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Ajankohtaiset

 Kauden 2019 toimihenkilöt ja muita kokouskuulumisia

Yhdistyksen  sääntömääräisessä  syyskokouksessa  4.11.2018  valittiin  jatkokaudelle 
puheenjohtaja Tarja Pajari sekä hallituksen jäsenet Ari Ahlfors (sihteeri), Kalle Haapala 
(alue-  ja  havaintovastaava),  Hannes  Halminen  (nuorisovastaava),  Seppo  Kivislahti 
(suojeluvastaava),  Eerik  Lehtimäki,  Virva  Poikonen  (jäsenvastaava)  ja  Juha  Wallin 
(varapuheenjohtaja).  Yhdistyksen  taloudesta  vastaa  Hannu  Yli-Kauhaluoma,  ARK-
asioista Markku Santamaa ja tiedotusvastuun jakavat Virva Poikonen, Tarja Pajari ja 
Hannes Halminen. Yhdistyksen BirdLife-edustajina jatkavat Ari Ahtiainen, Tarja Pajari 
ja Juha Wallin.

Myöskään  yhdistyksen  toiminnassa  ei  tule  tapahtumaan  merkittäviä  muutoksia. 
Lintutorni-illat  jatkuvat  jälleen  keväällä  2019  ja  yhdistys  pyrkii  järjestämään 
säännöllisiä retkiä jäsenistölleen. Ideoita ja toiveita otetaan vastaan esim. osoitteessa 
rslh@birdlife.f  i   sekä  tapahtumien  yhteydessä.  Suurimpana  yksittäisenä  tavoitteena 
alkaneelle vuodelle on saada Otajärven lintutornin kunnostus etenemään niin,  että 
tornin käyttökielto voidaan purkaa.

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  3.3.2019  vahvisti  vuoden  2018 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Haastavan määrityskisan voiton vei jälleen Ari 
Ahlfors.  Lisäksi  kokouksessa muistettiin  hiljaisella hetkellä yhdistyksen helmikuussa 
edesmennyttä perustajajäsentä ja ensimmäistä puheenjohtajaa, Veli Puputtia.

 Talvikisassa tiukka kärkikamppailu

Talvikisa  2018-2019 on saatu  jälleen päätökseen ja  purkutilaisuus  pidettiin  Uotilan 
Sinisellä koululla sunnuntaina 3.3. Kisan voittoon kiri lopulta Juha Wallin 84 lajilla, vain 
yhden lajin erolla hopeamitalisti Ari Ahtiaiseen (83)! Kolmanneksi kisassa selvisi Virva 
Poikonen 71 lajilla.

Osallistujia  Talvikisassa  oli  tällä  kertaa seitsemän,  ja  lajeja  havaittiin  yhteensä 96. 
Pudotusta  edelliseen talveen  oli  melko paljon,  sillä  tämänvuotisella  voittotuloksella 
olisi  viime vuonna ollut vasta kolmannella sijalla.  Kisalle uusia lajeja ei  havaittu ja 
ässiä  eli  vain  yhden  kilpailijan  havaitsemia  lajeja  kisassa  oli  11.  Tarkemmat 
kilpailijakohtaiset  tulokset  sekä  vanhoja  kisatuloksia  löydät  kotisivujen  osiosta 
Harrastus > Kisat.

 Jokainen ilmoitettu havainto on tärkeä

Yhdistyksen havaintoarkistona toimivassa Tiira-havaintotietokannassa (www.tiira.fi) on 
ollut jo pitkään kovin hiljaista. Uusia havaintoja ilmoitetaan vain harvakseltaan, vaikka 
niitä  jaetaan  esim.  lintuharrastajien  WhatsApp-ryhmässä  viljalti.  Pikaviestimistä 
havainnot eivät kuitenkaan päädy linnustonsuojelun tai tutkimuksen käyttöön, joten 
kaikkia jäseniä halutaan nyt muistuttaa havaintojen Tiiraan tallentamisen tärkeydestä!

Havaintojen tallentamisen kanssa epäröiminen on turhaa, sillä Tiiraa voi hyvin käyttää 
myös  omana  havaintopäiväkirjana.  Jokainen  ilmoitettu  havainto  voi  lintukantojen 
muuttuessa  olla  tärkeä ja  arvokas,  vaikka tuntuisi  nyt  arkipäiväiseltä!  Yhdistyksen 
kotisivuilta  löydät  lisäksi  avuksesi  vuodenajoittain  laaditut  listat  uhanalaisista  ja 
harvalukuisista lajeista, joista vähintään pitäisi havainnot ilmoittaa. Tutustu lajilistoihin 
kotisivujen osion Näin ilmoitan havainnon vasemman reunan linkeistä!
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Suojelu – Tuloksia Vuoden lintu 2018 -projektista

 Nopeimmin taantuvia vesilintujamme

Huolestuttavan vähälukuiseksi käynyt  punasotka oli viime vuonna BirdLife Suomen 
Vuoden lintu -kartoitusten kohteena. Rehevillä järvillä ja soilla elävän linnun kanta on 
pienentynyt rajusti,  ja lajin status on muuttunut erittäin uhanalaisesta äärimmäisen 
uhanalaiseksi.  Myönteisenä  asiana  voidaan  pitää  sitä,  että  Maa-  ja  metsätalous-
ministeriön  päätöksellä  punasotka  ja  tukkakoskelo  on  rauhoitettu  metsästykseltä 
kolmeksi vuodeksi, eikä kumpaakaan saanut enää viime syksynä ampua.

 Rauman seudulla ei ainuttakaan varmaa pesintää

Punasotkahavaintoja tuli pesimäajalta RSLH:n alueelta niukasti, eikä yhtään havaintoa 
varmasta pesinnästä Tiiraan tullut. Enimmät havainnot olivat koiraslinnuista, mikä on 
punasotkalle tyypillistä. Alla ovat koottuna alueemme pesintään viittaavat havainnot 
eli ne, joissa pesintäaikaan todettiin pariutuneita lintuja paikallisena.

Rauma Kauklaistenjärvi 2 paria
Unajanlahti 1 pari
Otajärvi 1 pari
Haapasaaren silta 1 pari
Petäjäs 1 pari

Eurajoki Kurkkarinsalmi 6 paria

Kiitokset kaikille punasotkahavaintojaan Tiiraan laittaneille! Koska punasotkan tilanne 
on tämä, olisi toivottavaa kirjata kaikki havainnot lajista Tiiraan tulevinakin vuosina, 
jotta nähtäisiin, elpyykö kanta rauhoituksesta vaiko ei.

Teksti ja kuva: Seppo Kivislahti

Jos sinulla on vuodelta 2018 havaintoja punasotkapareista tai pesinnöistä, jotka  
selvästi  eivät  sisälly  yllä  olevaan  taulukkoon,  ilmoita  niistä  suoraan  
punasotkavastaava Seppo Kivislahdelle, 044 912 5795. Vuoden lintu -projekti on  
tauolla vuonna 2019.

5

VIKSUN 
VINKIT



Retkikertomus - Nuorisojaoston Säpin reissu 2018

 Kohti lintuasemaa!

RSLH:n nuorisojaosto lähti allekirjoittaneen, Eerikin ja Tuomaksen voimin aurinkoisena 
huhtikuun  lopun  lauantaiaamuna  28.4.  kevätretkelle  kohti  Luvian  Säpin 
lintuasemasaarta.  Saareen  menimme  porilaisen  kalastajan  kyydillä  Porin 
Kuuminaisista. Lähtöpäivänä oli kulunut vain pari viikkoa jäiden lähdöstä, mutta keli oli 
kuin kesällä parhaimmillaan: lämmintä ja aurinkoa piisasi, eikä tuulikaan pahemmin 
haitannut. 

Saareen päästiin puolen päivän maissa, ja taloksi asettumisen jälkeen lähdimme heti 
kiertämään saaren rantoja ja metsiä. Länsirannan läheltä tervalepikosta löytyikin yksi 
reissun  kovimmista  lajeista,  kun  valkoselkätikkakoiras  intoutui  rummuttamaan  ja 
suostui vielä näyttäytymäänkin. Päivän muut hyvät lajit olivat etelärannalta löytynyt 
erittäin  uhanalainen  etelänsuosirri  sekä  saunan  viereisessä  puskassa  lymyillyt 
käenpiika. Muuten lauantaipäivä oli melko hiljainen, keli oli yksinkertaisesti liian hyvä 
muuttolintujen  näkemiselle.  Illalla  otimme  vielä  makeat  löylyt  erinomaisessa 
saunassa.

 Havaintoja sumussa

Sunnuntaiaamuna heräsimme sumuiseen keliin. Muuttokeli ei ollut oletettavasti kovin 
hyvä, mutta lähdimme silti staijaamaan itärannan kallioille. Muutto olikin huonoa ja 
loppui  kokonaan  sateen  alettua  seitsemän  maissa.  Ainoastaan  haahkoja  ja 
mustalintuja muutti  kohtalaisesti,  ja  tukkasotkia  ja  -koskeloita sekä kaakkureita  oli 
hiukan liikkeellä, mutta muuten staijaus ei tuottanut tulosta. Sateen alkaessa urheat 
staijarit tekivät viisaan ratkaisun ja painuivat takaisin pehkuihin.

Herättyämme  saareen  oli  laskeutunut  lähes  läpitunkematon  sumu.  Lähdimme 
komppaamaan rantalietteitä lepäilijöiden toivossa, mutta saldo jäi melko vähäiseksi. 
Valko-  ja  punajalkavikloja  lepäili  rannoilla  ihan  hyviäkin  määriä,  mutta  niiden  ja 
runsaslukuisten  niittykirvisten  lisäksi  rantojen  koluaminen  tuotti  lähinnä  mukavan 
niskajumin  (kyseisessä  kelissä  melko  turhan)  kaukoputken  toimesta.  Iltapäivällä 
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