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TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 

1 Yleistä 
 
Apus ry on Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajien yhdistys, jonka tavoitteena 
on edistää lintuharrastusta sekä lintujen suojelua ja tutkimusta omalla alueella, 
Suomessa ja kansainvälisesti osana BirdLife-perhettä. Yhdistys järjestää toimintaa 
ensisijaisesti jäsenilleen, mutta toiminta on avointa myös muille linnuista ja luonnosta 
kiinnostuneille. 
 
Yhdistyksen toimialue käsittää kuusi Keski- ja Pohjois-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä 
Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan kanssa. 
 
Vuosi 2013 oli yhdistyksen 32:s toimintavuosi. Kevätkokouksessa yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mika Asikainen. 
 
Jäsenistölle tehtiin kevättalvella laaja kysely, johon osallistui peräti 74 jäsentä. 
Toimintaa suunnattiin jo kuluneena vuonna jäseniltä tulleen palautteen perusteella. 

 
2 Hallinto 

 
Yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset kaksi: kevätkokous 26.3. 
Järvenpäässä ja syyskokous 21.11. Hyvinkäällä. Kevätkokouksessa Olli Korander 
näytti kuvia Atlantin saarilta ja Galapagossaarilta. Syyskokouksessa Jan Södersved 
näytti kuvia Hulan laaksosta Israelista. 
 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa seitsenjäseninen hallitus, joka kokoontui vuoden 
aikana viidesti.  
 
Hallituksen kokoonpano 2013: 
 
Mika Asikainen, Järvenpää puheenjohtaja 26.3. alkaen 
Petri Sola, Mäntsälä varapuheenjohtaja 
Hanna Pesanto, Tuusula sihteeri 
Matti Lahtinen, Hyvinkää taloudenhoitaja, jäsensihteeri 
Mikko Savelainen, Kerava aluevastaava 
Juha Honkala, Järvenpää 
Seppo Takatalo, Nurmijärvi 
 
Yhdistyksen toimintaa lähdettiin uudistamaan perustamalla neljä työryhmää, jotka 
tulevat jatkossa vastaamaan toiminnasta. Työryhmät ovat suojelutyöryhmä, 
havaintotyöryhmä, retkityöryhmä ja viestintätyöryhmä. Työryhmiin haettiin 
vapaaehtoisia jäsenistöstä jäsentiedotteen ja Apus-listan välityksellä. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Olli Okko ja Jouko Vuori ja varatoiminnantarkastajina 
Seppo Niiranen ja Jouko Olkio.  
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Yhdistys on jäsenenä lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomessa. 
Yhdistyksen BirdLife-edustajina toimivat Matti Lahtinen, Mika Ylinen ja Mika 
Asikainen. Yhdistyksen edustajia oli läsnä BirdLifen syyskokouksessa. 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjinä toimivat Mika Asikainen, Mikko Savelainen, Petri 
Sola ja Tapio Tiirikainen. Lisäksi Juha Honkalalla oli yhdistyskäyttäjäoikeudet 
suojeluasioihin liittyen. 
 
Aluevastaavana toimi Mika Asikainen 22.4. asti ja Mikko Savelainen siitä eteenpäin. 
Jäsenkirjettä toimittivat Kalle Särkkä ja Mika Asikainen. Petri Sola oli Vuoden lintu –
hankkeen koordinaattori. Nettisivujen päivityksistä vastasivat Hanna Pesanto ja Mika 
Asikainen. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisterin hoito siirrettiin alkuvuonna BirdLife Suomen toimistolle. 
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 uutta jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli 252, joista varsinaisia jäseniä oli 216. Jäsenmaksu oli entisellään 
20 eurossa ja perhejäsenmaksu oli 4 €. Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Tuusulan 
Seudun Tilipalvelu Oy. 
 
Yhdistyksen soutuvene Hyvinkään Ridasjärvellä varastettiin kesällä ja varkaudesta 
tehtiin rikosilmoitus. 
 

3 Suojelu- ja tutkimustoiminta 
 

Yhdistyksen alueella on lisäksi kaksi kansallisesti tärkeää lintualuetta (FINIBA): 
Ridasjärvi ja Tuusulanjärvi. IBA-vastaavaksi oli nimetty Pekka Toiminen. 
 
BirdLife Suomen Vuoden lintuna oli selkälokki, jonka havainnot kerättiin ja toimitettiin 
eteenpäin. Pesintään viittaavia havaintoja ei tehty yhdistyksen alueella. 
 
Hyvinkään Ylentolassa on tärkeä isojen lintujen levähdysalue. Paikan ylittäviin 
sähköjohtoihin saatiin Apuksen aloitteesta asennettua varoituspallot. 
 
Apus ry antoi muistutuksen 25.4.2013 Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle 
lintujen elinalueiden huomiotta jättämisestä Kaukasten kylän itäpuolelle suunnitellun 
NCC Roadsin ajamassa louhoshankkeessa. 
 
Apuksen edustajat osallistuivat 23.5.2013 Tuusulan Gustavelundissa pidettyyn 
Tuusulanjärvi-seminaariin. Päivän aikana kuultiin historia- ja seurantatietoja järven 
kunnostukseen osallistuneiden organisaatioiden edustajilta (SYKE, Uudenmaan ely, 
KUVES, RKTL, Vesi-Eko oy, ProAgria Etelä-Suomi). Tiedoksi tuotiin, että mm. 
Seittelin kosteikon saaret ovat kipeästi harvennushakkuun tarpeessa. 
 
Luonnontieteellisen museon (LUOMUS) valtakunnalliseen talvilintulaskentaan 
osallistuttiin 17 reitillä, joista 6 Hyvinkäällä, 1 Järvenpäässä, 5 Mäntsälässä ja 5 
Tuusulassa. 
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Luonnontieteellisen museon (LUOMUS) valtakunnalliseen petoruutuseurantaan 
osallistuttiin yhdellä tutkimusruudulla (670:339). 
 
Rengastustoiminta jatkui edellisvuosien malliin rengastajien toimesta kohdistuen 
pesäpoikasiin, petolintuihin ja erilaisiin projektirengastuksiin.  
 
Järvenpään Lemmenlaakson linnustotiedot vuodelta 2012 lisättiin keväällä 2013 
BirdLifen ylläpitämään IBA-selaimeen. 
 
Lokakuussa jäsenille järjestettiin linnunpönttöjen yhteishankinta. 
 
Yhdistys ylläpiti neljää lintujen talviruokintapaikkaa Järvenpäässä (2 kpl), Hyvinkäällä 
ja Tuusulassa. Toista Järvenpään ruokintaa ylläpidettiin yhteistyössä Järvenpään 
Ympäristöyhdistyksen kanssa.  
 
Seppo Takatalo toimi yhdistyksen edustajana Tringan suojelutoimikunnassa. 
Suojeluasioissa yhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tringan kanssa. 
 
Yhdistyksen toimesta autettiin vuoden aikana eri tahoja useissa lintuihin liittyvissä 
tilanteissa, kuten heikkokuntoisina löydettyjen lintujen toimittamisessa hoitoon. 

 
Yhdistyksen linnunpönttöjen ripustamista ja huoltamista jatkettiin edellisvuosien 
malliin.  
 

 
4 Retket ja tapahtumat 

Yhdistyksen tärkeä toimintamuoto on erilaisten linturetkien ja -tapahtumien 
järjestäminen.  
 
Tammikuussa tiedotettiin valtakunnallisesta Pihabongaus-tapahtumasta, johon 
osallistui Apuksen alueella ennätykselliset 510 pihaa.  
 
Kevään pääretki järjestettiin Porkkalanniemelle 26.4. Sumuiselle retkelle osallistui 26 
henkilöä. 
 
Tornien taisto –tapahtumassa 4.5. kisailtiin alueen lintutorneissa. Apuksella oli 
joukkueet Hyvinkään Ridasjärvellä ja Järvenpäässä Tuusulanjärven pohjoispäässä 
Kaakkolan lintutornilla. Molemmilla torneilla järjestettiin myös opastettu yleisöretki. 
Järvenpäässä havaittiin 67 lajia ja Hyvinkäällä 82. 
 
Järvenpään Suomalaisessa kirjakaupassa 11.5. järjestetyssä lintutilaisuudessa oli 
yhdistyksen edustaja paikalla. 
 
Järvenpään ympäristöyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettiin kaksi opastettua 
retkeä touko-kesäkuussa. 
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Sisämaan neljän lintuyhdistyksen välinen kisa käytiin supistettuna 24.-25.8. Jäsenistö 
innostui ilmoittamaan havaintoja Tiiraan ja Apuksen alueella havaittiin viikonloppuna 
140 lintulajia. Apus voitti kisan tällä kertaa. 
 
Apuksen eri muutonseurantakukkuloiden välinen Kukkulan Kuningas -kisa käytiin 
15.9. seitsemän paikan kesken. Kuninkuus meni tällä kertaa Hyvinkään Kulomäelle.  
 
Järvenpään Lions Clubille pidettiin pyynnöstä esitelmä aiheesta ”Järvenpään 
pesimälinnut” 18.9. Härmän Rati-ravintolassa Järvenpäässä. 
 
Syksyn pääretki järjestettiin Kristiinankaupungin saaristoon 27.-29.9. Retkelle 
osallistui kymmenkunta henkilöä. 
 
Joutsenretki Nurmijärven pelloille järjestettiin 26.10. Retkellä oli mukana neljä jäsentä. 
 
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin pinnaralli, johon osallistui ennätykselliset 11 
joukkuetta. Voitto meni Hyvinkäälle Degetours-joukkueelle 43 lajilla. 
 
Tuusulassa, Seittelin kosteikolla järjestettiin 14.12. niitto- ja raivaustalkoot pajujen 
hävittämiseksi pesimäsaarilta. Kyseessä on hoito- ja yhteistyöhanke SYKEn ja 
KUVESin (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä) kanssa. 
Talkoisiin osallistui 9 apuslaista. 
 
Apuksen toinen ekokisa jatkui koko vuoden. Lihasvoimin tapahtuvaan 
vuodenpinnakisaan osallistui yhteensä 20 jäsentä. Voittoon polki Mika Asikainen 185 
lajilla. 

 
5 Lintuhavainnot 

 
Yhdistyksen havaintoarkisto on BirdLife Suomen ylläpitämässä Tiira 
lintutietopalvelussa osoitteessa www.tiira.fi. Tiira on kaikille avoin palvelu, jossa voi 
pitää myös omaa havaintopäiväkirjaa ja selata havaintoja yhdistyksen ja koko maan 
alueelta. Samalla havainnot ovat yhdistyksen ja myös BirdLife Suomen käytettävissä 
suojelu- ja tutkimustarkoituksiin. Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat 
havaintoarkiston ylläpidosta mm. tekemällä koontihavaintoja ja tarkistamalla tiettyjä 
pikkuharvinaisuushavaintoja ja muita erityisiä havaintoja. Alueharvinaisuushavainnot 
tarkisti Tringan ARK ja valtakunnalliset harvinaisuushavainnot BirdLife Suomen 
Rariteettikomitea. 
 
Yhdistyksen sähköisen havaintoarkiston (ajalta ennen vuotta 2006) siirtoa Tiira-
järjestelmään valmisteltiin vuoden aikana. Ari Ahtiainen vastasi arkiston 
muuntamisesta siirtokuntoon. Arkiston siirtoa olivat työstämässä myös Margus 
Ellermaa Tringasta sekä Tuomo Pihlaja ja Petri Sola. 
 
Tiiraan kirjattujen lintuhavaintojen määrä jatkoi kasvuaan, vuonna 2013 järjestelmään 
kirjattiin 34 870 havaintoa. Edellisvuonna havaintoja kirjattiin 28 439 kpl. 
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Tiira-järjestelmä salaa automaattisesti arkaluontoisia havaintoja, kuten petolintujen ja 
eräiden muiden lajien pesintään viittaavia havaintoja. Tällaisia järjestelmän salaamia 
havaintoja oli vuoden aikana noin 200 (0,5 %). Havainnoijien itse salaamia havaintoja 
oli noin 1200. Mielenkiintoisuus-rajan ylittäviä havaintoja kirjattiin 5820 (16,7 %). 
Edellisenä vuonna kirjattiin 4250 mielenkiintoista havaintoa (14,9 %). 
 
Kaksi uutta lajia yhdistyksen alueelle havaittiin: luotokirvinen Hyvinkäällä ja 
pussitiainen Järvenpäässä. Lisäksi kunnille uusia lajeja havaittiin seuraavasti: 
Järvenpää: arosuohaukka 
Kerava: meriharakka, rytikerttunen ja mustakurkku-uikku 
Mäntsälä: lyhytnokkahanhi ja haarahaukka  
Nurmijärvi: isokirvinen 
Tuusula: pikkukiljukotka 
 
Havainnoista koottiin katsauksia jäsentiedotteeseen ja yhdistyksen nettisivuille. 
Havaintoja toimitettiin myös BirdLife Suomelle mm. faunistiseen katsaukseen ja 
joutsenten määrää selvittäneeseen Joutsenbongaukseen. Petolintuhavaintoja 
yhdistyksen alueelta luovutettiin petolintuseurantaan osallistuvalle Jukka Tannerille. 
Lisäksi Etelä-Tuusulan lintuhavaintoja luovutettiin maksua vastaan konsulttiyhtiö 
Faunatica oy:lle. 
 
 

6 Viestintä 
 
Apuksen viestintäkanavat ovat nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus, 
jäsentiedote, Tiira-lehden yhdistyspalsta ja Apuksen sähköpostilista (Apus-lista).  
 
Yhdistyksen jäsentiedote toimitettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Jäsenkirjeessä 
esiteltiin yhdistyksen perustiedot ja toiminnot sekä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia 
ja havaintokatsauksia. 
 
BirdLife Suomen valtakunnallisen Tiira-jäsenlehden yhdistyspalstaa käytettiin 
aktiivisesti yhdistyksen viestinnässä. 
 
Yhdistyksen sähköpostilistalla välitettiin 231 viestiä vuonna 2013. 
 
Internet-sivuja pidettiin ajan tasalla säännöllisesti. Sivujen uudistaminen aloitettiin. 
Uudet nettisivut on tarkoitus avata alkuvuonna 2014. 
 
Alueen paikallislehdet (Aamuposti, Keski-Uusimaa, Vartti, Viikkouutiset) julkaisivat 
ajankohtaisista lintumaailman tapahtumista, joita varten yhdistyksen toimihenkilöt 
antoivat lausuntoja ja haastatteluita.  

Tikli-tekstiviestipalvelulla välitettiin tietoa harvinaisista linnuista. Havaintoilmoituksia 
kertyi 46 kpl.  
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Yhdistyksen jäsenet saattoivat tilata Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen 
Tringan jäsenlehden alennettuun hintaan jäsenmaksun yhteydessä. 

Yhdistykselle laadittiin jäsenesite jäsenhankintaa tukemaan. 

7 Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi tuloja saatiin 
Hyvinkään kunnan avustuksena. Yhdistyksen tärkein voimavara on kuitenkin 
vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta tehdään 
vapaaehtoispohjalta. 

Kuluista suurin yksittäinen oli BirdLife-jäsenmaksu, joka oli 2189 euroa. Muut kulut 
jakautuivat yhdistyksen eri toimintoihin, kuten jäsentiedotteen kulut, retkikulut, 
kokouskulut, hallintokulut (jäsenrekisteri, kirjanpito & pankkikulut, nettisivut), sekä 
talviruokinta- ja pesäpönttökulut.  

Tilikauden tulos oli 699,05 euroa ylijäämäinen. 


