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VUOSIKERTOMUS 2019  
 

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 2019 oli yhdistyksen 39:s 
toimintavuosi.  

 
2 Retket ja tapahtumat 

 
Yhdistyksen tärkeä toimintamuoto on erilaisten linturetkien ja -tapahtumien järjestäminen. 
Retkityöryhmä koordinoi retkitoimintaa ja yhdistyksen retkikummit toimivat oppaina.  
 
26.-27.1. osallistuttiin valtakunnalliseen Pihabongaukseen kukin tahollaan, yhteistä 
tapahtumaa ei tällä kertaa järjestetty. 
 
17.3. talkoiltiin Seittelin naurulokkisaarilla ja raivattiin saarten kasvillisuutta 11 talkoolaisen 
voimin. 
 
24.3. järjestettiin yhdessä BirdLife Kanta-Hämeen kanssa uusien retkioppaiden koulutus 
Nurmijärvellä. Apuksesta koulutukseen osallistui 5 henkeä. Kouluttajina toimivat Mika 
Asikainen ja Juhani Kairamo Kanta-Hämeestä. 
 
24.3. pidettiin Apuksen kevätkokous Nurmijärven Sääksjärvellä veteraanimajalla. Kokouksen 
jälkeen oli mahdollisuus paistaa nuotiomakkarat ja käydä avantosaunassa. Kokoukseen 
osallistui 12 henkilöä. 
  
29.-31.3. järjestettiin yhdistyksen kevätretki Ahvenanmaalle, mukaan lähti 16 henkilöä ja 
oppaana toimi Mika Asikainen. 
 
22.4. järjestettiin Lintukävely Järvenpään Lemmenlaaksossa. Opastettu lintukävely aamuisen 
metsän halki. Mukana oli yli 50 osallistujaa. Retki alkoi klo 06:00 pohjoiselta parkkipaikalta, 
josta käveltiin Lemmenlaakson eteläpäähän ja sieltä luontopolkua pitkin laavulle. Oppaana 
toimi Mika Asikainen. 
 
4.5. osallistuttiin valtakunnalliseen Tornien taistoon kolmella tornilla, ja kahdella tornilla 
järjestettiin kisan yhteydessä lintukävely. Joukkueissa oli yhteensä 17 henkilöä ja 
lintukävelyihin osallistui yhteensä 18 henkilöä. 
 



   
 

 

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

 

18.5. tehtiin bussiretki Virolahdelle, jossa seurattiin arktista muuttoa Hurpun niemellä ja 
käytiin Vilkkilänturalla sekä kotimatkalla Lupinlahdella Haminassa. Osallistujia retkellä oli 36 
ja oppaana toimi Mika Asikainen. 
 
25.5. järjestettiin ekopinnakisa, johon osallistui kaksi henkilöä. 
 
8.8. talkoiltiin Tuusulan Rantamon kahlaajarannalla. Talkoissa oli mukana 13 henkilöä. 
 
22.9. järjestettiin Kukkulan kuningas muutonseurantakisa Apuksen korkeimmilla huipuilla. 
Muutonseurantaan osallistui neljä joukkuetta ja ainakin 23 henkilöä. 
 
27.-29.9. järjestettiin syysretki Utön saarelle Saaristomerelle. Retken oppaana toimi Mikko 
Savelainen ja mukana oli yhdeksän osallistujaa. 
 
31.10. Apus vei Paijalan koulun 6-luokkalaisia syksyiselle retkelle Tuusulan Sarvikalliolle. 
Retkelle osallistui kaksi luokkaa ja noin 40 oppilasta ja opettajaa. Retken oppaina toimivat 
Noora Andersson sekä Timo ja Pirjo Tapaninen. 
 
19.11. pidettiin Apuksen syyskokous ja samassa yhteydessä lintukuvailta Hyvinkään 
Veteraanitalolla heti syyskokouksen jälkeen. Arto Ketola näytti kokouksen jälkeen lintukuvia 
otsikolla Luontokuvaajan vuosi. Kokoukseen ja kuvailtaan osallistui 32 henkilöä. 
 
30.11. Apus järjesti raivaustalkoot Seittelin naurulokkisaarilla. Talkoolaiset raivasivat viiden 
tunnin ajan kasvillisuutta naurulokkien pesimäsaarilta. Talkoolaisia oli mukana kaikkiaan 17 ja 
kaikilta kolmelta saarelta saatiin raivattua suurin osa kasvillisuudesta kasoihin, jotka 
poltetaan kevään aikana. 
 
1.12. käynnistyi Apuksen talvikävelykisa, osallistujia kisassa on mukana 20. 
 
6.12. kisailtiin itsenäisyyspäivän pinnaralli, johon osallistui kolme joukkuetta ja yhteensä 
kuusi henkilöä. 
 
Vuoden 2019 aikana Apuksen järjestämiin retkiin ja tapahtumiin osallistui lähes 300 henkilöä. 

 
3 Suojelu- ja tutkimustoiminta 

 
Tuusulan Seittelissä, kosteikon lintusaarten talkoissa 17.3.2019, raivattiin pensaikkoa ja 
muuta kasvillisuutta 11 hengen voimin, juuri ennen pesimäkauden alkua. Naurulokkien 
pesinnät saarilla onnistuivat jälleen hyvin. Pesivien parien määräksi arvioitiin emojen 
perusteella noin 970 paria. Pesimäkauden jälkeiset talkoot Seittelin lintusaarilla pidettiin 
30.11.2019. Talkoissa ahersi 17 henkilöä raivaten kasvillisuutta. 
 
Tuusulan Rantamon kahlaajarannan tilaa seurattiin kesän 2019 aikana. Talkoissa 8.8.2019 
rantaviivaa muokattiin lapioin ja kasvillisuutta niitettiin käsityökaluin ja raivaussahalla. 
Talkoisiin osallistui kolmetoista henkilöä. 
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Apus vastaanotti vuoden kuluessa yhden Varsinais-Suomen ELY:n tiedonannon, jossa 
käsiteltiin Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaisia poikkeuslupia koskien 
rauhoitettujen lintulajien häirintää. Tähän ei katsottu aiheelliseksi esittää huomautusta. 
 
Maaliskuussa Apus otti kantaa Keravan Myllynummen ympäristön asukkaiden huoleen 
liittyen alueella tapahtuvaan maa-aineksen läjitykseen. Asukkaiden huolen taustalla oli mm. 
huuhkajan pesimärauha. Maaläjitys ei uhannut huuhkajan pesimäpaikkaa. 
 
Toukokuussa Apus sai pyynnön vaikuttaa Mäntsälä-Hyvinkää tien varteen rakenteilla olevan 
lentokentän toteuttamiseen. Tiira-tietohakujen perusteella havaintoarkistostamme ei 
löytynyt riittävästi lintutietoa esim. uhanalaisista lajeista, jotta hanketta voitaisiin vastustaa 
ko. tiedoilla. 
 
Touko-kesäkuussa Apus teki linnustokartoitustöitä yhdistyksen omana hankkeena Jokelassa 
Kartanon alueella. Havaintoaineistoa päätettiin koota mahdollisia uhkaavia 
rakennushankkeita silmälläpitäen. Työstä vastasi Juho Kinnunen. 
 
Apus sai toukokuussa pyynnön vaikuttaa SM-Riihimäki rallin ajoreittiin Hyvinkään Kytäjän 
alueella. Rallireitin kulkua maastossa selvitettiin ja sen vaikutuksia mm. kaakkurin pesintöihin 
arvioitiin.  
 
Syyskuussa Apus ry. teki ilmoituksen Riistakeskukseen luvattomasta varislintujen 
häkkipyynnistä Kytäjällä. Saadun ohjeistuksen mukaisesti Apus ry. teki asiasta myös 
rikosilmoituksen. 
 
Syksyn jäsentiedotteeseen koottiin katsaus naurulokkien pesimähistoriasta Tuusulanjärvellä. 
Taustatietoina käytettiin mm. Apuksen arkistoa sekä kaikkia mahdollisia lintutietoa sisältäviä 
raportteja ja selvityksiä 1970-luvulta alkaen. 
 
Marraskuussa Apus toimitti Tuusulan kunnan ympäristötoimelle vesilintulaskentatietoja 
liittyen Tuusulanjärven Natura-alueiden tulevaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 
 
Marraskuussa yhdistyksen jäsenille järjestettiin linnunpönttöjen yhteistilaus. Pöntöt valmisti 
yhdistyksen jäsen Olli Koskinen Nurmijärveltä. 
 
Joulukuussa Apus sai pyynnön Tuusulan kunnalta osallistua Jokelan keskustan lampien 
suunnittelun ja kunnostuksen ohjausryhmään tuomaan työskentelyyn lintunäkökulmaa. 
Ohjausryhmän vetäjänä toimi konsulttiyritys WSP-Finland Oy. Kunnan edustusta ryhmässä oli 
mm. kaavoituksen, teknisen, ympäristötoimen ja viherrakentamisen osa-alueilta. 
 
Talvikaudella Apus ry:n jäsenet ylläpitivät yhdistyksen talviruokintapaikkoja Hyvinkäällä (1 
kpl), Järvenpäässä (1 kpl), Nurmijärvellä (1 kpl) ja Tuusulassa (2 kpl). Yhdistys kustansi ruoat 
ruokinnoille. 
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Vuoden aikana tiedotettiin kansallisista linnustonseurantahankkeista (Luonnontieteellinen 
keskusmuseo ja BirdLife Suomi) ja toivottiin Apuksen jäsenten osallistumista näihin. Apuksen 
alueella laskettiin lintuja 18 talvilintureitillä ja kahdessatoista vesilintujen laskentapisteessä. 
Lisäksi osallistuttiin petolintuseurantaan (2 kpl petolinturuutuja á 10 x 10 km2) ja laskettiin 
molemmat Apuksen toimialueella olevat vakiolinjat. 
 
Loukkaantuneiden lintujen hoito-, pelastus- ja neuvontatapaukset työllistivät jälleen pitkin 
vuotta. Kaiken kaikkiaan tapauksia oli viitisentoista, näistä suurin osa saatiin hoidettua 
puhelinneuvonnalla (mm. harakka 3, varis 2, tervapääsky 2, laulujoutsen, punarinta, 
varpunen, kalalokki, naurulokki, kottarainen) ja jokunen otettiin hoidettavaksi (sepelkyyhky, 
harakka). 

 
4 Nuorisotoiminta 

 
Apus ry aloitti kouluyhteistyön Tuusulan Paijalan yhdysluokan kanssa vuoden 2017 
keväällä. 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. Vuoden 2019 syksyllä retkeiltiin 
kahden kuudennen luokan oppilaiden ja opettajien kanssa  Tuusulan Sarvikalliolla. 
  
Apus otti käyttöön uuden jäsenmaksuluokan nuorisojäsenille vuonna 2018. Alle 25-
vuotiaille jäsenillle jäsenmaksu oli 13 €. Vuoden 2019 aikana 15 jäsentä maksoi 
nuorisojäsenmaksun. 

 
5 Lintuhavainnot 

 
Yhdistyksen havaintoarkisto (510 000 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. Tiiran havaintoja käytettiin vuoden 
aikana myös useisiin suomalaisiin ja pohjoismaisiin linnustoselvityksiin ja -tutkimuksiin 
(metsähanhi, merihanhi, petolintujen muutto). 
 
Tiiraan kirjattujen lintuhavaintojen määrä oli edellisvuosia pienempi, noin 30 000 havaintoa. 
Salattuja havaintoja oli vuoden aikana yhteensä 412kpl (1,4 %). Mielenkiintoisuus-rajan 
ylittäviä havaintoja kirjattiin noin 5369 kpl (18 %). 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat havaintoarkiston ylläpidosta mm. tekemällä 
noin 140 koontihavaintoa ja tarkistamalla tiettyjä pikkuharvinaisuushavaintoja ja muita 
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erityisiä havaintoja. Lajien mielenkiintoisuusrajat Tiirassa uudistettiin marraskuussa. 
Alueharvinaisuushavainnot tarkasti Tringan ARK ja valtakunnalliset harvinaisuushavainnot 
BirdLife Suomen Rariteettikomitea. 
 
Alueelle uutena lajina havaittiin Mäntsälässä lehmähaikara, joka viihtyi moottoritien varrella 
lähes kuukauden päivät. Kunnille uusia lajeja olivat haarahaukka Järvenpää, punakaulahanhi 
Nurmijärvi ja isohaarahaukka Hyvinkää. Tuusulalle tuli peräti neljä uutta lajia: arokotka, 
pikkukultarinta, isohaarahaukka ja luotokirvinen. Erittäin huomattava oli myös 
ennätyksellinen punajalkahaukkojen invaasio syksyllä. 
 

6 Viestintä 
 
Apuksen viestintäkanavat olivat nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus, jäsentiedote, 
BirdLife-lehden yhdistyspalsta, Facebook-sivut ja Facebook-ryhmä, 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 12240 kertaa (laskua 
edellisestä vuodesta 3%).  
 
Yhdistyksen jäsentiedote toimitettiin kaksi 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 
290 varsinaista jäsentä. 
 
Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 410 seuraajaa vuoden lopussa. Sivua päivitettiin 1 -3 kertaa 
viikossa. Havaintoihin ja kuviin keskittyvä Facebook-keskusteluryhmä Apus-foorumi avattiin 
ja vuoden lopussa ryhmässä oli noin sata henkilöä. 
 
BirdLife Suomen valtakunnallisen BirdLife-jäsenlehden yhdistyspalstaa käytettiin aktiivisesti 
yhdistyksen viestinnässä erityisesti tapahtumaviestinnässä. 
 
Yhdistyksen sähköpostilistalla oli noin 130 jäsentä.  
 
Tietoa lintuhavainnoista välitettiin harrastajille WhatsApp-ryhmillä. Harvinaisuuksiin 
keskittyvässä Tikli-ryhmässä oli käyttäjiä vuoden lopussa 35. Muihin mielenkiintoisiin 
havaintoihin keskittyvässä ApusHavis-ryhmässä oli vuoden lopussa 43 jäsentä. Kaikille 
avoimessa WhatsApus-ryhmässä viestit käsittelivät niin lintu- kuin muitakin havaintoja sekä 
mm. tunnistusapupyyntöjä. Tässä ryhmässä oli vuoden lopussa 76 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. 
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7 Hallinto 
 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset kaksi: kevätkokous 24.3. Nurmijärvellä ja 
syyskokous 19.11. Hyvinkäällä.  
 
Yhdistyksen toiminnasta vastasi seitsenjäseninen hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 
kolme kertaa sekä kahdesti sähköpostikokoukseen.  
 
Hallituksen kokoonpano 2019: 
Mika Asikainen, Järvenpää puheenjohtaja  
Juha Honkala, Tuusula varapuheenjohtaja 
Noora Andersson, Kerava sihteeri 
Hanna Pesanto, Tuusula jäsensihteeri 
Petri Puolakka, Espoo taloudenhoitaja 
Juho Kinnunen, Tuusula   
Susanna Kaukinen, Järvenpää 
 
Yhdistyksen toimintaa toteuttivat hallituksen ohella viisi työryhmää, joiden jäsenet ja 
tehtävät olivat seuraavat:  
 
Havaintotyöryhmä, Mikko Savelainen, Mika Asikainen, Juho Kinnunen, Petri Sola ja Petri 
Puolakka 
- havaintokatsaukset, 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, Pirjo 
Tapaninen, Timo Tapaninen, Sari Talka 
- 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 Pauli Purho.  
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Yhdistys on jäsenenä lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomessa. Yhdistyksen 
BirdLife-edustajina toimivat Mika Asikainen, Hanna Pesanto, Kari Degerstedt ja Juho 
Kinnunen. Yhdistyksen edustajia oli molemmissa BirdLifen kokouksissa. 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjinä toimivat Mika Asikainen, Mikko Savelainen, Petri Sola, 
Juho Kinnunen ja Petri Puolakka. Lisäksi Juha Honkalalla ja Tringan suojelusihteerillä oli 
yhdistyskäyttäjäoikeudet suojeluasioihin liittyen. Aluevastaavana toimi Mikko Savelainen.  
 
Yhdistyksen retkikummeja olivat Noora Andersson, Hanna Pesanto, Mika Asikainen, Mikko 
Savelainen, Eero Vilpas, Petri Sola, Juha Honkala, Timo Tapaninen, Pirjo Tapaninen ja Antti 
Mähönen. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä hoitaa BirdLife Suomen toimisto. Yhdistykseen liittyi vuoden 
aikana 34 uutta jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 453, joista varsinaisia 
jäseniä oli 406 ja perhejäseniä 47. Jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta muutamalla 
jäsenellä. Jäsenmaksu oli 26 euroa varsinaisilta, 13 euroa opiskelijoilta/nuorilta ja 5 euroa 
perhejäseniltä. Kuusi jäsentä maksoi korkeamman vapaaehtoisen kannattajajäsenmaksun ja 
15 jäsentä nuorisojäsenmaksun. Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi itte itte Oy. 
 

8 Talous 

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

Kuluista suurin yksittäinen oli BirdLife-jäsenmaksu, joka oli 5096 euroa. Muut kulut 
jakautuivat yhdistyksen eri toimintoihin, kuten jäsentiedotteen kulut, retkikulut, 
kokouskulut, hallintokulut (jäsenrekisteri, kirjanpito & pankkikulut, nettisivut), sekä 
talviruokinta- ja pesäpönttökulut.  

Tilikauden tulos oli 722,49 euroa ylijäämäinen. 

 
 
Tämä vuosikertomus on vahvistettu Apuksen kevätkokouksessa xx.x.2020. 
 


