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VUOSIKERTOMUS 2018  
 

1 Yleistä 
 
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. 
 
Yhdistyksen toimialue käsittää kuusi Keski- ja Pohjois-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin 
seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan kanssa. 
 
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 38:s toimintavuosi. Yhdistys palkittiin Vuoden lintuyhdistyksen 
tittelillä BirdLife Suomen kevätkokouksessa maaliskuussa. 

 
2 Retket ja tapahtumat 

 
Yhdistyksen tärkeä toimintamuoto on erilaisten linturetkien ja -tapahtumien järjestäminen. 
Retkityöryhmä koordinoi retkitoimintaa ja yhdistyksen retkikummit toimivat oppaina.  
 
1.1.-31.12. 2018 Ekopinnakisa. Koko vuoden kestävään ekokisaan, jossa kerätään havainto 
lihasvoimin liikkumalla mahdollisimman monesta eri lajista, osallistui 28 henkilöä. Voiton 
kisassa vei Jari Helander 186 lajilla. 
  
13.1. Lähiretki Tuusulan Pyöräkallion talviruokintapaikalle. Retkellä oli mukana 8 henkilöä. 
Oppaana toimi Noora Andersson. 
  
28.1. Pihabongaus-tapahtuma Järvenpäässä ravintola Huilin edustalla. Vierailijoita 
tapahtumassa kävi 15 ja tapahtuman veti Mikko Savelainen. 
  
10.2. Raivaustalkoot Seittelin kosteikon lokkisaarilla, talkoissa oli mukana 12 henkilöä ja 
talkoita koordinoi Juha Honkala. 
  
11.2.2018 Koskikararetki Myllykoskella Nurmijärvellä. Nurmijärven Luonto ry ja Apus ry 
järjestivät yhdessä koko perheen koskikararetken Myllykoskelle. Retkellä oli mukana 13 
henkilöä. 
  
27.2. Linturuokinnan perustaminen Paijalan koululaisten kanssa. Apus esitteli Paijalan koulun 
yhteistyöluokalle lintujen talviruokintaa (läsnä 46 oppilasta ja opettajaa), koulukäynnillä 
mukana olivat Noora Andersson ja Mika Asikainen. 
 
6.3. Dick Forsmanin valokuvailta Hyvinkäällä. Dick Forsman esitelmöi petolinnuista Cumulus-
hotellissa. Tilaisuuteen kerääntyi yli sata petolinnuista kiinnostunutta. 
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11.3. Lähiretki Tuusulan Pyöräkallion talviruokintapaikalle. Retkelle osallistui 5 henkilöä, 
oppaana toimi Noora Andersson. 
  
20.3. Yhdistyksen kevätkokous Järvenpää-talolla, osallistujia oli paikalla 20. 

24.3. Raivaustalkoot Kaakkolan lintutornilla. Talkoiden koordinoijina toimivat Seppo Niiranen 
ja Juha Honkala ja talkoissa oli mukana 18 henkilöä. 

Huhtikuu, yleisöluento lintujen laulusta Keravan palvelukeskus Viertolassa, paikalla 60 
henkilöä, luennoijana Mikko Savelainen. 

5.5. Tornien taisto ja opastettu lintukävely Ridasjärvellä. Tornien taistossa oli mukana 4 
joukkuetta ja tornia Apuksen alueella (joukkueissa osallistujia yhteensä 21), lintukävelyihin 
osallistui 12 henkilöä. 
  
12.5. Aamulaulajat-lähiretki Keravan Haukkavuorelle, retkelle osallistui 9 henkilöä. Oppaana 
toimi Noora Andersson. 
  
15.5. Lasten lintuviikko: Paijalan koulun nelosluokkalaisten bussiretki Espoon Suomenojalle. 
Mukana 47 oppilasta ja opettajaa. Oppaana toimi Noora Andersson. 
  
16.5. Apus järjesti järvenpääläisille Kartanonkoulun opettajille linturetken 
Vanhankylänniemessä. Mukana retkellä oli 40 opettajaa ja oppaina toimivat Mika Asikainen 
ja Mikko Savelainen. 
  
22.5. Kyrölän koulun 3-4-luokkalaisten monitoimipäivässä kerroimme oppilaille 
Tuusulanjärven linnuista. Monitoimipäivään osallistui 40 oppilasta ja oppaana toimi Mika 
Asikainen. 
  
Toukokuussa opastettiin Jokelan kansalaisopiston lintukurssilaisia Jokelan keskustassa, 5 
osallistujaa, oppaana Hanna Pesanto. 
 
26.5. Kevätretki Porvoon lintupaikoille. Retkellä seurattiin muuttoa ensin Emäsalon kärjessä, 
josta siirryttiin edelleen Ruskikselle ja Ekuddenin luontopolulle. Retkellä oli mukana 20 
osallistujaa, oppaana Mikko Savelainen, Noora Andersson ja Mika Asikainen. 
  
28.5. Lehtopöllönpoikasten rengastus Paijalan koululaisten kanssa. Rengastusta oli 
seuraamassa 18 oppilasta ja opettajaa. Oppaana Noora Andersson, rengastusta esitteli Juha 
Honkala. 
  
1.6. Yölaulajaretki yhdessä Järvenpään ympäristöyhdistyksen kanssa Tuusulanjärven ympäri. 
Retkellä oli mukana 20 osallistujaa. Oppaana toimivat Noora Andersson ja Mika Asikainen. 
  
9.6. Yölaulajakävely/kuuntelu Hy Ridasjärvellä. Retkellä kuunneltiin yön lintuja parin tunnin 
ajan. Oppaana Kari Degerstedt. Retkelle osallistui 12 henkilöä. 
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Kesä-elokuun aikana järjestettiin useita pitkospuutalkoita Järvenpään Kaakkolan 
Joukonpolulla. Talkoisiin osallistui n. 20 Apuksen jäsentä ja muuta henkilöä. Talkoita 
koordinoi Mika Asikainen. 
  
19.7. Kahlaajarannan kunnostustalkoot Rantamon kosteikolla Tuusulassa. Talkoisiin osallistui 
8 riuskaa apuslaista, talkoita koordinoi Noora Andersson. 
 
9.-12.8.2018 Kahlaajaretki Luvian Säppiin Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen lintuasemalle. 
Retkelle osallistui 12 henkilöä. Oppaana toimivat Kari Degerstedt ja Juha Honkala. 
 
23.9. Kukkulan kuningas -kisa. Kisaan osallistui 4 joukkuetta ja yhteensä 27 henkilöä 
Järvenpäässä, Mäntsälässä, Tuusulassa ja Hyvinkäällä. 
 
22.10. Tiira-ilta Hyvinkäällä, yksi osallistuja. Vetäjänä toimi Mika Asikainen. 
 
3.11. Järvenpään Kaakkolassa uusitun Joukonpolun avajaiset, 10 osallistujaa.  
 
8.11. Yhdistyksen syyskokous Järvenpäässä, Järvenpää-talolla. Kokouksen jälkeen Jarmo 
Pirhonen jatkoi viimesyksyistä esitelmää lintujen äänimäärityksestä. Esitelmän aluksi lyhyt 
äänitunnistus-skaba. 20 jäsentä osallistui kokoukseen. 
  
6.12. Itsenäisyyspäivän pinnaralli Apuksen alueella, mukana oli 7 joukkuetta ja yhteensä 13 
henkilöä. 
   
Apus järjesti vuonna 2018 retkiä, talkoita ynnä muita tapahtumia pitkälti yli 30, ja osallistujia 
tapahtumissa oli yli 600 henkilöä. 

 
3 Suojelu- ja tutkimustoiminta 

 
BirdLife Suomen vuoden lintuna oli punasotka. Jäsenistöä pyydettiin kirjaamaan havainnot 
Tiiraan tai ilmoittamaan ne hankkeen koordinaattorille. Juha Honkala toimi hankkeen 
koordinaattoreina. Hankkeen raporttilomake toimitettiin BirdLifelle aikataulun mukaisesti 
tammikuussa 2019. 
 
Apuksen ja Hyvinkään kaupungin yhteistyö linnustoselvitysten merkeissä kanssa jatkui 
kolmatta vuottaan. Margus Ellermaa toimi edelleen hankkeen koordinaattorina. 
Maastokartoituksiin osallistui 11 henkilöä. Hankkeesta valmistui raportti, jonka tilaaja, eli 
Hyvinkään kaupunki hyväksyi. Hanke tuotti yhdistykselle varoja, vaikka laskijoille maksettiin 
palkkiot ja matkakorvaukset. Loppuraportti löytyy yhdistyksen nettisivuilta. 
 
Knehtilän tilan linnustoselvityksessä (2017) selvitettiin ko. maatilan (Hyvinkäällä) 
pesimälinnustoa. Petri Sola toimi hankkeen koordinaattorina. Loppuraportti valmistui kesällä 
2018. 
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Tuusulan Seittelissä, kosteikon lintusaarten talkoissa 10.2.2018, raivattiin pensaikkoa ja 
muuta kasvillisuutta 12 hengen voimin. Huhtikuussa risukeot poltettiin Apuksen 
pikkuporukalla. Naurulokkien pesinnät saarilla onnistuivat jälleen hyvin. Pesivien parien 
määräksi arvioitiin emojen perusteella noin 990 paria. 
 
Tuusulan Rantamon kahlaajarannan tilaa seurattiin kesän 2018 aikana. Talkoissa 19.7.2018 
rantaviivaa muokattiin lapioin ja kasvillisuutta niitettiin käsityökaluin ja raivaussahalla. 
Talkoisiin osallistui kahdeksan henkilöä. 
 
Järvenpäässä yhdistys koordinoi Kaakkolan lintutornille johtavien pitkospuiden uudistamista. 
Vanhat pitkospuut purettiin edellisvuonna ja koko pitkospuiden pituus saatiin valmiiksi 
elokuussa. Talkooväki koostui enimmäkseen lintuharrastajista Tuusulanjärven alueelta, 
mutta mukana oli myös ympäristöyhdistyksen väkeä, kaupungin poliitikkoja ja virkamiehiä 
sekä muita järvenpääläisiä. Talkootyötä tehtiin yhteensä yli 1000 tuntia. Uuden polun 
materiaalit kustansi Uudenmaan ELY-keskus ja yhteistyöapua saatiin Järvenpään kaupungilta 
sekä Metsähallituksen luontopalveluilta. Hankkeen vetäjänä toimi Mika Asikainen.  
 
Apus vastaanotti vuoden kuluessa viisi Varsinais-Suomen ELY:n tiedonantoa, joissa käsiteltiin 
Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaisia poikkeuslupia koskien rauhoitettujen 
lintulajien häirintää. Näihin ei katsottu aiheelliseksi esittää huomautusta. 
 
Joulukuussa Apus ry. otti kantaa ja ohjeisti Keravan Myllynummen maa-aineksen 
läjitysasiassa. Tietopyyntö tuli Ramboll Oy:lta joka Keravan kaupungin konsulttina vastaa 
läjityksen eli täyttömäkien suunnittelusta. Ohjeistuksella varmistettiin, että täyttömäkien 
rakentaminen ei haittaa alueen huuhkajaparin pesintää. 
 
Alkusyksyn jäsentiedotteeseen koottiin katsaus lintujen pesintöjen onnistumisesta 
kesäkaudella 2018. Taustatietoina käytettiin mm. Apuksen alueella toimivien rengastajien ja 
muiden maastossa runsaasti aikaa viettävien harrastajien tietoja ja havaintoja. 
 
Apus osallistui kehrääjän muuttotutkimukseen kustantamalla yhden GPS-paikantimen 
hankintakulut. Apuksen nimikkokehrääjä “Hyrrä” sai paikantimen selkäänsä reviiriillä 
Tuusulassa. Hanketta koordinoivat Juha Honkala ja Seppo Niiranen. 
 
Vuoden aikana jäsenistölle tiedotettiin useista linnustonseurannan hankkeista (LUOMUS), 
kuten talvilintulaskennoista, vesilintulaskennoista, piste- ja vakiolinjalaskennoista.  
 
Talvikaudella Apus ry:n jäsenet ylläpitivät yhdistyksen talviruokintapaikkoja Hyvinkäällä (1 
kpl), Järvenpäässä (1 kpl) ja Tuusulassa (2 kpl). Yhdistys kustansi ruoat ruokinnoille. 
 
Vuoden aikana tiedotettiin kansallisista linnustonseurantahankkeista (Luonnontieteellinen 
keskusmuseo ja BirdLife Suomi) ja toivottiin Apuksen jäsenten osallistumista näihin. Apuksen 
alueella laskettiin lintuja 17 talvilintureitillä ja yhdeksässä vesilintujen laskentapisteessä. 
Lisäksi osallistuttiin petolintuseurantaan (2 kpl petolinturuutuja á 10 x 10 km2) ja laskettiin 
molemmat Apuksen toimialueella olevat vakiolinjat. 
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Loukkaantuneiden lintujen hoito-, pelastus- ja neuvontatapaukset työllistivät jälleen pitkin 
vuotta. Kaiken kaikkiaan tapauksia oli viitisentoista, näistä suurin osa saatiin hoidettua 
puhelinneuvonnalla (mm. laulujoutsen, mustarastas, harakka, punatulkku, kalalokit, 
kesykyyhky) ja jokunen otettiin hoidettavaksi (sepelkyyhky, kesykyyhky, viirupöllö). 

 
4 Nuorisotoiminta 

 
Apus ry aloitti kouluyhteistyön Tuusulan Paijalan yhdysluokan kanssa vuoden 2017 
keväällä. Vuoden 2018 aikana koululaisten kanssa Apus kävi esittelemässä talviruokintaa 
yhdysluokan oppilaille ja opettajille, ja pystytimme luokan oman linturuokinnan Paijalan 
koulun pihalle. Toukokuussa Lasten lintuviikolla teimme luokan kanssa bussiretken Espoon 
Suomenojalle, jossa kiersimme kosteikkoa ympäröivän luontopolun ja kiikaroimme 
oppilaiden kanssa alkukevään lintuja. Toukokuun lopulla rengastaja Juha Honkala esitteli 
luokan oppilaille vielä lehtopöllöpoikueen rengastusta. 
  
Kyrölän koulun 3-4-luokkalaisten monitoimipäivässä kerroimme oppilaille Tuusulanjärven 
linnuista. Monitoimipäivään osallistui 40 oppilasta ja oppaana toimi Mika Asikainen. 
  
Apus otti käyttöön uuden jäsenmaksuluokan nuorisojäsenille vuonna 2018. Alle 25-
vuotiaille jäsenillle jäsenmaksu on 13 €. Vuoden 2018 aikana yhdeksän jäsentä maksoi 
nuorisojäsenmaksun. 

 
5 Lintuhavainnot 

 
Yhdistyksen havaintoarkisto (487 000 havaintoa) on kokonaisuudessaan BirdLife Suomen 
ylläpitämässä Tiira-lintutietopalvelussa osoitteessa www.tiira.fi. Tiira on kaikille avoin 
palvelu, jossa voi pitää myös omaa havaintopäiväkirjaa ja selata havaintoja yhdistyksen ja 
koko maan alueelta. Samalla havainnot ovat yhdistyksen ja myös BirdLife Suomen 
käytettävissä suojelu- ja tutkimustarkoituksiin. 
 
Havainnoista koottiin katsauksia jäsentiedotteeseen ja yhdistyksen nettisivuille. Havainnoista 
tiedotettiin myös yhdistyksen WhatsApp-ryhmissä. Havaintoja luovutettiin BirdLife Suomelle 
mm. faunistiseen ja pikkuharvinaisuuskatsaukseen sekä valtakunnallisen uhanalaisarvioinnin 
tekemiseen ja lintu- ja luontodirektiivin raportoimiseen EU:lle. Tiiran havaintoja käytettiin 
vuoden aikana myös useisiin suomalaisiin linnustoselvityksiin ja -tutkimuksiin (punatulkku, 
kaakkuri, metsähanhi, metsälinnut/kaukokartoitus, maatalouden 
ympäristökorvaukset/lintupellot). 
 
Tiiraan kirjattujen lintuhavaintojen määrä oli edellisvuoden tasolla, noin 37 000 havaintoa. 
Salattuja havaintoja oli vuoden aikana yhteensä 563 kpl (1,5 %). Mielenkiintoisuus-rajan 
ylittäviä havaintoja kirjattiin noin 4930 kpl (13 %). 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat havaintoarkiston ylläpidosta mm. tekemällä 
koontihavaintoja ja tarkistamalla tiettyjä pikkuharvinaisuushavaintoja ja muita erityisiä 



   
 

 

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry  Hyvinkää-Mäntsälä-Nurmijärvi 
PL 109, 05801 HYVINKÄÄ  Järvenpää-Kerava-Tuusula 
www.birdlife.fi/apus 

 

havaintoja. Alueharvinaisuushavainnot tarkasti Tringan ARK ja valtakunnalliset 
harvinaisuushavainnot BirdLife Suomen Rariteettikomitea. 
 
Alueelle uutena lajina havaittiin punapäänarsku Nurmijärvellä. Kunnille uusi laji oli 
Nurmijärven jalohaikara.  
 

6 Viestintä 
 
Apuksen viestintäkanavat olivat nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus, jäsentiedote, 
BirdLife-lehden yhdistyspalsta, Facebook-sivut, Apuksen sähköpostilista (Apus-lista) sekä 
WhatsApp -ryhmät WhatsApus ja ApusHavis ja Tikli.  
 
Yhdistyksen nettisivuja ylläpidettiin Kotisivukone-palvelussa. Sivujen ylläpito oli hajautettu 
usealle eri henkilölle. Nettisivuilla käytiin vuoden aikana yhteensä 12598 kertaa (laskua 
edellisestä vuodesta 10%).  
 
Yhdistyksen jäsentiedote toimitettiin kolme kertaa. Tiedote oli ulkoasultaan A5-kokoinen 
vihko. Jäsentiedotteessa esiteltiin yhdistyksen perustiedot ja toiminnot sekä ajankohtaisia 
uutisia, tapahtumia ja havaintokatsauksia. Tiedotteen saattoi tilata myös sähköisenä. Vuoden 
lopussa sähköisen tiedotteen tilanneita oli noin 120 henkilöä ja paperisen tiedotteen sai noin 
260 varsinaista jäsentä. 
 
Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 368 seuraajaa vuoden lopussa. Sivua päivitettiin 1 -3 kertaa 
viikossa. Havaintoihin ja kuviin keskittyvä Facebook-keskusteluryhmä Apus-foorumi avattiin 
ja vuoden lopussa ryhmässä oli 90 henkilöä. 
 
BirdLife Suomen valtakunnallisen BirdLife-jäsenlehden yhdistyspalstaa käytettiin aktiivisesti 
yhdistyksen viestinnässä erityisesti tapahtumaviestinnässä. 
 
Yhdistyksen sähköpostilistalla välitettiin n. 125 viestiä. Listalla oli noin 130 jäsentä.  
 
Tietoa lintuhavainnoista välitettiin harrastajille WhatsApp-ryhmillä. Harvinaisuuksiin 
keskittyvässä Tikli-ryhmässä oli käyttäjiä vuoden lopussa 28. Muihin mielenkiintoisiin 
havaintoihin keskittyvässä ApusHavis-ryhmässä oli vuoden lopussa 35 jäsentä. Kaikille 
avoimessa WhatsApus-ryhmässä viestit käsittelivät niin lintu- kuin muitakin havaintoja sekä 
mm. tunnistusapupyyntöjä. Tässä ryhmässä oli vuoden lopussa 73 henkilöä.  
 
Alueen paikallislehdet (Aamuposti, Keski-Uusimaa, Nurmijärven Uutiset, Viikkouutiset) 
julkaisivat uutisia ajankohtaisista lintumaailman tapahtumista, joita varten yhdistyksen 
luottamushenkilöt antoivat lausuntoja ja haastatteluita. Lisäksi tekstejä on tuotettu suoraan 
Keski-Uusimaa -lehden kumppanit-osioon. 
 
Tuusulaseuran Aikakirja-sarjaan Mikko Savelainen ja Juha Honkala kirjoittivat jutun alueen 
linnustosta ja yhdistyksen toiminnasta. 
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7 Hallinto 
 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset kaksi: kevätkokous 20.3. (20 osallistujaa) 
ja syyskokous 8.11. (20 osallistujaa), molemmat Järvenpäässä.  
 
Yhdistyksen toiminnasta vastasi seitsenjäseninen hallitus, joka kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa.  
 
Hallituksen kokoonpano 2018: 
Mika Asikainen, Järvenpää puheenjohtaja  
Antti Mähönen, Nurmijärvi varapuheenjohtaja 
Noora Andersson, Kerava sihteeri 
Hanna Pesanto, Tuusula taloudenhoitaja, jäsensihteeri 
Mikko Savelainen, Järvenpää  
Juha Honkala, Tuusula 
Selen Raiskila, Nurmijärvi syyskokoukseen asti 
Juho Kinnunen, Tuusula syyskokouksesta alkaen 
 
Yhdistyksen toimintaa toteuttivat hallituksen ohella viisi työryhmää, joiden jäsenet ja 
tehtävät olivat seuraavat:  
 
Havaintotyöryhmä, Mikko Savelainen, Mika Asikainen, Petri Sola ja Antti Mähönen 
- havaintokatsaukset, Tikli-verkko, Tiira-lintutietopalvelu  
 
Viestintätyöryhmä, Hanna Pesanto 
- www-sivut, jäsentiedote, Apus-lista, tiedottaminen 
 
Suojelutyöryhmä, Juha Honkala 
- suojeluasiat, linnustoselvitykset, laskennat 
 
Retkityöryhmä, Mika Asikainen, Noora Andersson, Eero Vilpas, Mikko Savelainen 
- retket ja tapahtumat, retkikummitoiminta 
 
Rantamo-työryhmä, Seppo Niiranen, Juha Honkala, Mika Asikainen, Hanna Pesanto, Mikko 
Savelainen 
- Tuusulan Rantamon kosteikkojen kunnostushankkeet 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Olli Okko ja Jouko Vuori ja varatoiminnantarkastajina Seppo 
Niiranen ja Jouko Olkio.  
 
Yhdistys on jäsenenä lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomessa. Yhdistyksen 
BirdLife-edustajina toimivat Mika Asikainen, Hanna Pesanto, Kari Degerstedt ja Selen 
Raiskila. Yhdistyksen edustajia oli läsnä BirdLifen kevätkokouksessa, jossa yhdistys palkittiin 
Vuoden lintuyhdistyksenä. 
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Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjinä toimivat Mika Asikainen, Mikko Savelainen, Petri Sola ja 
Antti Mähönen. Lisäksi Juha Honkalalla ja Tringan suojelusihteerillä oli 
yhdistyskäyttäjäoikeudet suojeluasioihin liittyen. 
 
Aluevastaavana toimi Antti Mähönen toukokuuhun asti ja sen jälkeen Mikko Savelainen. Juha 
Honkala oli Vuoden lintu –hankkeen koordinaattori.  
 
Yhdistyksen retkikummeja olivat Noora Andersson, Hanna Pesanto, Mika Asikainen, Mikko 
Savelainen, Eero Vilpas, Petri Sola, Juha Honkala ja Antti Mähönen. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä hoitaa BirdLife Suomen toimisto. Yhdistykseen liittyi vuoden 
aikana 50 uutta jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 443 joista varsinaisia 
jäseniä oli 392 ja perhejäseniä 51. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 16 jäsenellä 
(3,7%). Jäsenmaksu oli 26 euroa varsinaisilta, 13 euroa opiskelijoilta/nuorilta ja 5 euroa 
perhejäseniltä. Lisäksi viisi jäsentä maksoi korkeamman vapaaehtoisen 
kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Petri Puolakka. 
 

8 Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi tuloja saatiin Hyvinkään 
kaupungin avustuksena ja linnustoselvityksistä. Yhdistyksen tärkein voimavara on kuitenkin 
vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta tehdään vapaaehtoispohjalta. 

Kuluista suurin yksittäinen oli BirdLife-jäsenmaksu, joka oli 4797 euroa. Muut kulut 
jakautuivat yhdistyksen eri toimintoihin, kuten jäsentiedotteen kulut, retkikulut, 
kokouskulut, hallintokulut (jäsenrekisteri, kirjanpito & pankkikulut, nettisivut), sekä 
talviruokinta- ja pesäpönttökulut.  

Tilikauden tulos oli 3000,15 euroa ylijäämäinen. 

 
 
Tämä vuosikertomus on vahvistettu Apuksen kevätkokouksessa xx.x.2019. 


