
 

 

 
  

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019 

  

Vuosi 2019 oli Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki r.y.:n kahdeskymmenesneljäs 

toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 275 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 

229 ja perhejäseniä 46. Vuoden 2018 lopulla jäsenmäärä oli 279.  

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), Jarmo Puumalainen (sihteeri), Petri Lehto, Aki Mettinen ja Laura Vuokko. 

Hallitus kokoontui viisi kertaa.  

Yhdistys kokoontui Toimintakeskus Harjulassa sääntömääräiseen kevätkokoukseen 28.3. ja 

Lohjan pääkirjaston Järnefelt-saliin sääntömääräiseen syyskokoukseen 28.11. Edellisen 

yhteydessä nähtiin Ari Nordstömin lintuaiheinen kuvavisa ja jälkimmäisen yhteydessä Esa 

Aaltonen kertoi hakkien rengastuksesta ja seurannasta sekä pihalinnuista. Kevätkokoukseen 

osallistui 10 henkilöä ja syyskokoukseen 24 henkilöä. 

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpiti BirdLifen Suomen toimisto. Kirjanpidon hoiti yhdistyksen 

toimeksiannosta Tarja Nurmio.  

Toimikunnat: 

Retki, Petri Lehto: Päätettiin Hakin 2019 järjestämät retket ja vetäjät.  

Viestintä, Arvi Hägglund, Laura Vuokko, Aarto Nevala, Minna Laurentz, Jarmo Puumalainen: 

Toimikunta päivitti kotisivuja ja sosiaalista mediaa. 

Suojelu, Aki Mettinen: Seurannut ajankohtaisia kaavoitukseen liittyviä asioita. 

Havainto, Jan Södersved, Petri Lehto, Jarmo Puumalainen: Tarkasti Tiira-havaintoja ja teki 

koontihavaintoja. 

Hakin edustajina BirdLife Suomen edustajistossa olivat Arvi Hägglund, Petri Lehto ja Ari 

Nordström. Hägglund ja Nordström osallistuivat edustajiston kevätkokoukseen Porissa 16.–

17.3. ja Hämeenlinnassa 16.–17.11. Kokouksissa tuli ilmi lintuharrastuksen suosion kasvu sekä 

lapsille ja nuorisolle suunnatun toiminnan kasvu yhdistyksissä. BirdLife-brändin vahvistaminen 

on käynnistynyt myös Hakin osalta. 

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 2019 aikana 

hoidossa 47 lintua. Näistä 28 voitiin vapauttaa ja 19 kuoli tai jouduttiin lopettamaan. 

Pitkäaikaisempia hoidettavia, kuten lintujen poikasia, oli jälleen edellisiä vuosia enemmän. 

Puhelimitse annettiin neuvoja taas runsaasti. Lisäksi käytiin joitakin kertoja löytöpaikoilla 

tarkastamassa lintujen kunto ja arvioimassa mahdolliset jatkotoimet. Kaikki vapautetut linnut 

rengastettiin. Lintutalon toiminnasta pidettiin kaksi esitelmää. Lintutalo sai muutaman 

erisuuruisen lahjoituksen, joista merkittävin oli Karjaan yhteiskoulun oppilaiden lahjoittama 

taksvärkkipäivän tuotto. Lintutalolla uudistettiin sisätiloja. Nordström sai rengastusluvan kaikkiin 

hoidosta vapautettaviin lintuihin. Facebookissa Lintutalolla tykkäyksiä 1220. (2018 1030). 

Moisionlahdella ja Virkkalan Pähkinäniemessä pidettiin yllä lintujen talviruokintapaikkaa 

yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Hakki vastasi ruokinnasta ja Lohjan kaupunki 

kustannuksista.  

Kesäkuussa laskettiin Hakin alueen kolmesta vakiolinjasta kaikki kolme (Moisionpelto, Kärkelä, 

ja Viittaankulma). Talvilintuja laskettiin 13 reitillä, joiden yhteispituus on yli 130 kilometriä. 

Reiteistä yhdeksän kierrettiin kolmeen kertaan: marraskuun alussa, vuodenvaihteen tienoilla ja 

helmi-maaliskuun vaihteessa.  

Hakin alueella rengastettiin vuoden aikana 1891 lintua ja 67 lajia. Yli 100 yksilöä rengastettiin 
seuraavista lajeista: sinitiainen (358), talitiainen (242), punatulkku (167), kirjosieppo (163), 
tuulihaukka (139) ja lehtopöllö (116). Lintuja merkitsi 21 rengastajaa. 
 
Tapahtumat ja retket  

Yhdistys järjesti yhdessä Lohjan kaupungin ympäristöyksikön kanssa 9 lähiretkeä, joille 

osallistui yhteensä 175 henkilöä.  

• 26.-27.1. Pihabongaus kaupungin ruokintapaikalla Moisiolla ja  

Pähkinäniemessä, 28 henkilöä  

• 13.3. Pöllöretki, 42 henkilöä  

• 13.4. Pusulanjärven lintupäivä, 12 henkilöä  

• 27.4. Lintupäivä Kukkumäellä, 25 henkilöä 

• 23.5. Lintukävely Kirkniemeen, 9 henkilöä  

• 6.6. Lintukävely Porlassa, 14 henkilöä  

• 7.6. Yölaulajaretki, 31 henkilöä 

• 5.10. EuroBirdwatch-tapahtuma Kukkumäellä, 14 henkilöä 

• 5.10. EuroBirdwatch-tapahtuma Kasabergetillä, 4 henkilöä 

 

Retkien vetäjät kuuluvat BirdLife Suomen retkikummijärjestelmään. Retkikummeina toimivat 

Esa Aaltonen, Petri Lehto, Aki Mettinen ja Jan Södersved. Kaikki retkien osanottajat oli 

tapaturmavakuutettu.  

26.-27.1. 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. Neljännentoista kerran 

järjestettyyn tapahtumaan osallistuttiin Hakin alueella 232 pihalla, joilla havaittiin yhteensä 46 

lajia.  



 

 

12.2. pidettiin lintutunnistuksen alkeet osa 1, Opi tunnistamaan piharuokinnan linnut, 36 

henkilöä. 

21.3. pidettiin lintutunnistuksen alkeet osa 2, Pihojen ja lähimetsien pesimälintuja, 29 henkilöä. 

6.4. pidettiin Tjusträsketin tornin talkoot. Talkoissa uusitiin yläkansi. 

2.5. pidettiin lintutunnistuksen alkeet osa 3, Lohjan alueen vesisistöjen lintuja, 30 henkilöä. 

11.5. Retki Karkalin luonnonpuistoon yhdessä Tringan kanssa. 

29.5. pidettiin lintutunnistuksen alkeet osa 4, maasto osuus Porlassa, 16 henkilöä. 

4.5. Hakin joukkueet osallistuivat Tornien taistoon kolmella tornilla. Savijärven tornissa 

havaittiin 77 lajia, Katteluksen lintutornissa 67 lajia ja Tjusträsketin tornissa havaittiin 66 lajia. 

8.6. Yölaulajaretki ratsain.  

15.6. Osallistuttiin Lohjalla Porlan järviluontoseikkailuun, osallistujia n 1000, pääosa 

lapisiperheitä.  

15.6. Yölaulajaretki ratsain.  

Hakki tarjosi retkiopastusta myös muille tahoille. Esa Aaltonen oli oppaana Pähkinäniemessä 

13.5. Helsingin englanninkieliselle koululle.  

Menneen ajan joulumarkkinoille osallistuttiin Lohjan kirkkokentällä 14.–15.12. (la klo 10–16 ja 

su klo 11–16). Yhteisellä kojulla Lohjan Seudun Ympäristöyhdistyksen kanssa Hakki myi 

pönttöjä ja ruokinta-automaatteja.  

Lintuhavainnot  

Hakki käyttää havaintoarkistonaan BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelua (www.tiira.fi). Hakin 

alueelta Tiiraan tallennettiin vuoden 2019 havaintoja n.19 000 (465 000 yksilöä) (2018 noin 18 

300). Havaintojen tarkistamisesta vastasivat Hakin neljä yhdistyskäyttäjää Juhani Ahola, Petri 

Lehto, Jarmo Puumalainen ja Jan Södersved.  

Havaintoja julkaistiin Hakin sivuilla.  

Viestintä  

Jäsenet saivat kolmasti BirdLife Suomen julkaiseman BirdLife-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 474 (2018 427). 

Instagram (instagram.com/hakki_ry/) tilillä oli vuoden lopussa seuraajia 205 (2018 142). 

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 104 osoitetta, ja 

viestejä verkkoon lähetettiin yhteensä 16.  



 

 

WhatsApp ryhmässä ”Hakin haviksia” oli vuoden lopulla 49 jäsentä (2018 46 jäsentä).  

WhatsApp ryhmässä ”Hakkii what’s up”” oli vuoden lopulla 34 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 ruokinta-

automaateista, lisäksi avustuksia saatiin Lohjan kaupungilta. Hakki teki yhteistyötä 

Kodintavaratalon kanssa edullisen linnunruoan (1950 kg) hankkimiseen liittyen, välitys jäsenille 

oli 0 katteella. Tilikauden ylijäämä oli 3124,73 €.  

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Arvi Hägglund. 

Yhdistyksen tärkein voimavara oli kuitenkin vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen 

toiminta tehtiin vapaaehtoispohjalta.  

  

 

  Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 10.09.2020 


