetään 

nettisivuja ja jäsenkirjettä. Yhdistys kerää havaintoja toimialueeltansa BirdLife Suomen organisoimiin 

projekteihin, kuten Vuoden lintu -projektiin. Lisäksi BirdLifelle tuotetaan faunistinen kooste uhanalaisista ja 

harvalukuisista lajeista toimialueella sekä yhteenveto pikkuharvinaisuuksista. Yhdistys toimittaa 

toimialueeltansa havaintoja Tringan valkoposkihanhilaskentaan ja mahdollisiin muihin laskentoihin. 

Havaintotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa.  

Yhdistyksellä on kaksi WhatsApp-ryhmää havaintotietojen välittämiseen: WhatsApus ja Tikli. WhatsApus-

ryhmässä jokainen voi tiedottaa omista lintuhavainnoistaan ja seurata muiden ilmoittamia havaintoja 

tuoreeltaan omalla kännykällään. Ryhmässä viestitään myös Apuksen toiminnasta aina, kun jotain on 

tapahtumassa. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki alueen lintuhavainnoista ja lintuharrastuksesta 

kiinnostuneet. Tikli on aktiiviharrastajille suunnattu ryhmä, jossa välitetään havaintoja harvinaisuuksista. 

Tekstiviestiryhmä Tikli on myös vielä olemassa, mutta siihen ei voi enää liittyä. Tekstiviestipalvelun jatkosta 

päätetään vuoden aikana. 

Nettisivuille tuotetaan katsaus alueen linnustoon.  

Viestintä 

Apuksen viestintäkanavat ovat nettisivut, jäsentiedote, Tiira-lehden yhdistyspalsta, Apuksen sähköpostilista 

sekä Apuksen facebook-sivut ja WhatsApp-ryhmä WhatsApus. Lisäksi artikkeleita ja aiheita tarjotaan 

paikallislehtiin mm. Keski-Uusimaa -konsernin kumppanuussivun välityksellä. 

Apuksen nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus on uusittu vuonna 2013. Uutta sisältöä tuotetaan 

Apuksen toiminta-alueen retkipaikoista. Sivuille kaivataan myös lisää valokuvia sekä lintupaikoista että 

niissä havaittavista lajeista. Tätä kautta saadaan lisättyä myös jäsenistön liikkumista ja lintujen tarkkailua 

alueellamme. Paikkoja tullaan esittelemään myös jäsentiedotteessa. Nettisivuille pyritään edelleen 

tuottamaan myös uusia artikkeleita, esim. apuslaisten harrastajien esittelyjä tai harrastajien omia 

vapaamuotoisia tekstejä ja blogeja. Blogien kirjoittajiin haetaan uusia innokkaita. 

Jäsentiedote julkaistaan kolme kertaa vuodessa - keväällä, syksyllä ja talvella. Vuodesta 2015 lähtien 

jäsenistön on ollut mahdollista valita halutessaan sähköinen jäsentiedote. Tätä mahdollisuutta tullaan 

tuomaan aktiivisesti esiin myös vuonna 2017.  
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Tiira-lehden yhdistyspalstalla kerrotaan lähinnä ajankohtaisista retkistä ja muista tapahtumista. Tiira-

lehteen tarjotaan resurssien mukaan myös paikallisesta toiminnasta kertovia artikkeleja. 

Apuslista-sähköpostipalvelu on jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, jolla tiedotetaan ajankohtaisista 

asioista ja havainnoista ja käydään lintuihin ja lintuharrastukseen liittyvää keskustelua. Noin kolmasosa 

yhdistyksen jäsenistä on Apuslistalla. 

Apuksen Facebook-ryhmässä www.facebook.com/lintuyhdistys.apus viestitään ajankohtaisista 

lintumaailman asioista alueellamme, kerrotaan järjestettävistä retkistä ja tapahtumista sekä esimerkiksi 

kisojen tuloksista. Facebook-sivuilla myös mainostetaan kotisivuille tuotettua uutta sisältöä. Myös muiden 

lintuyhdistysten uutisia tai tiedotusvälineissä olleita lintu-uutisia jaetaan. Vuoden 2017 aikana selvitetään, 

voitaisiinko Apukselle perustaa oma valokuvausryhmä Facebookiin. 

WhatsApus-ryhmä on esitelty kohdassa Havainnot.  

Uusia jäseniä houkutellaan yleisen näkyvyyden kautta sekä tapahtumissa ja yleisöretkillä. Uusille jäsenille 

lähetetään uuden jäsenen infopaketti. Näkyvyyttä voidaan hakea paikallislehtien kautta. Tarjotaan myös 

vuonna 2017 artikkeleita paikallislehtiin kevätkaudella vilkkaimpaan lintujen kevätmuuttoaikaan.  

Liittymislahjana uusille jäsenille on BirdLifen lahjoittamat Rissa kiikarissa -lintuharrastusopas ja BirdLife-

havaintovihko. 

Viestintätyötä koordinoi viestintätyöryhmä. 

Hallinto 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa seitsenjäseninen hallitus, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Hallitus on 

nimennyt viisi työryhmää hoitamaan käytännön asioita: retkityöryhmä, suojelutyöryhmä, 

havaintotyöryhmä, viestintätyöryhmä ja Rantamo-työryhmä. Ryhmät edistävät oman toimialansa tehtäviä 

itsenäisesti ja raportoivat hallitukselle. 

Yhdistyksen toimintaa pidemmällä jaksolla ohjaava strategia päivitetään kattojärjestö BirdLife Suomen 

uuden strategian valmistuttua. 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous Järvenpäässä 16.3. ja 

syyskokous Tuusulan Jokelassa 21.11. Kokouskutsut julkaistaan Tiira-lehdessä ja jäsentiedotteessa sekä 

yhdistyksen nettisivuilla ja sähköpostilistalla. Kokouksissa on yhdistysasioiden lisäksi myös muuta 

lintuaiheista ohjelmaa. 

Yhdistys on jäsenenä lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomessa. BirdLife Suomi taas on osa 

BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto. Yhdistyksellä on 

kolme edustajaa BirdLife Suomen edustajistossa. BirdLifen kokouksiin osallistutaan resurssien mukaan. 

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää BirdLife Suomen toimisto ja kirjanpidosta vastaa Accountor Uusimaa 

Oy. 
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Yhdistyksen toimialue käsittää kuusi Keski- ja Pohjois-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 

Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin seudun lintutieteellisen 

yhdistyksen Tringan kanssa. 

Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi tuloja saadaan kuntien avustuksista ja 

satunnaisesti linnustoselvityksistä sekä mainosmyynnistä nettisivuille. Vuoden 2017 arvioidut 

jäsenmaksutulot ovat 8778 euroa ja avustukset 730 euroa. Yhdistyksen tärkein voimavara on kuitenkin 

vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta tehdään vapaaehtoispohjalta. Hallituksen ja 

työryhmien jäsenille tarjotaan kiitokseksi pikkujouluateria. 

Kuluista suurin yksittäinen on BirdLife-jäsenmaksu, -4264 euroa. Muut kulut jakautuvat yhdistyksen eri 

toimintoihin, kuten jäsentiedotteen kulut, kokouskulut (BirdLifen, yhdistyksen, hallituksen ja työryhmien 

kokoukset), hallintokulut (jäsenrekisteri, kirjanpito & pankkikulut), talviruokinta & pesäpöntöt, retket ja 

nettisivut. Budjetti on laadittu 636 euroa alijäämäiseksi. 

 

Tämä toimintasuunnitelma on vahvistettu Apuksen syyskokouksessa 23.11.2016. 

 


