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Toimintasuunnitelma 2018 

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. 
 
Retkitoimintaa jatketaan pääosin viime vuosien malliin. Uutena retkityyppinä järjestetään erityisesti 
perheille suunnattuja lähiretkiä ensi vuonna. BirdLife Suomen valtakunnallisiin tapahtumiin tuotetaan 
oheistoimintaa ja niistä viestitään omalla alueella. 
 
Järvenpään Kaakkolassa yhdistys vastaa pitkospuutalkoiden loppuunsaattamisesta keväällä. Alueella 
uusitaan 600 metriä pitkä lintutornille johtava pitkospuulenkki, Joukon polku. 
 
6.3. saamme vieraaksi Dick Forsmanin, joka pitää esitelmätilaisuuden petolinnuista. 
Kevätkokous pidetään maalis- ja syyskokous marraskuussa. 
 
Suojelu- ja tutkimustoiminta 
 
Apus tiedottaa valtakunnallisista linnustonseurantahankkeista ja ottaa niihin osaa resurssiensa mukaisesti. 
Viestinnässä tuodaan esille myös kosteikko- ja maatalouslinnuston huonoa tilaa. 
 
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. Tärkeimmällä sijalla ovat 
valtakunnallisesti (FINIBA) ja maakunnallisesti (MAALI) tärkeät lintualueet. Lausuntoja voidaan antaa myös 
yhteistyössä muiden, esim. ympäristöyhdistysten kanssa. 
 
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 Apuksen viestimissä. 
 
BirdLife Suomen Vuoden lintu -hankkeen kohteena on punasotka. Osallistutaan hankkeeseen BirdLifen 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
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 
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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.  
 
Hädässä olevia lintuja pyritään auttamaan resurssien mukaan. 
 
Apus maksaa jäsenmaksua BirdLife Suomelle 13 euroa per varsinainen jäsen. Jäsenmaksuilla BirdLife 
rahoittaa valtakunnallista ja kansainvälistä suojelutyötä. 
 
Lintuhavainnot 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat Tiiran havaintoarkiston ylläpidosta mm. tarkistamalla 
erikseen määriteltyjä poikkeuksellisia havaintoja. Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen - Tringan 
aluerariteettikomitea (ARK) tarkastaa alueharvinaisuushavainnot ja valtakunnalliset harvinaisuudet 
tarkastaa BirdLife Suomen Rariteettikomitea (RK).  
 
Vuoden 2018 aikana havaintotyöryhmä täsmentää periaatteet, joiden mukaan tarkistusten piirissä olevat 
havainnot poistetaan Tiirasta, mikäli havainnosta ei ole saatu hyväksyttävää dokumentaatiota tai lainkaan 
dokumentaatiota. Samalla pyritään käymään läpi vanhat Tiirassa olevat havainnot näiden periaatteiden 
mukaisesti, jotta havaintotietokanta olisi tältäkin osin luotettavalla pohjalla. Vuoden aikana pyritään myös 
tarkentamaan, kuinka jatkossa toimitaan ARK:n ja RK:n käsittelyyn kuuluvien havaintojen lomakepyynnöissä 
ja päätösten ja muiden tarkistustilojen kirjaamisessa Tiiraan. 
 
Yhdistyksen havaintotyöryhmä tuottaa vuoden aikana 3-4 alueellista havaintokatsausta, joiden 
julkaisemiseen käytetään nettisivuja ja jäsenkirjettä. Havaintokatsausten sisältöä kehitetään siten, että ne 
vastaavat laajentuneen jäsenkunnan intressejä. Katsausten kehittämisessä otetaan huomioon mm. se, että 
nykyään perustieto yksittäisistä havainnoista on saatavissa kattavasti ja reaaliaikaisesti Tiirasta. 
 
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. Havaintotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
tai tarpeen mukaan. Asioita käsitellään myös sähköisin yhteyksin. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Nuorisotoiminnan kehittäminen on yksi uuden strategian painopisteistä. Keväällä 2017 aloitettua 
kouluyhteistyötä Tuusulan Paijalassa jatketaan. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulun neljäsluokkien 
kanssa. 
 
Alle 25-vuotiaille jäsenille perustetaan oma, halvempi jäsenmaksukategoria. 
 
Vuoden aikana selvitetään mahdollisuudet järjestää lintuaiheinen kuvakisa nuorille sosiaalista mediaa 
hyväksikäyttämällä. 
 
Nuoria jäseniä pyritään saamaan mukaan myös yhdistystoimintaan ja heille annetaan vastuutehtäviä. 
 
Viestintä 
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Apuksen viestintäkanavat ovat nettisivut, jäsentiedote, Tiira-lehden yhdistyspalsta, Apuksen sähköpostilista 
sekä Apuksen Facebook-sivut ja WhatsApp-ryhmät. Lisäksi artikkeleita ja aiheita tarjotaan paikallis- ja 
ilmaislehtiin mm. Keski-Uusimaa -konsernin kumppanuussivun välityksellä. Sosiaalisen median merkitys 
viestinnässä on kasvanut voimakkaasti ja siihen tullaan panostamaan lähivuosina. 
 
Apuksen nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus on uusittu viimeksi 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 2018.  
 
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 liittynyt Apuslistalle. 
 
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.  
 
Havaintoihin ja kuviin keskittyvä Facebook-keskusteluryhmä otetaan aktiivikäyttöön. Ryhmän ylläpitäjinä 
tulee toimimaan kolme henkilöä: yhdistyksen puheenjohtaja, havaintovastaava ja viestintäryhmän 
edustaja. 
 
Yhdistyksellä on kaksi WhatsApp-ryhmää: WhatsApus ja Tikli. WhatsApus-ryhmässä jokainen voi tiedottaa 
omista lintuhavainnoistaan ja seurata muiden ilmoittamia havaintoja tuoreeltaan omalla kännykällään. 
Ryhmässä viestitään myös Apuksen toiminnasta ja käydään muutakin lintuharrastukseen liittyvää 
keskustelua. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki alueen lintuhavainnoista ja lintuharrastuksesta 
kiinnostuneet. Tikli on aktiiviharrastajille suunnattu ryhmä, jossa välitetään havaintoja harvinaisuuksista. 
 
Uusia jäseniä houkutellaan yleisen näkyvyyden kautta sekä tapahtumissa ja yleisöretkillä. Uusille jäsenille 
lähetetään uuden jäsenen infopaketti. Näkyvyyttä haetaan mm. paikallislehtien kautta. Tarjotaan myös 
vuonna 2018 artikkeleita paikallislehtiin kevätkaudella vilkkaimpaan lintujen kevätmuuttoaikaan. Yhdistys 
on sitoutunut BirdLife Suomen strategiseen kasvutavoitteeseen. 
 
BirdLife-yhteisön saavutuksia esitellään säännöllisesti Apuksen viestintäkanavissa. 
 
Liittymislahjana uusille jäsenille on BirdLifen lahjoittamat Rissa kiikarissa -lintuharrastusopas ja BirdLife -
havaintovihko. 
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Vuoden aikana laaditaan yhdistykselle viestintästrategia, jossa otetaan kantaa eri viestintäkanavien 
käyttöön, niiden kohdeyleisöihin sekä tavoitteisiin.  
 
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 on päivitetty vuonna 2017 kattojärjestö 
BirdLife Suomen uuden strategian mukaisesti. 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous maaliskuussa ja 
syyskokous marraskuussa.  
 
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 
neljä edustajaa BirdLife Suomen edustajistossa. BirdLifen edustajiston kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin 
osallistutaan resurssien mukaan. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää BirdLife Suomen toimisto ja kirjanpidosta vastaa Accountor Uusimaa 
Oy. 
 
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. Kaksi uutta jäsenmaksukategoriaa otetaan käyttöön (nuorisojäsen, 
kannattajajäsen). Vuoden 2017 arvioidut jäsenmaksutulot ovat xxxx euroa ja avustukset xxx euroa. 
Yhdistyksen tärkein voimavara on kuitenkin vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta 
tehdään vapaaehtoispohjalta. Hallituksen ja työryhmien jäsenille tarjotaan kiitokseksi pikkujouluateria. 
 
Yhdistys myy jäsenilleen yhdistyksen logotuotteita, kuten Apus-takkeja, hihamerkkejä ja putkihuiveja. 
Kuluista suurin yksittäinen on BirdLife-jäsenmaksu, -xxxx 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 xxx euroa ali-/ylijäämäiseksi. 
 
 
 
Tämä toimintasuunnitelma on vahvistettu Apuksen syyskokouksessa XX.XX.2017. 


