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Toimintakertomus 1.1.2020–31.12.2020
YLEISTÄ
PHLY on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää lintutuntemusta ja luonnon
monimuotoisuuden säilymistä. PHLY on BirdLife Suomen jäsenjärjestö.
Vuoden 2020 toimintaa varjosti koronaepidemia. Siksi useimmat suunnitellut retket ja
tapahtumat jäivät toteuttamatta.
Vuosi tosin alkoi hyvin. Ensimmäiselle helmikuiselle retkelle Lahdessa osallistui yli 70
henkilöä. Se lienee yhdistyksen historian retkien ennätysmäärä.
Tämän jälkeen toteutuneita tapahtumia oli vähän, ja niissäkin osallistujia
ymmärrettävästi niukasti.
BirdLife Suomen edustajiston kokous Lahdessa ei toteutunut. Suuri suunnittelutyö jäi
nyt harjoitteluksi.
Edustajiston kokouksen yhteyteen liittyvä yhdistyksen 50-vuotisjuhla siirtyi syksyyn.
Tämä toteutui melko pienellä porukalla. Paikalla oli vain 21 henkilöä. Parasta juhlassa
oli se, että useita yhdistyksen perustajajäseniä pääsi paikan päälle. Juhlan yhteydessä
jaettiin ansiomerkkejä ja tunnustuksia. BirdLifen kultainen ansiomerkki ojennettiin Esa
Lammille. Hopeisen saivat Timo Metsänen ja Tapani Saimovaara. Yhdistyksen
myöntämän ansiomerkin saivat Reijo Ikonen, Eero Jussila ja Mauno Tonttila. BirdLife
Suomi antoi harvinaisen tunnustuspalkinnon Olli Vuorelle/Heinolan lintuhoitolalle.
Palkinnon nimenä on Pro Avibus. Yhdistyksen toiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin Asko
Riihelä.
HALLITUS
Hallinto 2020
Hallitus valittiin syyskokouksessa 20.11.2019.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Tapani Saimovaara
Varapuheenjohtaja Hannu Sillanpää
Sihteeri Mika Rantanen
Hallituksen jäseninä olivat Sirkku Niemi, Antti Paavola, Paavo Posti,
Arto Puikkonen ja Petri Rantanen
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Petri Haapanen, varalla Risto Silaste.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin vasta 22.8.2020 Kesäpäivien
yhteydessä (Suomen hallituksen poikkeuslupa) ja syyskokous 5.11.2020.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhdeksän kertaa. Näistä osa suoritettiin etänä ja
sähköpostikokouksena. Suuri määrä asioita hoidettiin sähköpostitse ja puheluin.
Yhdistyksen jäsenet
PHLY:n jäsenmäärä 31.12.2020 yhteensä 627 jakautuen seuraavasti:
kunniajäsenet 2, perhejäsenet 51, tukijäsenet 19, varsinaiset jäsenet 547 ja
varsinaiset jäsenet alle 18-v. 8.
Uusia jäseniä tuli 62 ja 19 henkilöä oli eronnut. 10 hlöä erotetaan maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla, lintulaskennoista saaduilla korvauksilla ja avustuksilla.
Tilinpäätös osoitti tappiota -786,63
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.
TOIMINTA
Julkaisutoiminta
Toimintakauden aikana toimitettiin yksi numero Päijät-Hämeen Linnut-lehteä ja laaja
50-vuotisjuhlajulkaisu.
WWW-sivujen kehitystyö jatkui.
Tapahtumat
Kevätkokous pidettiin 22.8. ja syyskokous 5.11.
Yhdistys järjesti vain yhden yleisötapahtuman: Sataman lintu- ja luontoillan.
Vieraaksemme saapui Urpo Koponen ja asiantuntijaraati oli vastaamassa yleisön
kysymyksiin.
Yhdistyksen Kesäpäivät 22.8. pidettiin Hollolan Sarvikuutissa. Ulkoilmatapahtumassa
oli mukavasti jäseniämme.
Retkiä ja opastettuja ulkotapahtumia järjestettiin viisi retkeä. Retkien järjestelyissä
yhteistyö Lahden luontopalveluiden kanssa jatkui tiiviinä.
Retkiä toteutettaessa huolehdittiin siitä, että ne olivat kaikille ikäryhmille sopivia,
edullisia tai maksuttomia.
Yhdistyksen edustajat toimivat kutsuttuina muiden toimijoiden tilaisuuksiin 0 kertaa.
Yhdistys oli esillä eri medioissa noin 20 kertaa.
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Yhdistys toteutti alueellaan kaikki BirdLife Suomen valtakunnalliset tapahtumat ja
laskennat.
Pinnaralleina olivat perinteiset kevät- ja talvirallit. Kuntaralli oli hajautettu eri alueille.
Suosittu tapahtuma oli taas Orimattila-Iitti-Lapinjärvi-ralli, joka toteutettiin
yhteistyössä PSLY:n ja Kyly:n kanssa.
Suojelutoiminta
Yhdistys osallistui useisiin linnustonsuojeluhankkeisiin.
Maali-hankkeen loppuraportti on valmis.
Yhdistys osallistui Hollolan Natura-lintuvesien ja Sysmän Natura-lintuvesien hoito- ja
käyttösuunnitelmien valmisteluun. Työ jatkuu vuonna 2021.
Yhdistys avusti talvilintujen ruokintaa ja valmisti uusia ruokintalaitteita.
Yhdistys toteutti joulukeräyksen BirdLife Suomen avustuksella. Keräyksen tuotto
käytetään linnustonsuojeluun. Keräys onnistui erinomaisesti ja avustuksia saatiin noin
3500 euroa.
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat eri lintulaskentoihin.
Historiallisten havaintojen tallentaminen Tiiraan
Yhdistys jatkoi vanhojen havaintojen tallentamista Tiiraan. Yhdistys oli osoittanut
tähän rahaa 2000 euroa. Meillä oli kaksi kesätyöläistä, jotka tekivät tallennuksia OPtuen avulla. Vapaaehtoista tallennustyötä tehtiin myös paljon.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys tiedotti toiminnastaan BirdLife Suomen BirdLife-lehdessä, yhdistyksen wwwsivuilla, Facebook-sivustolla, Instagrammissa, sähköpostituslistalla, WhatsAppryhmässä, 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 1.1.2020–31.12.2020 on rajoitusten puitteissa leimannut
aktiivinen osallistuminen lintuharrastuksen edistämiseen ja suojelutyöhön.
Lahdessa 16.3.2021
Hallitus
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