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Puheenjohtajalta 

 Uutta vuotta kohti 

Vuosi lähestyy loppuaan ja lintumaailma hiljenee, mutta lintuharrastajan vapaat 
hetket ovat touhua täynnä. Pihalle pystytetyn ravintolan rasva- ja siementarjontaa 
pitää säännöllisesti täydentää ja lintulaudan liikennettä tarkkailla herkeämättä 
hyvien talvi- ja pihapinnojen toivossa. Syystalven pikkupakkaset tarjoavat otollisen 
tilaisuuden myös linnunpönttöjen puhdistukseen ja huoltamiseen – eivätpähän 
kylmän kangistamat lintukirput hypi silmille. 
 
Retkeilyäkään ei toki kannata talveksi lopettaa. Loppusyksyä värittävät pohjoiset 
vaelluslinnut taviokuurnista tilhiin, ja ennen vesien jäätymistä on järvillä ja merellä 
vielä paljon nähtävää. Leutoina talvina puskissa vilistää jos jonkinmoista 
viivyttelijää punarinnasta rautiaiseen, joskus jopa läpi talven. Moni näistä uskalikoista on keskitalvella täysin 
riippuvainen talviruokinnoista. Toisaalta hyvänä myyrävuonna talvehtimista voivat yrittää myös monet 
normaalisti muuttomatkalle suuntaavat petolinnut, kuten hiiri-, tuuli- ja sinisuohaukka. 
 
Talvisesta linnustosta voi myös kerätä mielenkiintoista havaintoaineistoa laskemalla talvilintuja tai 
seuraamalla ruokintapaikan vieraita. Monelle laskenta on erityisen hyvä syy lähteä talviselle linturetkelle, ja 
Luonnontieteellisen keskusmuseon seurantoihin osallistuukin vuosittain satoja lintuharrastajia. Myös 
tammikuinen Pihabongaus innostaa joka vuosi joukoittain lintujen ystäviä tarkkailemaan pihapiirin lintuja. 
Askel hauskasta harrastuksesta vakavamielisen kansalaistieteen tekoon ei lopultakaan ole järin pitkä. 
 
Pinnojen keräilijälle omiaan ovat talviaikaa piristävät lintukisat ja -rallit, joissa koetellaan paitsi lintujen 
tunnistustaitoja, myös paikallistuntemusta ja kisakestävyyttä. Talvipakkasilla kaikessa retkeilyssä on hitunen 
haastetta, ja lajivalikoiman ollessa pienimmillään on kisoissa aivan erityinen vire. Mutta silti - olipa kyseessä 
koko talven kestävä, hieman pitkäjänteisyyttäkin vaativa kisa tai yhden päivän tiivistunnelmainen koitos - ei 
pidä unohtaa leikkimieltä ja hyvää tunnelmaa. Parhaimmillaan linturallitkin ovat harrastajakuntaa 
yhdistäviä tapahtumia. 
 
Monipuolista harrastussyksyä ja -talvea kaikille Rauman seudun lintuharrastajille 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 2014  
 Uusi jäsen 20 € 
 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 € 
 Perhejäsen 5 € 

Jäsenkirje 2/2014 

Taitto: Tarja Pajari 
Kannen kuva: Tarja Pajari / EuroBirdWatch Unajanlahdella 
 

 

www.birdlife.fi/liity 
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Syyskokousta seurannut Lintuilta ja Kalle Haapalan kuvaesitys saaristolinnuista 
vetivät Uotilan nuorisotalon salin täyteen kiinnostuneita kuulijoita. Kuva: Raimo 
Sundelin 

Lintuyhdistystoimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti 

 RSLH:n syyskokouksen kuulumisia 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin Uotilan nuorisotalolla sunnuntaina 
2.11. Mukana oli mukavasti jäsenistöä, 
minkä lisäksi Lintuilta ja Kalle Haapalan 
kuvaesitys saaristolinnuista keräsi Uotilan 
nuorisotalolle 31 hengen ennätysyleisön. 
Kaikki kiinnostuneet  saatiin kuitenkin juuri 
ja juuri mahdutettua pieneen saliin.  

Syyskokouksessa valittiin yhdistykselle 
puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2015, 
sekä vahvistettiin toiminta- ja talous-
suunnitelmat.  Kokouksen lopputulemana 
nykyiset toimihenkilöt jatkavat myös ensi 
vuonna. Kiitämme luottamuksesta! 

RSLH:n hallitus vuonna 2015: 

 Puheenjohtaja: Tarja Pajari 
 Hallituksen jäsenet: Ari Ahlfors, Kalle Haapala, Seppo Kivislahti, Virva Poikonen, Marja Salin, Jarmo 

Santala ja Juha Wallin 

Toimintasuunnitelmaan voit tutustua yhdistyksen kotisivuilla! 

Seuraava Lintuilta Uotilan nuorisotalolla järjestetään sunnuntaina 7.12. klo 18, jolloin palkittu 
luontokuvaaja Raimo Sundelin vie meidät matkalle Selkämereltä Serengetiin kuviteltujen lintujen parissa. 

 BirdLifen edustajisto vaatii soidensuojelun välitöntä toteuttamista 

BirdLifen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat viikonloppuna 15.–16.11. edustajiston syyskokoukseen 
Jyväskylään. Kokouksen lisäksi lauantaina juhlittiin Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen 40-vuotista 
taivalta seminaariesitelmien ja iltajuhlan muodossa. 

Sunnuntain edustajiston kokouksessa mm. päätettiin pitää liiton jäsenmaksu ennallaan, hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet jatkamaan tehtävissään 
sekä kuultiin tietoiskut mm. Tiira2:n ja MAALI-hankkeen tilanteista.  

Edustajat myös hyväksyivät julkaistavaksi julkilausuman soidensuojeluohjelman välittömäksi 
toteuttamiseksi, sillä monien suoluontotyyppien ja niillä elävien lintujen tila Suomessa on hälyttävä. 
Edustajisto linjasi, että viimeaikaiset poliittiset toimet, jotka ovat johtaneet jo pitkälle valmistellun 
ohjelman jäädyttämiseen, ovat ristiriitaisia ja suojelutavoitteiden saavuttamisen kannalta haitallisia. 

Lisäksi kokouksessa palkittiin vuoden nuorena lintuharrastajana raaseporilainen Ossi Tahvonen (17 v.) ja 
vuoden retkikummina Lohjalainen Esa Aaltonen. Molemmat vakuuttivat valitsijat aktiivisuudellaan ja 
reippaalla asenteellaan lintuharrastusta ja muita harrastajia kohtaan! 

Lue lisää: http://www.birdlife.fi/tiedotteet/ 
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Lintuharrastusta keväästä syksyyn – Retkimuistoja vuoden varrelta 

 Kevätretken helminä idänuunilintu ja lampiviklo 

 

 

 

 

 

 

 
 Rihtniemen lintulava ahkerassa käytössä 

 

 

 

  

 

 

 
 Syksyä vastaanotettiin Kylmäpihlajan retkellä 

 

  

 

Kristiinankaupungin kevätretkeläiset ryhmäkuvassa. 
Takarivissä asiantuntevat oppaat Iikka Iivonen ja Kari 
Korhonen.  Kuva: Tarja Pajari. 

Ruuhkaa Rihtniemen lintulavalla. Perinteiselle 
staijikalliolle pystytetyltä lavalta on hyvä näkyvyys 
merelle ja parempi tuulensuoja kuin korkeassa 
tornissa. Kuva: Juha Salminen. 

Aamustaijilla majakan juurella. Kylmäpihlajan 
syysretkellä oli mukana 18 osallistujaa ja kyyti järjestyi 
yhteistyössä Meripelastusyhdistyksen kanssa. Kuva: 
Tarja Pajari. 

RSLH:n kevätretki suuntautui tänä vuonna 24.5. Kristiinankaupungin 
legendaarisille lintusaarille. Päivä aloitettiin klo 4:45 aamustaijilla 
Ljusgrundissa, mistä laji- ja elislistoillekin napsahti idänuunilintu. 
Verkkoihin asti iduli ei ennättänyt, mutta mm. peippoja ja rautiaisia 
päästiin ihmettelemään kädestä pitäen. Muutto oli merellä hiljaista, 
mutta kevään ensimmäinen mehiläishaukka ja muutamat kuikat ja 
kaakkurit piristivät aamua kummasti. Odotukset olivat korkealla kun 
lähdimme iltapäiväksi Trutklobbarnalle, eivätkä turhaan. Harmaa- ja 
ristisorsien ihailun, yölaulajakautta aloitelleen viitakerttusen ja yli 
25-vuotiaaseen merikihumammaan tutustumisen jälkeen pärähti, 
kun kahden liron seurassa lentoon nousi lampiviklo! Lentokierroksen 
jälkeen lintu laskeutui hienosti näytille, varmistaen monelle eliksen. 

Rihtniemi on perinteisesti yksi RSLH:n alueen parhaita merellä 
tapahtuvan muuton ja saaristolinnuston havainnointipaikkoja, joka 
on kaiken lisäksi saavutettavissa maitse. Viime vuonna Rihtiksen 
lintuharrastusmahdollisuudet paranivat oleellisesti, kun korkea torni 
sai rinnalleen matalamman mutta samalla tuulensuojaisemman 
lintulavan. Lava on aktiiviharrastajien kesken otettu hyvin vastaan, 
ja kuuleman mukaan lavalla käy säännöllisesti myös yleisöä ja vasta 
harrastustaan aloittelevia lintujenystäviä. 7,5 metriä leveälle lavalle 
myös mahtuu helposti isompikin porukka. Tänä syksynä lavalta on 
seurattu mm. ennätysmäistä kihumuuttoa; pelkästään syys- ja 
lokakuussa Rihtniemestä käsin havaittiin muuttavina peräti 8 
leveäpyrstökihua, 6 merikihua ja 50 määrittämätöntä kihua. 

Meripelastusalus Hoppe sai 18.10. poikkeuksellisen toimeksiannon, 
kun sen kyytiin kapusi joukko kaukaiselle majakkasaarelle vakaasti 
matkaavia lintuharrastajia. Viikkoa aikaisemmin revennyt allimuutto 
(ks. Poimintoja lintusyksyltä 2014,  sivu  6-7)  oli  nostanut  myös  
syysretkiodotukset korkealle, mutta retkipäivänä vallinnut leppeä 
etelänpuoleinen tuuli ei arktisia muuttomatkalaisia liikkeelle saanut. 
Aamustaijin mielenkiintoisimmiksi jäivät kolme silkkiuikkua, pari 
kuikkaa, kaakkuri ja sulkasatoinen nuori haahkakoiras. Lisäksi 
päästiin ihmettelemään talvipukuista nuorta riskilää, naapuri-
saaressa aktiivisesti saalistavaa tuulihaukkaa ja aivan yksinään 
majakkasaarelle eksynyttä pyrstötiaista. Kahlaajia ei tällä kertaa 
löytynyt - meriharakan sijaan saaressa oli aivan tavallinen harakka. 

Tekstit: Tarja Pajari. 
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Vuoden Lintu 2014 – Laulujoutsen 

 Laulujoutsenen pesimäkantaa selvitettiin Rauman seudulla 

On tullut aika kertoa muutama sananen joutsenkartoituksen tuloksista. Projektin tärkein painopiste on ollut 
päästä selvyyteen maamme pesimäkannan tämänhetkisestä koosta. 

Edellisen kerran kansallislintumme oli Vuoden lintu 2004. Joutsenilla oli juuri tuolloin kannankasvu päässyt 
vauhtiin, kannanarvion oltua samaan aikaan työn alla olevassa Rauman Seudun Lintuatlaksessa 20–25 
paria. 

10 vuotta sitten ei merialueelta juuri löytynyt pesintöjä, mutta nyttemmin sopivien järvien ja suolampien 
tultua jo vallatuiksi, joutsen on siirtynyt myös merenlahdille suorastaan yllättävän voimallisesti: Tiiraan 
kirjattiin yhteensä 11 poikasia tuottanutta meripesintää meidänkin alueeltamme. 

                          Kuva: Jan Södersved 

 

 

Varmistettuja pesintöjä, eli havaittu poikue tai emo hautomassa, löytyi kaikkiaan 24. Näiden lisäksi 
vaikeammin tulkittavia pesimättömiä pareja tavattiin kymmenkunta, ja kun vielä ottaa huomioon, että 
pesintöjä jäi myös piiloon, voi varovaisestikin arvioida vuoden 2014 pesimäkannaksi 35–40 paria. 

Suuret kiitokset kaikille joutsenhavaintoja tehneille, ja jos on epävarmuutta, ovatko kaikki havisvihon 
joutsenet jo Tiirassa, kannattaa asia tarkistaa viimeistään nyt. Kiitokset Ville Vaskolle, joka kokosi 
Raumaverkkoon kattavan järvilistan. Länsi-Suomessa ollut jousenjuttu oli myös suurena apuna, sitä kautta 
löytyi ilahduttavasti pesintöjä etenkin Pyhärannan suunnalta. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla Hirslahden 
seitsenpäisestä joutsenpoikueesta, joka oleili vielä lokakuussa täysilukuisena synnyinlahdellaan, levähtäen 
välillä pesäkummulla. 

Seppo Kivislahti, joutsenvastaava  

Kunta Paikannimi J/M Poikasia   Kunta Paikannimi J/M Poikasia 

EURAJOKI Lutanjärvi J 6   RAUMA Haapasaari, Ruikankari M 5 

  Vuonajärvi J 3     Nurmenlahti M 2 

  Kurkkarinsalmi M 4     Sorkanlahti M 6 

  Pihlauksenmaa M 6   Yhteensä RA 11 53 

  Santalahdensalmi M 4   PYHÄRANTA Reilanjärvi J 5 

Yhteensä EJ 5 23     Tiirojärvi J 2 

RAUMA Harejärvi J -     Valkamanjärvi J - 

  Lamminjärvi J 8     Hirslahti M 5 

  Ojajärvi J 5     Nihtiö, Hylkkarrat M 5 

  Otajärvi J 4     Nihtiö, Härkäniemenkarit M 6 

  Pitkäjärvi J 7     Reila, Kaunissaarenlahti M 1 

  Rapajärvi J 7     Santtio, Kiuaskari M 5 

  Saarnijärvi J 4   Yhteensä PY 8 29 

  Äyhönjärvi J 5   YHTEENSÄ RAUMAN SEUTU 24 105 
                  

 

Taulukko 1. Laulujoutsenen varmistetut pesinnät Rauman seudulla vuonna 2014. J/M-sarake ilmaisee, onko kyseessä järvi- vai meri-
pesintä. Viimeinen sarake ilmoittaa kunkin reviirin havaitun poikastuoton. 
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Syksy 2014 Rauman seudulla – Ennätysmuutoista vaisuihin vaelluksiin 

 Poimintoja lintusyksyltä 2014 

Syksyyn 2014 mahtui RSLH:n alueella useita hyviä muuttopäiviä sekä muutamia yllätyksiäkin. Koko 
Suomessa havaittiin tänä syksynä ennätysmääriä leveäpyrstökihuja. Myös Rauman seudulla päästiin 
näkemään tätä normaalisti Raumanmeren rannoilla hyvin harvinaista vierasta. Ensimmäinen 
leveäpyrstökihu nähtiin Rihtniemessä 27.9. Kaikkiaan syksyn aikana ilmoitettiin havaintoja 12 yksilöstä. 
Lähes kaikki havainnot (9 yksilöä) tehtiin luonnollisesti Rihtniemessä.  

 

11.10. päästiin Kylmäpihlajassa nauttimaan 
ennätysmäisestä allimuutosta. Kaikkiaan 
kello 08:30–12:30 saaren ohitti 27 475 allia. 
Näin yli kahdenkymmenen vuoden takainen 
vanha ennätys (12.10.1993 19 520 yksilöä 
Rihtniemessä) siirtyi historiaan. Allien 
muutto keskittyi vain tähän yhteen päivään. 
Edellisenä päivänä oli nähty 250 ja 12.10. 
nähtiin vain 38 allia!  

 
 
Valkoposkihanhia laskettiin kaupunkialueelta vähemmän kuin edellisinä vuosina, enimmillään 12.8. 
Paroalhossa laidunsi 253 yksilöä.  25.–26.10. kolmatta kertaa järjestetyssä Joutsenbongauksessa 
alueeltamme löytyi 430 laulujoutsenta. Suurin kertymä laskettiin Eurajoen Koivuniemessä, jonne oli 
kerääntynyt 245 yksilöä. Kurkien muutto pääsi livahtamaan tänä syksynä lähes kokonaan ohi raumalaisten 
kiikareiden, paras kertymä laskettiin Kouklonkulmalla 21.9. (350p), ja muuttajia meni eniten 30.9., jolloin 
Kauklaisissa laskettiin 240 riukukoipea.  

 

 

 

i 

 Alli muu  ennätysmäises  11.10.2014.  
Kuva: Kalle Haapala 

 Valkoposkihanhen loppukesäinen kanta oli tänä vuonna viime vuosia pienempi.  
Kuva: Kalle Haapala 
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 Pyrstö ainen vaelsi yli tuhannen yksilön voimin. 
 Kuva: Kalle Haapala 

 Pyrstötiainen vaelsi yli tuhannen yksilön voimin. 
 Kuva: Kalle Haapala 

Syksy oli varsin vaisu lähes kaikilla 
vaelluslajeilla. Alueemme parhaalla 
vaelluslintupaikalla eli Rihtniemessä 
laskettiin parhaimmillaan talitiaisia 55 
(17.10.), sinitiaisia 134 (8.11.) ja hömötiaisia 
125 (5.10.) yksilöä. Pyrstötiaisella sentään oli 
hiukan intoa vaellukseen: syksyn 
yhteismäärä kohosi yli tuhannen yksilön ja 
paras päiväsumma laskettiin 5.10., jolloin 
Kylmäpihlajassa muutti 216 pyrstäriä. Myös 
puukiipijöitä oli varsinkin ulkosaaristossa 
normaalia runsaammin, esimerkiksi 1.10. 
Kylmäpihlajassa 11 puukiipijää.  

 
Käpytikat eivät vaeltaneet tänä syksynä lainkaan, vain muutamia havaintoja tehtiin ulkosaaristossa. 
Hiiripöllöjä havaittiin syksyn aikana vain yksi. Närhellä oli jonkinlainen vaellus mutta ilmeisesti ”vääristä” 
havainnointipaikoista johtuen se jäi alueellamme lähes kokonaan havaitsematta. Paras päiväsumma 
kirjattiin Rihtniemessä 1.10., jolloin muutti 61 yksilöä. Esimerkiksi Kinnon vanhalla kaatopaikalla sekä 
Pitkäjärven kallioilla olisi ollut ehkä mahdollisuudet nähdä hienojakin närhimuuttoja. Pähkinähakkeja 
puolestaan ilmoitettiin syksyn aikana 14 yksilöä. Käpylinnut olivat lähes kokonaan kadoksissa. 
Kirjosiipikäpylintuja ilmoitettiin  kaksi yksilöä. 

 
Harvinaisuuksien suhteen syksy ei leveäpyrstökihuja lukuun ottamatta paljon poikennut ”normaali” 
syksyistä. Harvalukuisista lajeista havaittiin mm. muuttohaukkoja ainakin 14 yks., kaksi heinäkurppaa ja 
pikkusieppoja mukavasti yli kymmenen lintua. Pikkuharvinaisuuksia puolestaan edusti 5 taigauunilintua ja 
1-2 isokirvistä,  sirosuohaukka sekä 14.9. Unajanlahdella muuttanut tiibetinhanhi.  

 
Tätä kirjoittaessa pihlajat notkuvat vielä 
punaisina marjojen paljoudesta ja odottavat 
lintuharrastajien kanssa marjalintujen 
massojen saapumista. Taviokuurnia on jo 
näkynyt mukavasti, yht. 455 yksilöä. Talvisia 
rastasparvia kannattaa aina katsoa tarkasti 
mahdollisten yllätyslajien toivossa.  

 

 

 

 

 

 

Kalle Haapala, aluevastaava  

 Taviokuurnien huippuesiintyminen lienee vasta 
tulossa. Kuva: Kalle Haapala 

Lopuksi: Muistakaa merkitä Tiiraan loppusyksyn ja ensi talven 
aikana mahdollisimman tarkasti marjalintuhavainnot! 
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Talvilinturuokinta – hauskasta harrastuksesta takapihan tieteeseen 

 Suomen suosituin lintuharrastuksen muoto! 

Ilmojen viiletessä tuhansissa suomalaiskodeissa aletaan valmistautua talveen erikoisella tavalla. Kellariin 
kesäksi unohdettu lintulauta kaivetaan esiin ja ripustetaan pihapuuhun. Samoihin aikoihin lähimarketin 
hyllyltä alkaa jokapäiväisten ruokaostosten lisäksi tarttua mukaan kilokaupalla siemeniä ja pähkinöitä. 
Kauralyhde ja rasvainen siemenmakkara tai ihrankappale ovat piste i:n päällä. Nyt linnut voivat tulla. 
 
Ja linnuthan tulevat. Päivän aikana ruokintapaikalla voi käydä kymmeniä lintuyksilöitä, ja lajeja pääsee 
helposti näkemään paljon enemmän kuin vaikkapa talvisella metsäretkellä. Tuttujen tiaisten ja 
viherpeippojen lisäksi yhä useammalla lintulaudalla vierailee talvisin myös korea tikli tai jopa 
nokkavarpunen. Syksyllä ruokinnat houkuttelevat muuttojoukkojen viimeisiä viivyttelijöitä, ja keväällä 
niiden äärelle kerääntyy usein takatalven yllättämiä ensimmäisiä muuttolintuja. 
 
Talvinen linturuokinta on Suomen suosituin lintuharrastuksen muoto, jonka parissa viihtyvät niin nuoret 
kuin vanhat. Yksi ehkä harrastaa ruokintaa Varpusen joululaulun sanat ja pyyteetön avunanto mielessään, 
toinen taas yksinkertaisesti nauttii lintujen eloisasta liikehdinnästä heti keittiönikkunan ulkopuolella. 
Ylipäätään ihmiset nyt vain tuppaavat tykkäämään linnuista! Ihan kylmiltään ruokintaa ei kuitenkaan 
kannata aloittaa, vaan tutustua vaikkapa BirdLife Suomen kattaviin talviruokintaohjeisiin osoitteessa 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml 
 

 Tärkeimmät vinkit lintujen ruokkijalle 

 MITÄ? Puhdasta ja ei-pilaantunutta, mahdollisimman energiapitoista ravintoa. Suosituimpia 
ovat auringonkukansiemenet, maapähkinät ja erilaiset rasvaseokset. 

 
 MITEN? Paras vaihtoehto on helposti siivottava ja täytettävä ruokinta-automaatti. Huomaa, 

että linnut eivät saa päästä ulostamaan ruoan joukkoon, jolloin taudit leviävät nopeasti. 
 

 MILLOIN? Yleisenä ohjeena ruokinta kannattaa aloittaa maan jäätyessä tai peittyessä lumeen 
ja jatkaa sitä mielellään keskeytymättä kevääseen ja maan sulamiseen asti. 

 
Tautien leviämisen ehkäisemiseksi on lisäksi hyvä huolehtia ruokinta-automaatin hygieniasta ja siivota 
ruokintajätteet aika ajoin myös maasta automaatin alta. Automaatin paikkaa voi myös välillä vaihtaa. 
Kuokkavieraita, kuten oravia tai kissoja, voi torjua vaikkapa kanaverkolla, josta pikkulinnut pääsevät läpi. 
Älä sijoita ruokintaa aivan rakennusten viereen, jotta linnut eivät jotakin pelästyessään lennä päin 
ikkunoita. Huomaa myös, että taloyhtiöillä voi olla omat ohjeensa lintujen ruokinnasta. Lisäksi kuntien ja 
kaupunkien viheralueilla tapahtuvaa ruokkimista koskeva säännöstö vaihtelee paikkakunnittain. Säännöt 
selvittämällä ehkäiset kiistat naapurien ja viranomaisten kanssa!  

 Havainnot hyötykäyttöön? 

Ruokintapaikat ovat mielenkiintoisia myös lintututkimuksen näkökulmasta. Jos haluat tehdä takapihallasi 
kansalaistiedettä ja varmistaa havaintojesi päätymisen hyötykäyttöön, voit osallistua omalla ruokinnallasi 
ruokintapaikkaseurantaan tai vaikkapa Pihabongaukseen. Lisätietoja löydät seuraavista osoitteista: 
 

http://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml 

 

Tekstit: Tarja Pajari. 
Kuva: www.lintuvaruste.fi 
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Lintuharrastajan talvipuuhat tutuiksi – Testaa tietosi! 

 Lintuharrastusta talvella – yhdistä sanat oikeaan kuvaukseen! 

Nyt ovat lintuharrastajan talvipuuhat menneet pahan kerran sekaisin! Testaa harrastustietämyksesi ja 
katso, löydätkö kullekin talviselle harrastusmuodolle (1.-6.) oikean kuvauksen (a.-f.). Oikeat vastaukset on 
piilotettu tämän jäsentiedotteen viimeiselle sivulle (s. 12).  
 
1. Talvilintulaskenta  a. Talvisen lintuharrastuksen piristykseksi järjestettävä koitos, jossa 

talven aikana yritetään havaita mahdollisimman monta lintulajia. 
Taustalla paikallinen lintuyhdistys. 

 
2. Pihabongaus  b. Suomen suosituin lintuharrastuksen muoto, jossa lintuja on helppo 

havainnoida ja samalla kokea auttavansa siivekkäitä selviytymään 
kylmästä ja pimeästä vuodenajasta. 

 
3. Talvikisa  c. Talvista hyötyretkeilyä, jolla selvitetään talvilinnuston levinneisyyttä 

ja runsautta tietyn reitin varrella eri elinympäristöissä syys-, keski- ja 
kevättalvella. Taustalla Luonnontieteellinen keskusmuseo. 

 
4. Ruokintapaikkaseuranta  d. Tunnin kestävä hauska ja helppo talvisen linnuston ja lähiluonnon 

tarkkailutapahtuma tammikuun lopulla. Taustalla BirdLife Suomi. 
 

5. Marjalintuvaellus  e. Syksyinen lintujen liikehdintä, joka usein tuo eksoottisia ja värikkäitä 
Lapin tuliaisia myös eteläisen Suomen talvilinnustoon. Taustalla 
vuosittain vaihtelevat luonnonolosuhteet. 

 
6. Talviruokinta  f. Omalla takapihalla läpi talven toteutettavaa lintututkimusta, joka 

antaa mielenkiintoista lisätietoa linnuston muutoksista ja eri lajien 
runsaussuhteista. Taustalla Luonnontieteellinen keskusmuseo. 

 
 

 Tutkittu juttu! 

Talvilintulaskennat, ruokintapaikkaseurannat ja Pihabongaus ovat kaikki parantaneet ymmärrystämme 
talvisesta linnustosta. Testaa ovatko tietosi ajan tasalla ja yhdistä kukin tiedonjyvä (a.-e.) oikeaan lintulajiin 
(A.-E.). Oikeat vastaukset löydät viimeiseltä sivulta. 
 
A. Sinitiainen a. Ruokintapaikkaseurannan yleisin laji, joka on tavattu joka talvi 

jokaisella seurantapaikalla. 
 

B. Pähkinänakkeli b. Istutettu laji, joka ei selviä Suomen talvesta ilman ruokintaa. 
 

C. Varpunen c. Talviruokinnasta selvästi hyötynyt laji, joka nyt kuuluu jo 
ruokintapaikkojen neljän yleisimmän lajin joukkoon. 

 
D. Fasaani d. Harvinainen talvinen vaellusvieras Siperiasta; viimeinen 

suurvaellus koettiin syksyllä 1995. 
 

E. Talitiainen e. Etenkin kaupunkien ruokinnoilla viihtyvä laji, jonka runsaus 
vähenee jatkuvasti kaikkialla Suomessa. 

 
 

 

Tekstit: Tarja Pajari. 
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Lasten puuhanurkka – Lintujen puuhat tarinaksi 

 Mitä kaikkea linnut touhuavat? Kirjoita tarina! 

Tutki kuvaa ja siinä olevia lintuja. Mitä kaikkea ne oikein touhuavat? Kirjoita kuvan perusteella tarina 
lintujen puuhista ja lähetä se 31.12.2014 mennessä osoitteeseen rslh@birdlife.fi tai postitse osoitteeseen 
Rauman Seudun Lintuharrastajat ry., c/o Tarja Pajari, Polttimonkatu 12 A 1, 26100 Rauma. Muista mainita 
kirjoittajan nimi ja ikä, sekä jokin yhteystieto. Kaksi hauskinta tarinaa palkitaan Helmikuun Lintuillassa 
BirdLife Suomen lintupinssillä ja Pöntöt ja linnut -opaslehtisellä! 

 

 

Piirroskuva: Waltteri Kantonen, 10 v. 
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Määrityspähkinä – tunnistatko nämä? 

 Lintu edestä, lintu takaa 

Useimmat linnut on helppo tunnistaa, kun ne kököttävät hiljaa paikallaan ja vielä sivuttain, kuten 
lintuoppaan kuvassa. Hankalammaksi oikean lajin löytäminen menee, kun siivekäs sitkeästi tarjoaa 
tarkkailijalle pelkkää keulaa tai peräsintä, peittäen jonkin oleellisen tuntomerkin. Eikö kuulosta tutulta? Nyt 
voit testata, tunnistatko nämä hankalat tapaukset! 

 

 

 

  

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 

Kuvat: Tarja Pajari 

Lähetä vastauksesi 30.11. mennessä osoitteeseen 
rslh@birdlife.fi tai postitse osoitteeseen Rauman 
Seudun Lintuharrastajat ry., c/o Tarja Pajari, 
Polttimonkatu 12 A 1, 26100 Rauma. 

Ilmoita vastauksessasi lintulajit 1.-5., nimesi ja 
jokin yhteystieto. Mainitse myös ratkaiseva 
tuntomerkki, johon kunkin määrityksesi perustit. 

Oikein vastanneiden kesken arvotaan joulukuun 
lintuillassa 1 kpl BirdLifen havaintovihkoja, 1 kpl 
Pöntöt ja linnut -oppaita ja 1 kpl joutsenpinssejä. 
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Tapahtumakalenteri 

 RSLH:n loppusyksyn tapahtumia 

1.12.–28.2. Talvikisa. 
Leikkimielinen kisa innostaa linturetkille myös vuoden hiljaisimpana aikana. Lähde mukaan harrastusvuosiin 
katsomatta! Kisa käydään yksilökisana (ei joukkueina) ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja kotisivujen 
Harrastus > Kisat -osiosta ja kisatoimikunnalta (Juha Wallin, wallin@dnainternet.net, 044 505 8222). Kisan 
purku Lintuillassa su 1.3.2015. 

La 6.12. Itsenäisyyspäivän kisa klo 08-16. 
Itsenäisyyspäivän vastaanottoa odotellessa voi vielä virittyä kisatunnelmaan. Itsenäisyyspäivänä 
järjestettävään 8h koitokseen voi osallistua yksin tai joukkueena. Ilmoittautumiset 5.12. mennessä 
kisatoimikunnalle (Juha Wallin, wallin@dnainternet.net, 044 505 8222). Kisan purusta ilmoitetaan erikseen. 

Su 7.12. Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla. 
Raimo Sundelin: kuviteltuja lintuja Selkämereltä Serengetiin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

 Kevät 2015 

Su 4.1. Lintukoulu klo 17:00 ja Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla. 
Lintukoulussa aiheena ”Talvilintujen tunnistaminen” (Tarja). Lintuillan aihe ilmoitetaan myöhemmin – seuraa 
kotisivuja, Raumaverkkoa, Facebookia ja paikallislehtien ilmoituksia! 

La 24.1. Pihabongaustapahtuma Seminaarin puutarhalla klo 11–13. 
Lauantaina 24.1. klo 11–13 yleisölle avoin Pihabongaustapahtuma 
Seminaarin puutarhalla (Satamakatu 4). Mehu- ja piparitarjoilu. 
Tervetuloa tarkkailemaan lintulaudan vieraita lintuoppaiden seurassa! 
Itse Pihabongaus jatkuu vielä su 25.1. – osallistu myös omalla pihallasi 
tai muulla sopivalla paikalla tunnin ajan joko la tai su! 

Su 1.2. Lintukoulu klo 17:00 ja Lintuilta klo 18:00 Uotilan nuorisotalolla. 
Lintukoulussa aiheena ”Lintukuvausta aloittelijoille” ja vierailevana opettajana raumalainen lintu- ja 
luontokuvaaja Ari Ahlfors. Lintuillassa julkistetaan lasten tarinakilpailun voittajat! Lintuiltaesitelmän aihe 
ilmoitetaan myöhemmin – seuraa kotisivuja, Raumaverkkoa, Facebookia ja paikallislehtien ilmoituksia! 

Su 1.3. Lintukoulu klo 17:00 ja sääntömääräinen kevätkokous klo 18:00. Kokouksen jälkeen talvikisan 
purku ja määrityskisa. 

Lintukoulussa aiheena ”Pöllöjen keväiset äänet” (Tarja). Kevätkokouksen alussa kahvitarjoilu. Kokouksen 
(noin 30 min) jälkeen selviävät Talvikisan tulokset, ja ilta päätetään kutkuttavaan määrityskisaan. Tervetuloa! 

Pönttöpaja, pöllöretki ja hanhiretki maalis-huhtikuussa yhteistyössä Rauman Seudun Luonnonystävien 
kanssa. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Raumaverkossa, Facebookissa tai paikallislehdissä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys 


