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Yleistä 
Seuran tavoitteena on tukea ja edistää jäsentensä perhosharrastusta mm. tarjoamalla 
tarvikkeita edulliseen hintaan ja julkaisemalla jäsenlehteä. Toisena keskeisenä tavoitteena 
Seuralla on käyttää ja koordinoida jäsenten toiminnasta kertyvää tieto- ja näytemateriaalia 
hyväksi katsomiinsa tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin tutkimusprojekteihin. 

 
Toimintakaudella uudet harrastajat ja nuoret ovat erityinen kohderyhmä. Baptrian 
toimitusta vahvistetaan ja sisällöllisesti sinne pyritään saamaan enemmän harrastukseen 
yleisesti liittyviä teemoja sekä harrastajien haastatteluja. Nuorisoleiristä tehdään jatkuva 
perinne. Lisäksi Seuran Internet-sivuston ulkoasu uudistetaan, Seurasta tehdään painettu 
esite ja vuoden 2012 jäsenkirjeessä koko jäsenistölle toimitetaan henkilökohtainen 
jäsenkortti. 
 
  
Baptria ja Internet-sivut 
Jäsenlehti Baptria ja Seuran kotisivut ovat Seuran toiminnan näkyvimpiä lippulaivoja.  
 
Baptria ilmestyy vuosittain neljänä A4-kokoisena, kokonaan nelivärisenä numerona. 2011 
julkaistaan joko yhtenä tai useampana tiedonantoartikkelina, kesän 2010 havainnot suur- 
ja pikkuperhosista sekä vaelluskatsauksen. Baptrian toimittamisresurssien lisäämisellä 
tuetaan käsikirjoitusten saattamista lopulliseen muotoon. Tämän toivotaan kannustavan 
yhä laajempaa harrastajajoukkoa kirjoittamaan eri kokoisia artikkeleita tai muita juttuja 
lehteen.  
  
Seuran Internet-sivuston merkitys tiedotuskanava on korostunut selvästi viime vuosina. 
Sivuston uudistamisen jälkeen yhä enemmän asiaa Seurasta ja sen toiminnasta on sieltä 
luettavissa. Seuran keskustelupalsta toimii edelleen havaintotietokannan yhteydessä 
olevalla hyönteisfoorumilla. 
 
 
Toimisto ja tarvikevälitys 
Seuran toimisto ja yhtiöitetty tarvikevälitys on avoinna määräaikoina viikoittain (marras-
maaliskuussa joka toinen viikko). Toiminnanjohtaja on täyspäiväisesti palkattu toimihenkilö 
ja on jäsenistön tavoitettavissa sekä sähköpostitse ja tiistaisin klo. 12–18 puhelimitse. 
Tarvittaessa toiminnanjohtajan kanssa voidaan sopia myös tapaamisesta, kun asian hoito 
sitä edellyttää.   
 
Yhtiöitetyn tarvikevälityksen myyntiä hoitaa provisiopohjalta toimiva henkilö, joka vastaa 
sekä postimyynnistä että suoramyynnistä. Tarvikkeita myydään toimistosta sen 
aukioloaikoina sekä postimyyntinä. Yhtiöitetty tarvikevälitys tarjoaa jäsenille tuotteita muita 
edullisempaan jäsenhintaan, mikä vastaa hintatasoltaan aiemmin pelkästään Seuran 
jäsenille suunnatun tarvikevälityksen hintoja.  
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Havaintotietojen keruu ja käsittely 
Havaintotietokantana toimii Internet-pohjainen, Matti Virtalan kehittämä havaintotietokanta, 
joka toimii Luonnontieteellisen keskusmuseon palvelimella. Tietokantaan suoraan 
ilmoittaminen on tärkein ja suositeltavin tapa ilmoittaa havaintonsa Seuralle. 
Havaintotoimikunta valmistelee yhdessä Baptrian toimituksen kanssa yhteenvedot 
edellisen kesän havainnoista ja vaelluksista. Lisäksi havaintotoimikunta tarkistaa ja/tai 
arvioi maalle uutena ilmoitettavien lajien, muiden harvinaisuuksien sekä tunnetusta 
poikkeavien havaintojen määritysten luotettavuutta. 
     
Tietokantaa kehitetään edelleen yhteistyössä seuran havaintotoimikunnan, Matti Virtalan 
ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa Havaintotoimikunnan toimesta myös 
havaintotietojen tarkistusmenettelyä edelleen tarkennetaan ja selkeytetään.  
 
 
Kokoukset ja muut tapahtumat 
Hyönteisviikonloppu järjestetään vuonna 2012 Helsingissä joko 14.-15.4. tai 21.-22.4.. 
Kuukausikokouksista marraskuun kokous järjestetään 19.11. Stonegallery Lunnikiven 
tiloissa Hämeenlinnassa. Muut 6 kuukausikokousta järjestetään viime vuosien käytännön 
mukaisesti Helsingissä Tieteiden talon tiloissa, mutta loka- ja toukokuun kokoukset 
siirretään keskiviikkoillasta lauantaille. Tällöin lauantaina järjestettävien kokousten päivät 
ovat 15.10.2011, 11.2.2012, 5.5.2012 ja keskiviikkokokousten päivämäärät ovat 
14.12.2011, 18.1.2012 sekä 14.3.2012.  Myös kokousten sisältöä pyritään 
monipuolistamaan vastaamaan laajemmin jäsenistön tarpeita. Lokakuun kokouksessa 
tarjotaan määrityspalvelua ja muutoinkin ohjelmassa keskitytään opastamaan joidenkin 
lajiparien tai -ryhmien tunnistamista.  
 
Nuorisoleiristä tehdään vuosittainen järjestettävä pidennetyn kesäviikonlopun kestävä 
perinne, jonka aikana retkeilyn lomassa erilaisiin harrastusmuotoihin. 
 
Seuran jäsenistöä kannustetaan edelleen organisoimaan "maakunnallisia" kokouksia ja 
yhteisretkiä, jotka edesauttavat alueen perhostietojen kokoamista, alueellisten 
vuosikatsausten julkaisemista, sekä toimivat oppimistilaisuutena alueen harrastajille.  
 
 
Harrastuksen lieveilmiöiden ehkäisy 
Eettinen toimikunta jatkaa tiedonkeruuta varkauksien ja vandalismin kohteilta sekä muilta 
asiasta tietäviltä. Tietojen avulla pyritään kehittämään menetelmiä, joilla tekijät saadaan 
vastuuseen ja vahingot saadaan minimoitua. Samoin harrastajien keskittymistä tietyille 
alueille ehkäistään ohjeistuksin ja tarvittaessa rajoituksin. 
 
Aineellisten vahinkojen lisäksi varkauksilla ja keräilijöiden halukkuudella keskittyä lajien 
etsimiseen niiden tunnetuilta esiintymiltä on havaittu olevan kielteinen vaikutus 
harrastajien halukkuuteen ilmoittaa havainnoistaan. Tämä vaikeuttaa seuran tavoitteiden 
saavuttamista. Tietokannan, jossa on mahdollisuus salata muilta niin paikkakoordinaatit 
kuin havainnon tekijä, odotetaan tuovan asiaan parannusta. Tilanteen kehittymistä 
seurataan aktiivisesti.  
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Suojelutoiminta 
 
Uusi perhosten uhanalaisarviointi on valmistunut ja sen jatkona suojelutoimikunta 
osallistuu lajisuojelun toimintaohjelman valmisteluun, joka suojeluun käytettävien varojen 
tehokkaampaan kohdentamiseen ja priorisointiin. 
 
Suojelutoimikunta koordinoi lisäksi uhanalaista perhoslajistoa koskevia inventointeja. 
Niissä painotetaan korkeimpiin uhanalaisluokkiin arvioitujen lajien seurantaa. Perhosten 
elinympäristöjen seurannat ja hoidot pyritään edelleen siirtämään paikallisten 
ympäristöviranomaisten vastuulle. 
 
Uhanalaisten lajien seurantaan seura saa avustusta Ympäristöministeriöltä ja Suomen 
ympäristökeskukselta. Suojelutoimikunnan toimintaa ohjeistavana elimenä toimii 
Hyönteistensuojelun neuvottelukunta. 
 


