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• jäsenkyselyn koonti
• ryhmätöiden yhteenveto

KYSELYN JA
RYHMÄTÖIDEN
KESKEISET
TEEMAT

• suojeluasiat (kartoitukset,
linnuston tila, tärkeiden alueiden
kunnostus ja suojelu)
• aloittelevat harrastajat / nuoriso
(matalan kynnyksen toimintaa ja
koulutusta)
• aktiivitoimijoiden löytäminen
(apukäsiä tarvitaan)

• noin kolmasosa jäsenistä vastasi
• yhdistykseen kuulutaan, koska halutaan tukea
linnustonsuojelua ja hyvää harrastusta sekä saada tietoa
linnuista
• suurin osa vastaajista on tyytyväisiä Hakin järjestämään
toimintaan ja tiedotukseen

JÄSENKYSELYN
KOONTI

• vastaajia kiinnostavat erityisesti laskennat ja kartoitukset
sekä järjestetyt retket

• toiminta yhdistyksen vastuutehtävissä ei kiinnosta
• tiedottamista pidetään tärkeänä: erityisesti kotisivut ja
Hakki-viesti paperiversiona (havaintokatsaukset,
linnuston tila, suojeluasiat ja hyvien lintupaikkojen
esittelyt kiinnostavat)
• aloittelevien harrastajien koulutusta toivotaan paljon
• Tiira-lintutietopalvelun käyttöön liittyy paljon
epävarmuutta ja epäselvyyttä

RYHMÄTÖIDEN
YHTEENVETO

• retkiseuraa ja vapaata keskustelua varten WhatsApp-ryhmä
(ylläpitäjä hakusessa)
• matalan kynnyksen ”tutkimuksia”  koko jäsenistö mukaan.
Joku laji, jota kaikki seuraavat ja ilmoittavat havainnot tiiraan.
esim. varpunen
• linturetki tyyliin ”osallistu lapsen/nuoren kanssa” ”ota
lapsi/nuori mukaan” esim. Porla hyvä kohde

LINTUHARRASTUS

• teemakoulutusta aloittelijoille lajistosta: vuodenaika,
linturyhmät, lintuharrastus, tiira, talvilinnut, kevätmuutto,
tiedotusta ajankohtaisista lintuasioista
• ”harrastajatutkinto” kehitettynä: pieniä kokonaisuuksia,
edistyy vähitellen. Esim. kuvat (eri ikäiset/eri puvut), äänet
(laulu/yhteysäänet), biotooppi lintutunnistuksessa
• lintuharrastajan vuosikello: mitä? missä? milloin? (BL,
Tringa)
• Lintutalolle avustajarinki (esim. kuljetus, ruokinta)  kipinä
muuhun toimintaan?
• talkoot: usein muutaman asiantuntevan käsissä, apuja
tarvitaan raskaampiin työvaiheisiin. Niittotalkoot/risusavotat
työllistäisi useampia tekijöitä (ympäristöyhdistys)

• paljon halukkuutta linnustonsuojelutyöhön!
• kehitetään esim. kartoituksien avustajien koulutusta
(sihteeriksi mukaan)
• pönttötalkoot (paikka hakusessa) (joutopuut tienvarsien
”unohdetuista” kasoista pöntöiksi?)
• pönttöretket
• kummipöntöt, josta havaintoja

SUOJELU JA
TUTKIMUS

• ryteikköjen suojelu, nyt asuntomessualueen
rantaryteiköt?
• kaavoitusasiat, linkki kaupungin suuntaan, yhteistyö,
tieto uusista kaavasuunnitelmista hyvissä ajoin

• BL lausunnot kaavoitukseen
• Osuniemenlahden suojelu (pitkokset/torni?)
(maanomistajat?kulkeminen?pysäköinti?)
• Hakin tärkeät lintualueet pitäisi kartoittaa, jotta
tiedetään, mihin kaavoitusasioihin olisi erityisesti
otettava kantaa
• yhteistyö rengastajien kanssa?

• yhteistyötä ”lähiyhdistysten” kanssa lisää, opasvaihto,
retkitiedotus, yhteiset retket
• TIIRA: suojelun kannalta kaikki oleellinen ei mene
salaukseen! Yhdistyskäyttäjät EI SAA vuotaa tietoja!
Tällä hetkellä luottamuspulaa, siksi monet havainnot
jäävät kirjaamatta. Tästä pitäisi keskustella BL tasolla

YHDISTYSTOIMINTA

• Hakin oma ”ruutupäivä”, kartoitus ei kilpailu,
500x500m ruudut, tulokset julki Hakkiviestissä, kaikki
mukaan!

• Talvilintulaskentaan kokeneemman mukaan:
sähköpostilista niistä, joiden mukaan saa lähteä,
laskijalta viesti hakkiverkkoon
• näkyvyyttä lisää

• yhteenveto kokouksista tietoon
• tekijöiden etsiminen: riittävän pieniä hommia, jotka vie
vähän aikaa, tehtävänkuvaus/ohjepankki

• pienetkin jutut tärkeitä
• tiedotusta sähköpostitse lisää
• hakkiverkon mainostaminen
• hakkiverkon ”keventäminen”: keskustelua,
kuulumisia, laskentatuloksia
• jäseniltä tietoa: nyt näkyy näitä +kuva +missä

TIEDOTUS JA
JULKAISUT

• Hakin kotisivut keskeiseksi!

• retken osallistujan ”tunnelmaraportti”, retkikummi
kyselee vapaaehtoista kirjoittajaa
• some-ryhmä Faceen? koordinointi ongelmallista
• BL-lehden hyödyntäminen, Hakin ei tarvitse kilpailla
tämän kanssa
• Hakki-viesti: havaintokatsaukset (mielenkiintoisista
havainnoista) tekijä?

• Hakki-viesti: luonto- ja lintuaiheet
• Lintutalon ja Hakin yhteistyö esille nykyistä enemmän

