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Toimintakertomus 1.1.2015–31.12.2015
YLEISTÄ
PHLY on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää lintutuntemusta ja luonnon
monimuotoisuuden säilymistä. PHLY on BirdLife Suomen jäsenjärjestö.
HALLITUS
Hallinto 2015
Hallitus valittiin 25.11.2014.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Tapani Saimovaara
Varapuheenjohtaja Ohto Oksanen
Sihteeri Jorma Rautama
Hallituksen jäseninä olivat Päivi Nousiainen, Ohto Oksanen, Paavo Posti, Arto
Puikkonen, Petri Rantanen ja Jorma Rautama
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Petri Haapanen, varalla Heikki Karhu.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2015 ja syyskokous
24.11.2015. Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Suuri määrä asioita
hoidettiin sähköpostitse ja puheluin.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 506 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 42 ja
yhdistyksestä erosi 31 henkilöä.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla, lintulaskennoista saaduilla korvauksilla ja avustuksilla.
Tilinpäätös osoitti tappiota -1019,90€. Talous heikkeni verrattuna edelliseen
tilikauteen. Yhdistyksen talous on kuitenkin vakaalla pohjalla.

TOIMINTA
Julkaisutoiminta
Toimintakauden aikana toimitettiin yksi numeroa Päijät-Hämeen Linnut-lehteä.
WWW-sivujen kehitystyö jatkui.
Yhdistys jatkoi, Maali-hankkeen jatkoksi, Päijät-Hämeen lintupaikat-kirjan
toimittamista.
Tapahtumat
Yhdistys järjesti viisi yleisötapahtumaa (Lintuilta 24.2. ja 28.10., Sataman
luontotapahtuma 5.5., Kesäpäivät 15.8. ja Lintuluontoilta 17.11.). Runsaimmat yleisöt
keräsivät Dick Forsman ja Pentti Linkola.
Retkiä järjestettiin seitsemän. Viron retki vapun tienoilla oli valmisteluiltaan vaativin.
Tornipäivystykset Lahdessa, Hollolassa ja Asikkalassa kärsivät huonosta säästä.
Yhdistyksen edustajat toimivat useasti eri tilaisuuksissa (mm. Perheen päivä ja Lasten
luontopäivä, Luhtikylän bongauspäivä.)
Yhdistys toteutti kaikki BirdLife Suomen valtakunnalliset tapahtumat ja laskennat.
Pinnarallit olivat perinteiset kevät- ja talviralli. Kuntaralli pidettiin Nastolassa.
Talvipinnakisa aloitettiin 1.12. perus- ja ekosarjoin.
Suojelutoiminta
Yhdistys osallistui useisiin linnustonsuojeluhankkeisiin. Maali-hanke on loppuraporttia
vaille valmis. Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on tarkemmin liitteessä.
Yhdistyksen jäsenien osallistuminen eri lintulaskentoihin lisääntyi.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys tiedotti toiminnastaan BirdLife Suomen Tiira-lehdessä, yhdistyksen wwwsivuilla, postituslistan, jäsenille lähetetyin sähköpostein ja eri tapahtumien yhteydessä.
Suuremmista tapahtumista on tiedotettu paikallisissa lehdissä ja maakuntaradiossa.
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu
pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen
tiedottamisen.
LOPUKSI
Yhdistyksen toimintakautta 1.1.2015–31.12.2015 on leimannut aktiivinen
osallistuminen lintuharrastuksen edistämiseen ja suojelutyöhön.
Lahdessa 2.3.2016
Hallitus
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