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Puheenjohtajalta 

 Juhlavuoden varrelta 

Syysiltojen pimetessä lintujen keväisen saapumisen juhlatunnelmat ovat yhä 

mielessä kaukaisina mutta hykerryttävinä, ja pesimäkautiset muistot 

ryteikköreissuista hyttysenpistoineen ja hiertymineen on onnistuneesti kullattu 

rengastustilaston kaunistumisella. Hienoja hetkiä koettiin monissa yhdistyksen 

yleisötapahtumissa, retkillä ja Lasten Lintuviikolla. → Keväisiä retkimuistoja, s. 3 

 

Loka-marraskuun vaihteessa vuoden hektisimmät maastopäivät alkavat olla 

takanapäin, mutta silti jokin vetää maastoon magneetin lailla. Vielä on liikkeellä 

monenmoista mattimyöhäistä ja viivyttelijää, ja vuoden viimeinen havainto 

lajista voi olla aivan yhtä hieno kokemus kuin se vuoden ensimmäinen – joskin 

sen tajuaa viimeiseksi vasta pienellä viiveellä. No, joka tapauksessa, oli se hieno 

se vuoden vimonen! → Mattimyöhäiset, s. 4 

 

Lintujuhlan ohella tähän syksyyn liittyy muutakin juhlimisen aihetta. RSLH nimittäin täyttää 15 vuotta, ja on 

siis astumassa pahimpaan murrosikään! Lienee syytä toivoa, että tämä ikävaihe ilmentyisi entistäkin 

suurempana aktiivisuutena ja uutterana kehittymishaluna teiniangstin sijaan. Jotta tämä olisi mahdollista, 

yhdistyksen täytyy tietää, mitä sen jäsenistö siltä toivoo. Tervetuloa siis yhdistyksen syyskokoukseen 

vaikuttamaan tulevaan toimintaan! → Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. – jo vuodesta 2001, s. 6 

 

Lintujen poistuminen tarkoittaa vääjäämättä yhtä asiaa – talvi on tulossa. Vuoden hiljaisinta aikaa kuitenkin 

piristävät monet erikoisemmat talvivieraat, joista koskikara on ehkä tutuin ja helpoiten havaittava (kunhan 

vähän tietää mistä etsiä). Tänä talvena karahavainnoilla on aivan erityistä arvoa, sillä BirdLifen tavoitteena 

on selvittää koko Suomen talvisen koskikarakannan vahvuus. Sinäkin olet mukana jokaisella tallentamallasi 

havainnolla! → Vuoden Lintu 2016 - koskikara, s. 7 

 

Tervetuloa myös yhdistyksen vuodenvaihteen tapahtumiin, joihin lukeutuvat niin perinteiset Lintuillat, 

talvea piristävät kisat kuin tammikuinen Pihabongauskin! → Tapahtumakalenteri, s. 8  

 

Hyvää loppusyksyä ja onnistuneita linturetkiä toivottaen, 

puheenjohtajanne ja retkikumminne  
 

Mikä RSLH? 

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 
c/o Polttimonkatu 12 A 1, 26100 Rauma 

Kotisivut: www.rslh.info, sähköposti: rslh@birdlife.fi 

Ajankohtaistiedotteet: Liity yhdistyksen sähköpostilistalle lähettämällä  
liittymispyyntö osoitteeseen vpuputti@gmail.com, tai tykkää Facebook-sivustamme! 
 

 

 

 

 

Jäsenmaksut vuonna 2016  

 Varsinainen jäsen 20 € 

 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 € 
 Perhejäsen 5 € 

Jäsenkirje 2/2016 

Taitto: Tarja Pajari 

Kannen kuva: Vuoden Lintu koskikara / Ari Ahlfors 

 

 

www.birdlife.fi/liity 
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Keväisiä retkimuistoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kevätretki Jurmoon 5.–8.5.  

Vuoden 2016 kevätretki suuntautui pitkästä aikaa Jurmon 

lintuasemasaarelle lounaiseen saaristoon RSLH:n aktiivisen 

”naisjaoston” voimin. Koko viikonlopun ajan retkeläisiä 

hellivät upeat aurinkoiset päivät, eikä linnuistakaan ollut 

puutetta. Useimpina iltoina kyläniityn laidalla saattoi seurailla 

kahden suopöllön saalistelua, ja pensaikkoja kansoittivat 

leppälintujen ohella lukuisat sinirinnat. Kim Kuntzen 

saappaanjäljissä tutuiksi tulivat suon laidan verkkolinjat ja 

monet mukavat rengastuslajit aina kosketuspinnaksi asti. 

Männikön laidasta retken lajilistalle hoituivat peltosirkku, 

sepelrastas sekä komea sepelsieppokoiras, ja vielä 

lähtöpäivänä retken kruunasi kahden kuikan seurassa 

sataman yli lentänyt jääkuikka. 
Retkellä tutustuttiin lintuihin myös kosketusetäisyydeltä. Kim 

esittelee käenpiian suojaväritystä. Kuva: Tarja Pajari. 

 Kevään Lintutorni-illat 

Huhti- ja toukokuussa järjestettiin yhteensä kuusi Lintutorni-

iltaa, jotka tänä keväänä sijoittuivat kolmelle lintutornille – 

Unajanlahden ja Otajärven lisäksi mukana oli ensimmäistä 

kertaa myös Kauklaistenjärvi. Illoissa kävi mukavasti yleisöä 

tutustumassa lintuihin ja lintuharrastukseen, ja seuraamassa 

kevään edistymistä. Oppaina toimivat yhdistyksen 

vapaaehtoiset. Mukavia havaintoja tehtiin kaulushaikarasta 

luhtakanaan, ja havaittiinpa RSLH:n alueen vuoden 

ensimmäinen luhtakerttunen 19.5. juuri Kauklaistenjärven 

torni-illassa. Samana päivänä ensihavainnon kanssa tavattiin 

mm. räystäspääsky ja pensastasku. Kaikilla kolmella tornilla 

päästiin myös seuraamaan mm. ilahduttavan runsaina 

jutustelevien pikkulokkien seuraelämää. 

 

 

 

 

 

 

Lintutorni-illoissa seurattiin kevään etenemistä ja opittiin 

tunnistamaan lintuja oppaiden johdolla. Kuva: Tarja Pajari 

 Lasten Lintuviikko 16.-22.5. 

Keväällä 2016 RSLH:n vapaaehtoiset oppaat vetivät ainakin 

14 koululais- tai päiväkotiretkeä, joille osallistui yhteensä liki 

300 lasta ja nuorta. Retkistä puolet tehtiin Lasten 

Lintuviikolla, jolloin retkeiltiin mm. Unajanlahdella ja 

Verkkokarin suistossa. Muutamalle retkelle reippaat 

luontoharrastajanalut saapuivat omilla polkupyörillä. 

Pääasiassa tutustuttiin peruslajistoon sorsista lokkeihin ja 

yleisimpiin laululintuihin, ja etsittiin pesinnän merkkejä. 

Unajanlahdella 16.–18.5. retkeilleet koululuokat saivat lisäksi 

ihailla siron eleganttia silkkihaikaraa, joka Suomessa on 

melkoinen suurharvinaisuus. Haikaraakin enemmän 

ihastuneita huokauksia saivat kuitenkin osakseen sinisorsan 

vastakuoriutuneet untuvikot. 

 

 

Siron elegantti silkkihaikara viihtyi Unajanlahdella usean 

päivän ajan Lasten Lintuviikolla. Kuva: Kalle Haapala.  

Tarja Pajari  



4 
 

Lintukatsaus - Mattimyöhäiset 

 Vaikeasti havaittava syysmuutto 

Keväisin monien muuttolintujen saapuminen on helppo havaita, koska ne aloittavat laulunsa heti ja ovat 

usein hyvin näkyvillä. Syksyllä lintujen lauluaika on kuitenkin jo ohi ja ne ovat muutenkin piilottelevia. 

Niinpä lintujen poislähtöä on usein vaikeampi todeta. Yhtäkkiä sen vain huomaa – hetkinen, eipä ole enää 

tervapääskyjä näkynyt pariin päivään! 

Tähän katsaukseen on listattu tämän syksyn viimeisiä havaintoja joistain yleisimmistä muuttolinnuista 

RSLH:n alueelta. Havainnot on haettu Tiira-havaintotietokannasta, ja katsaus perustuu tilanteeseen 27.10.. 

Monilla linnuilla, kuten rastailla, muutto on vielä kesken, joten ne on jätetty listasta kokonaan pois, ja 

listaan on varmasti odotettavissa vielä myös muutoksia. 

 Viimeiset kurjet lokakuun lopussa 

Viimeinen ristisorsa nähtiin Rihtniemessä lounaismyrskyssä 27.8. matkalla etelään, ja samalla paikalla 

muutti 1.10. harmaasorsa. Lapasorsia oli Eurajoen Kallassa 11.10. vielä 7 kappaletta. Kaulushaikaraa ei 

kovin usein pääse näkemään, mutta tällainen mukava havainto ilahdutti paria retkeilijää 18.9. 

Unajanlahdella. 

Yksinäinen sääksi muutti keskustan yli 6.9. ja viimeinen mehiläishaukkahavainto tehtiin Lapin 

Kouklonkulman pelloilla 30.8. Nuolihaukka puolestaan oli vielä 15.9. Rihtniemessä. Kunnon kurkimuutto 

harvoin osuu alueellemme. Tänä syksynä oli kaksi yli tuhannen linnun päivää ja viimeiset yhdeksän nähtiin 

muuttamassa Eurajoen suistossa 3.10.. 

 Kurmitsat kahlaajien mattimyöhäisiä 

Meriharakka nähtiin viimeisen kerran Kylmäpihlajassa 26.9. ja tylli 15.10. Kallassa. Kurmitsat ovat 

tyypillisesti myöhäisiä muuttajia: kaksi kapustarintaa nähtiin muuttolennossa 2.10. Kinnon vanhalta 

kaatopaikalta ja Kallasta tavattiin 16.10. kaksi nuorta tundrakurmitsaa. Viimeinen töyhtöhyyppä puolestaan 

näkyi paikallisena Kylmä-Santakarissa 23.9..  

Karikukko nähtiin Kylmäpihlajasta paikallisena Pohipudalla 5.9.. Kallassa oli nuori isosirri vielä 19.9. ja niin 

ikään nuori pulmussirri oli samassa paikassa edellisenä päivänä. Suosirri löytyi äänen perusteella 

Kylmäpihlajasta 13.10. ja yksinäinen kuovisirri yhytettiin suosirriparvesta 10.9. Rihtniemessä. Viimeinen 

lapinsirri nähtiin Katavaloutussa 19.8. ja myöhemmin muuttava pikkusirri 30.8 Kylmäpihlajassa.  

 

 

Syksyn viimeinen pikkusirri tavattiin 

muuttavana Kylmäpihlajassa 30.8.. 

Arktisten sirrien muutto alkaa varhain, 

aikuisilla linnuilla jo heinäkuussa. 

Nuorten lintujen muutto huipentuu elo-

syyskuun vaihteessa, jolloin pikkusirrin 

tapaa varsin usein sopivilta lieterannoilta 

suosirrien joukosta. Kuva: Kalle Haapala. 
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Kaksi liroa nähtiin 25.8. Kylmäpihlajassa ja punajalkaviklo puolestaan paineli mustaviklon seurassa etelään 

27.8. Rihtniemessä. Valkoviklo oleili vielä 14.9. Kylmäpihlajassa. Nuori punakuiri muutti 10.9. Kallassa ja 

viimeinen kuovihavainto on 3.9. Rihtniemestä. Suokukkoja oli vielä 23.9. kolme paikallista Kylmäpihlajassa. 

Viimeinen rantasipihavainto on 5.9. Rihtniemestä. 

Yhdistyksemme tunnuslintu, merikihu näkyi kahden yksilön verran 15.9. Rihtniemessä. Epätavallisen 

myöhäistä ja kovaa selkälokkimuuttoa päästiin ihailemaan 1.10. Rihtniemessä, kun 106 muuttavaa lintua 

laskettiin lavalta. Viimeinen yksilö nähtiin muuttavana samalta paikalta 26.10.. Lapintiiroja muutti 

Kylmäpihlajassa vielä kuusi kappaletta 25.8., ja viimeinen kalatiira oli samassa saaressa 13.9.. 

 Pääskysestä ei päivääkään 

Käki piristi parin harrastajan päivää 14.9. Verkkokarissa. Ja se tervapääsky, mistä alussa oli puhe, näkyi 

viimeisen kerran 30.8. Paroalhossa. Jos pääsky tekee kesän, niin se kesä loppui sitten viimeistään 6.10. 

jolloin Unajanlahdella nähtiin viimeinen haarapääsky. Viimeiset kaksi räystäspääskyä puolestaan lentelivät 

Kuolimaalla 31.8. ja törmäpääskystä tehtiin viimeinen havainto edellisenä päivänä Kylmäpihlajassa. 

Eurajoen Sydänmaalla nähtiin västäräkki 27.10. ja Naaraspukuinen leppälintu viihtyi ainakin vielä 21.10. 

Rauman satamassa. Kivitasku hyppi 2.10. Kinnon vanhalla kaatopaikalla ja pensastasku samassa paikassa 

16.9..  

 

Yksinäinen lehtokerttu havaittiin Kinnon vanhalla kaatopaikalla 4.9. ja pensaskerttu 20.9. Rihtniemessä. 

Seuraavana päivänä oli hernekerttu Pyynpäässä. Kerttuset ovat yllättävän myöhäisiä muuttajia, mutta 

piilottelevia. Ruokokerttusia Nähtiin kolme 28.8. Otajärvellä ja rytikerttunen lauleli syyslaulua vielä 21.9. 

Eurajoen Santalahdensalmessa. Myöhäinen pajulintu havaittiin paikallisena 15.10. Olkiluodossa ja niin ikään 

myöhäinen sirittäjä 13.9. Verkkokarissa. Harmaasieppo nähtiin samana päivänä eli 14.9. kahdessa paikassa 

Kanavakadulla ja Verkkokarissa, ja viimeinen kirjosieppo värjötteli Kylmäpihlajassa 5.9.. Kinnon vanhalla 

kaatopaikalla oli 28.8. vielä pikkulepinkäinen.  

Lokakuun lopussa alkaa muutto hiljalleen hiipua viimeisilläkin pikkulinnuilla kuten lapinsirkulla, josta 

viimeisin havainto on 22.10. Rihtniemestä. Loppuvuoden aikana odotellaan kuitenkin vielä maakotkia ja 

päästään seuraamaan mm. varislintujen ja laulujoutsenten muuttoja. 

Juha Wallin 

Myöhäinen pajulintu havaittiin 

paikallisena 15.10. Olkiluodossa ja 

myöhäinen sirittäjä 13.9. Verkkokarissa. 
Tiltaltti on sukulaisiaan karaistuneempi, 

ja sitä tavataan usein vielä lokakuun 

lopullakin. Kuva: Kalle Haapala. 
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Rauman Seudun Lintuharrastajat ry – jo vuodesta 2001 

 RSLH täyttää 15 vuotta 

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry:n perustava kokous pidettiin 4.11.2001, eli kuluva vuosi on yhdistyksen 

15. toimintavuosi ja synttäritkin ovat jo ihan nurkan takana! 

Juhlavuoteen on kuulunut kuukausittaisia jäseniltoja (joita muuten on järjestetty lähes katkeamatta aivan 

yhdistyksen toiminnan alusta alkaen!), perinteisiä yhteisretkiä Suomen Luonnonsuojeluliiton Rauman 

seudun (eli tuttavallisemmin Luonnonystävien) kanssa, sekä osana Miljoona Linnunpönttöä -kampanjaa 

pidetyt pönttötalkoot. Lisäksi kevätkautta piristivät jo perinteeksi muodostuneet Lintukoulut ja Lintutorni-

illat. Toimintaa siis on vielä puolentoista vuosikymmenen jälkeenkin, ja se on matkan varrella myös 

monipuolistunut. 

Alkuaikojen 70 jäsenestä yhdistys on kasvanut yli 200 jäsenen yhteisöksi, johon mahtuu niin maastojyriä 

kuin pihabongareita. Omalta osaltaan kiitos toiminnan kasvusta kuuluukin kasvaneelle jäsenistölle, sillä 

teitä varten ja teidän ansiostanne yhdistys toimii ja on olemassa. 

Kiitos teille – tästä on hyvä jatkaa! 

 

 

 

Kutsu 

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. kutsuu jäsenistönsä 

sääntömääräiseen syyskokoukseen Rauman järjestötalolle 

6.11.2016 klo 17.00.  

 

Kokouksen jälkeen klo 18 alkaen kaikki kiinnostuneet toivotetaan 

tervetulleiksi yleisölle avoimeen seminaari-iltaan yhdistyksen 

15-vuotisjuhlan kunniaksi. 

 

 Seminaari-illan ohjelma 
klo 18 alkaen 

 

Alkusanat ja yhdistyksen lyhyt historia 

(Tarja Pajari) 
 

Huomionosoitukset ja vapaa sana 
 

Kuvaesitys: Kymmenen vuoden odotus  

(Mika Linho) 
 

Ei sisäänpääsymaksua, 

kahvitarjoilu 2€. 

Paikkana Rauman järjestötalo, Siikapolku 1, Rauma 
 

Syyskokouksen ohjelma 
klo 17 alkaen 

 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut 

vuodelle 2017 
 

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja 
hallitus vuodelle 2017 

 

Käsitellään ehdotus Tiiran 
kuntarajojen jäädyttämisestä 

 

Käsitellään ehdotus Talvikisan 
sääntömuutokseksi 
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Vuoden Lintu 2016 - koskikara  

 Havainnot talteen talviretkien piristäjästä 

Vuodenkierto on edennyt niin pitkälle, että ensimmäiset koskikarat ovat kohta Raumankin seudun 

koskipaikkoja elävöittämässä. Koskikaran pesimäkanta Suomessa on vain kolmisensataa paria, mutta 

talvisin maassamme talvehtii tuhansia koskikaroja, jotka tulevat meille pääasiassa Norjan ja Ruotsin 

pohjoisosista. Vuoden lintu-projekti jatkuu ensi vuoden puolelle, tarkoitus on järjestää sydäntalvella 

samanaikainen karalaskenta koko Suomessa. Ennen sitä on tietenkin syytä jokaisen, joka lajin tapaa, kirjata 

se Tiiraan tuoreeltaan!  

Koskikarasta ei valitettavasti ole pesimähavaintoja RSHL:n alueelta (?), mutta toivon mukaan joku innostuu 

laittamaan niille pönttöjä talvehtimiskoskien tuntumaan vaikka ihan vaan koemielessä, tiedä vaikka 

tärppäisi! Vuoden linnusta kannattaa lukea lisää Birdlifen sivuilta (http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/) ja 

osallistua tulevaan talvilaskentaan, joten karahavainnoimisiin! 

Seppo Kivislahti, vuoden lintu -vastaava 

 

Lähde: http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/. Kuva: Vuoden Lintu koskikara / Seppo Kivislahti. 

 

Koskikaravuoden tavoitteet 

Koskikaravuoden tärkein tavoite on saada hyvä kuva 

Suomen pesimäkannasta. Niinpä Pohjois-Suomessa on 

keväästä alkaen tarkistettu aktiivisesti koskikaralle 

sopivia pesäpaikkoja. Etelämpänäkin on tarkistettu 

paikat, joilla karoja tiedetään viime vuosikymmeninä 

pesineen. Rauman seudulta ei ole tiedossa 

pesimähavaintoja, joten täällä tavoitteena on 

talvikannan mahdollisimman kattava selvitys. 

Koskikaran syysmuutto alkaa lokakuussa, mutta 

suurimmilla koskilla määrät ovat huipussaan yleensä 

vasta tammi–helmikuussa. Ennen vesistöjen 

jäätymistä karat viihtyvät usein hyvinkin pienissä 

puropahasissa ja siirtyvät vuolaammille virroille 

vasta pienempien vesien jäädyttyä umpeen. 

Karamäärät alkavat vähetä maaliskuun aikana, 

mutta yksittäisiä lintuja voi viihtyä 

talvehtimispaikoilla pitkälle huhtikuuhun. 

Ilmoita kaikki karahavaintosi läpi talven! 

BirdLife Suomen koskikaravuosi jatkuu vuodenvaihteen yli, koska lajin talvikanta 

selvitetään talven 2016–17 aikana. Talvihavaintoja kerätään koko talven yli, jolloin 

saadaan tietoa karamäärien muuttumisesta talven edetessä esimerkiksi pienvesien 

jäätymisen myötä. Ilmoitathan siis kaikki havaintosi! Sydäntalvella on lisäksi tarkoitus 

järjestää karalaskenta yhtä aikaa kaikkialla Suomessa.  

http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/
http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/
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Tapahtumakalenteri 

 RSLH:n tulevia tapahtumia 

1.12.–28.2. Talvikisa. 

Leikkimielinen kisa innostaa linturetkille myös vuoden hiljaisimpana aikana. Lähde mukaan harrastusvuosiin 
katsomatta! Kisa käydään yksilökisana (ei joukkueina) ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoa kotisivujen 
Harrastus > Kisat -osiosta ja kisatoimikunnalta (Juha Wallin, wallin@dnainternet.net, 044 505 8222). Kisan 
purku kevätkokouksessa su 5.3.2017. 

Su 4.12. Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla. 

Lintuillat ovat ilmaisia esitelmätilaisuuksia ja avoimia kaikille linnuista kiinnostuneille! Joulukuussa Raimo 
Sundelinin kuvaesitys ”Lintuja sieltä ja täältä”. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän kisa klo 8–16. 

Linnan juhlia odotellessa voi vielä virittäytyä kisatunnelmaan. Itsenäisyyspäivänä järjestettävään 8h 
koitokseen voi osallistua yksin tai joukkueena. Ilmoittautumiset 4.12. mennessä kisatoimikunnalle (Juha 
Wallin, wallin@dnainternet.net, 044 505 8222). Kisan purusta ilmoitetaan erikseen. 

Kevät 2017 

Su 8.1. Lintukerho klo 16:30 ja Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla 

Lintukerho on suunnattu erityisesti alle 29-vuotiaille linnuista kiinnostuneille. Kevään aikana opitaan 
tunnistamaan lintuja, käydään linturetkillä ja tutustutaan lintumaailman vuodenkiertoon. Kevään Lintuiltojen 
aiheet ilmoitetaan myöhemmin - seuraa kotisivuja, Raumaverkkoa, Facebookia tai paikallislehtien ilmoituksia! 

La 28.1. Pihabongaustapahtuma Seminaarin puutarhalla klo 11–13. 

Osana BirdLifen Pihabongausviikonloppua järjestetään yleisölle avoin Pihabongaustapahtuma Seminaarin 
puutarhalla (Satamakatu 4). Tervetuloa tarkkailemaan lintulaudan vieraita lintuoppaiden seurassa! Mehu- ja 
piparitarjoilu. Itse Pihabongaus jatkuu vielä su 29.1. – osallistu myös omalla pihallasi tai muulla sopivalla 
paikalla! 

Su 5.2. Lintukerho klo 16:30 ja Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla 

Kerhon ja Lintuillan aiheet ilmoitetaan myöhemmin seuraa kotisivuja, Raumaverkkoa, Facebookia tai 
paikallislehtien ilmoituksia! 

Su 5.3. Lintukerho klo 16:30 ja yhdistyksen kevätkokous klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla 

Kaikki RSLH:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi kevätkokoukseen tutustumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen 
toimintaan! Kokouksen (noin 30 min) jälkeen selviävät Talvikisan tulokset ja ilta päätetään kutkuttavaan 
määrityskisaan. Kokouksen alussa kahvitarjoilu, kaikki kiinnostuneet tervetuloa! 

Muuta toimintaa maalis-huhtikuussa 

Pönttöpaja, pöllöretki ja hanhiretki yhteistyössä Rauman Seudun Luonnonystävien kanssa. Tervetuloa myös 
keväisiin Lintutorni-iltoihin jälleen huhtikuussa! Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Raumaverkossa, Facebookissa 
tai paikallislehdissä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys 


