
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikuttavat suuresti koronatilanteen 
muutokset. Koronatilanteen muutoksia sekä niiden vaikutuksia tapahtumien 
järjestämiseen ja toimintaan on tässä vaiheessa kovin vaikea ennakoida.

1. Toiminnan tarkoitus

Vuosi 2022 on Pily:n 52 toimintavuosi. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin
kohdistuvaa harrastusta, tutkimusta sekä lintujen ja luonnon suojelua Pirkanmaalla. Lisäksi yhdistys
toimii alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun havaintojen keruu ja
käsittely  seuraavien  kuntien  alueelta  Pirkanmaalla:  Akaa,  Hämeenkyrö,  Ikaalinen,  Juupajoki,
Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi,
Sastamala, Tampere, Valkeakoski,Vesilahti ja Ylöjärvi. 

Havaintojen keruualueen ulkopuolelta Pily:n toimialueeseen kuuluvat Urjala, Virrat, Kuhmoinen ja
Mänttä-Vilppula.

2. Toiminnan painopisteet

Keskitytään  toiminnassa  yhdistyksen  jäsenten  aktivoimiseen  ja  yhteisöllisyyden  lisäämiseen.
Pyritään saamaan nuoria ja aktiiveja lisää mukaan toimintaan.

Pyritään löytämään toinen suojelualue Suojele pala Pirkanmaata-kampanjaan ja viemään kampanja
päätökseen. 

3. Yhdistyksen sisäinen toiminta

Yhdistys  järjestää  vuoden  aikana  2  varsinaista  sääntömääräistä  kokousta  ja  5  lintuiltaa.
Jäsenhankintaa  tehdään  osallistumalla  yleisötapahtumiin,  lintumessuihin  ja  Ahlmannin
joulumyyjäisiin  mikäli  korona-tilanne  sen  sallii. Muihin  tapahtumiin  osallistumista  harkitaan
vallitsevan korona-tilanteen mukaaan pienemmällä panoksella.

Vuonna 2022 on ohjelmassa ainakin seuraavat tapahtumat:

 Ekopinnakisa
• BirdLifen valtakunnallinen pihabongaus tammikuussa
• Pilyn koskikaralaskenta helmikuussa
• Koskikararetki helmikuussa
• Pöllöretki maaliskuussa
• Lintukävely + Foto Fennican optiikkaesittely huhtikuussa



• Lokki-iltamat (maalis-huhtikuu)
• Muutontarkkailua Nokian Alasenlahdella huhtikuussa
• Pirkanmaan kierros huhtikuun lopussa
• Tornien taisto ja Bongaa päivä pihalla-tapahtuma 7.5. (Pily:llä yhdistystorneja mukana)
• Kökarin retki toukokuussa
• Äitienpäiväretken opastus Seitsemisessä
• Lasten lintuviikko toukokuussa
• Tampereen vihreä viikko (kesäkuu)

• BirdLifen Pönttöbongaus kesäkuussa.
• Yyterin retki (elokuu)
• Ruovesi-ralli 13.8.
• Lintumessut 27.8. Viikissä
• Muuton seurannat syys-lokakuussa
• Mahdollisesti syksyinen pitempi retki saaristoon tai muualle.
• EuroBirdwatch lokakuussa
• Säpin retki (lokakuu)
• Ahlmannin joulumyyjäiset
• Talvipihapinnakisa
• Lisäksi lintukävelyjä ja talkoita, nuorisojaoston toiminta

Nuorisojaosto järjestää toimintaa pirkanmaalaisille alle 26-vuotiaille linnuista kiinnostuneille. 
Tähän sisältyy retkiä, pinnaralleja, projekteja ja määrityskilpailu. Osa retkistä suunnataan lähinnä jo
jaoston toiminnassa oleville, osa taas suunnitellaan uusia jäseniä ajatellen.

Vuoden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan retkiä yhdistyksen toimialueen ulkopuolelle 
esimerkiksi Hankoon, Helsinkiin tai Turun saaristoon. Lisäksi Pirkanmaalla vedetään useita koko 
päivän kestäviä reissuja sekä pöllö- ja yölaulajaretkiä. Lintukävelytyyppisillä parin tunnin retkillä 
pyritään saamaan uusia innokkaita nuoria mukaan toimintaan. Jaosto osallistuu linnustonseurantaan 
talvilintu-, vesilintu-, pistereitti- ja vakiolinjalaskentoihin osallistumalla ja perehdyttämällä

Varainhankintaa tehdään jäsenhankintatapahtumien yhteydessä myymällä kannatustuotteita ja 
joulumyyjäisissä lisäksi leivonnaisia sekä koriste- ja lahjaesineitä. Myös uusien jäsenten 
tapahtumassa Hatanpäällä ja lintumessuilla Viikissä myydään tukituotteita. Jatketaan Pirkanmaan 
linnusto -kirjan ja Lintujen viemää -kirjan myyntiä.

Varainhankinnasta suuren osan muodostaa linnunruokamyynti. Sääksjärven varasto mahdollistaa 
laajamittaisemman myynnin, jolloin voittoennuste on 3000 euron luokkaa.

Yhdistyksen kirjasto on Luonnontieteellisen museon kokoelmatiloissa Vapriikissa, havaintoarkisto 
ja myyntituotteiden varasto on siirtynyt Sääksjärvelle yhdistyksen varastoon.

4. Tutkimus- ja suojelutoiminta

Yhdistys jatkaa lintulaskentojen tekemistä tilauksesta. Vuodelle 2022 ei ole toistaiseksi 
ennakkotilauksia..



Jatketaan Suojele pala Pirkanmaata -kampanjaa ja pyritään löytämään toinen suojelualue. Pyritään 
saamaan kampanja päätökseen.

Osallistutaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa linnusto- ja ympäristötietoisuuden 
lisäämiseen.

5. Tiedottaminen

Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu edelleen ensisijaisesti yhdistyksen lehden Lintuviestin, 
kotisivujen, yhdistyksen foorumin ja telegram-tiedotuskanavan kautta. Muita tukevia
tiedotuskanavia ovat sähköinen jäsentiedote ja Facebook-sivu. 

Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu edelleen lehdistötiedotteilla ja haastatteluilla.

6. Yhteistyösuhteet ja ulkoinen toiminta

Pyritään järjestämään yhteisiä, erityisesti lasten,- nuorten ja perhetapahtumia Nokian
Lintukoulun ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. Samalla etsitään uusia
yhteistyökumppaneita mm. kansallispuistoista ja luontokouluista. Yhteistoimintaa Seitsemisen 
kansallispuiston kanssa pyritään jatkamaan.

Kampanjoidaan yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa toisen suojelualueen saamiseksi 
Pirkanmaalle. 

Pily jatkaa edelleen kaavoitustoimintaan osallistumista tekemällä tarvittaessa kaavoista ja
lupahankkeista muistutuksia ja valituksia joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden
Pirkanmaalla toimivien luontojärjestöjen kanssa. 

Yhdistys pyrkii aktiivisella tiedottamisella nostamaan linnustonsuojelua tasoa ja edistämään 
lintuharrastusta Pirkanmaalla. Kehitetään yhteistyötä Pirkanmaan linturengastajien kanssa.

7. Toiminnan kehittäminen

Jatketaan Oriveden Pappilanniemen uuden lintutornin suunnittelua, lupien saamista ja tornin 
rakentamisprojektia tavoitteena saada uusi torni rakennettua.

Kangasalan lintuaseman toiminta jatkuu. Järjestetään yleisökäynti tai useampia asemalle ja pyritään 
kehittämään olemassa olevia rakenteita aseman toiminta-alueella. Pyritään hankkimaan lisää 
aktiiveja kaikille toiminnan osa-alueille ja kehittämään yhteisöllisyyttä yhdistyksessä. 

Pyritään saamaan kotisivut vuoden 2022 aikana kuntoon.

Kehitetään yhdistyksen arkistoa. Samalla tutkitaan, onko mahdollista toteuttaa arkistomateriaalin 
lainaustoimintaa. Pyritään siirtämään vanhoja havaintoarkistoja enenevässä määrin Tiiraan.



Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa ja pyritään ylläpitämään toimintaa, joka tarjoaa mahdollisimman
monelle jäsenelle jotakin.


