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TOIMINTASUUNNITELMA 2017
1 Yleistä
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry on vuonna 1970 perustettu maakunnallisella pohjalla
toimiva lintutieteellinen yhdistys. Vuosi 2017 on yhdistyksen 47. toimintavuosi. PHLY on BirdLife Suomi
ry:n jäsenyhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan lintuharrastusta ja – tutkimusta, luonnon- ja
ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

valistaa, tiedottaa ja kouluttaa
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
järjestää luontoretkiä
toteuttaa suojeluprojekteja ja järjestää talkoita
kerää ja tallentaa lintuhavaintoja ja muita linnustotietoja
edistää toimialaansa liittyvää tutkimusta
edistää lintuharrastusta ja – tuntemusta
julkaisee raportteja, lehtiä, esitteitä, tiedotteita.

2 Linnustonsuojelu
Yhdistys jatkaa toimialueellaan toimintaa linnuston hyväksi. Yhdistyksellä on lintuja koskevissa
luonnonsuojelullisissa kysymyksissä asiantuntijan tehtävä. Tähän rooliin liittyy esimerkiksi
lausuntojen antamista. Lausuntoja antaessaan yhdistyksellä on käytettävissään maakunnallinen
havaintoarkisto sekä Tiira- havaintojärjestelmään kertyvä PHLY:n toimialuetta koskeva
havaintoaineisto.
Yhdistys tarjoaa myös yhteys- ja keskustelufoorumin ammattinsa tai harrastustensa puitteissa
linnustonsuojeluun monin tavoin osallistuville ja siitä kiinnostuneille jäsenilleen.
Yhdistys myös edistää luonnonsuojelua tutkimustoiminnalla ja tutkimustoimintaa tukemalla. Yhdistys
osallistuu mm. BirdLifen laji- ja paikkasuojeluprojekteihin.
Yhdistys osallistuu jäsenmaksutuloillaan, BirdLife Suomi ry:n kansallisten ja BirdLife Internationalin
kansainvälisten, suojeluhankkeiden toteuttamiseen.
3 Tutkimus
Yhdistys kerää, arkistoi ja julkaisee toimialueellaan tehtyjä lintuhavaintoja.
Yhdistyksen toimittama Päijät-Hämeen Linnut-lehti antaa harrastusluontoisten artikkelien ohessa
mahdollisuuden myös puhtaasti tieteellisten artikkeleiden julkaisemiseen.
Yhdistys kannustaa jäseniään toteuttamaan omia tutkimusprojektejaan sekä osallistumaan
valtakunnallisiin koordinoituihin seurantatutkimuksiin. Yhdistys tarjoaa keskustelu- ja yhteysfoorumin
tutkimustoimintaan ammattinsa tai harrastustensa puitteissa osallistuville.
Vuonna 2017 yhdistys toimittaa Maali-hankkeen raporttina Päijät-Hämeen lintupaikat-kirjan.
Maalikohteiden lisäksi julkaisussa esitellään maakunnan muitakin mielenkiintoisia linturetkipaikkoja.
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4 Harrastus
Yhdistys edesauttaa jäseniään osallistumaan eri linnustolaskentoihin tiedottamalla niistä ja antamalla
ohjeita laskentojen suorittamiseen. Laskentavastaavana toimii Tuomas Meriläinen.
Vuoden lintu 2017 on pikkutylli. Koskikaran esiintymistä tutkitaan tehostetusti helmikuussa.
Yhdistys järjestää lintuiltoja ja muita tapahtumia, joissa esitetään monipuolista lintuaiheista ohjelmaa.
Yhdistys järjestää linturetkiä sekä lintuharrastukseen liittyviä yleisötilaisuuksia tehdäkseen yhdistystä
ja lintuharrastusta tunnetuksi. Retkiä tehdään niin omin voimin kuin eri yhteistyökumppaneidenkin
kanssa.
Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin kutsuttuna asiantuntijana.
Yhdistys tarjoaa harrastajille kanavan välittää lintuja koskevia tietoja, joista voi olla harrastajille hyötyä
niin määritystaidon kehittämisessä, elämyksellisesti arvokkaiden lintukokemusten hankkimisessa kuin
bongaustulosten parantamisessakin.
Yhdistys myös koordinoi lintuharrastukseen liittyviä tapahtumia, kuten valtakunnalliset Pihabongaustapahtuma 28.–29.1.2017, Tornien taisto 6.5.2017, Lasten lintuviikko 15.–21.5.2017, Pönttöbongaus
11.-12.6. 2017, EuroBirdwatch-muutonseuranta lokakuun alussa ja Joutsenbongaus 28.-29.10.2017.
Osallistutaan mahdollisuuden mukaan Suomi 100-teemavuoden Suomen luonnon päiviin (4.2., 20.5.,
17.6. ja 26.8.)
Maakunnalliset pinnarallit: kevätpinnaralli, kuntapinnaralli Kärkölässä ja talvipinnaralli. Koko vuoden
kestävällä Kärkölä-pinnakisan tavoitteena on saada kattava lintutieto tästä vähemmän retkeillystä
kunnasta.
Syksyllä järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa Orimattila-Iittiralli.
Huhtik. /toukokuussa osallistutaan Heinolan Lintutalon Lasten Lintupäivään.
Elokuussa pidetään yhdistyksen kesäpäivät.
Osallistumme Miljoona linnunpönttöä-talkoisiin.
Kaikki ajankohtainen tieto löytyy parhaiten yhdistyksen kotisivuilta www.phly.fi.
5 Tiedotus
Yhdistys jatkaa Päijät-Hämeen Linnut-lehden toimittamista.
Yhdistys jatkaa ja kehittää edelleen sähköistä tiedottamista. Valtaosalla jäsenistöä on toimiva
verkkoyhteys ja menetelmät ovat nopeudeltaan ja kustannustehokkuudeltaankin ylivertainen kaikkiin
muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Yhdistys ylläpitää ja kehittää kotisivuja sekä sähköpostilistaa.
Yhdistys jatkaa myös perinteistä kirjallista tiedottamista. Yhdistys pyrkii hyödyntämään tehokkaasti
BirdLifen Tiira-lehden tiedotuspalstaa, mutta tarvittaessa voidaan lisäksi
julkaista erillisiä kirjallisia jäsentiedotteita. Lisäksi kannatetaan ja edistetään jäsenten keskinäistä
yhteydenpitoa eri muodoissa.
Joukkoviestimissä tapahtuvan yleisen tiedottamisen osalta yhdistys kannustaa jäseniään edelleen
pitämään lintuasioita esillä sellaisella tavalla, joka vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistys tarjoaa
tarvittaessa yhteys- ja keskustelufoorumin jäsenten omaehtoiseen esiintymiseen liittyen.
Ajankohtaisissa suojeluasioissa yhdistys voi tarvittaessa esiintyä julkisuudessa myös yhdistyksen
ominaisuudessa organisaationsa mukaisella tavalla.
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Ulkoisen tiedottamisen osalta turvaudutaan BirdLife Suomi ry:n ammattimaisesti toteutettuun
tiedotustoimintaan sekä yhdistyksen jäsenten ja vierailijoiden kiinnostavaan ja asiantuntevaan
esiintymiseen.
Tiedotamme myös naapuriyhdistysten mielenkiintoisista tapahtumista.

6 Hallinto
Yhdistyksen toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus (5-7) jäsentä.
Hallituksen ohella toimii Päijät-Hämeen Linnut-lehden toimituskunta, Aluerariteettikomitea (ARK) ja
Havaintotoimikunta. Yhdistyksessä toimivat suojelu- ja retkivastaavat.
Hallitustyöskentelyssä byrokratian osuus pyritään pitämään mahdollisimman kevyenä. Eri rooleissa
toimiviin hallituksen jäseniin ja muihin luottamushenkilöihin luotetaan niissä tehtävissä, joihin heidät
on valittu.
Yhdistystä edustaa BirdLife Suomi ry:n edustajistossa neljä syyskokouksen 2015 valitsemaa edustajaa
vuosille 2016–2017.
7 Talous
Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääosin jäsenmaksuihin. Jäsenmaksut vuonna 2017:
- varsinainen jäsen
32,00 €
- perhejäsen
8,00 €
- nuorisojäsen alle 18 vuotta
12,00 €
- kannattajajäsen vähintään
50,00 €
- kunniajäsen
0,00 €
Lisäksi tuloja saadaan myymällä: havaintoarkiston tietoja erilaisia linnustoselvityksiä varten ja
lintupaikat kirjaa.
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Yhteistyöyhteisöt

Asikkalan luonnonystävät ry
Hollolan ympäristöyhdistys ry
Hollolan Kirkonkylän Kylät ry
Hämeen ELY-keskus
Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuusakoski oy
Lahden seudun ympäristöpalvelut
Lahti Energia Oy
Toimialueen Leader-ryhmät
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Metsähallitus
Metsäkeskus Häme-Uusimaa
Pulkkilanharju-Seura ry
Päijät-Hämeen Jätehuolto oy
Päijät-Hämeen liitto
Rakennusbetoni- ja elementti oy
Salpausselän luonnonystävät ry
Suomen Kulttuurirahasto Päijät-Hämeen rahasto
Vesijärven ystävät ry

