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Rauman seudun lintuharrastajat ry

Toimintakertomus 2016
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Yleistä

Vuosi  2016 oli  Rauman seudun lintuharrastajat  ry:n 15.  toimintavuosi,  jonka kunniaksi
yhdistys järjesti syksyllä juhlaseminaarin. 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  2016,  ollen  vuoden  alussa  204  ja  lopussa  206.  Jäsenistä
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varsinaisia  jäseniä  oli  174,  nuoriso-  ja  opiskelijajäseniä  6  ja  perhejäseniä  26.  Lisäksi
jäsenlistalla oli vuoden lopussa 2 vapaajäsentä ja 17 varsinaista jäsentä, jotka eivät olleet
maksaneet  jäsenmaksuaan  vuonna  2016.  RSLH  on  yksi  BirdLife  Suomi  ry:n  30
jäsenyhdistyksestä,  ja  yhdistyksen  jäsenet  ovat  automaattisesti  myös  BirdLife  Suomen
henkilöjäseniä.

Toimihenkilöt

Vuonna  2016  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, suojelu-, IBA- ja MAALI-vastaavana Ville Vasko, aluevastaavana Kalle Haapala,
ARK-vastaavana  Markku  Santamaa  ja  Vuoden  Lintu  (koskikara)  -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, Juha Wallin ja Ville Vasko. Lintuiltavastaavana toimi Juha Wallin,
retkivastaavina Tarja Pajari ja Virva Poikonen ja tiedotusvastaavina Tarja Pajari ja Virva
Poikonen.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  pidettiin  6.3.2016  Uotilan  nuorisotalolla.
Paikalla  oli  22  yhdistyksen  äänivaltaista  jäsentä.  Kokouksessa  vahvistettiin  edellisen
kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen  sääntömääräinen  syyskokous  pidettiin  6.11.2016  Järjestötalolla
juhlaseminaarin yhteydessä. Paikalla oli 18 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa
valittiin  seuraavan hallituskauden toimihenkilöt  ja vahvistettiin  tulo-  ja  menoarvio sekä
toimintasuunnitelma  seuraavalle  kaudelle.  Lisäksi  seuraavan  vuoden  jäsenmaksujen
suuruuksiksi  vahvistettiin  22/12/5e.  Lisäksi  syyskokous  kutsui  Raimo  Sundelinin
yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Hallituksen kokoukset

Hallitus  kokoontui  toimintakauden aikana kuusi 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.  BirdLifen
jäsenhankintakampanjaan  osallistuminen  ja  pönttötalkoot  yhdessä  Suomen
Luonnonsuojeluliiton  Rauman  Seutu  ry:n  (ent.  Rauman  Seudun  Luonnonystävät  ry)
kanssa.  Vaihtokokouksessaan  Kristiinankaupungin  Kilgrundissa  hallitus  muisti
kokousemäntäänsä,  hallituksen entistä  jäsentä ja  yhdistyksen pitkäaikaista  jäsensihteeriä
Marja Koskimäkeä kiitoslahjalla.
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Tiedotus ja näkyvyys

Yhdistyksen  tärkeimpiä  tiedotuskanavia  vuonna  2016  olivat  kotisivut  osoitteessa
www.rslh.info,  sähköpostilista  RSLH-verkko,  Facebook-sivu  sekä  paikallislehdistä
Raumalainen ja Länsi-Suomi. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin neljä kertaa vuoden aikana
ilmestyneessä  Tiira-lehdessä,  joka  toimitetaan  postitse  kaikille  BirdLife  Suomen ja  sen
jäsenyhdistysten jäsenille. Tiira-lehden numeroita toimitettiin lisäksi noin 50 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 kaupunkilehti Raumalaisen julkaisemassa Pihabongaus-
aiheisessa  Lintukiikariartikkelissa  sekä Länsi-Suomi-lehden julkaisemissa  lintuaiheisissa
jutuissa mm. lintukoulusta ja yhdistyksen Pihabongaustapahtumasta. Lisäksi yhdistys sai
näkyvyyttä  pienemmissä  yhdistyksen  tapahtumia  mainostavissa  puffijutuissa  (mm.
Lintutorni-illat).  Myös Rauman kaupunki tiedotti useista yhdistyksen tapahtumista,  mm.
Lintorni-illoista  tapahtumakalenterissaan  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

Värillisenä painettu jäsentiedote 1/2016 postitettiin jäsenille BirdLifen toimistolta yhdessä
jäsenmaksulaskujen  kanssa  maaliskuun  lopussa.  Tiedotteen  sisältöinä  oli  mm.
Pihabongauksen 2016 tuloksia Rauman seudulta, Talvikisan 2015/16 kuulumisia, syksyn ja
alkutalven  2015  lintukatsaus,  tietoa  Miljoona  Linnunpönttöä  -kampanjasta  sekä  lasten
puuhanurkka. Jäsentiedote julkaistiin myös sähköisenä kotisivuilla.

Jäsentiedote 2/2016 lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille 1.11.
yhdessä  syyskokous-  ja  juhlaseminaarikutsun  kanssa,  minkä  lisäksi  se  julkaistiin
sähköisenä  kotisivuilla.  Tiedotteen  sisältöinä  oli  mm.  keväisiä  retkimuistoja  Lintutorni-
illoista, Jurmon kevätretkeltä ja Lasten Lintuviikolta, lintukatsaus syksyn mattimyöhäisiin,
kutsu  RSLH:n  syyskokoukseen  ja  15-vuotisjuhlaseminaariin  Rauman  järjestötalolle
6.11.2016 sekä ohjeet talven 2016/17 koskikaralaskentoihin.
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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.  Maalis-kesäkuussa  yhdistyksen
jäsenhankinnassa  hyödynnettiin  lisäksi  BirdLife  Suomen  lanseeraamaa
jäsenhankintakampanjaa  ja  kampanjamateriaaleja,  kuten  Lintutorni-illoissa  ja  muissa
tapahtumissa  jaettavia  jäsenhankintakortteja.  Uudet  jäsenet  saivat  jäsenmaksulaskun
mukana lintuharrastuksesta kertovan infopaketin.

Lintuillat

Vuoden  aikana  järjestettiin  Uotilan  nuorisotalolla  seitsemän  Lintuiltaa,  joissa  kuultiin
seuraavia aiheita ja esiintyjiä: 

 Tammikuu:  Kalle  Haapala:  Osumia  objektiiviin  -  lintukuvia  vuodelta  2015.  33
osallistujaa.

 Helmikuu:  Jyrki  Normaja:  Sepelsiepponaaraan  määrittäminen  maastossa.  Ari
Ahlfors: perinteinen määrityskisa. 19 osallistujaa. 

 Maaliskuu: Jarmo Pirhonen: Lintujen äänet ja äänittäminen osa 2. 22 osallistujaa.  
 Huhtikuu:  Seppo  Härmälä:  Lintujen  loistoa  merellä,  metsissä  ja  ilmassa.  23

osallistujaa. 
 Syyskuu: Ari Ahlfors: Kylmäpihlajan pesimälinnut. 23 osallistujaa. 
 Lokakuu: Patrik Byholm: Satelliittimehiläishaukat. 21 osallistujaa. 
 Joulukuu:  Raimo  Sundelin:  Kuvia  sieltä  ja  täältä  eli  Selkä-  ja  Jäämereltä.  37

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.

Yhdistyksen  syyskokouksen  yhteydessä  6.11.2016  järjestettiin yleisölle  avoin
juhlaseminaari  Rauman  järjestötalolla.  Mika  Linho  piti  seminaarissa  kuvaesityksen
otsikolla  Kymmenen  vuoden  odotus  ja  Tarja  Pajari  piti  lyhyen  esityksen  yhdistyksen
historiasta. Lisäksi yhdistyksen aktiiveja muistettiin juhlaseminaarissa jakamalla seuraavat
huomionosoitukset:

 RSLH:n BirdLife-ansiomerkin saivat Tapani Santamaa ja Jaakko Mäki-Jaakkola

 Kiitoslahjan työstä yhdistyksen eteen saivat Esa Helander, Kalle Haapala, Mikko 

Järvinen ja Ville Vasko.
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Aikaisemmin  RSLH:n  BirdLife-ansiomerkin  ovat  saaneet  yhdistyksen  ensimmäinen
puheenjohtaja  Veli  Puputti  sekä  syyskokouksessa  6.11.2016 yhdistyksen ensimmäiseksi
kunniajäseneksi kutsuttu Raimo Sundelin.

Lintukoulut

Lintukoulu järjestettiin kevään aikana neljä kertaa. Koulun aiheet olivat seuraavat: 3.1. 
talvilintujen tunnistaminen, osallistujia 12; 7.2.  vuoden lintu koskikara, osallistujia 15 
(joista 1<18-v.);  6.3. pöllöt, osallistujia 24 (joista 1<18-v.) ja 3.4. kevätmuutto, osallistujia 
23 (joista 1<18-v.).

Lintukoulut suunnattiin ensisijaisesti aloitteleville lintuharrastajille.

Retket ja muut yleisötapahtumat

30.1. Pihabongaustapahtuma Seminaarin puutarhalla (ks. kohta Valtakunnalliset 
tapahtumat).
14.2. Linnunpönttöjen rakennusta Unajan Yhteisvastuukeräyksen talvitapahtumassa viime 
keväästä jääneistä laudoista. 
Talvikisaan osallistui 12 henkilöä ja kisan voitti Kalle Haapala 88 lajilla. Kaikkiaan 
havaittiin 104 lajia.
Unajanlahdella pidettiin polttopuutalkoot. Mukana olivat Esa Helander, Ossi Henriksson, 
Juha Wallin, Ari Nieminen, Jari Alamäki, Eino Korsi ja Tapio Virkku.
17.3. Pönttöpajassa tehtiin 280 pönttöä, Heimo Törmä hoiti järjestelyt.
23.3. Unajanlahden tornille vievän polun kunnostustalkoot, joihin osallistuivat Esa 
Helander, Ari Ahlfors, Juha Wallin, Ossi Henriksson ja Jari Alamäki.
26.3. Hanhiretki Eurajoelle, vetäjinä Tarja Pajari ja Virva Poikonen.
21.4. Lintutorni-ilta Unajanlahdella, vetäjänä Virva Poikonen, osallistuja 12.
28.4. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä, vetäjänä Jarmo Santala, osallistujia 10.
5.-8.5. Kevätretki Jurmoon. Retkelle osallistuivat Anna Innola, Marketta Kortelahti, Pirkko
Kortelahti, Virva Poikonen ja Tarja Pajari.
5.5.klo Lintutorni-ilta Otajärven isolla tornilla.
7.5. Tornien taisto (ks. kohta Valtakunnalliset tapahtumat).
12.5. Lintutorni-ilta Unajanlahden lintutornilla.
19.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärven lintutornilla.
26.5. Lintutorni-ilta Otajärven lintutornilla.
3.6. Yölaulajaretki kimppakyydein.
11.–12.6. 24h kesäkisa, johon osallistui 6 joukkuetta.
1.-2.10. EuroBirdWatch: yleisötapahtuma Kauklaisten tornilla, 6 
kokoaikaishavainnoitsijaa, 1 vierailija.
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Joitakin tapahtumia peruttiin vapaaehtoisten vetäjien tai osallistujien vähäisen määrän 
takia. Näitä olivat mm. keväinen pöllöretki ja Kylmäpihlajan syysretki.

Valtakunnalliset tapahtumat

BirdLife  Suomi  järjesti  11.  valtakunnallisen  Pihabongauksen  la  30.  –  su  31.1.  RSLH
järjesti lauantaina 30.1. yhdistyksen ylläpitämällä talviruokinnalla Seminaarin puutarhalla
kaksituntisen yleisötapahtuman. Osallistujia tapahtumassa oli 15, joista 2 alle 18-vuotiasta.
Lisäksi jäsenistöä ja yleisöä kannustettiin osallistumaan tapahtumaan omilla ruokinnoilla.
Pihabongauksesta tiedotettiin mm. kaupunkilehti Raumalaisessa julkaistussa Lintukiikari-
artikkelissa,  minkä  lisäksi  Länsi-Suomi-lehti  teki  jutun  yleisötapahtumasta.
Yleisötapahtumasta vastasivat Tarja Pajari, Anna Innola ja Marketta Kortelahti.

7.5.  RSLH  osallistui  kahdella  yhdistysjoukkueella  BirdLifen  23.  kerran  järjestämään
valtakunnalliseen  Tornien  taistoon.   Sponsorivuorossa  oli  Unajanlahden  lintutornin
joukkue, jonka osallistumismaksut RSLH maksoi. Kaikilla kiinnostuneilla oli vapaa pääsy
lintutorneille  tapahtuman ajan,  ja yhdistystorneilla  järjestettiin  lisäksi yleisölle  opastettu
linturetki. 

Nuorisotoiminta

Koululaisretket
3.5. Kaaron koulu, opas Jukka Hovila
11.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala
12.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala
12.5. Lapijoen koulun lähilinturetket n. 30 oppilaalle, opas Heimo Törmä
16.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala*
17.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala*
18.5. Unajanlahti, Raumanmeren koulu, opas Tarja Pajari*
18.5. Unajanlahti, Kaaron koulu, opas Tarja Pajari*
20.5. Verkkokari, Eurajoen Keskustan koulu, opas Ilona Hankonen*
26.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala
27.5. Unajanlahti, Uotilanrinteen peruskoulu, opas Jarmo Santala

*opastus osana Lasten Lintuviikkoa (16.–22.5.2016)

Koululaisretkien lisäksi Esa Helander ja Juha Saarnio vetivät retken Pyynpään päiväkodin 
ryhmälle toukokuussa, jolloin mukana oli noin 40 lasta ja 5-6 aikuista. Myös Virva 
Poikonen on vetänyt seurakunnan iltapäiväkerhon Lintuviikkoretkiä.
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Ympäristö

Vuoden 2016 parhaana paikallisena ympäristöuutisena voidaan mainittakoon Rauman 
kaupungin Raumanmeren saaristoon perustama laaja suojelualue. RSLH oli mukana 
suojelualuepäätöksen valmistelussa.

Yhdistys  on  edelleen  ollut  mukana  myös  Selkämeren  kansallispuiston  luonto-  ja
kulttuurikohteiden hoitohankkeen ohjausryhmässä.

Maakunnallisesti  tärkeät  lintualueet  eli  MAALI-hanke  valmistui  Satakunnassa  ja  sen
tulokset  julkaistiin  Porin  Lintutieteellisen  Yhdistyksen  ja  Rauman  Seudun
Lintuharrastajien kotisivuilla.

Kisat

Vuoden aikana järjestettiin kolme lintukisaa.

Vuoden  2015  joulukuusta  vuoden  2016  helmikuuhun  kestänyt  Talvikisa  purettiin
maaliskuun Lintuillassa. Kisaan osallistui  yhteensä 12 henkilöä ja kisan voitti  88 lajilla
Kalle  Haapala.  Kaikkiaan  kisassa  havaittiin  104  lajia,  joista  kisalle  uusina  kuikka,
jalohaikara ja muutto/tunturihaukka.

24h  kesäkisaan  11.-12.6.  osallistui  6  joukkuetta  ja  yhteensä  9  henkilöä.  Kisan  voitti
joukkue Puutteiset (Mikko Järvinen ja Juha Wallin) 122 lajilla. Kaikkiaan kisassa havaittiin
153 lajia, joista kisalle uutena varpuspöllö.

Itsenäisyyspäivän  kisaan  6.12.  osallistui  6  joukkuetta  ja  yhteensä  10  henkilöä.  Erittäin
tiukan kärkikamppailun jälkeen kisan voitti Juha Wallin 43 lajilla ja 4 ässällä. Kaikkiaan
kisassa havaittiin 55 lajia, joista kisalle uutena pähkinänakkeli.

Syyskokouksessa  hyväksyttiin  suljettujen  veneenlaskupaikkojen  käyttöä  koskeva
Talvikisan sääntömuutos, joka astui voimaan vuoden 2016/17 kisassa. Kisa-alueet säilyvät
Eurajoki-Luvia-kuntaliitoksesta huolimatta ennallaan.

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.



8/8

Tarja  Pajari  osallistui  yhdistyksen  edustajana  BirdLife  Suomen  edustajiston
kevätkokoukseen 19.-20.3. Turussa ja syyskokoukseen 19.-20.11. Lohjalla.  Kokouksissa
käsiteltiin  mm.  Tiira-havaintotietokannan  kehitystyötä  ja  Luvia-Eurajoki-kuntaliitosta,
jonka osalta syysedustajisto päätti jättää voimaan PLY:n ja RSLH:n kuntaliitosta edeltävät
havaintojenkeruualueet  yhdistysten  yhdessä  BirdLife  Suomen  liittohallitukselle  ja
edustajistolle tekemän esityksen mukaisesti.


