TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
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. Innostetaan 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.
Suojelu ja tutkimustoiminta
Hakki seuraa toimialueen linnustoa uhkaavia hankkeita ja antaa tarvittaessa näihin liittyviä
lausuntoja.
Vuoden 2021 linnuksi on valittu pikkutikka. Hakki pyrkii selvittämään toimialueensa pikkutikan
pesimäkantaa ja tuomaan esille lajia yleisölle.
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.
Tehdään linnustoselvityksiä.
Hakki pitää yllä talvilintujen ruokintapaikkoja Moisiolla ja Pähkinäniemessä yhteistyössä Lohjan
kaupungin kanssa. Aloitetaan talvilinturuokinta myös Porlassa.
Tapahtumat ja retket
Hakki järjestää jäsenilleen ja muille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille linturetkiä omalle
toimialueelle ja muualle Etelä-Suomeen. Lähiretket toteutetaan yhdessä Lohjan kaupungin
ympäristötoimen kanssa.
Yrityksien ja yhteisöjen linturetkille järjestetään pyynnöstä opastuspalveluja.
Osallistutaan BirdLife Suomen valtakunnallisiin tapahtumiin:
•

Pihabongaus (30.-31.1.)
Järjestetään yleisötapahtuma Moision, Pähkinäniemen ja Porlan ruokintapaikoilla,
joissa kerrotaan talvilinnuista ja esitellään lintuharrastusta.

•

Tornien taisto (8.5.).
Pyritään miehittämään kaikki Hakin alueen tornit. Tarkoituksena saada myös
jäsenrekrytointia ko. tapahtumaan.

•

EuroBirdwatch-tapahtuma lokakuun alussa
Järjestetään lintupäivä yleisölle Kukkumäellä ja Kasabergetillä.

Järjestetään retket ja tapahtumat korona tilanteen salliessa.
•

Hakin Porlapäivä/ Lintupäivä, tilaisuus toimii samalla Hakin 25 v tapahtumana

•

Pönttöpuisto harjun maastoon yhteistyössä Liikuntakeskuksen kanssa

•

Lintutunnistuksen alkeet -kurssia jatketaan keväällä. (mahdollisesti etänä)

•

Maaliskuussa opastettu pöllöretki

•

Huhtikuussa Pusulan lintutornilla perinteinen lintupäivä

•

Keväällä Kirkniemen tornipäivä

•

Touko-kesäkuussa lintukävelyjä

•

Kesäkuussa yölaulajaretki

•

Kotimaan retki

•

Syksyllä petolinturetki

•

Joulukuussa Menneen ajan joulumarkkinat

Lintuhavainnot
Yhdistyksen 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. Hakin Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat
havaintoarkiston ylläpidosta mm. tarkistamalla poikkeuksellisia havaintoja.
Alueharvinaisuushavainnot tarkistaa Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen Tringan
aluerariteettikomitea.
Viestintä ja markkinointi
Yhdistyksen virallinen viestintäkanava on kotisivut (www.hakkilohja.fi). Lisäksi käytetään
BirdLife-lehden yhdistyspalstaa, Facebook-sivuja (https://www.facebook.com/hakkiry),
Instagramia (https://www.instagram.com/hakki_ry/) sekä paikallislehtiä.
Jäsenhankintaa tehostetaan jalkautumalla eri tapahtumiin ja olemalla läsnä alueen isommissa
kauppakeskuksissa.
Kotisivut uudistetaan Wordpress pohjaiseksi.
Julkaistaan BirdLife-uutiskirjettä.
WhatsApp-ryhmää ”Hakin haviksia” käytetään Hakin alueen harvinaisten havaintojen nopeaan
välittämiseen.
WhatsApp-ryhmää ”Hakkii Whats up” käytetään yleisistä asioista tiedottamiseen sekä
keskusteluun. Ryhmään voi lähettää esim. tunnistuskuvia ja kysymyksiä.
Talous
Yhdistys toimii vapaaehtoispohjalta ja sen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Lisäksi tuloja
saadaan kaupungin avustuksista ja satunnaisesti linnustoselvityksistä. BirdLife Suomelta
anotaan talkootukea.
Hakki myy linnunpönttöjä ja ruokinta-automaatteja osana varainhankintaa.
Hallituksen esitys (4.11.) sääntömääräiseen syyskokoukseen.

