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Puheenjohtajalta 

 Keikkuva kevät 

Kevät on tänä vuonna ollut eriskummallinen ja tehnyt täyskäännöksen jos 
toisenkin kuin soidintava töyhtöhyyppä ikään. Tammikuun leutous päättyi 
helmikuun toisena viikonloppuna kylmänpurkaukseen, joka jäädytti useimmat 
pienemmät purot. Talven 2016/17 koskikaraprojekti vietiin kuitenkin kunnialla 
päätökseen, ja nyt on aika kohdistaa katseet alkukesän pikkutyllikartoituksiin.  

 Vuoden Lintu, s. 3-4 
 
Maaliskuu toi mukanaan lämpimiä ilmoja, mikä innosti kaikenlaiseen puuhaan. 
Talkoilla syntyi monta metriä hyvää polkua ja aika läjä linnunpönttöjä. Pitkästä 
aikaa myös pöllöjä tuntui olevan hyvin äänessä. Pöllöretkellä saalis jäi vähäiseksi, 
mutta tunnelmaa se ei haitannut!  Pöllöretkeltä; Talkootunnelmaa s. 5 
 
Edestakaisin sohlaavan kevään kuluessa on voinut muistella myös menneitä haviksia. Erityisesti eräs 
viimekesäinen Kylmäpihlajan retki sai jokseenkin eeppiset mittasuhteet, kun Kalle Haapala löysi saarelta 
Suomen toisen ruostepyrstön. Tämän jälkeen vesibussilla riitti asiakkaita ja eksoottista vierasta kävi viikon 
aikana tervehtimässä jopa tuhat bongaria.  Lintuvuoden 2016 kohokohta: Ruostepyrstö, s. 6 
 
Lasten lintuviikon ja keikkuvan kevään kunniaksi tämän jäsenkirjeen kantta on päässyt koristamaan Linnean 
(6v.) piirtämä töyhtöhyyppä, ja jäsenkirjeestä löydät myös Annin (11v.) laatiman puuhatehtävän. Lisäksi, 
jotta nuoren orastava harrastus ei jäisi vain yhden viikon tai yksinäisen puurtamisen varaan, RSLH toivottaa 
kaikki linnuista kiinnostuneet alle 30-vuotiaat tervetulleiksi mukaan vastaperustettuun nuorisojaostoon, 
joka kehittää toimintaansa osallistujien toiveiden mukaan. Kysy rohkeasti lisää!  Nuorisojaoston taival 
käyntiin, s. 7 
 
Lintuharrastus on mukavaa yhdessä muiden samanmielisten kanssa. Tervetuloa siis RSLH:n moniin 
tapahtumiin!  Tapahtumakalenteri, s. 8 
 
Aurinkoista kevättä ja onnistuneita linturetkiä toivottaen, 
 
puheenjohtajanne ja retkikumminne Tarja  
 

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 2017  
 Varsinainen jäsen 22 € 
 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 € 
 Perhejäsen 5 € 

Jäsenkirje 1/2017 

Taitto: Tarja Pajari 
Kannen kuva: Töyhtöhyyppä / Linnea 6v. 
 

 

www.birdlife.fi/liity 
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Vuoden lintu -kartoitukset vuodelta 2016 saatu päätökseen 

 Talvehtivat koskikarat laskettiin helmikuussa 

RSLH:n karat syynättiin pääasiassa 11.–
12.2., mutta kartoitukseen otettiin 
mukaan havainnot jo edeltävältä 
viikonlopulta alkaen. Ajankohtaan sattui 
yksi talven kylmimmistä viikoista, ja kun 
lisäksi vesi oli harvinaisen alhaalla ja 
virtaus vähäistä, olivat sulapaikat 
kutistuneet pienemmissä ojissa ja 
puroissa melkein järjestään umpeen. 
Niinpä karamäärät tipahtivat seudun 
normaalitalviin verraten.  

Viikon aikana kävi myös selväksi karojen 
liikehtiminen keskitalvellakin, siellä 
missä oli kara ollut pari päivää 
aikaisemmin, se olikin jossain muualla 
tai toisinpäin, ilmestynyt ennen tyhjänä 
olleeseen virtaan.  

Suuret kiitokset laskentaan osallistuneille; melkein joka tiedossa olevalle karapaikalle saatiin kartoittaja! 

Seuraavassa suurimmat kussakin paikassa todetut karamäärät kyseiseltä ajanjaksolta, nollatulokset jätetty 
pois. Pyhärannasta ei karoja löytynyt ja Raumallakin ne olivat vähissä:  

Eurajoki:     Rauma:  
Saharinkoski 2   Golfkenttä 2  
Faltunkoski 3   Vermuntila 1  
Suutalankoski 1 
Nolponkoski 1    
Masinikoski 2    
Saaren välpä 1 (Lapijoki)  

Kevätpäiväntasauksen aikoihin jokivedet ja muut virtavedet olivat sateiden ja sulamisvesien vuoksi 
nousseet jo niin, ettei RSLH:n alueelta ollut karaa enää helppo löytää.  Euran Kauttualla maaliskuussa jäljellä 
olevat karat olivat jo kovasti kevättunnelmissa laulaa luritellen lähes tauotta, ja huhtikuussa viimeisetkin 
lienevät siirtyneet kohti pohjoisempia pesimäalueitaan. 

Jos jollain sattuu vielä olemaan karahavaintoja jemmassa laskentajaksolta, laittakaa Tiiraan tai ilmoitelkaa 
muuten, sekä osallistukaa tämän vuoden lajin, pikkutyllin kartoitukseen! 

Seppo Kivislahti 
Vuoden lintu -vastaava 
044 912 5795 
 

 

Rauman seudulta löydettiin helmikuun laskennassa yhteensä 13 talvehtivaa 
koskikaraa, pääosin Eurajoen varsilta. Kuva: Seppo Kivislahti 



4 
 

 Lista kohteista ja kartoittajista löytyy piakkoin 
kotisivuilta osoitteesta www.rslh.info 

Vuoden lintu 2017 on pikkutylli  

 Ilmoita Tiiraan kaikki pikkutyllihavaintosi 

BirdLife Suomen Vuoden laji 2017 on pikkutylli, jonka pesimäkannasta pyritään nyt saamaan ajantasaista 
tietoa. Hyvä ajankohta pikkutyllihavaintojen tekemiseen on juuri nyt toukokuussa, kun pikkutyllit ovat 
saapumassa pesimäalueilleen ja soidintavat aktiivisesti. Haudonnan aikana pikkutylli muuttuu hyvin 
varovaiseksi ja huomaamattomaksi, ja seuraavan kerran varoittelevia pikkutyllejä kannattaakin haeskella 
vasta maastopoikasaikana kesä-heinäkuun vaihteessa. 

Pikkutyllin mieleen ovat avoimet kivennäismaa-alueet, kuten hiekka-, sora- ja mutakentät, joita löytyy mm. 
teollisuusalueilta, kaatopaikoilta, sorakuopilta ja joutomailta.  Vieraile sopivilla kohteilla mieluiten aamulla 
tai illalla. Ilmoita havaintosi Tiiraan mahdollisimman tarkalla paikkatiedolla ja käytä myös lisämääreitä, 
kuten ”soidintava, varoitteleva, pysyvä reviiri” tai ”2 aikuista + 2 poikasta”. Muista ilmoittaa myös 
nollahavainnot, jolloin Tiiraan tallentuu tieto tarkistetuista kohteista! 

 Osallistu ilmoittautumalla yhden pikkutyllikohteen kartoittajaksi 

RSLH:n alueella varoittelevia tai pesiviä pikkutyllejä on 2000-luvulla havaittu ainakin seuraavilla kohteilla, 
jotka vähintään tulisi tänä vuonna tarkastaa: 

Rauma, Hanhinen, Tiirokari    Eurajoki, Koivuniemen moottorirata 
Rauma, Kairassuo     Eurajoki, Kuivalahden/Korvenkulman hiekkakuopat 
Rauma, Kinnon maankaatopaikka   Eurajoki, Lutan louhosalue 
Rauma, Komppi      Eurajoki, Olkiluodon teollisuusalue 
Rauma, Lonsi 
Rauma, Otanlahti      
Rauma, Sampaanalan ja UPM:n teollisuusalue   
Rauma, Unaja, Helon kuopat 
 
RSLH:n pikkutyllivastaava on Seppo Kivislahti, jolle voit ilmoittautua tietyn kohteen kartoittajaksi tai 
kertoa muista pikkutyllille sopivista kohteista. Jo käymällä 1-2 kertaa yhdellä kohteella olet kerännyt 
arvokasta tietoa pikkutyllin pesimäkannasta alueellamme! Tärkeintä on kuitenkin kirjata kaikki lajista tehdyt 
havainnot mahdollisimman tarkasti Tiiraan – kiinnitä siis linturetkilläsi erityistä huomiota pikkutylliin! 
 
www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutylli-on-vuoden-lintu-2017/  
http://tly.yhdistysavain.fi/tutkimus/vuoden-lintu/pikkutylli/ 

 

 

Pikkutyllin lajityypillistä pesimäympäristöä ovat avoimet hiekkarannat, mutta sen tapaa usein myös teollisuusalueiden, hiekka- ja 
sorakuoppien ja muiden avoimien kivennäismaiden laitamilta. Kuva: Micha Fager / birdlife.fi 
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Pöllöretkeltä 

 Meil’ on metsässä nuotiopiiri… 

RSLH:n ja SLL Rauman seudun perinteiseen 
pöllöretkeen osallistui tänä vuonna huikeasti lähes 50 
henkeä. Mukana oli monen ikäisiä asiasta 
kiinnostuneita, nuorin 3v tai melkein 4v, kuten hän 
itse korjasi. 

Uotilan nuorisotalon pihalla järjestäydyttiin ja pitkä 
autoletka suuntasi Murtamon tutun huuhkajapaikan 
kautta Lamminkulmalle, jossa niin ikään tiedetään 
huuhkajan majailevan. Tällä kertaa ei kuitenkaan 
kumpikaan ollut äänessä. Ehkäpä olivat jo 
pesäpuuhissaan. 

Toisaalla Lamminkulmalla viikkoa aikaisemmin kuultu 
helmipöllökään ei äännellyt, joten matka jatkui 
Kauklaisiin kodalle makkaranpaistoon. Kerran ennen 
sitä pysähdyttiin mahdolliselle viirupöllöpaikalle. 
Hiljaista oli sielläkin. 

Kota täyttyi retkeläisistä ja yhteistuumin saatiin tuli 
valaisemaan ja lämmittämään. Makkaroita paistettiin iloisen rupattelun ja nuotiolaulun lomassa 15 
pakettia! 

Kun makkarat oli syöty osa retkeläisistä poistui, mutta sitkeimmät suuntasivat vielä Pyhärannan 
Lahdenvainioon, jossa oli myös aikaisempia havaintoja pöllöistä. Siellä kuultiinkin helmipöllön puputusta 
kaukaa ja lyhyesti.  

Retken aikana alkanut heikko lumisade ja tuuli saattoi aiheuttaa sen, ettei enempää pöllöjä ollut äänessä. 
Paremmalla onnella ensi vuonna! 

Virva Poikonen, retkikummi 

 

Talkootunnelmaa 

 Lintuharrastajat ahkeroineet pönttöjen ja tornipolun parissa 

Kevät on perinteisesti ahkeraa aikaa lumien sulaessa ja luonnon heräillessä talvihorroksesta. Tänä keväänä 
lintuharrastajat ovat talkoilleet Rauman seudulla jo uutterasti. Unajanlahden lintutornille vievän polun 
kunnostusta on jatkettu, ja tornille pääsee nyt suuremmalla todennäköisyydellä kuivin jaloin. Lisäksi RSLH:n 
ja SLL Rauman seudun yhteisissä pönttötalkoissa rakennettiin komeat 300 linnunpönttöä! Vuosien varrella 
näissä luonnonystävien aloittamissa talkoissa on rakennettu arvion mukaan jo noin 7000 linnunpönttöä. 
Luonto ja linnut kiittävät! 

Erilaisilla talkoilla voidaan monin tavoin edistää linnustonsuojelua ja -harrastusta. Jos sinulla on hyvä 
talkooidea, kerro siitä osoitteessa rslh@birdlife.fi tai yhdistyksen Facebook-sivulla! 

 

 

Pöllöjen sijaan tämän vuoden pöllöretkellä kuultiin makkaran 
ritinää ja nuotiolauluja, kun liki 50-päinen retkiporukka kansoitti 
Kauklaisten kodan. Kuva: Virva Poikonen 
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Lintuvuoden 2016 kohokohta: Ruostepyrstö 

 Suurharvinaisuus Kylmäpihlajassa 

Viime vuoden heinäkuun neljäntenä aamupäivällä kello 09:40 menivät monen lintuharrastajan 
suunnitelmat uusiksi kun ympäri Suomea puhelimissa piippasi viesti:  ”Ruostepyrstö Rauma Kylmäpihlaja. 
Majakan pihalla kylpytynnyrin ympäristössä. Ajoittain hyvin näkyvissä. Kalle Haapala”.  

 ”Edelleen komeasti näkyvissä” 

Ensimmäiset bongarit saapuivat saareen 50 minuuttia viestin jälkeen ja sen jälkeen alkoikin varsinainen 
invaasio kun sadat bongarit suunnistivat majakkasaarelle.  Seuraavien päivien aikana monet yhteysaluksen 
vuoroista oli  täynnä lintuharrastajia. Lintu viipyi saaressa viikon päivät ja viihtyi koko ajan melko pienellä 
alueella ja oli yleensä helposti nähtävissä. Kaikkiaan majakan henkilökunta arvioi saaressa käyneen lähes 
tuhat ruostepystöstä kiinnostunutta!   

 

 

 Suomen toinen havainto 

Kylmäpihlajan lintu oli vasta toinen Suomessa havaittu ruostepyrstö (ensihavainto 27.5.1995 Pyhtään 
Ristisaaressa), joten sen saama valtava suosio oli vähintäänkin ansaittua. Näiden kahden Suomen 
havainnon lisäksi Pohjoismaista on vain yksi havainto Norjasta. Ruostepystö pesii mm. Espanjassa, Kreikassa 
ja Turkissa. Talvet se viettää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Suomen harvinaisuushavainnot tarkistava Rariteettikomitea on hyväksynyt ruostepyrstöhavainnon (kokous 
6.1.2017 / Tiira 18.2.2017) sekä kirjannut itäisen alalajiryhmän syriacus/familiaris ruostepyrstön maalle 
uudeksi taksoniksi. Kaikki RK:n tiedotteet:  www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/tiedottaa/  

Eksoottinen ruostepyrstö (Cercotrichas galactotes) viihtyi Kylmäpihlajan majakan ympäristössä viikon ajan heinäkuussa 2016, 
houkutellen saareen satoja bongareita ympäri Suomen. Kuva: Kalle Haapala. 

 

Kalle Haapala, aluevastaava 
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Lasten puuhanurkka 

 

 

Nuorisojaoston taival käyntiin 

 Uutta nuorisotoimintaa linnuista kiinnostuneille! 

Vuoden 2017 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 4. tammikuuta tehtiin päätös RSLH:n 
nuorisotoiminnan kehittämisestä, johon kuului etenkin nuorisojaoston perustaminen. Allekirjoittanut aloitti 
myös tuon kokouksen myötä hallituksessa sekä yhdistyksen ensimmäisenä nuorisovastaavana.  
   
Nuorisojäseniksihän kutsutaan kaikkia alle 20-vuotiaita jäseniä, ja heitä yhdistyksessämme on tällä hetkellä 
kuusi kappaletta. Lisäksi kuitenkin nuorisojaoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki alle 30-vuotiaat 
jäsenet, jotka kaipaavat saman- tai vähän vähemmän samanikäisten kanssa kokemusten jakamista ja 
yhteisiä lintureissuja.       
 
Jaostomme toiminnan ydinasia on siis nuorten harrastajien yhteydenpito muutenkin kuin vain ”koko 
yhdistyksen” tapahtumissa sekä lisäksi tulemme käyttämään yhdistyksen toimesta meille kohdennettuja 
varoja mm. linturetkien järjestämiseen lähelle ja kauas.    

Kaiken kaikkiaan nuorisojaoston alkutaival on lähtenyt hiljalleen liikkeelle ja koko ajan mietinnässä ovat 
tulevat lintureissut ja muu toiminta. Myös jokakeväistä Lintukoulua tänä vuonna jatkaneen Lintukerhon 
vähälukuinenkin kävijämäärä on innokkuudessaan ollut vähintään samalla tasolla kovempienkin bongarien 

 

 

Piirros ja puuha: Anni 11v. 
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kanssa. Mikäli olet alle kolmekymppinen lintuharrastaja ja haluat vaikuttaa esimerkiksi retkikohteisiimme 
tai ehdottaa nuorisojaostolle muuta omaa toimintaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen ja kerro ideasi! 

Hyvää ja havaintorikasta kevättä kaikille  
toivoo nuorisovastaava Hannes 
  

 

Tapahtumakalenteri 

 RSLH:n loppukevään tapahtumia 

15.–21.5. Lasten Lintuviikko 
Tällä viikolla viedään lapset luontoon havainnoimaan lintujen pesinnän 
merkkejä. Osallistu Lasten Lintuviikon omalla verkkosivulla osoitteessa 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lasten_lintuviikko.shtml. RSLH 
tarjoaa koululaisille ja lapsiryhmille ilmaisia retkioppaita! Kyselyt 
osoitteeseen rslh@birdlife.fi tai Tarjalle, puh. 040 839 5543. Muista myös 
ilmoittaa lintuviikon havainnot nettilomakkeella 28.5. mennessä, jolloin 
olet mukana kivojen palkintojen arvonnassa! 

To 18.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! 
 Säävaraus. 

To 25.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa kevään viimeiseen lintutorni-iltaan Unajanlahdelle! 
 Säävaraus. 

10.–11.6. 24h Kesäralli 
Tervetuloa jälleen haastamaan oma lintu- ja paikallistuntemus yhdessä Suomen harvoista 
ekopinnaralleista! Moottorittoman kisan alueena on RSLH:n toimialue ja kisa-aika yhtenäinen 24h jakso, 
jonka voi aloittaa vapaasti la klo 00-18 välillä. Kisa-ajan tulee päättyä viimeistään su klo 18 ja kisan purku on 
Uotilan nuorisotalolla su klo 19 alkaen. Katso kisakutsu ja säännöt kotisivuilta! 

Yölaulajaretki ja kahlaajaretki 
Mainittujen tapahtumien lisäksi suunnitteilla on yölaulajaretki Rauman seudulla kesäkuussa ja kahlaajaretki 
heinä-elokuussa. Retkien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin – seuraa tiedotusta kotisivuilla, 
sähköpostilista Raumaverkossa tai Facebookissa! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys 


