
 
 1/7 

 

Rauman seudun lintuharrastajat ry

Toimintakertomus 2015
 
 

 

Toimintakertomuksen sisältö
 
Yleistä ...............................................................................................................................1 
Toimihenkilöt ....................................................................................................................2 
Yhdistyksen kokoukset ......................................................................................................2 
Hallituksen kokoukset ........................................................................................................2 
Tiedotus ja näkyvyys .........................................................................................................2 
Jäsentiedote........................................................................................................................3 
Jäsenhankinta .....................................................................................................................3 
Lintuillat ............................................................................................................................4 
Lintukoulut ........................................................................................................................4 
Retket ja muut yleisötapahtumat ........................................................................................4 
Valtakunnalliset tapahtumat ...............................................................................................5 
Nuorisotoiminta .................................................................................................................6 
Ympäristö ..........................................................................................................................6 
Kisat ..................................................................................................................................7 
Muuta ................................................................................................................................7 
 
 

Yleistä
 
Vuosi 2015 oli Rauman seudun lintuharrastajat ry:n 14. 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 kasvoi vuonna 2015, ollen vuoden 
alussa 187 ja lopussa 204. Jäsenistä varsinaisia jäseniä oli 177, nuoriso- ja opiskelijajäseniä 
4 ja perhejäseniä 23. RSLH on yksi BirdLife Suomi ry:n 30 jäsenyhdistyksestä, ja 
yhdistyksen jäsenet ovat automaattisesti myös BirdLife Suomen henkilöjäseniä. 
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Toimihenkilöt
 
Vuonna 2015 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tarja Pajari, 
varapuheenjohtaja Juha Wallin, sihteeri Ari Ahlfors, jäsensihteeri Marja Koskimäki sekä 
jäsenet Kalle Haapala, Seppo Kivislahti, Virva Poikonen ja Jarmo Santala. 
Rahastonhoitajana toimi Tapio Nylund, suojelu-, IBA- ja MAALI-vastaavana Ville Vasko, 
aluevastaavana Kalle Haapala, ARK-vastaavana Markku Santamaa ja Vuoden Lintu 
(räystäspääsky) -vastaavana Seppo Kivislahti. Sähköpostilista Raumaverkon ylläpitäjänä 
toimi Veli Puputti, retkikummeina Ilona Hankonen, Tarja Pajari, Virva Poikonen ja Jarmo 
Santala, ja yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjinä Tarja Pajari, Kirsi Reponen ja Ville Vasko. 
Lintuiltavastaavana toimi Juha Wallin, retkivastaavina Marja Koskimäki ja Virva Poikonen 
ja tiedotusvastaavina Tarja Pajari ja Virva Poikonen. 
 

Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 1.3.2015 Uotilan nuorisotalolla. 
Paikalla oli 11 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin edellisen 
kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 1.11.2015 Uotilan nuorisotalolla. 
Paikalla oli 6 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa valittiin seuraavan 
hallituskauden toimihenkilöt ja vahvistettiin tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 
seuraavalle kaudelle. Lisäksi seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuksiksi vahvistettiin 
20/12/5e. 
 

Hallituksen kokoukset
 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljä kertaa ja keskusteli lisäksi sähköpostin 
välityksellä ajankohtaisista asioista. Kokouksissa mm. suunniteltiin vuoden tapahtumia ja 
niistä tiedottamista, päätettiin Tiira-havaintotietopalveluun tallennettujen havaintojen 
luovuttamisesta erilaisiin tutkimus- ja suojelutarkoituksiin, käytiin läpi Maakunnallisesti 
tärkeät lintualueet (MAALI) -hankkeen viimeisiä yksityiskohtia ja karttoja ja sovittiin 
hallituksen, muiden aktiivien ja yhteistyökumppanien välisestä tehtävänjaosta 
tapahtumien järjestelyssä ja muissa ajankohtaisissa asioissa.  
 

Tiedotus ja näkyvyys
 
Yhdistyksen tiedotus vuonna 2015 sisälsi sekä yhdistyksen omia paikallistason 
tapahtumia, että BirdLife Suomen ja muiden tahojen valtakunnallisia 
ajankohtaistiedotteita. Tärkeimpiä tiedotuskanavia olivat osoitteesta www.rslh.info 
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löytyvät kotisivut, sähköpostilista RSLH-verkko, Facebook-sivu sekä paikallislehdistä 
Raumalainen ja Länsi-Suomi. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvässä Tiira-lehdessä, joka toimitetaan postitse kaikille BirdLife Suomen ja sen 
jäsenyhdistysten jäsenille. Tiira-lehtiä sekä yhdistyksen tapahtumakalentereita, 
yhdistysesitteitä ja muita materiaaleja jaettiin Lintuilloissa ja muissa yhdistyksen 
tapahtumissa. Tiira-lehteä toimitettiin yhdistyksen omien tapahtumien lisäksi Rauman 
pääkirjastoon, mistä lehtiä jaettiin yleisön saataville myös sivukirjastoihin. Yhdistyksen 
banneri oli esillä Pihabongauksessa ja Tornien taistossa. 
 
Vuoden aikana yhdistys oli esillä paikallislehti Raumalaisen ja sanomalehti Länsi-Suomen 
julkaisemissa lintuaiheisissa jutuissa mm. Lintukoulusta, Pihabongauksesta ja kaupungissa 
talvehtivien sorsien ruokinnasta. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti 
Raumalaisen yhdistyspalstalla ja Länsi-Suomen Menovinkeissä, joiden lisäksi yhdistys sai 
näkyvyyttä pienemmissä yhdistyksen tapahtumia mainostavissa puffijutuissa sekä Radio 
Ramonan haastattelussa kevätmuutosta ja muuttolinnuista. Yhdistyksen tapahtumista 
tiedotettiin myös Rauman kaupungin sähköisessä tapahtumakalenterissa osoitteessa 
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
 
Vuoden aikana julkaistiin yksi jäsentiedote, joka postitettiin jäsenille huhtikuussa yhdessä 
jäsenmaksulaskujen kanssa. Tiedotteen sisältöinä oli mm. Vuoden lintu -kartoitusten 
tuloksia vuodelta 2014 (laulujoutsen) sekä ohjeet Vuoden lintu 2015 -projektiin 
(räystäspääsky), tunnelmia RSLH:n ja RSLY:n yhteistoiminnassa järjestämistä kevään 2015 
tapahtumista, kirjoitus aikaisesta lintukeväästä, luontokuvaajan eettiset ohjeet ja 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 Lintukoulua ja Lintutorni-iltoja, sekä jakamalla tapahtumien yhteydessä 
liittymislomakkeita ja tietoa yhdistyksestä. Pihabongaukseen RSLH:n alueella 
osallistuneita ei-jäseniä lähestyttiin henkilökohtaisella sähköpostiviestillä. Maalis-
kesäkuussa yhdistyksen jäsenhankinnassa hyödynnettiin lisäksi BirdLife Suomen 
lanseeraamaa jäsenhankintakampanjaa ja kampanjamateriaaleja, kuten Lintutorni-illoissa 
ja muissa tapahtumissa jaettavia jäsenhankintakortteja. Kaikki uudet jäsenet saivat 
jäsenmaksulaskun mukana RSLH:n toiminnasta ja lintuharrastuksesta kertovan 
infopaketin sekä yhdistyksen uusimman jäsenkirjeen. Jäsenhankintakampanjan aikana 
liittyneet uudet jäsenet saivat BirdLifelta ylimääräisenä liittymislahjana havaintovihkon. 
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Lintuillat
 
Vuoden aikana järjestettiin Uotilan nuorisotalolla helmi-maaliskuussa ja syys-joulukuussa 
yhteensä kuusi Lintuiltaa, joissa kuultiin seuraavia aiheita ja esiintyjiä: Ari Linna: Örö 
linturetkikohteena, Timo Vuorisalo: Kuinka linnut kaupungistuvat, Jorma Tenovuo: Linnut 
lennossa, Jarmo Pirhonen: Lintujen äänet ja äänittäminen, Raimo Sundelin: Lintuja 
kuvissa. Maaliskuun Lintuillan ohjelmassa olivat kevätkokouksen ohella Talvikisan purku ja 
määrityskisa (Ari Ahlfors). 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. Lintuilloissa kävi keskimäärin 22 osallistujaa/ilta, illan 
osallistujamäärän ollessa vähimmillään 14 ja enimmillään peräti 43 henkeä.  
 

Lintukoulut
 
Lintukoulu järjestettiin kevään aikana neljä kertaa. Koulun aiheet olivat seuraavat: 
Talvilintujen tunnistaminen (Tarja Pajari, 20 osallistujaa), Lintukuvausta aloittelijoille (Ari 
Ahlfors, 12 osallistujaa), Pöllöjen keväiset äänet (Jarmo Santala, peräti 27 osallistujaa) ja 
Lintujen pesintä ja rengastus (Tarja Pajari, 7 osallistujaa). Lintukoulut suunnattiin 
ensisijaisesti aloitteleville lintuharrastajille. 
 

Retket ja muut yleisötapahtumat
 
6.3. Pöllöretki. Vetäjänä Tarja Pajari apunaan Virva Poikonen ja Tapani Santamaa. 
Osallistujia 21, joista lapsia 3. 
 
14.3. Hanhiretki Eurajoelle. Vetäjinä Virva Poikonen ja Marja Salin. 
 
15.3. järjestettiin lintukuvailta Posellissa. Ammattilintukuvaaja Jari Peltomäki esitti 
kuvaesityksen ”Peltsin matkassa maailmalla”. Lintukuvia eri puolilta maailmaa, tarinat ja 
tekniikkaa kuvien taustoilta. Yleisöä oli paikalla 78 henkeä pientä pääsymaksua 3/5 eur 
vastaan. Tapahtuma jäi noin 80 eur tappiolle. 
 
16.4. järjestettiin yhteistyössä Rauman Seudun Luonnonystävien kanssa pönttöpaja, jonka 
työn tuloksena Rauman kaupungille toimitettiin 50 räystäspääskyn pesäpönttöä. 
Osallistujia oli 16. 
 
19.4. Optiikkaesittely Pursiseuran paviljongilla Kuuskarissa. Mikko Kataja opasti optiikan 
käytössä. 
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25.4. Osallistuttiin (Ari Ahlfors) Unajan vanhempainyhdistyksen kevättapahtumaan, jossa 
rakennettiin linnunpönttöjä ja katseltiin lintuja lasten kanssa. 
 
Huhti-toukokuussa järjestettiin kaikkiaan viisi Lintutorni-iltaa. Lintutorni-iltojen vetäjinä 
olivat Tapani Santamaa, Jarmo Santala ja Tarja Pajari. Lisäksi Kauklaisten tornilla oli 
tornien taistopäivänä opastus (Jaakko Mäki-Jaakkola). 
 
1.5. Kevätretki Pihlukseen. Osallistujia 3. Marja Koskimäki vei omalla veneellään. 
 
Kesäkuussa tehtiin yölaulajaretket sekä autolla että pyörällä. Molemmille retkille osallistui 
neljä henkilöä, ja retkien vetäjinä olivat Tarja Pajari ja Virva Poikonen.  
 
3.10. Syysmuutonhavainnointi Unajanlahden, Rihtniemen ja Kauklaistenjärven 
lintutorneilla osana Euroopan laajuista EuroBirdWatch-tapahtumaa. 
 
10.10. Syysretki Kylmäpihlajaan. Osallistujia 12 henkeä. 
 
23.–27.11. osallistuttiin Linnuille koti -näyttelyviikkoon Kansalaisopistolla yhteistyössä 
Metsä Groupin kanssa. Näytteillepanon (täytettyjä lintuja, erikokoisia linnunpönttöjä, 
banneri, esitteitä, lehtiä, optiikkaa) lisäksi Tarja Pajari piti esitelmän metsälinnuista. 
 

Valtakunnalliset tapahtumat
 
BirdLife Suomi järjesti 10. valtakunnallisen Pihabongauksen la 23. – su 24.1.. RSLH järjesti 
lauantaina yhdistyksen ylläpitämällä talviruokinnalla Seminaarin puutarhalla kaksituntisen 
yleisötapahtuman. Opastettuun tapahtumaan osallistui 30 henkilöä, mukana myös Länsi-
Suomi-lehden toimittaja. Lisäksi jäsenistöä ja yleisöä kannustettiin osallistumaan 
tapahtumaan omilla ruokinnoilla. Yleisötapahtumasta oli juttu Länsi-Suomi-lehdessä. 
Yleisötapahtumasta vastasivat Tarja Pajari, Anna Innola ja Marketta Kortelahti. RSLH:n 
alueelta havaintoja ilmoitettiin Pihabongaustapahtuman aikana yhteensä 117 pihalta ja 
asukasmäärään suhteutettuna innokkaimmin bongattiin Pyhärannassa. 
 
9.5. RSLH osallistui yhdistysjoukkueella BirdLifen 22. kerran järjestämään 
valtakunnalliseen Tornien taistoon Kauklaistenjärven lintutornilla. Kaikilla kiinnostuneilla 
oli vapaa pääsy lintutorneille tapahtuman ajan, ja yhdistystorneilla järjestettiin lisäksi 
yleisölle opastettu linturetki. Rauman seudulta mukana Tornien taistossa olivat 
Kauklaistenjärven lisäksi Unajanlahden, Otajärven ja Rihtniemen lintutornit. Eniten lajeja 
(69) havaitsi Unajanlahden joukkue. 
 
BirdLifen kesäkuista pönttöbongausta mainostettiin, ja RSLH:n alueelta tapahtumassa oli 
mukana 64 osallistujaa 42 paikalla.  
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Nuorisotoiminta
 
Helmikuun alussa lähetettiin kaikille yhdistyksen toimialueen peruskouluille sähköpostilla 
kutsu osallistua Lasten Lintuviikkoon 18.–24.5.  Kevään aikana yhdistyksen lintuoppaat 
vetivät koululais- ja päiväkotiryhmille 10 ilmaista linturetkeä, joista kolme koululaisretkeä 
ja kolme päiväkotiretkeä tehtiin Lasten Lintuviikon aikana. Lisäksi opastettiin Odd Fellow -
sisarten kevättapaamisessa. Lintuoppaina retkillä toimivat Esa Helander, Jarmo Santala, 
Heimo Törmä, Tarja Pajari ja Virva Poikonen. 
 
Ke 6.5. Pyynpään päiväkoti (EHe ja JSa) 
To 7.5. Klo 8:30–9:30 Unajanlahti, Raumanmeren 7.lk (JSa) 
Pe 8.5. klo 6:30- Unajanlahti, Rikantilan koulun 3.-4.lk linturetki (JSa) 
Ma 11.5. klo 9-10:30 Unajanlahti, Karin koulun 2. lk (JSa) 
Ma 18.5. klo 8:30–11:30 Unajanlahti, Unajan koulun 5.lk (HTö) 
Ma 18.5. klo 9-15 Pölläkari, Rauman Freinetkoulu (JSa) 
Pe 22.5. klo 9:00–12:00 Unajanlahden lintutorni, Kaaron koulun 3A (TPa) 
Ma 25.5. klo 20:00–20:30 Odd Fellow -sisarten kevättapaaminen (TPa) 
Virva vetänyt kaksi päiväkotiryhmää Lasten lintuviikolla ja Ari yhden. 
 

Ympäristö
 
Vuoden aikana yhdistys on toiminut aktiivisesti linnustonsuojelun edistämiseksi mm. 
seuraamalla paikallista kaavoitusta ja rauhoitettujen lintujen tappamiseksi myönnettyjä 
poikkeuslupia, osallistumalla Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n valmisteluun ja 
viimeistelemällä yhteistyössä Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa Maakunnallisesti 
tärkeät lintualueet (MAALI) -hankkeen Satakunnan loppuraportin, joka on julkaistu 
yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi vastattiin Marine IBA -projektin kyselyyn merellisten IBA-
alueiden (Important Bird Area) etsimistä ja alueverkoston täydentämistä varten ja 
hyväksyttiin suojelu- ja tutkimuskäyttöön suuntautuvia aineistopyyntöjä mm. Tiira-
aineiston hyödyntämiseksi mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ympäristö- ja 
linnustovaikutusten minimoimisessa (Suomen Ympäristökeskus). 
 
Yhdistys oli mukana valmistelemassa Selkämeren kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa, jonka toteuttaminen alkoi vuoden 2015 aikana. Suurin osa 
yhdistyksen esittämistä muutoksista linnustonsuojelualueiden rajauksiksi huomioitiin 
lopullisessa suunnitelmassa, mutta osa ehdotetuista alueista jäi keväisen pesimärauhan 
erityisalueiden ulkopuolelle. Marraskuussa Rauman kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 
yli viisi vuotta neuvoteltu sopimus kaupungin saaristomaiden liittämisestä 
kansallispuistoon luonto- ja retkeilyalueena. Joulukuussa oli pienimuotoinen päätösjuhla 
Pursiseuran majalla, jossa oli Metsähallituksen johtaja ja n. 40 matkan varrella mukana 
ollutta vaikuttajaa. Yhdistyksen edustaja Selkämeriasioissa oli Raimo Sundelin. 
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Kisat
 
Vuoden aikana järjestettiin kolme lintukisaa. 
 
24h kesäkisaan 13.–14.6. osallistui 4 joukkuetta. Kisan voitti Esa Helander 102 lajilla. 
Kaikkiaan kisassa havaittiin 131 lajia.  
 
Itsenäisyyspäivän kisaan 6.12. osallistui 11 henkilöä (8 joukkuetta). Kärkitulokseen (40 
lajia) ylsi kaksi kisaajaa. Kisan voitti Ari Nieminen (4 ässää) ja toiseksi tuli Juha Saarnio (3 
ässää). Kaikkiaan kisassa havaittiin 56 lajia. 
 
Joulukuusta 2014 helmikuuhun 2015 kestänyt Talvikisa purettiin maaliskuun Lintuillassa. 
Kisaan osallistui yhteensä seitsemän henkilöä ja kisan voitti 93 lajilla Kalle Haapala. 
Kaikkiaan kisassa havaittiin 100 lajia. 
 

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 ylläpidettiin edelleen Seminaarin puutarhalla (Satamakatu 
5, Rauma). Ruokinnan ylläpidosta vastasi Marketta Kortelahti. 
 
Esa Helander järjesti siivous- ja puutalkoot Unajanlahden tornilla. Paikalla olivat Esan 
lisäksi Ossi Henriksson, Juha Saarnio ja Juha Wallin. 
 
Tarja Pajari osallistui yhdistyksen edustajana BirdLife Suomen edustajiston 
kevätkokoukseen Helsingissä 14.–15.3. sekä syyskokoukseen Tampereella 14.–15.11. 
Lisäksi Tarja Pajari ja Ville Vasko edustivat yhdistystä Oriveden lintulaskijatapaamisessa 
14.–15.2. 
 
Yhdistys palkitsi perustajajäsenensä Raimo Sundelinin yhdistyksen pöytästandaarilla ja 
pronssisella RSLH:n BirdLife -ansiomerkillä kiitoksena yhdistyksen ja erityisesti 
saaristolinnuston hyväksi tehdystä pitkäjänteisestä työstä. 
 
2.12.2015 Jarmo Santala oli edustamassa RSLH:ta Länsi-Suomen / MarvaMedian 
kutsutilaisuudessa Teatteriravintola Ankkurissa. 
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