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Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki r.y. (jäljempänä Hakki) on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Hakin
toimialueeseen kuuluvat Lohjan kaupunki ja Siuntion kunta.

Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kuusijäseninen hallitus, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Hakki haluaa olla helposti lähestyttävä, jotta kaikki linnuista kiinnostuneet pääsevät mukaan yhdistyksen
toimintaan. Pyritään innostamaan myös nuoria harrastuksen pariin.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuussa. Kokouskutsu
julkaistaan kotisivuilla.
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää BirdLifen Suomen toimisto.
BirdLife Suomen edustajistossa Hakilla on kolme edustajaa.
Hallitus valmistelee jäsenkyselyn pohjalta ehdotusta yhdistyksen nimen muutoksesta.
Suojelu ja tutkimustoiminta
Hakki seuraa toimialueen linnustoa uhkaavia hankkeita ja antaa tarvittaessa näihin liittyviä lausuntoja.
Hakki tukee Lohjan Lintutaloa Routiolla. Lintutalolla hoidetaan Hakin ja sen lähialueelta löydettyjä
loukkaantuneita tai uupuneita lintuja. Tarvittaessa linnut toimitetaan eteenpäin saamaan vaativampaa
hoitoa.

Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon vakiolinjalaskentoja tehdään kesäkuussa kahdella
vuonna 2006 perustetulla reitillä osana valtakunnallista linnustonseurantaa.
Talvilintulaskentoja tehdään yli kymmenellä reitillä, joiden yhteispituus on yli 100 kilometriä. Useimmat
reitit lasketaan talven kuluessa kolmesti: marraskuun alussa, joulun ja loppiaisen välillä sekä helmikuun
lopulla.
Hakin alueella toimivat rengastajat jatkavat vakiintunutta rengastustoimintaa.
Jatketaan Hakin alueen linnustoselvityksiä uusilla alueilla
Hakki pitää yllä talvilintujen ruokintapaikkoja Moisiolla ja Pähkinäniemessä yhdessä Lohjan kaupungin
kanssa.
Tapahtumat ja retket
Hakki järjestää jäsenilleen ja muille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille linturetkiä omalle toimialueelle
ja muualle Etelä-Suomeen. Lähiretket toteutetaan yhdessä Lohjan kaupungin ympäristötoimiston kanssa.
Yrityksien ja yhteisöjen linturetkille järjestetään pyynnöstä opastuspalveluja.
Pihabongaus (26.-27.1.) on BirdLife Suomen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma. Hakin alueella
houkutellaan suurta yleisöä osallistumaan Pihabongaukseen tiedottamalla tapahtumasta. Lisäksi
järjestetään yleisötapahtuma Moision ja Pähkinäniemen ruokintapaikoilla, joissa kerrotaan talvilinnuista
ja esitellään lintuharrastusta.
Lintutunnistuksen alkeet osa 1: noin viikko ennen Pihabongausta
Maaliskuussa tehdään opastettu pöllöretki.
Lintutunnistuksen alkeet osa 2: kevään muuttolinnut
Huhtikuussa Pusulan lintutornilla perinteinen lintupäivä
4.5. osallistutaan Tornien taistoon vähintään kolmella tornilla.
Lintutunnistuksen alkeet osa 3: tunnistusta maastossa.
Lintukävelyjä touko-kesäkuussa
Lintutunnistuksen alkeet osa 4: äänet
Kesäkuussa tehdään Yölaulajaretki.
Lokakuun alussa järjestetään lintupäivä yleisölle Kukkumäellä osana EuroBirdwatch-tapahtumaa.
Joulukuussa ollaan mukana Menneen ajan joulumarkkinoilla.
Järjestetään kotimaan retki.
Lintuhavainnot
Yhdistyksen koko havaintoarkisto on BirdLife Suomen ylläpitämässä Tiira-lintutietopalvelussa
osoitteessa www.tiira.fi. Tiira on kaikille avoin palvelu, jossa voi pitää myös omaa havaintopäiväkirjaa.
Samalla havainnot ovat yhdistyksen ja myös BirdLife Suomen käytettävissä suojelu- ja
tutkimustarkoituksiin. Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat havaintoarkiston ylläpidosta mm.

tarkistamalla poikkeuksellisia havaintoja. Alueharvinaisuushavainnot tarkistaa Helsingin lintutieteellisen
yhdistyksen Tringan aluerariteettikomitea.
Viestintä
Yhdistyksen virallinen viestintäkanava on kotisivut (www.hakkilohja.fi). Lisäksi käytetään BirdLifelehden yhdistyspalstaa, Facebook-sivuja (https://www.facebook.com/hakkiry), Instagramia
(https://www.instagram.com/hakki_ry/), sekä paikallislehtiä.
Hakkiverkko on jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, jolla keskustellaan linnuista ja lintuharrastuksesta.
Julkaistaan jäsentiedote Hakkiviesti.
WhatsApp-ryhmää ”Hakin haviksia” käytetään havaintojen nopeaan välittämiseen. Luodaan uusi
WhatsApp-ryhmä yleisistä asioista.
Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi tuloja saadaan kaupungin avustuksista ja
satunnaisesti linnustoselvityksistä. BirdLife Suomelta pyritään saamaan talkootukea. Yhdistyksen tärkein
voimavara on kuitenkin vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta tehdään
vapaaehtoispohjalta.
Hakki myy linnunpönttöjä ja ruokinta-automaatteja osana varainhankintaa.
Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.11.2018

