TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

Yleistä
Vuonna 2021 yhdistys edistää lintuharrastusta, linnustonsuojelua ja lintuihin kohdistuvaa tiedon
keräämistä ja tutkimusta toimialueellaan Satakunnassa. Valtakunnalliseen toimintaan vaikutetaan
osallistumalla BirdLife Suomen edustajiston toimintaan sekä valtakunnallisiin tapahtumiin ja
seurantoihin.
Linnustonsuojelu
Yhdistys seuraa alueellaan linnustoon vaikuttavien hankkeiden valmistelua ja toteutusta, ja antaa
niistä tarvittaessa lausuntoja ja muistutuksia sekä valittaa tarvittaessa päätöksistä. Yhdistys laatii
tarpeen mukaan muita kannanottoja linnustonsuojeluun liittyvistä epäkohdista.
Yyterissä osallistutaan erittäin uhanalaisen etelänsuosirrin ym. merenrantalinnuston pesimäniityn
hoitoon mahdollisuuksien mukaan. Loukkaantuneiden lintujen hoitoa jatketaan yhteistyössä SEY
Suomen Eläinsuojelu ry:n ja Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry:n eläinsuojeluneuvojan kanssa.
Lintuasematoiminta
Säpin lintuasemalla jatketaan havainnointia ja rengastusta. Asemalla hoidetaan vuokrasopimukseen
kuuluvia tiloja ja hoitosopimukseen kuuluvaa majakkamiljöötä pääasiassa talkoilla. Heinäkuussa
pidetään yhdistyksen perinteiset kesäpäivät, joiden yhteydessä järjestetään majakkaympäristön
hoitotalkoot.
Julkaisutoiminta ja tiedottaminen
Satakunnan Linnut -jäsenlehti ilmestyy vuosikirjana A4-kokoisena. Yhdistys lähettää sähköisiä
uutiskirjeitä jäsenistölle tarpeen mukaan. Yhdistyksen www-sivuja, Facebook-sivuja ja Instagramsivuja ylläpidetään ja kehitetään. PLYverkon toimintaa jatketaan Google Groups -keskusteluryhmänä.
PLY toimittaa ajankohtaisia tietoja ja toimintakalenterinsa BirdLife Suomen valtakunnalliseen Tiiralehteen kolme kertaa vuodessa.
Linnuston seuranta ja harvinaisuushavainnot
Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) ja BirdLife
Suomen linnustoseurantoihin. Aluerariteettikomitea jatkaa harvinaisuushavaintojen tarkastusta osana
valtakunnallista järjestelmää.

Kokoukset ja lintuillat
Tammikuussa järjestetään perinteinen kääkkäkokous esitelmineen iältään yli 40-vuotiaille yhdistyksen
jäsenille. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa 2021 ja syyskokous
marraskuussa 2021, jolloin tilaisuuksien yhteydessä on myös kuukausiesitelmä. Lisäksi järjestetään
lintuillat esitelmineen tammi-, helmi-, syys-, loka- ja joulukuussa. Huhtikuun kuukausitapahtuma on jo
useiden vuosien perinteellä ulkoilmatilaisuus, johon sisältyy lintuharrastusvälineiden esittelyä ja
mahdollisesti muuta ohjelmaa.
Retket ja muut tapahtumat
Yleisöretkiä, kuten keväinen hanhi- ja vesilinturetki, järjestetään yhteistyössä Porin kaupungin
elinvoima- ja ympäristötoimialan ja luontojärjestöjen kanssa. Lisäksi järjestetään PLY:n omia
opastettuja retkiä ja lintukävelyitä, joista ilmoitetaan erikseen. Yhdistys osallistuu muihin
yleisötapahtumiin, joihin lintuharrastusteema sopii mukaan.
Vuotuiseen Tornien Taistoon osallistutaan yhdistyksen jäsenten muodostamilla joukkueilla
toimialueen lintutorneissa. Lisäksi järjestetään 1.-31.1.2021 tammikisa sekä koko vuoden kestäviä
kisoja, kuten ekopinna- ja pihapinnakisa. Perinteinen talviralli järjestetään joulukuun alussa sekä
Pyhäjärviralli lokakuun lopussa yhdessä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa.
Lasten ja nuorten toiminta
Lapsille ja nuorille järjestetään omat tapahtumat.

Varainhankinta
Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin.
PLY:llä on Säpin majakkamiljöötä koskeva maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman
hoitosopimus ajalle 01.05.2017-30.04.2022, johon Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt tukea
Manner-Suomen kehittämisohjelmasta. Yhdistyksellä ja Metsähallituksella on hoidettavaa aluetta
koskeva vuokrasopimus. Luonnonhoitoon liittyvä niittotyö on yhdistyksen normaalia toimintaa, eikä
tuki ole elinkeinotoimintaan liittyvää elinkeinotuloa.
Säpin asemamaksua peritään 25 €/vuosi aseman toimintakulujen kattamiseksi kaikilta lintuaseman
miehittäjiltä PLY:n jäseniä lukuun ottamatta.

