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Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 
 
YLEISTÄ 
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Yhdistys toimii alueellisena 
lintuharrastajien yhdyssiteenä edistäen alueellista lintutietämystä, -suojelua ja -tutkimusta. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on 124 ja toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa, jotka ovat: Forssa, 
Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Urjala on myös Pirkanmaan 
lintutieteellisen yhdistyksen havaintojenkeruualuetta. Aiemmin toiminta-alueeseemme kuulunut 
Punkalaidun siirtyi 2013 osaksi PiLY:n toiminta-aluetta. 
 
LINNUSTONSUOJELU JA TUTKIMUS 
Alueellista linnustonsuojelua toteutetaan keräämällä havaintoja alueen lintulajeista, erityisenä 
painopisteenä uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä alueellisesti harvinaiset lintulajit. 
Keväällä jatketaan talkoilla raivausta pahoin metsittyneellä Pellilänsuolla. Muuta linnustonsuojelua 
toteutetaan mm. ylläpitämällä Jokioisten Kartanon puistossa ja Kaukjärven lähellä sijaitsevia 
talviruokintapaikkoja, pöntöttämällä metsiä, rakentamalla tekopesiä sekä laatimalla paikallislehtiin 
kirjoituksia linnuista ja niiden elinympäristöistä. Tarvittaessa otetaan kantaa yhdistyksen alueen 
lukuisiin tuulivoimapuistohankkeisiin ja muihin hankkeisiin, jos ne uhkaavat linnustoa. 
Lintututkimusta suoritetaan mm. seuraamalla lintumääriä Lounais-Hämeestä MAALI-hankkeeseen 
valituilla uusilla tärkeiksi katsotuilla alueilla ja osallistumalla BirdLife Suomen vuoden linnun, 
laulujoutsenen, havainnointiin ja valtakunnallisiin seurantatutkimuksiin (mm. petolinnut, SSP, 
talvilintulaskennat) sekä toteuttamalla omia linnustoseurantoja (mm. varpuspöllö, tervapääsky, 
peltolinnut). Lisäksi rengastusluvan omaavat jäsenet suorittavat aktiivisesti lintujen rengastusta. 
 
LINTUHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN 
Järjestetään jäsenille ja yleisölle tarkoitettuja monipuolisia ja kiinnostavia lintuharrastukseen 
liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia ja jatketaan retkikummitoimintaa. 
 
TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla www.lhlhry.fi ja Facebook-sivuilla 
sekä jäsenille tulevassa BirdLife Suomen Tiira-lehdessä. Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä 
paikallisradion ja – lehtien kanssa. Tiedotusta ja yhteydenpitoa hoidetaan myös puheenjohtajalla 
olevalla yhdistyksen GSM-puhelimella (050-3217676). 
 
KOKOUKSET, TAPAAMISET, RETKET JA RALLIT 
Yhdistyksen virallisina kokouksina toimivat vuosi- ja syyskokous. Yhdistys järjestää jäsenistölleen 
erilaisia linturetkiä ja tapahtumia, joissa uudet ja vanhat jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa 
sekä alueen parhaisiin lintupaikkoihin. Yhdistys järjestää myös yleisölle tarkoitettuja retkiä ja 
tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenhankintaa ja parantaa yleisön lintutietämystä. 
Vuodelle 2014 suunniteltuja tapahtumia ovat mm.: 
Talviralli tammikuussa 
BirdLife’n pihabongaustapahtuma tammikuussa 
Talviretki tammi-helmikuussa 
Lintuillat tammi-, helmi- ja maaliskuussa 
Pöllöretkiä maaliskuussa 
Huhtiralli huhtikuussa 

http://www.lhlhry.fi/


Muutontarkkailu huhtikuussa 
Iltaretki huhtikuussa 
Lähiretki Kivijärven luonnonsuojelualueelle huhti-toukokuussa 
Tornien taisto toukokuussa 
Lasten lintuviikko toukokuussa 
Koijärven tarkkailuviikonloppu toukokuussa 
Yölaulajaretki kesäkuussa 
Kesätapaaminen elokuussa 
Kahlaajaretki elokuussa 
Muutontarkkailu syyskuussa 
Hämeen luontokeskuksen järjestämä ’Luonto liikuttaa’ -tapahtuma syyskuussa 
Lähiretki yhdistyksen alueella syyskuussa 
BirdLife’n Birdwatch-viikonloppu syys-lokakuussa 
Lokaralli lokakuussa 
Pikkujoulut joulukuussa 
Retkikummien järjestämiä, yleisölle tarkoitettuja retkiä 4-6 kpl 
Muita tapahtumia ja retkiä voi lisäksi ehdottaa hallitukselle. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin jäsenmaksuista ja korkotuloista. Menot muodostuvat lähinnä 
BirdLife Suomen jäsenmaksuista, tornien korjauskuluista, kotisivukuluista, vakuutusmaksuista, 
tiemaksusta, lintujen talviruokintakuluista sekä tapahtumien järjestämiskuluista. Lisäksi 
linnustonsuojelua ja tutkimusta tuetaan taloudellisen tilanteen sallimalla ja hallituksen parhaaksi 
katsomalla tavalla. 
 


