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Apus strategia 2018-20 
 
Tämä strategia on laadittu BirdLife Suomelle vahvistetun strategian 2017-20 sekä strategiassa 
jäsenyhdistyksille ehdotettujen toimien pohjalta. Apuksen strategian valmistelutyössä on 
huomioitu vuonna 2013 tehdyn laajan jäsenkyselyn tulokset, 2016 tehtyjen strategiakyselyjen 
tulokset sekä Apuksen kehittämispäivän (4.11.2017) työn tulokset. 
 

1. Suojelu ja tutkimus   
 
Toimimme linnuston uhanalaistumisen pysäyttämiseksi ja elinvoimaisten lintukantojen saavuttamiseksi 

- BirdLifen lippulaivalajien inventointi ja suojelu 
- Tiira-aineiston ylläpito 

 
Turvaamme linnuille tärkeät alueet ja reitit  

- Apuksen tärkeiden lintualueiden kartoitukset 2019-20 ja tietojen päivittäminen järjestelmään 
- Kaavoituksen seuranta + toimet, jos uhkia esiintyy 
- Lintualueiden kunnostustoimet 
- Lausunnot muista tärkeistä kohteista, esim. yhteistyössä ympäristöyhdistysten kanssa 

 
Suojeluviestinnän kehittäminen (ks. viestintä) 
 
 

2. Lintuharrastuksen edistäminen 
 
Jatkamme Suomen parhaiden lintutapahtumien järjestämistä ja kehittämistä 

- Järjestämme oheistoimintaa BirdLifen tapahtumiin 
- Apuksen omat tapahtumat (pinnakisat, kuvaillat, jne.) 

 
Parannamme Tiira-lintutietopalvelun monipuolisuutta ja käytettävyyttä sekä havaintoaineiston laatua 

- Koulutusta ja kannustusta Tiiran käyttöön 
 
Aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrä kasvaa 

- Vastuutehtäviä myös nuorille 
- Kouluyhteistyön pilotti Tuusulan Paijalassa 
- Alle 25-vuotiaille halvempi jäsenmaksu 
- Kuvakisa nuorille sosiaalisessa mediassa 

 
Kehitämme uusia mahdollisuuksia oppia tuntemaan lintuja ja lintuharrastusta 

- Retki- ja retkikummitoiminta 
- Aloittelijoille ja perheille suunnatut retket ja tornipäivystykset 
- Jäsenistölle koulutusta vertaisoppaana toimimiseen 
- Jäsenten aktivointi sosiaalisen median palveluihin 
- Lintupaikkojen ylläpito ja kunnostustyö (tornit, muut rakenteet, yhteistyö) 
- Kokeneille harrastajille heitä kiinnostavaa ohjelmaa 
- Apuksen lintupaikat karttoineen ja kuvauksineen kuntien nettisivuille 
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3. Järjestötoiminta 
 
Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja löydämme uusia toimijoita 

- Teemme kartoituksen, missä vapaaehtoisia tarvitaan, ja tarjoamme eri tapoja osallistua 
o vapaaehtoistehtävälista, suojelutyön vapaaehtoistehtävät 

- Koulutusta vapaaehtoisille 
- Luovumme ei-tärkeistä toiminnoista, mikäli tekijöitä ei ole 
- Rekrytoinnin kehittäminen, hallituksen jäsenten kouluttaminen & aktivointi 
- Vastikkeellisuutta vapaaehtoistyöhön, esim. työtodistus tehdystä työstä  
- Sitoudumme yhteiseen kasvutavoitteeseen (22% kasvu 2020 mennessä) 

 
 

4. Viestintä 
- Viestintä- ja suojeluviestintätavoitteita on paljon – otetaan viestintäsuunnitelma käyttöön 
- Valitaan ja priorisoidaan Apuksen viestintätoimet viestintäsuunnitelman teon yhteydessä 

o BirdLife-brändin vahvistaminen Suomessa 
o panostusta sähköiseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan 
o aktivoimme jäseniä tuottamaan sisältöjä 
o jäsentiedotteen julkaiseminen 
o viestintä paikallis-/ilmaislehdissä 
o viestimme kaikista BirdLifen tapahtumista 
o Tiira-aineisto käyttöön viestinnässä 
o kehitämme ja monipuolistamme suojeluviestintäämme 

▪ omasta suojelutoiminnasta ja ajankohtaisista aiheista viestiminen BirdLifelle ja 
jäsenistölle 

▪ BirdLife-yhteisön esilletuonti suojeluviestinnässä 
▪ Apuksen antamat lausunnot näkyville nettisivuille 
▪ viestintää kosteikko- ja maatalouslinnustosta 

 
 

5. Varainhankinta 
- Varmistetaan, että jäsenmaksun taso on riittävän korkea 
- Mahdollistetaan vapaaehtoinen korkeampi jäsenmaksu  
- Yhteiskunnan tuet ja hankeavustukset käyttöön 
- Mahdollistetaan valtakunnalliset keräykset jäsenillemme 

 


