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Yleistä

Vuosi  2017 oli  Rauman seudun lintuharrastajat  ry:n 16. toimintavuosi.  Yhdistyksen
toiminta  keskittyi  lintuharrastuksen  edistämiseen  ja  tunnetuksi  tekemiseen,
pääasiassa  opastettuja  retkiä  ja  esitelmätilaisuuksia  järjestämällä  sekä  lintuja  ja
lintuharrastusta  koskevista  aiheista  tiedottamalla.  Lisäksi  yhdistys  toimi
linnustonsuojelun  ja  tutkimustoiminnan  edistäjänä  sekä  harrastajien  yhdyssiteenä
toimialueellaan  Eurajoella,  Pyhärannassa  ja  Raumalla.  Yhdistyksen  jäsenmäärä
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kasvoi vuonna 2017, ollen vuoden alussa 206 ja lopussa 217. Jäsenistä varsinaisia
jäseniä oli  190, alle 20-vuotiaita nuoriso- ja opiskelijajäseniä 4 ja perhejäseniä 23.
Lisäksi jäsenlistalla oli vuoden lopussa 1 kunniajäsen ja 2 vapaajäsentä. Jäsenlistalla
pidetyistä varsinaisista jäsenistä 11 ei ollut maksanut jäsenmaksuaan vuonna 2017.
RSLH on yksi BirdLife Suomi ry:n 30 jäsenyhdistyksestä, ja yhdistyksen jäsenet ovat
automaattisesti myös BirdLife Suomen henkilöjäseniä.

Toimihenkilöt

Vuonna 2017 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tarja Pajari, 
varapuheenjohtaja Juha Wallin, sihteeri Ari Ahlfors, jäsensihteeri Jarmo Santala sekä 
jäsenet Kalle Haapala, Seppo Kivislahti ja Virva Poikonen. Rahastonhoitajana toimi 
Tapio Nylund ja tiedottajina Virva Poikonen (lehti-ilmoitukset) ja Tarja Pajari 
(sähköinen tiedotus). Lisäksi yhdistykselle oli nimettynä seuraavat toimihenkilöt:

◦ toiminnantarkastajat Eija-Liisa Waltari ja Jarmo Luotonen sekä 
varatoiminnantarkastaja Marketta Kortelahti

◦ www-vastaava Tarja Pajari (oikeudet sivuihin myös Juha Wallinilla, Ville 
Vaskolla, Kirsi Ukkolalla ja Veli Puputilla)

◦ aluevastaava Kalle Haapala
◦ IBA-vastaava Tarja Pajari
◦ ARK-vastaava Markku Santamaa
◦ retkivastaavat Tarja Pajari ja Virva Poikonen
◦ retkikummivastaava Tarja Pajari ja retkikummit Ilona Hankonen, 

Marketta Kortelahti, Virva Poikonen ja Jarmo Santala
◦ Vuoden lintu –vastaava Seppo Kivislahti
◦ havaintovastaavat ja Tiira-havaintotietokannan yhdistyskäyttäjät Kalle 

Haapala, Veli Puputti, Ville Vasko ja Timo Trogen
◦ lintuiltavastaava Juha Wallin
◦ nuorisovastaava Hannes Halminen
◦ kisatoimikunta Juha Wallin ja Hannes Halminen
◦ Raumaverkon ja Aktiivit-listan ylläpitäjät Veli Puputti ja Ville Vasko
◦ BirdLife-edustajat Tarja Pajari ja Jarmo Santala

Lisäksi Raimo Sundelin edusti yhdistystä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
alueellisessa merimetsotyöryhmässä.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin  5.3.2017 Uotilan nuorisotalolla.
Paikalla oli 5 hallituksen jäsentä, 9 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä ja yksi ei-jäsen.
Kokouksessa vahvistettiin edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen  sääntömääräinen  syyskokous  pidettiin  5.11.2017  sinisellä  koululla.
Paikalla oli 6 hallituksen jäsentä, 18 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä ja yksi ei-jäsen.
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Kokouksessa valittiin  seuraavan hallituskauden toimihenkilöt  ja vahvistettiin  tulo-  ja
menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle. Lisäksi seuraavan vuoden
jäsenmaksujen suuruuksiksi  vahvistettiin 22/12/5e. Syyskokous valitsi  Ari  Ahtiaisen,
Tarja Pajarin ja Juha Wallinin yhdistyksen edustajiksi Birdlife Suomen edustajistoon
kaudelle 2018-2019.

Hallituksen kokoukset

Hallitus  kokoontui  toimintakauden  aikana  seitsemän  kertaa  ja  keskusteli  lisäksi
sähköpostin  välityksellä  ajankohtaisista  asioista.  Kokouksissa  mm.  suunniteltiin
vuoden  tapahtumia  ja  niistä  tiedottamista,  päätettiin  jäsenkirjeen  sisällöstä  ja
postituspäivästä  ja  käsiteltiin  muita  ajankohtaisia  tai  muuten  esille  tulleita  asioita.
Jälkimmäisiä olivat mm.  Unajan lintutornille vievän polun kunnostaminen, Otajärven
lintutornin  tilanne  ja  pönttötalkoot  yhdessä  Suomen  Luonnonsuojeluliiton  Rauman
Seutu ry:n (ent. Rauman Seudun Luonnonystävät ry) kanssa sekä viranomaistahoilta
tulleet päätökset ja lausuntopyynnöt lintuja ja linnustonsuojelua koskevissa asioissa.
Lisäksi  pohdittiin  yhdistyksen  tulevia  toimintalinjoja  ja  toiminnan  kehittämistä,  sekä
käsiteltiin    yhdistyksen  jäseniltä  tai  muilta  kiinnostuneilta  tulleita  kysymyksiä  ja
tiedusteluja.

Tiedotus ja näkyvyys

Yhdistyksen  tärkeimpiä  tiedotuskanavia  vuonna  2017  olivat  kotisivut  osoitteessa
www.rslh.info,  sähköpostilista  RSLH-verkko,  Facebook-sivu  sekä  paikallislehdistä
Raumalainen ja Länsi-Suomi. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin kolme kertaa vuoden
aikana  ilmestyneessä  Tiira-lehdessä,  joka  toimitetaan  postitse  kaikille  BirdLife
Suomen  ja  sen  jäsenyhdistysten  jäsenille.  Uutena  viestintäkanavana  avattiin
Instagram-tili.  Tiira-lehden  numeroita  toimitettiin  lisäksi  noin  100  kpl  Rauman
pääkirjastoon, mistä lehtiä jaettiin yleisön saataville myös sivukirjastoihin. Lisäksi Tiira-
lehtiä sekä yhdistyksen tapahtumakalentereita, yhdistysesitteitä ja muita materiaaleja
jaettiin Lintuilloissa ja muissa yhdistyksen tapahtumissa. Yhdistyksen banneri oli esillä
Pihabongauksessa, Tornien taistossa ja huhtikuun optiikkaesittelyssä. 

Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti kotisivujen, Facebook-
tilin ja sähköpostilista RSLH-verkon kautta.  Tiedotus sisälsi  sekä yhdistyksen omia
paikallistason tapahtumia,  että  BirdLife  Suomen ja  muiden tahojen valtakunnallisia
ajankohtaistiedotteita.

Vuoden  aikana  yhdistys  oli  esillä  Länsi-Suomi-lehdessä  olevalla  artikkelilla
valkoposkihanhista  sekä  Raumalaisessa  artikkelilla  talviruokinnan  jatkamisesta
kylmän kevään takia.

Lisäksi yhdistys sai näkyvyyttä pienemmissä yhdistyksen tapahtumia mainostavissa
puffijutuissa (mm. Lintutorni-illat). Myös Rauman kaupunki tiedotti useista yhdistyksen
tapahtumista,  mm.  Lintorni-illoista  tapahtumakalenterissaan  osoitteessa
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www.rauma.fi/tapahtumakalenteri.  Säännöllisestä  lehti-ilmoittelusta  Raumalaisen
yhdistyspalstalla  ja  Länsi-Suomen  Menovinkeissä  vastasi  Virva  Poikonen,  muista
median yhteydenotoista sekä sähköisestä tiedotuksesta pääasiassa Tarja Pajari.

Jäsentiedote

Värillisenä  painettu  jäsentiedote  1/2017  postitettiin  jäsenille  BirdLifen  toimistolta
yhdessä  jäsenmaksulaskujen  kanssa  toukokuussa.  Tiedotteen  sisältöinä  oli  mm.
koskikarakartoitus,  pöllö-  ja  hanhiretki,  talvikisa,  lasten  lintukerho,  Kylmäpihlajan
ruostepyrstö  sekä  lasten  puuhanurkka.  Jäsentiedote  julkaistiin  myös  sähköisenä
kotisivuilla.

Jäsenhankinta

Jäsenhankinta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, varainhankintaa ja uudistumista.
Uusien  jäsenten  hankkimiseen  panostettiin  järjestämällä  aloittelijaystävällisiä
tapahtumia, kuten Lintukerhoa ja Lintutorni-iltoja,  jakamalla tapahtumien yhteydessä
liittymislomakkeita  ja  tietoa yhdistyksestä  sekä järjestämällä  tapahtumia eri  puolilla
yhdistyksen toimialuetta.  Jäsenhakemukset  tulivat  pääasiassa sähköisesti  BirdLifen
liittymislomakkeen  kautta  ja  uudet  jäsenet  saivat  jäsenmaksulaskun  mukana
BirdLifelta lintuharrastuksesta kertovan infopaketin.

Lintuillat

Vuoden aikana järjestettiin Uotilan nuorisotalolla kahdeksan ja Kauklaisten kylätalolla
yksi Lintuilta, joissa kuultiin seuraavia aiheita ja esiintyjiä: 

 Tammikuu: Kalle Haapala: Lintukuvaajan vuosi 2016. Osallistujia 29.
 Helmikuu: Ari Ahtiainen: Linturetkellä Navarrassa. 20 osallistujaa. 
 Maaliskuu: kevätkokous, talvikisan purku ja Ari Ahlforsin pitämä määrityskisa.

15 osallistujaa.
 Huhtikuu: Hannu Vainiopekka: Merikotka. 22 osallistujaa.
 Kesäkuu: Hannes Halminen: Kauklaistenjärviseudun lintupaikat ja nuoren 

lintuharrastus Kauklaisten seudulla. Tarja Pajari: Kesäyön laulutaiturit - johdatus
yölaulajien tunnistamiseen. 21 osallistujaa.

 Syyskuu: Kim Kuntze: Varsinais-Suomen katoava suolinnusto. Osallistujia 20.
 Lokakuu: Ari Ahlfors: Linturetkellä Latviassa. 14 osallistujaa. 
 Marraskuu: Kalle Haapala: Kuwait. 24 osallistujaa.
 Joulukuu: Raimo Sundelin: Itämerellä ja Islannissa. 35 osallistujaa. 

Lintuilloissa jäsenillä oli mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista sekä lukea
ja  lainata  lintulehtiä  yhdistyksen  lehtiarkistosta.  Lintuillat  olivat  ilmaisia  ja  avoimia
kaikille kiinnostuneille, ja sisälsivät yhdistyksen kustantaman kahvitarjoilun.
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Lintukerho

Aiemmin Lintukoulun nimellä kulkeneet tapahtumat pidettiin vuonna 2017 nimellä 
Lintukerho, ja ne suunnattiin ensimmäistä kertaa ensisijaisesti alle 29-vuotiaille 
nuorille. Kerhon osallistujat olivat pääasiassa alle 12-vuotiaita lapsia.

Lintukerhoa järjestettiin kevään aikana neljä kertaa. Kerhon aiheet olivat seuraavat: 
8.1. talvinen linnusto (3 osanottajaa, joista 1 alle 18v.), 5.2. hankalat lajiparit ja talven 
erikoisuudet (2 lasta), 5.3. pöllöjen yöllinen elämä ja äänet (3 lasta) ja 2.4. osallistujien
toiveaihe (2 lasta).

Retket ja muut yleisötapahtumat

Vuoden aikana järjestettiin useita retkiä ja muita yleisötapahtumia, joissa vieraili sekä 
yhdistyksen jäseniä että muita kiinnostuneita.

30.1. Pihabongaustapahtuma Seminaarin puutarhalla (ks. kohta Valtakunnalliset 
tapahtumat). 
11.-12.2. Koskikarakartoitus.
3.3. Pöllöretki, mukana noin 50 henkeä 17 autolla. 8 lasta (Virva Poikonen ja Tapani 
Santamaa).
23.3. Unajanlahden polkutalkoot, osallistujia 5 (Ari Ahlfors).
25.3. Hanhiretki Eurajoelle, osallistujia 13 (4 <18v.) (Virva Poikonen).
30.3. Pönttötalkoot vanhalla meijerillä, osallistujia n. 20 (Heimo Törmä).
17.4. FotoFennican kiikari-ja kaukoputkiesittely Maanpäässä (Juha Wallin).
18.4. Sydänyhdistyksen lintukävely Pitkäjärvelle, 6 osanottajaa (Jaakko Mäki-
Jaakkola).
20.4. Lintutorni-ilta Unajanlahdella peruttiin sateen takia.
27.4. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä, 19 osallistujaa (1 <18v) (Hannes Halminen).
4.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä, n. 20 osallistujaa (Ari Ahtiainen).
11.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella, 7 osallistujaa (0 <18v) (Jarmo Santala).
18.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä, 3 osallistujaa (0 <18v) (Jarmo Santala).
25.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä, 3 osallistujaa (0 <18v) (Tapani Santamaa).
9.6. Lintuilta ja yölaulajaretki Kauklaisissa, 21 osallistujaa (2 <18-v.).
5.9. Rauman kaupungin Party-hankkeen retki Unajanlahdelle (Juha Wallin). 
6.9. Syysmuuttoesitys Sydänyhdistykselle (Juha Wallin).
30.9. Syysmuutonhavainnointi, mukana Kauklainen, Kinno, Otajärvi (Nuuski) ja 
Rihtniemi, havainnoitsijoina Jaakko Mäki-Jaakkola, Jyri Mäki-Jaakkola, Matti Vastiala, 
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Hannes Halminen, Eerik Lehtimäki, Tarja Pajari, Jarmo Santala, Juha Saarnio, Tapani 
Santamaa ja Jukka Sillanpää (Tarja Pajari).
28.10. Joutsenretki Eurajoelle osana valtakunnallista joutsenbongausta, osallistujia 5 
aikuista (Virva Poikonen).

Valtakunnalliset tapahtumat

BirdLife Suomi järjesti 11. valtakunnallisen Pihabongauksen la 28. – su 29.1. RSLH
järjesti  lauantaina  28.1.  yhdistyksen  ylläpitämällä  talviruokinnalla  Seminaarin
puutarhalla kaksituntisen yleisötapahtuman. Osallistujia tapahtumassa oli 18. Lisäksi
jäsenistöä  ja  yleisöä  kannustettiin  osallistumaan  tapahtumaan  omilla  ruokinnoilla.
Yleisötapahtumasta vastasivat Tarja Pajari, Anna Innola ja Marketta Kortelahti.

6.5.  RSLH osallistui  kahdella yhdistysjoukkueella BirdLifen 24. kerran järjestämään
valtakunnalliseen  Tornien  taistoon  Unajanlahdella  (Esa  Helander,  kävijöitä  8)  ja
Kauklaistenjärvellä  (Hannes  Halminen,  kävijöitä  18).  Sponsorivuorossa  oli
Kauklaistenjärven  joukkue,  jonka  osallistumismaksut  yhdistys  maksoi.  Kaikilla
kiinnostuneilla  oli  vapaa  pääsy  lintutorneille  tapahtuman  ajan,  ja  yhdistystorneilla
järjestettiin lisäksi yleisölle opastettu linturetki.

Nuorisotoiminta

Vuoden aikana järjestettiin useita lapsille ja nuorille suunnattuja retkiä ja tapahtumia, 
alkaen keväisestä Lintukerhosta, sekä osallistuttiin Nanun koulun harrastuspäivään. 
Kouluille tiedotettiin erityisesti Lasten lintuviikosta sekä mahdollisuudesta pyytää 
yhdistykseltä lintuopasta mukaan retkelle. Koululaisretkien opastuksista ei peritty 
maksua. Lisäksi nuorisojaosto järjesti itsenäisesti omia retkiä.

Opastetut koululaisretket ja nuorisojaoston retket:
7.4. Eurajoen Keskustan koulun linturetki Otajärvelle, 35 lasta 5 aikuista (Jarmo 
Santala, Tarja Pajari)
8.4. Nanun koulun harrastuspäivä (Hannes Halminen)
10.5. Pyynpään päiväkodin linturetki Unajanlahdelle, 40 lasta (Esa Helander, Juha 
Saarnio)
16.5. Lapijoen koulun 1.-2. luokan lähilinturetket, 34 lasta 4 aikuista (Heimo Törmä)
18.5. Hj.Nortamon koulun 7F-luokan  ja Freinet-koulun linturetki Unajanlahdelle, 40 
lasta ja 5 aikuista (Jarmo Santala)
23.5. Nuorisoretki Yyteriin, 4 osallistujaa (Hannes Halminen)

Syyskuuksi suunniteltua Lasten ja perheiden lintupäivää Unajanlahdella ei tällä kertaa 
järjestetty.
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Ympäristö

BirdLife  Suomen  Vuoden  lintu  2017  oli  pikkutylli.  Vuoden  lintu  -vastaava  tiedotti
vuoden  linnusta  jäsenistöä  ja  koordinoi  tunnettujen  pesimäreviirien  kartoituksia.
Rauman kaupungin ulkopuolelta saatiin yksi pesintään viittaava havainto. Kaikkiaan
tiedossa oli alle 10 mahdollista pesimäpaikkaa, joista useimmat tarkistettiin.

Yhdistys  on  edelleen  ollut  mukana  Selkämeren  kansallispuiston  luonto-  ja
kulttuurikohteiden hoitohankkeen ohjausryhmässä, edustajanaan Raimo Sundelin.

Otajärven  lintutornin  kunnosta  ja  mahdollisista  kunnostustalkoista  käytiin  vuoden
aikana  keskustelua  yhdistyksen  hallituksessa  sekä  Metsähallituksen  kanssa.
Metsähallitus  asetti  tornin  käyttökieltoon loppuvuodesta  2017 ja  keskustelua  tornin
kunnostamisesta  on  sittemmin  jatkettu  aktiivisesti  mm.  SLL  Rauman  Seutu  ry:n,
Rauman kaupungin ja MH:n kanssa.

Kisat

Vuoden aikana järjestettiin kolme lintukisaa.

Vuoden  2016  joulukuusta  vuoden  2017  helmikuuhun  kestänyt  Talvikisa  purettiin
maaliskuun Lintuillassa. Kisaan osallistui yhteensä 7 henkilöä ja kisan voitti 83 lajilla
Juha Wallin. Kaikkiaan kisassa havaittiin 97 lajia, joista kisalle uusi Gröönlanninlokki.

24h kesäkisaan 10.-12.6. osallistui 5 joukkuetta ja yhteensä 7 henkilöä. Kisan voitti
Tarja  Pajari  115 lajilla.  Kaikkiaan kisassa  havaittiin  136 lajia,  joista  kisalle  uutena
Jalohaikara ja turkinkyyhky.

Itsenäisyyspäivän kisaan 6.12. osallistui 7 joukkuetta ja yhteensä 9 henkilöä. Erittäin
tiukan kärkikamppailun jälkeen kisan voitti Joukkue Esa Helander ja Jari Alamäki 44
lajilla.  Kaikkiaan  kisassa  havaittiin  63  lajia,  joista  kisalle  uutena  peukaloinen  ja
isokäpylintu.

Muuta

Jäsenistöä kannustettiin osallistumaan luonnontieteellisen keskusmuseon järjestämiin
seurantoihin  kuten  talvilintulaskentoihin.  Yhdistyksen  toimialueella  on  12  aktiivista
laskentareittiä  ja  kaksi  jo  useita  vuosia  laskematta  jäänyttä  reittiä.  Mahdollisiin
talvilintulaskentoja koskeviin tiedusteluihin vastasi Ville Vasko.

Yhdistyksen  talvilinturuokintaa  jatkettiin  Seminaarin  puutarhalla  (Satamakatu  4,
Rauma). Ruokinnan ylläpidosta vastasi Marketta Kortelahti.
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BirdLife  Suomen  edustajisto  kokoontui  18.-19.3.2017  Kemissä  ja  18.-19.11.2017
Valkeakoskella. Kumpikaan RSLH:n edustajista ei osallistunut edustajiston kokouksiin.
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