VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018
Vuosi 2018 oli Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki r.y.:n kahdeskymmeneskolmas
toimintavuosi. Vuoden lopussa siihen kuului 278 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 228 ja
perhejäseniä 50. Vuoden 2017 lopulla jäsenmäärä oli 297. Jäsenrekisteristä poistettiin
päivitettyjen sääntöjen mukaisesti vanhoja jäseniä.
Yhdistyksen toimialueeseen ja vahvistettuun havaintojenkeruualueeseen kuuluvat Lohjan
kaupunki ja Siuntion kunta. Hakki on BirdLife Suomen jäsenyhdistys.
Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Arvi Hägglund (puheenjohtaja), Ari Nordström
(varapuheenjohtaja), Laura Vuokko, Risto Salo, Jarmo Puumalainen (sihteeri) ja Petri Lehto.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa.
Yhdistys kokoontui Lohjan Yhteislyseon lukiolla sääntömääräiseen kevätkokoukseen 22.3. ja
sääntömääräiseen syyskokoukseen 29.11. Edellisen yhteydessä nähtiin Jan Södersvedin
kuvaesitys ”retkikohteena Islanti” ja jälkimmäisen yhteydessä Laura Vuokko esitteli
jäsenkyselyn koonnin ja kehityspäivän yhteenvedon. Vuoden 2018 sääntömääräisiin
kokouksiin osallistui yhteensä 25 henkilöä. Kevätkokoukseen osallistui 14 henkilöä ja
syyskokoukseen 11 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpiti BirdLifen Suomen toimisto. Kirjanpito hoidettiin yhdistyksen
omasta toimesta.
Toimikunnat:
Retki: (Risto Salo) päätettiin Hakin 2018 järjestämät retket ja vetäjät.
Viestintä: (Arvi Hägglund, Laura Vuokko Aarto Nevala, Minna Laurentz, Jarmo Puumalainen)
Toimikunta päivitti kotisivuja, sosiaalista mediaa.
Suojelu: Reijo Pokkinen seurannut ajankohtaisia kaavoitukseen liittyviä asioita.
Havainto: (Petri Lehto, Jan Södersved, Jarmo Puumalainen) Tarkasti Tiira-havaintoja ja teki
koontihavaintoja.
Arvi Hägglund ja Ari Nordström edustivat Hakkia BirdLife Suomen edustajistossa. Edustajiston
kevätkokous pidettiin Maarianhaminassa 17.–18.3. ja syyskokous Kokkolassa 17.-18.11.
Kokouksissa tuli ilmi lintuharrastuksen suosion kasvu sekä lapsille ja nuorisolle suunnatun
toiminnan kasvu yhdistyksissä. BirdLife brändin vahvistaminen on käynnistynyt.

Hakki piti yhteyttä myös Lohjan Seudun Ympäristöyhdistykseen ja Helsingin Seudun
Lintutieteelliseen Yhdistykseen Tringaan.
Suojelu ja tutkimustoiminta
Ari Nordström ylläpiti Lohjan Lintutaloa Routiolla. Lohjan Lintutalolla oli vuoden 2018 aikana
hoidossa 39 lintua. Näistä 26 voitiin vapauttaa ja 13 kuoli tai jouduttiin lopettamaan.
Pitkäaikaisempia hoidettavia kuten lintujen poikasia oli edellisiä vuosia enemmän. Puhelimitse
annettiin neuvoja huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina. Lisäksi käytiin joitakin
kertoja tarkastamassa lintujen kunto ja arvioimassa mahdolliset jatkotoimet. Kaikki vapautetut
linnut rengastettiin rengastajien toimesta. Lintutalon toiminnasta pidettiin kaksi esitelmää.
Lintutalo sai viisi eri suuruista lahjoitusta. Facebookissa Lintutalolla tykkäyksiä 1030 (2017
650).
Moisionlahdella ja Virkkalan Pähkinäniemessä pidettiin yllä lintujen talviruokintapaikkaa
yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Hakki vastasi ruokinnasta ja Lohjan kaupunki
kustannuksista.
Hakki myi linnunpönttöjä ja ruokinta-automaatteja mm. Lohjan menneen ajan markkinoilla.
BirdLife Suomen vuoden lintu oli punasotka. Hakin vuoden lintuvastaava oli Jan Södersved.
Toukokuun aikana tarkistettiin 26 vesialuetta, jolla lajia on havaittu pesimäaikana 2000-luvulla,
tai joita pidettiin lajille potentiaalisena. Pesimäaikaisia havaintoja tehtiin Lohjanjärvellä
(yhteensä 7 koirasta ja 2 naarasta), Katteluksessa (1 k), Nummen Pitkäjärvellä (2 k 1 n) Ja
Siuntion Störsvikissä (1 k 1 n). Yhtään poikuetta ei havaittu. Punasotka on vähentynyt rajusti
niin muuttoaikana kuin pesimälajina. Hakin alueen nykykannaksi arvioitiin 5 – 20 paria.
Kesäkuussa laskettiin Hakin alueen kolmesta vakiolinjasta kaikki kolme (Moisionpelto, Kärkelä,
ja Viittaankulma). Talvilintuja laskettiin 11 reitillä, joiden yhteispituus on noin 120 kilometriä.
Useimmat reitit kierrettiin kolmeen kertaan: marraskuun alussa, vuodenvaihteen tienoilla ja
helmi-maaliskuun vaihteessa.
Hakin alueella rengastettiin vuoden aikana 1584 lintua ja 61 lajia. Runsaimmat lajit olivat
talitiainen (318), kirjosieppo (186), sinitiainen (298) ja naurulokki (103). Lintuja merkitsi 23
rengastajaa.
LASKENNAT
Hakki ja Tringa inventoivat yhdessä seuraavat alueet:
LOHJA
Haarjärvi
Hauravesi (Haudanvesi)
Heinälampi (Niemenkylä)
Hyvelänjärvi
Härkäsaari
Kyrkö (Kirkniemi)
Kärkelänjoki
Lehmijärven puro
Lehtikallio
Lihava
Maikkalanlahti
Moisionlahti
Myllyjoki (Nummijärvi)

Myllyjoki (Sammatti)
Ojamonlahti
Pitkäjärvi
Pitkänperänlahti
Pähkinäniemi
SIUNTIO
Kvarnbyn lehto
Lempansån lehto
Mustalammenmetsä
Risubackaån lehto
Siuntionjoen laakso
Stavurpuron metsä
Tjusträsk
Torsgårdin metsä
Tapahtumat ja retket
Yhdistys järjesti yhdessä Lohjan kaupungin ympäristöyksikön kanssa 10 lähiretkeä, joille
osallistui yhteensä 232 henkilöä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27-28.1. Pihabongaus kaupungin ruokintapaikalla Moisiolla ja
Pähkinäniemessä, 49 henkilöä
9.3. Pöllöretki, 41 henkilöä
21.4. Pusulanjärven lintupäivä, 13 henkilöä
28.4. Lintupäivä Kukkumäellä, 25 henkilöä
17.5. Lintukävely Kirkniemeen, 22 henkilöä
8.6. Yölaulajaretki, 20 henkilöä
9.6. Lintukävely Porlassa, 28 henkilöä
16.6. Yölaulajaretki ratsain, 5 henkilöä
6.10. EuroBirdwatch -tapahtuma Kukkumäellä, 29 henkilöä

Retkien vetäjät kuuluvat BirdLife Suomen retkikummijärjestelmään. Retkikummeina toimivat
Esa Aaltonen, Reima Stigell, Risto Salo, Jan Södersved ja Petri Lehto. Tämän myötä kaikki
retkien osanottajat oli tapaturmavakuutettu.
Hakki tarjosi retkiopastusta myös muille tahoille. Esa Aaltonen oli oppaana 21.4 ja 29.9 Inkoo
Kopparnäs. 14.5 Pähkinäniemi, 24.4.,25.4 ja 26.4 Outamon koulu.
27.1-28.1. osallistuttiin BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaan. Sen tarkoituksena on
saada yleisö tarkkailemaan talvisia kotipihan lintuja, ja samalla välitetään tietoa lintujen
suojelusta ja talviruokinnasta sekä kerätään tietoa talvilinnustosta. Yhdennentoista kerran
järjestettyyn tapahtumaan osallistuttiin Hakin alueella 247 pihalla, joilla havaittiin yhteensä 45
lajia.
24.3 Pidettiin Pusulanjärven lintutornin maisemointi talkoot.
5.5. Hakin joukkueet osallistuivat Tornien taistoon kolmella tornilla. Savijärven tornissa
havaittiin 79 lajia, Katteluksen lintutornissa 78 lajia ja Tjusträskin tornissa havaittiin 72 lajia.
16.6 osallistuttiin Lohjalla Porlan järviluontoseikkailuun.

8.9. pidettiin jäsenistölle tarkoitettu Hakin kehittämispäivä Hiidensalmessa. Kävimme
jäsenkyselyn tulokset ryhmätöinä läpi, ja kirjasimme kehityskohteet.
11.10. Pidettiin Tiira koulutus Lohjan pääkirjastossa.
Menneen ajan joulumarkkinoille osallistuttiin Lohjan kirkkokentällä 15.–16.12. (la klo 10–16 ja
su klo 11–16). Yhteisellä kojulla Lohjan ympäristöyhdistyksen kanssa Hakki myi pönttöjä ja
ruokinta-automaatteja.
Lintuhavainnot
Hakki käyttää havaintoarkistonaan BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelua (http://www.tiira.fi).
Hakin alueelta Tiiraan tallennettiin vuoden 2018 havaintoja n.18 300 (406 000 yksilöä) (2017
noin 16 700). Havaintojen tarkistamisesta vastaavat Hakin neljä yhdistyskäyttäjää Jan
Södersved, Jarmo Puumalainen, Petri Lehto ja Juhani Ahola.
Havaintoja julkaistiin Hakin sivuilla.
Viestintä
Jäsenet saivat kolmasti BirdLife Suomen Tiira-lehden.
Hakin verkkosivuja (www.hakkilohja.fi) päivitettiin säännöllisesti. Vuoden aikana sivuilla käytiin
tuhansia kertoja.
Hakin Facebook-sivuille (www.facebook.com/hakkiry) välitettiin tietoa ajankohtaisista
tapahtumista. Vuoden lopulla tykkääjiä oli 427. (2017 380)
Instagram (instagram.com/hakki_ry/) tilillä oli vuoden lopussa seuraajia 142. (2017 110)
Hakin retkistä ja yleisötapahtumista tiedotettiin omien kanavien lisäksi Lohjan kaupungin
ympäristöyksikön tiedotteessa, Lohjan kaupungin verkkosivuilla ja Lohjan Seudun
Ympäristöyhdistyksen keväisessä jäsenkirjeessä.
Yhdistyksen sähköpostilistalla, Hakkiverkossa, oli vuoden lopussa mukana 105 osoitetta, ja
viestejä verkkoon lähetettiin yhteensä 30.
WhatsApp ryhmässä ”Hakin haviksia” oli vuoden lopulla 46 jäsentä (2017 46 jäsentä).
Talous
Yhdistyksen tulot kertyivät lähinnä jäsenmaksuista sekä myyntituotoista. Varsinaisen
jäsenmaksun suuruus oli 25 € ja perhejäsenmaksun suuruus 6 €. Varsinaisesta jäsenestä
maksettiin BirdLife Suomelle 13 € / jäsen. Myyntituloja saatiin linnunpöntöistä ja ruokintaautomaateista, lisäksi avustuksia saatiin Lohjan kaupungilta. Tilikauden ylijäämä oli 1329,84 €.
Yhdistyksen tärkein voimavara oli kuitenkin vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen
toiminta tehtiin vapaaehtoispohjalta.

Hallituksen esitys kevätkokoukselle 12.3.2019

