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Toimintakertomus 1.1.2018–31.12.2018
YLEISTÄ
PHLY on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää lintutuntemusta ja luonnon
monimuotoisuuden säilymistä. PHLY on BirdLife Suomen jäsenjärjestö.
HALLITUS
Hallinto 2018
Hallitus valittiin 15.11.2017.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Tapani Saimovaara
Varapuheenjohtaja Hannu Sillanpää
Sihteeri Mika Rantanen
Hallituksen jäseninä olivat Tuomas Meriläinen, Sirkku Niemi, Paavo Posti,
Arto Puikkonen ja Petri Rantanen
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Petri Haapanen, varalla Heikki Karhu.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2018 ja syyskokous
20.11.2018. Hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa. Suuri määrä
asioita hoidettiin sähköpostitse ja puheluin.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 543. Uusia jäseniä liittyi 30 ja yhdistyksestä
erosi 27 henkilöä.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla, lintulaskennoista saaduilla korvauksilla ja avustuksilla.
Tilinpäätös osoitti voittoa 4601,97€. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

TOIMINTA
Julkaisutoiminta
Toimintakauden aikana toimitettiin yksi numero Päijät-Hämeen Linnut-lehteä, jonka
julkaisu jäi alkuvuodelle 2019. WWW-sivujen kehitystyö jatkui. Lisänä tuli mm.
kuvagalleria jäsenille omien lintukuvien julkaisuun.
Yhdistys jatkoi, Maali-hankkeen jatkoksi, Päijät-Hämeen lintupaikat-kirjan
toimittamista. Kirjan PDF-versio valmistui loppuvuonna ja se on julkaistu
kotisivuillamme.
Tapahtumat
Kevätkokous pidettiin 20.3. ja syyskokous 20.11.
Yhdistys järjesti seitsemän yleisötapahtumaa: Lintuillat 13.3. (Piha, Seimola) ja 15.11.
(Koskimies), 7.3. Pöllökurssi, 16.4. Pöntötyskurssi, 8.5. Sataman luontotapahtuma, 7.6.
Yölaulajakurssi ja 6.9. Petolintukurssi.
Yhdistyksen Kesäpäivät 18.8. pidettiin Hollolan Sarvikuutissa.
Retkiä ja opastettuja ulkotapahtumia järjestettiin yksitoista. Kauimmaksi suuntautui
retki Porvooseen. Retkien järjestelyissä yhteistyö Lahden luontopalveluiden kanssa
jatkui tiiviinä.
Lapsiperheille suunnattuja oli retki Heinolan Lintutalolle 14.4., Sataman
luontotapahtuman retket ja Pesäkallion retki 3.6.
Yhdistyksen edustajat toimivat kutsuttuina noin 10 kertaa muiden toimijoiden
tilaisuuksissa. Näissä tapahtumissa kävi yleisöä noin 1600 henkilöä, joista lapsia ja
nuoria oli noin 600.
Yhdistys oli esillä eri medioissa noin 20 kertaa.
Yhdistys toteutti alueellaan kaikki BirdLife Suomen valtakunnalliset tapahtumat ja
laskennat.
Pinnaralleina olivat perinteiset kevät- ja talviralli. Kuntaralli pidettiin Sysmässä.
Uutena tapahtumana oli Orimattila-Iitti-Lapinjärvi -ralli, joka toteutettiin yhteisyössä
PSLY:n ja Kyly:n kanssa.
Yhdistys osallistui Kokeileva-Suomi -hankkeeseen. Hankkeessa testattiin tekoälyn
käyttöä lintujen tunnistuksessa ja nuorten luontosuhteen vahvistamisessa. Hankkeen
toteutti Tuula Löytty, Helsingin yliopiston Luma-keskus, Mukkulan peruskoulun 8.luokka opettajineen ja PHLY.
Suojelutoiminta
Yhdistys osallistui useisiin linnustonsuojeluhankkeisiin. Maali-hankkeen loppuraportti
valmistuu Lintupaikkakirjan myötä.
Yhdistys toteutti joulukeräyksen BirdLife Suomen avustuksella. Keräyksen tuotto
käytetään linnustonsuojeluun. Keräys onnistui erinomaisesti ja avustuksia saatiin noin
3100 euroa, joista BirdLife Suomen postituskuluja vähennetään noin 500 euroa.
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat eri lintulaskentoihin.
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Historiallisten havaintojen tallentaminen Tiiraan
Yhdistys sai Suomen kulttuurisäätiön Päijät-Hämeen rahastolta 5000 euron apurahan
käsin kirjoitettujen lintuhavaintojen siirtämiseen Tiira-tietokantaan. Työ jatkuu myös
vuoden 2019 aikana. Yhdistys on osoittanut tähän omaa rahaa 2000 euroa.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys tiedotti toiminnastaan BirdLife Suomen BirdLife-lehdessä, yhdistyksen wwwsivuilla, sähköpostituslistalla, jäsenille lähetetyin sähköpostein ja eri tapahtumien
yhteydessä. Suuremmista tapahtumista on tiedotettu paikallisissa lehdissä ja
maakuntaradiossa.
Sisäinen tiedottaminen
Hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset on hoidettu pääosin sähköpostitse.
Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen.
LOPUKSI
Yhdistyksen toimintakautta 1.1.2018–31.12.2018 on leimannut aktiivinen
osallistuminen lintuharrastuksen edistämiseen ja suojelutyöhön.
Lahdessa 27.2.2018
Hallitus
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