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Yleistä

Vuosi 2018 oli Rauman seudun lintuharrastajat ry:n 17. 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.
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Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuonna 2018, ollen vuoden alussa 217
ja  lopussa 221.  Jäsenistä varsinaisia  jäseniä oli  196,  alle  20-vuotiaita
nuoriso- ja opiskelijajäseniä 4 ja perhejäseniä 21. Lisäksi jäsenlistalla oli
vuoden lopussa 1 kunniajäsen ja 2 vapaajäsentä. RSLH on yksi BirdLife
Suomi  ry:n  30  jäsenyhdistyksestä,  ja  yhdistyksen  jäsenet  ovat
automaattisesti  myös  BirdLife  Suomen  henkilöjäseniä.  Yhdityksen
havaintoarkistona toimii Tiira-havaintokanta.

Toimihenkilöt

Vuonna 2018 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tarja 
Pajari, varapuheenjohtaja Juha Wallin, sihteeri Ari Ahlfors, jäsensihteeri 
Virva Poikonen sekä jäsenet Kalle Haapala,  Hannes Halminen, Seppo 
Kivislahti ja Eerik Lehtimäki. Rahastonhoitajana toimi Hannu Yli-
Kauhaluoma ja tiedottajina Virva Poikonen (lehti-ilmoitukset), Tarja 
Pajari (sähköinen tiedotus) ja Hannes Halminen (Instagram). Lisäksi 
yhdistykselle oli nimettynä seuraavat toimihenkilöt:

Aluevastaava: Kalle Haapala
WWW-vastaava: Hannes Halminen
IBA-vastaava: Tarja Pajari
ARK-vastaava: Markku Santamaa
Retkikummivastaava: Tarja Pajari
Vuoden lintu –vastaava: Seppo Kivislahti
Lintuiltavastaava: Juha Wallin
Nuorisovastaava: Hannes Halminen
Kisatoimikunta: Juha Wallin ja Hannes Halminen
Raumaverkon ylläpitäjä: Veli Puputti
Aktiivit-listan ylläpitäjä: Ville Vasko
Retkikummit: Ilona Hankonen, Marketta Kortelahti, Tarja Pajari, 
Virva Poikonen, Jarmo Santala

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  pidettiin  5.3.2018  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  5.11.2018 sinisellä
koululla. Paikalla oli 6 hallituksen jäsentä, 18 yhdistyksen äänivaltaista
jäsentä ja yksi ei-jäsen. Kokouksessa valittiin seuraavan hallituskauden
toimihenkilöt  ja  vahvistettiin  tulo-  ja  menoarvio  sekä
toimintasuunnitelma  seuraavalle  kaudelle.  Lisäksi  seuraavan  vuoden
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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 viisi 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.
Otajärven  lintutornin  tilanne  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  2018  olivat  kotisivut
osoitteessa www.rslh.info,  sähköpostilista RSLH-verkko, Facebook-sivu,
Instagram  sivu  sekä  paikallislehdistä  Raumalainen  ja  Länsi-Suomi.
Lisäksi  tapahtumista  tiedotettiin  kolme  kertaa  vuoden  aikana
ilmestyneessä  BirdLife-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  BirdLife-lehtiä
sekä  yhdistyksen  tapahtumakalentereita,  yhdistysesitteitä  ja  muita
materiaaleja  jaettiin  Lintuilloissa ja  muissa yhdistyksen tapahtumissa.
Yhdistyksen banneri oli esillä Pihabongauksessa ja Tornien taistossa. 

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.

Lisäksi  yhdistys  sai  näkyvyyttä  pienemmissä  yhdistyksen  tapahtumia
mainostavissa  puffijutuissa.  Useista  yhdistyksen  tapahtumista,  mm.
Lintutorni-illoista,  tiedotettiin  myös  Rauman  kaupungin  sähköisessä
tapahtumakalenterissa  osoitteessa  www.rauma.fi/tapahtumakalenteri.
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Säännöllisestä lehti-ilmoittelusta Raumalaisen yhdistyspalstalla ja Länsi-
Suomen  Menovinkeissä  vastasi  Virva  Poikonen,  muista  median
yhteydenotoista sekä sähköisestä tiedotuksesta Tarja Pajari ja Hannes
Halminen.

Jäsentiedote

Jäsentiedote  1/2018  julkaistiin  kotisivuilla  sähköisesti.  Tiedotteen
sisältöinä  oli  yhdistyksen,  nuorisojaoston  ja  Otajärven  lintutornin
kunnostushankkeen kuulumisia, pihabongausta Seminaarin puutarhalla,
tietoa  loukkaantuneiden  lintujen  hoidosta,  talvilintulaskennoista  ja
vuoden  linnusta  punasotkasta,  sekä  tunnelmia  vuoden  2017  Jurmon
retkeltä.

Jäsenhankinta

Alkuvuodesta suoritettiin jäsenkysely, jossa kyseltiin jäsenistöltä tietoja
ja  toiveita  yhdistyksen  toiminnan  kehittämiseksi.  Vastaajia  oli  27.
Jäsenistön  mielestä  toiminta  on  hyvää  ja  hallituksen  toimintaan
luotetaan. Erityistä kiitosta saivat Torni-illat.

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  viisi  Lintuiltaa  ja
Kodiksamin kylätalolla peltolintupäivä, joissa kuultiin seuraavia aiheita
ja esiintyjiä: 

7.1. Lintuilta, Seppo Härmälä: Linnut vauhdissa.
4.2. Lintuilta. Timo Trogen: Timon linnut. Kalle Haapala: 
Määrityskisa.
4.3. Kevätkokous ja Lintuilta. Päivi Sirkiä: Lintulaskennat.
8.4. Peltolintupäivä Kodiksamin kylätalolla. Eerik Lehtimäki: 
Kevään peltolinnut.



5/8

4.11. Lintuilta ja yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Ari-
Pekka Auvinen: Arosuohaukka tuli kotikulmille – valloittaako vieras
kaakosta Suomen?
2.12. Lintuilta. Raimo Sundelin: Kuvaajan lintuvuosi 2018. 
Linnuista ja lintujen maisemista viileillä vesillä Hansklopista 
Huippuvuorille.

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.

Lintukerho

Aiemmin Lintukoulun nimellä kulkeneet tapahtumat pidettiin vuonna 
2018 nimellä Lintukerho, ja ne suunnattiin ensisijaisesti alle 29-vuotiaille
nuorille. Kerhon osallistujat olivat pääasiassa alle 12-vuotiaita lapsia. 
Lintukerhoa pitivät Hannes Halminen ja Tarja Pajari.

Lintukerhoa yritettiin järjestää kevään aikana kolme kertaa: 8.1. aiheena
talvilinnut (ei osallistujia), 4.2. aiheena pöllöt (3 osallistujaa) 4.3. 
aiheena petolinnut (ei osallistujia).

Retket ja muut yleisötapahtumat

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

Pe 23.3. Pöllöretki.
Su 8.4. Hanhiretki Kodiksamissa.
To 26.4. Lintutorni-ilta Unajanlahden lintutornilla.
To 3.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärven lintutornilla.
To 10.5. Lintutorni-ilta Nuuskin lintulavalla.
To-su 10.-13.5. Kevätretki Jurmoon.
To 17.5. Lintutorni-ilta Unajanlahden lintutornilla.
To 24.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärven lintutornilla.
To 31.5. Lintutorni-ilta Otajärven lintutornilla.
Pe 8.6. Yölaulajaretki.
6.10. Retki Kylmäpihlajaan.

Lisäksi yritettiin järjestää syysretki Vaasan Söderfjärdenille 22.9. 
yhteistyössä PLY:n kanssa, mutta retki peruttiin osallistujien vähyyden 
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takia. Elokuussa mainostettiin TLY:n järjestämää Porin Yyterin retkeä 
myös RSLH:n jäsenille.

Valtakunnalliset tapahtumat

22.-26.1. koulujen ja kerhojen Pihabongausviikkoon osallistui Seminaarin
puutarhalla yhteensä yli 130 koululaista. BirdLife Suomi järjesti 
tammikuun lopussa 12. valtakunnallisen Pihabongauksen, jonka osana 
RSLH järjesti lauantaina 27.1. yhdistyksen ylläpitämällä talviruokinnalla 
Seminaarin puutarhalla kaksituntisen yleisötapahtuman. Osallistujia 
tapahtumassa oli 31. Lisäksi jäsenistöä ja yleisöä kannustettiin 
osallistumaan tapahtumaan omilla ruokinnoilla. Yleisötapahtumasta 
vastasivat Virva Poikonen ja Marketta Kortelahti.

6.5.  RSLH  osallistui  kahdella  yhdistysjoukkueella  BirdLifen  24.  kerran
järjestämään  valtakunnalliseen  Tornien  taistoon  Unajanlahdella  ja
Kauklaistenjärvellä.  Sponsorivuorossa oli  Unajanlahden joukkue,  jonka
osallistumismaksut  yhdistys  maksoi.  Kaikilla  kiinnostuneilla  oli  vapaa
pääsy  lintutorneille  tapahtuman  ajan,  ja  yhdistystorneilla  järjestettiin
lisäksi yleisölle opastettu linturetki.

6.-7.10.  oli  25.  Euroopanlaajuinen  muuttolintutapahtuma
EuroBirdWatch.  RSLH  osallistui  tapahtumaan  järjestämällä  la  6.10.
retken  Kylmäpihlajaan  ja  su  7.10.  syysmuutonhavainnoinnin.  Mukana
sunnuntain  havainnoinnissa  olivat  Kauklaistenjärven  lintutorni,
Rithniemen lintulava ja Kinnon maankaatopaikka.

Nuorisotoiminta

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

21.4. Lintuharrastusesittely Merirauman koululaisille. 
24.4. Freinet-koulun alaluokkien linturetki Reilan Kyhkärännokkaan.
28.-30.4. Nuorisojaoston Säpin retki.
7.5. Raumanmeren koulun yläluokan retki Unajanlahdelle.
14.5. Raumanmeren koulun yläluokan retki Unajanlahdelle.
17.5 Raumanmeren koulun yläluokan retki Unajanlahdelle.
18.5 Raumanmeren koulun yläluokan retki Unajanlahdelle.
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Rauman Normaalikoulu osallistui lasten lintuviikkoon, n. 150 
osallistujaa.

Yhteensä koululaisopastuksiin osallistui kevään aikana noin 380 lasta. 
Retkien oppaina toimivat Tarja Pajari, Heimo Törmä, Jarmo Santala ja 
Hannu Yli-Kauhaluoma.

Ympäristö

BirdLife  Suomen  Vuoden  lintu  2018  oli  punasotka.  Vuoden  lintu  -
vastaava  tiedotti  vuoden  linnusta  jäsenistöä  ja  koordinoi  tunnettujen
pesimäreviirien  kartoituksia.  Yhtään  varmaa  pesintähavaintoa  ei
punasotkasta  saatu.  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  2018  ja  keskustelua  tornin  kunnostamisesta  on
sittemmin  jatkettu  aktiivisesti  mm.  SLL  Rauman Seutu  ry:n,  Rauman
kaupungin ja MH:n kanssa. Yhdet talkoot ehdittiin pitää ja siinä uusittiin
tornille menevä silta.

Kisat

Vuoden aikana järjestettiin kolme lintukisaa.

Talvikisan suoritusaika oli  1.12.2017-28.2.2018. Kisa käytiin kahdeksan
osallistujan  voimin  ja  lajeja  havaittiin  yhteensä  huimat  104.  Kisan
voittajaksi  selviytyi  Kalle  Haapala  lajimäärällään  95.  Kaksi  muuta
palkintosijaa veivät Ari Ahtiainen 85 lajilla sekä viime vuoden voittaja
Juha Wallin 77 lajilla. Kaikkiaan kisassa havaituista lajeista peräti 17 oli
ässiä, kuitenkaan kisalle uusia lajeja ei havaittu.

24h kesäkisaan 9-10.6. osallistui 2 joukkuetta ja yhteensä 4 henkilöä. 

Vuoden  2018  Itsenäisyyspäivän  kisaan  osallistui  ilahduttavasti  kuusi
joukkuetta. Kovatasoisessa kisassa lopulta voiton nappasi Ari Nieminen
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51:llä  lajilla.  Ässiä  oli  peräti  14.  Uusina  lajeina  kisalle  tuli  nokikana,
mustakurkku-uikku, harmaapäätikka ja mustapääkerttu.

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.

BirdLife  Suomen  edustajisto  kokoontui  16.-17.3.  Maarianhaminassa,
missä  yhdistystä  edustivat  Tarja  Pajari  ja  Juha  Wallin.  Edustajiston
syyskokous  järjestettiin  17-18.11.2018  Kokkolassa,  missä  yhdistystä
edusti Tarja Pajari.
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