
 

 

 
  

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022 

  

Vuosi 2022 oli Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki r.y.:n kahdeskymmenesseitsemäs 

toimintavuosi. Vuoden lopussa siihen kuului  293 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 246,  

perhejäseniä 43 ja nuorisojäseniä 4. Edellisen vuoden lopulla jäsenmäärä oli 282.  

Yhdistyksen toimialueeseen ja vahvistettuun havaintojenkeruualueeseen kuuluvat Lohjan 

kaupunki ja Siuntion kunta. Hakki on BirdLife Suomen jäsenyhdistys.  

 

Suojelu ja tutkimustoiminta  

Ari Nordström ylläpiti Lohjan Lintutaloa Routiolla. Lohjan Lintutalolla oli vuoden 2022 aikana 

hoidossa 40 lintua. Näistä 25 voitiin vapauttaa ja 15 kuoli tai jouduttiin lopettamaan. 

Pitkäaikaisempia hoidettavia, kuten lintujen poikasia, oli tavanomaista vähemmän, joka selittää 

myös kokonaismäärän laskun. Tervapääskyn poikasia vain kolme kappaletta kun aikaisempina 

vuosina määrä on liikkunut 10-20 välillä. Puhelimitse annettiin edelleen runsaasti neuvoja.  

Muutamia kertoja käytiin lintujen löytöpaikoilla tarkastamassa lintujen kunto ja arvioimassa 

mahdolliset jatkotoimet. Kaikki vapautetut linnut rengastettiin. Lintutalo sai muutaman eri 

suuruisen rahalahjoituksen. Lintutalolla ehostettiin sisätiloja.  

Facebookissa Lintutalolla tykkäyksiä 1600 (2021 1500). 

Moisionlahdella, Virkkalan Pähkinäniemessä ja Porlassa pidettiin yllä lintujen 

talviruokintapaikkaa yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Hakki vastasi ruokinnasta ja Lohjan 

kaupunki kustannuksista.  

Kesäkuussa laskettiin Hakin alueen kolmesta vakiolinjasta kaikki kaksi (Moisionpelto ja 

Viittaankulma). Talvilintuja laskettiin 14 reitillä, reittien yhteispituus on noin 160 kilometriä ja 

laskentakilometrejä noin 450.  

Hakin alueella rengastettiin vuoden aikana 858 lintua ja 53 lajia. Eniten rengastettiin seuraavia 

lajeja: kirjosieppo (199), tuulihaukka (120) ja lehtopöllö (110). Lintuja merkitsi 20 rengastajaa. 

 
Tapahtumat ja retket  

Yhdistys järjesti yhdessä Lohjan kaupungin ympäristöyksikön kanssa 12 lähiretkeä, joille 

osallistui yhteensä 189 henkilöä. 1 retki jouduttiin perumaan Covid-19 epidemian vuoksi. 

• 29.1. Pihabongaus Moision talvilintujen ruokintapaikalla 

• 11.3. Pöllöretki 

• 29.4. Pusulanjärven lintupäivä 



 

 

• 23.4. Lintupäivä Kukkumäellä 

• 14.5. Monimuotoinen Lempoonkorpi yhdessä Lohjan Seudun 

Ympäristöyhdistyksen kanssa. 

• 24.5. Lintukävely Pähkinäniemeen 

• 2.6. Lintukävely Porlaan 

• 10.6. Yölaulajaretki kävellen 

• 4.8. Kahlaajaretki Kirkniemen lintutornille 

• 10.9. Haukkaretki  

• 1.10. EuroBirdwatch-tapahtuma Kukkumäellä 

• 2.10. EuroBirdwatch-tapahtuma Kasabergetillä 

 

Retkien vetäjät kuuluvat BirdLife Suomen retkikummijärjestelmään. Retkikummeina toimivat 

Esa Aaltonen, Petri Lehto, Aki Mettinen ja Jan Södersved. Retkikummien vetämillä retkillä 

kaikki retkien osanottajat oli tapaturmavakuutettu.  

29.-30.1. osallistuttiin BirdLife Suomen Pihabongaus-tapahtumaan. Sen tarkoituksena on 

saada yleisö tarkkailemaan talvisia kotipihan lintuja. Samalla välitetään tietoa lintujen 

suojelusta ja talviruokinnasta sekä kerätään tietoa talvilinnustosta. Seitsemännentoista kerran 

järjestettyyn tapahtumaan osallistuttiin Hakin alueella 291 pihalla, joilla havaittiin yhteensä 48 

lajia.  

7.5. Bongaa päivä pihalla tapahtumaksi muuttunut Pihojen taisto saattoi osallistua omalla 

pihalla yksin tai samassa taloudessa asuvien kanssa. Tapahtumaan osallistuttiin Lohjalla 39:llä  

(2021 64) ja Siuntiossa 9 pihalla (2021 10). 

11.5. osallistuttiin Lohjan museon ”ihan pihalla” tapahtumaan. 

22.5. osallistuttiin Sammatin Lohilammella ”ihan pihalla” tapahtumaan. 

11.-12.6. Pönttöbongaus. Hakin alueella valtakunnalliseen pönttöbongaukseen osallistuttiin 77 

pihalla (Lohjalla 63 pihaa ja Siuntiossa 14 pihaa) 

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

havaittiin 79 lajia, Tjusträsketin tornissa havaittiin 66 lajia ja Katteluksen lintutornissa 63 lajia. 

3.9. Osallistuttiin Laavujen kierrokseen Harjun nuotiopaikalla. 

Ei osallistuttu Menneen ajan joulumarkkinat Lohjan Kirkkokentällä 

Lintuhavainnot  

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

alueelta Tiiraan tallennettiin vuoden 2022 havaintoja 19 580 (503 795 yksilöä) (2021 noin 

21 160 havaintoa). Havaintojen tarkistamisesta vastasivat Hakin kolme yhdistyskäyttäjää 

Juhani Ahola, Petri Lehto ja Jan Södersved.  

Viestintä  

Jäsenet saivat kolmasti BirdLife Suomen julkaiseman BirdLife-lehden, jonka yhdistyspalstalla 

kerrottiin Hakin tapahtumista.  

Hakin verkkosivuja (www.hakkilohja.fi) päivitettiin säännöllisesti. Uudet kotisivut avattiin vuoden 

alussa. Vuoden aikana sivuilla käytiin tuhansia kertoja.  



 

 

Hakki julkaisi sähköistä uutiskirjettä, joka välitettiin jäsenille sähköpostilla. Uutiskirje ilmestyi 

yhden kerran. 

Hakin Facebook-sivuille (www.facebook.com/hakkiry) välitettiin tietoa ajankohtaisista 

tapahtumista. Vuoden lopulla tykkääjiä oli 740 (2021 625). 

Instagram (instagram.com/hakki_ry/) tilillä oli vuoden lopussa seuraajia 378 (2021 317). 

WhatsApp ryhmässä ”Hakin haviksia” oli vuoden lopulla 61 jäsentä (2021 56 jäsentä).  

WhatsApp ryhmässä ”Hakkii what’s up” oli vuoden lopulla 48 jäsentä (2021 43 jäsentä). 

Hallinto  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Arvi Hägglund (puheenjohtaja), Ari Nordström 

(varapuheenjohtaja), Jarmo Puumalainen (sihteeri), Petri Lehto, Aki Mettinen ja Minna 

Laurentz. Hallitus kokoontui kolme kertaa.  

Yhdistys kokoontui Lohjan pääkirjastossa sääntömääräiseen kevätkokoukseen 28.3. ja 

sääntömääräiseen syyskokoukseen 30.11. Kevätkokoukseen osallistui 11 henkilöä ja 

syyskokoukseen 11 henkilöä. 

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpiti BirdLifen Suomen toimisto. Kirjanpito hoidettiin yhdistyksen 

omasta toimesta.  

Toimikunnat: 

Retki, Petri Lehto: Päätettiin Hakin 2022 järjestämät retket ja vetäjät.  

Viestintä, Arvi Hägglund, Aarto Nevala, Minna Laurentz, Jarmo Puumalainen: Toimikunta 

päivitti kotisivuja ja sosiaalista mediaa. 

Suojelu, Aki Mettinen: Seurannut ajankohtaisia kaavoitukseen liittyviä asioita ja antanut niistä 

oheiset lausunnot: 

• Hakin  lausunto L68 Muijala 1, asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen 

2.2.2022 

•  Hakin lausunto L89 Hiidensalmi II asemakaavan muutosehdotukseen. 

30.9.2022. 

• Hakin ja Tringan yhteinen muistutus Espoo–Salo-oikoradan 

yleissuunnitelmasta (asianumero LIVI/7151/04.01.00/2017) 8.12.2022. 

 

Havainto, Jan Södersved, Petri Lehto: Tarkasti Tiira-havaintoja ja teki koontihavaintoja. 

Hakin edustajina BirdLife Suomen edustajistossa oli Arvi Hägglund, Aki Mettinen ja Ari 

Nordström. Kaikki osallistuivat edustajiston kevätkokoukseen Raumalla etänä 27.3. ja 

syyskokoukseen Joensuussa etänä 13.11.  

Hakki piti yhteyttä myös Lohjan Seudun Ympäristöyhdistykseen, Helsingin Seudun 

Lintutieteelliseen Yhdistykseen Tringaan ja Lohjan liikuntakeskukseen. 

 

Talous  

Yhdistyksen tulot kertyivät lähinnä jäsenmaksuista sekä myyntituotoista. Varsinaisen 

jäsenmaksun suuruus oli 25 € ja perhejäsenmaksun suuruus 6 € ja nuorisojäsenmaksun 



 

 

suuruus 10 €. Varsinaisesta jäsenestä ja nuorisojäsenestä maksettiin BirdLife Suomelle 13 € / 

jäsen. Myyntituloja saatiin linnunpöntöistä ja ruokinta-automaateista, lisäksi avustuksia saatiin 

Lohjan kaupungilta. Hakki sai myös 2 rahalahjoitusta. Hakki teki yhteistyötä Kodintavaratalon 

kanssa edullisen linnunruoan hankkimiseen liittyen. Tilikauden ylijäämä oli 3909,15 €.  

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Arvi Hägglund. 

Yhdistyksen tärkein voimavara oli kuitenkin vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen 

toiminta tehtiin vapaaehtoispohjalta.  

 Hallituksen esitys sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2.3.2023 


