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Kesän kiireinen maastokausi on ohi ja syysmuu-

ton hiipumisenkin voi jo aistia metsien hiljentyessä 

ja peltojen ja vesistöjen tyhjentyessä. Nyt on hyvä 

aika pysähtyä katsastamaan kaikkea vuoden aikana 

tapahtunutta. 

RSLH:n vuosi alkoi erinomaisen hyvin, kun saim-

me BirdLife Suomelta arvokkaan tunnustuksen te-

kemästämme työstä: meistä tuli Vuoden lintuyhdis-

tys 2012. Nimityksen nostaman innostuksen voimin 

toimintaa kehitettiin ja uusia toimintatapoja ideoi-

tiin edelleen, mikä toivon mukaan on palvellut 

myös jäsenistön tarpeita ja lisännyt kiinnostusta 

harrastusta kohtaan. Erityisenä kehityskohteena on 

ollut nuorisotoiminta, joka oli myös yksi BirdLifen 

nimitysperusteista. 

Tapahtumantäyteinen kevät lintukouluineen ja 

torni-iltoineen vaihtui lähes huomaamatta lintujen 

pesinnän aloitukseen, tuoden mukanaan uusia 

haasteita. Sekä Vuoden lintu -projekti että Rauman 

saariston IBA-alueella tehtävät laskennat alkoivat 

työllistää lintuharrastajia toden teolla. Apua saatiin 

muualtakin: Rauman kaupunki osti osan saaristolin-

tulaskentatyöstä ja yhdistyksen ensimmäinen työ-

harjoittelija avusti mustakurkku-uikkukartoituksissa. 

Näistä hankkeista voit lukea lisää tästä jäsentie-

dotteesta! 

Kaiken kartoittamisen ohella on tietenkin pitänyt 

vielä ehtiä rengastaa, kuunnella yölaulajia, osallis-

tua linturalliin, polkea RSLH:n Kilometrikisajoukku-

eessa tai retkeillä muuten vaan – ja ehkä jossain 

välissä vielä vähän nukkuakin. Ahkeralle maastojy-

rälle kesä on aina hektinen ja niin kovin lyhyt, lin-

nunpojat kun kasvavat tunnetusti melko ilmiömäis-

tä vauhtia ja pesintä on monelta lajilta ohi hujauk-

sessa.  

Ennen kuin kesän päälle ehtii edes huokaise-

maan, alkaa jo syysmuutto. Kahlaajat ovat ensim-

mäisinä liikkeellä, ja syyskuus-

sa Suomen tyhjentyminen on 

käynnissä jo useimmilla laji-

ryhmillä. Tänä vuonna yhdeksi 

parhaista muuttopäivistä muo-

dostui 24.9. jolloin kymmenet 

tuhannet kurjet ja tuhannet 

sepelkyyhkyt liikehtivät länsi-

rannikkoa pitkin kohti etelää. 

Muuttoa ohjaava sää on syk-

syisin oikukas, ja yksi RSLH:n 

tapahtumakalenterin koho-

kohdista, Majakoiden taisto, jouduttiin perumaan 

kovan tuulen ja aallokon takia. Viikkoa myöhemmin 

syysretkeläiset kuitenkin pääsivät Säpin majakka-

saarelle mitä hienoimmassa tyvenessä. 

Nyt syysmuuttajien pääjoukot ovat jo ehtineet 

Suomen rajojen ulkopuolelle ja jäljellä on enää rip-

peitä ja itsepäisimpiä viivyttelijöitä. Vielä on kuiten-

kin nähtävää. Monen itäisen tai kaakkoisen harvi-

naisuuden eksyminen iloksemme on edelleen mah-

dollista, ja vaelluslintujen kuten tilhien, tikkojen ja 

pöllöjen määrät ovat kasvussa. Talven tullen retkei-

lymotivaatiota voi hakea myös RSLH:n perinteisestä 

Talvikisasta ja Itsenäisyyspäivän kisasta, ja tammi-

kuussa jatkuu Lintukoulu uusin kujein. 

Seuraavaa maastokautta ei liene koskaan liian 

aikaista mietiskellä, ja ensi vuoden retkikohteiden 

valinnan tueksi on tarjolla uudenlaista apua: RSLH:n 

lintupaikkakalenteri antaa vinkin retkikohteesta jo-

kaiselle kuukaudelle! Lisätietoa kalenterista ja sen 

myynnistä löydät tästä jäsentiedotteesta! 

Vielä on hyvää aikaa suunnata saaristoon, lintu-

torneille tai retkeilyreiteille nauttimaan syksyn kir-

peydestä ennen lintumaailman hiljentymistä talvi-

kuukausiksi – joka päivä on lintupäivä! 

Hyviä syysretkiä!    

Tarja Pajari 
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Raumaverkko on yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista, jolla tiedotetaan toiminnasta 

ja keskustellaan alueen ajankohtaisista lintutapahtumista. Lista on kaikille avoin ja 

ilmainen, ja sille pääset liittymään lähettämällä sähköpostia listan ylläpitäjälle Veli 

Puputille vpuputti@gmail.com  

Lisäohjeita yhdistyksen nettisivuilla www.rslh.info. 

Miten SINÄ voisit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan 

Jos haluat vaikuttaa RSLH:n toiminnan kehittämiseen, juuri nyt on oikea aika tuoda ideasi esille! Ensi 
vuoden toimintasuunnitelmaa laaditaan parhaillaan, ja kaikki ennen syyskokousta esitetyt ehdotukset 
otetaan huomioon. Kerro siis, minne haluaisit retkelle tai millaista toimintaa juuri sinä haluaisit 
yhdistyksen järjestävän. 

Tai haluaisitko olla peräti mukana järjestämässä tapahtumia? Ensi vuoden hallitus ja muut toimi-
henkilöt valitaan loppuvuoden aikana! Tule siis rohkeasti mukaan syyskokoukseen 4.11. ja ilmoita 
kiinnostuksesi! Uusia tekijöitä ei ole koskaan liikaa, joten jokaiselle vapaaehtoiselle on varmasti paikka 
tarjolla. Tervetuloa mukaan! 

Liity raumaverkkoon! 

Tykkää meistä Facebookissa! 

   Rauman seudun lintuharrastajilla on sivu Facebookissa. Voit jakaa sivulla lintuaiheisia kertomuksiasi ja 

valokuvia. Sivuilla on luvassa kilpailuja, hauskaa lintutietoutta, tietoa tulevista tapahtumista ja paljon 

muuta mukavaa! Tervetuloa mukaan sivustolle! 
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 RSLH:n lintupaikkakalenteri on myynnissä 

 

Rauman Seudun Lintuharrastajien 

seinäkalenteri vuodelle 2013 on nyt myynnissä! 

 

Kalenteri toimii jokaisen lintuharrastajan 

kätevänä seinäkalenterina. Se sisältää 

suomalaiset nimipäivät ja kansalliset juhlapäivät 

sekä lintuharrastajalisänä BirdLifen tärkeimmät 

valtakunnalliset lintutapahtumat! 

 

Kalenteri on enemmän kuin pelkkä 

seinäkalenteri, sillä joka kuukaudelle esitellään 

ajankohtainen lintupaikka Rauman seudulta. Mukana on myös kartta helpottamaan retkikohteelle 

suunnistamista. Lisäksi esitellään lintuharrastusta ja Rauman Seudun Lintuharrastajat ry:n toimintaa. 

 

Kuukauden kuvana on luonnollisesti paikkaan ja kuukauteen liittyvä näyttävä lintukuva. Lintukuvia 

ovat kalenteriin lahjoittaneet paikalliset lintu- ja luontokuvaajat Ari Ahlfors, Raimo Sundelin, Altti Salo, 

Hannu Huovila, Kalle Haapala ja Seppo Kivislahti. 

 

Mikä parasta, kalenterin tuotto käytetään paikalliseen 

linnustonsuojeluun Rauman seudulla! 

 

Kalenterin hinta ei päätä huimaa, ja jos tilaat useamman 

kappaleen samalla kertaa, hinta laskee tilatun määrän 

mukaan seuraavasti: 

 

1 kpl 10 € ( + postimaksu 1,40 €) 

2 kpl 9 € / kpl ( + postimaksu 2,80 €) 

3 kpl tai useampia 8 € / kpl ( + postimaksu 2,80 € / 3 kpl, 

4,20 € / 4-6kpl, 7,00 € / 7-12 kpl) 

 

Postimaksut määräytyvät postin hinnaston mukaan. 

 

Tilauksia ottaa vastaan Kirsi Reponen ensisijaisesti 

sähköpostilla kerepo(at)utu.fi mutta myös puhelimitse 050 

325 2267. Lisäksi kalentereita on myynnissä yhdistyksen 

loppuvuoden Lintuilloissa 4.11. ja 2.12. 

 

 

Tue paikallista linnustonsuojelua – samalla kalenteri on kiva idea isänpäivän ja joulun 

varalle! Se on lahja, josta on iloa koko ensi vuoden ja hyötyä retkillä vielä myöhemminkin!  
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Kansainvälisesti tärkeän lintualueen pesimälinnustoa selvitetty 
IBA-alueiden eli kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden linnusto kartoitetaan säännöllisin väliajoin, 

jotta niiden suojeluarvo voidaan turvata myös tulevaisuudessa. RSLH:n toimialueen ainoa IBA-alue, 
Rauman-Luvian saaristo, oli tänä vuonna selvitysvuorossa. Rauman kaupunki tilasi keskisestä 
saaristosta linnustoselvityksen, jonka teki kesällä 2012 lintuharrastaja ja biologian opiskelija Tarja 
Pajari. Selvityksen tulokset raportoidaan myös BirdLife Suomelle, jolloin ne palvelevat IBA-seurantaa! 
Lisäksi osa tuloksista täydentää Luonnontieteellisen keskusmuseon saaristolintulaskentoja, joita 
alueella on tehty viimeksi vuonna 1998.  Yhteenveto selvityksestä on luettavissa osoitteessa http://
www.rauma.fi/ymparisto/saaristo_linnut2012_TarPaj.pdf 
 
 
MAALI-hanke pyörähti käyntiin Satakunnassa RSLH:n ja PLY:n yhteistyönä 

Raumalaiset ja porilaiset lintujen suojelusta kiinnostuneet aktiivit istuivat elokuun lopulla saman 
pöydän ääreen ja alkoivat vihdoin suunnitella MAALI-hankkeen käynnistämistä toden teolla. Kyseessä 
on BirdLife Suomen käynnistämä maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden kartoitus, jonka paikalliset 
lintuyhdistykset toteuttavat. Satakunnassa hanke on toistaiseksi edennyt hitaasti, osin johtuen 
maakunnan jakaantumisesta kahden eri yhdistyksen toimialueisiin. Nyt kuitenkin päästiin eteenpäin ja 
saatiin hahmoteltua Satakunnan kattavaa kriteerilajilistaa, jonka perusteella parhaat lintupaikat 
valitaan. Onneksi tiedot maakunnan linnustosta, varsinkin Rauman seudulla, ovat melko hyvät ja Tiiran 
havaintotietojen avulla päästään melko pitkälle. Hyvän pohjan tarjoaa myös Luontotietoa 
tuulivoimatuotantoon Satakunnassa -hankkeen puitteissa teetetty isojen lintujen levähdysalueiden 
kartoitus, jossa niin ikään hyödynnettiin Tiira-aineistoa. Talven ja kevään aikana selviää, millä alueilla 
mahdollisesti tarvitaan vielä täydennyskartoituksia. Silloin kaikkien lintuharrastajien apu on tarpeen, ja 
on hyvä syy lähteä retkeilemään uusille alueille!  
 
 
Mustakurkku-uikun pesimäkanta kartoitettiin paremmin kuin koskaan 

 Vapaaehtoiset lintuharrastajat, Vuoden lintuun tykästyneet 
mökkiläiset ja muut havaintojaan ilmoittaneet ovat tänä vuonna 
tehneet arvokasta työtä uhanalaisen mustakurkku-uikun 
pesimäkannan selvittämiseksi Rauman seudulla. Ponnistus oli osa 
BirdLife Suomen valtakunnallista projektia lajin runsauden ja 
pesinnän onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi. 
Yhteenveto Eurajoen, Rauman ja Pyhärannan alueen mustakurkku

- uikuista on nyt valmistunut ja löydät sen tästä jäsentiedotteesta! 
 
 
Monen tekijän yhteistyönä jalostui hieno tapahtumaidea 

Yhteistyö oli avainsana, kun kolme länsirannikon lintuyhdistystä (PLY, RSLH, TLY), 
Metsähallitus sekä kunnat ja yrittäjät yhdistivät voimansa tehdäkseen Selkämeren 
kansallispuistoa tunnetuksi uudella tavalla. Majakoiden taistoksi nimetyn tapahtuman oli 
määrä kerätä kiinnostunutta yleisöä seuraamaan lintuyhdistysten joukkueiden 
leikkimielistä lintukisaa kolmelle kansallispuiston alueella sijaitsevalle majakkasaarelle: 
Säppiin Luvialla, Kylmäpihlajaan Raumalla ja Isokariin Uudessakaupungissa. Valitettavasti 
tapahtuma jouduttiin perumaan säätilan takia, mutta idea oli hyvä ja tapahtuma aiotaan 
järjestää ensi vuonna uudestaan. Tervetuloa silloin mukaan! 

 Saavutuksia lintujen hyväksi Rauman seudulla 

Henrik Rantanen 

http://www.rauma.fi/ymparisto/saaristo_linnut2012_TarPaj.pdf
http://www.rauma.fi/ymparisto/saaristo_linnut2012_TarPaj.pdf
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Löysimme räkättirastaan pesän korkealta koivusta ja näimme kuinka emo 
kantoi nokassaan pesään ruokaa. "Yäk se syöttää matoja niille" kirkuivat tytöt ja 
pojat taas kommentoivat, että "jukra, niitä roikkuu ainakin viisi sen nokasta!" 

Niin pieniltä kuin edellä kuvatun kaltaiset luontoelämykset voivatkin 
aikuisesta tuntua, lapsille ne voivat jäädä mieleen koko elämäksi. Useimmiten 
ei voi edes etukäteen tietää, mikä on lapselle elämyksellinen kokemus. 
Lapsille ja nuorille suunnattu lintu- ja luontotoiminta onkin monin tavoin 
hyvin arvokasta ja palkitsevaa työtä. Yksi erityistä kiitosta ansaitseva 
tapahtuma on BirdLife Suomen ideoima valtakunnallinen Lasten lintuviikko.   

Näimme ja kuulimme yhteensä 19 eri lintulajia 1,5 tunnin retken aikana. 
Mukavinta ehkä oli seurata pienen kuusen oksalla istuvaa "untuvatukkaista" 
peiponpoikaa, jota emo kävi ruokkimassa nokasta nokkaan -menetelmällä. 

RSLH on jo muutaman vuoden ajan ollut mukana Lasten lintuviikolla, jonka 
aikana niin perheitä kuin lapsiryhmiäkin kannustetaan lähtemään ulos 
tekemään lintuhavaintoja. Koululaisia on mm. vieraillut RSLH:n oppaiden 
kanssa Unajanlahden lintutornilla, missä on vietetty hauska päivä lintuja 
katsellen ja makkaraa paistaen. Toisinaan lintuopas on käynyt myös koululla 
linnuista kertomassa. 

Tänäkin vuonna sinitiaiset pesivät jälleen kerhon oven vieressä olevassa 
ilmastointikanavassa. Tirskutus kuuluu sisälle asti. 

Eräs Uotilassa toimiva iltapäiväkerhoryhmä vetäjineen oli ollut innokkaasti 
mukana Lasten lintuviikolla jo aikaisemmin, ja tänä vuonna valmistelut 
päätettiin aloittaa yhdessä RSLH:n oppaan kanssa hyvissä ajoin. Maaliskuussa 
lähdettiin ryhmän kanssa lähimetsään ripustamaan kaksi heille nimikoitua 
linnunpönttöä, Iltis-1 ja Iltis-2.  Urakan jälkeen pidettiin evästaukoa näköala-
paikalla kallion laella, mistä havaittiin mm. peltojen yllä kiertelevä hiirihaukka 
ja komea merikotka! 

Lintuviikolla toukokuun lopussa tarkistimme pöntöt yhdessä: Tarja kiipesi 
tikkaille, avasi varoen pöntön katon ja otti valokuvia. Kuvat kirjosiepon munasta 
toisessa pöntössä ja hautovasta sinitiaisesta toisessa liimattiin jokaisen lapsen 
reissuvihkoon. Kaikki saivat vielä kunniakirjan sekä Pöntöt & linnut -vihkosen. 

Vuonna 2012 Lasten lintuviikon teemana oli lintujen pesintä, ja iltapäivä-
kerhon ryhmä teki pesintään viittaavia havaintoja myös mm. kottaraisesta, 
naakasta, harakasta, haarapääskystä ja pikkuvarpusesta. Havainnoista voi 
päätellä muitakin asioita: Naakkojen touhut läheisen maalaistalon savu-
piipussa saivat ekaluokkalaisen oivaltamaan, että piippu ei ole ”savustus-
käytössä”.  

Viikon mieleenpainuvin elämys saattoi kuitenkin olla metsässä hipihiljaa 
vietetty opettavainen havainnointihetki: 

Pienemmällä ryhmällä löysimme töyhtötiaisen pesän metsässä olevasta 
kelopuusta. Makasimme hiljaa suuren kiven päällä ja seurasimme kuinka emo vei 
nokassaan hyönteisiä pesään. 

 
Tervetuloa mukaan Lasten lintuviikolle jälleen ensi vuonna 20.–26.5.! 
 
Teksti: Tarja Pajari, Kuvat: Tarja Pajari ja Virva Poikonen,  
Katkelmat lintuviikon muistiinpanoista: Virva Poikonen 

Lasten ja nuorten toiminta palkitsee ja innostaa! 
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Muuta RSLH:n lasten- ja nuortentoimintaa vuonna 2012: 

Pöllöretki Kodisjoen koululaisten kanssa. Retkellä kuultiin lehto- ja helmipöllö sekä muuttavien 
laulujoutsenten lentoääniä taivaalta. 

Yhdessä Rauman Seudun Luonnonystävien kanssa järjestettyyn linnunpönttöjen nikkarointipajaan 
osallistui ilahduttavasti myös lapsia. 

 

 

 

 

 

Esa Hankonen 

 
Joutsenbongaus 3.-4.11. 

Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetään valtakunnallinen Joutsenbongaus, jossa 
tarkoituksena on ensimmäistä kertaa selvittää Suomessa syysmuutolla levähtävien joutsenten lukumäärä, 
ja hankkia tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista. Syksyllä joutsenmäärät ovat suurimmillaan, kun 
menneen kesän poikueet ovat liikkeellä ja Suomeen saapuu myös idästä joutsenia. Joutsenten tarkkaa 
määrää ei aiemmin kuitenkaan ole selvitetty. Joutsenbongauksen avulla selvitetään, miten paljon 
joutsenia maahamme kerääntyy syksyllä, ja mitkä ovat niiden tärkeimmät kerääntymisalueet. 

 
Joutsenia uhkaavat törmäykset sähköjohtojen kanssa: joka toinen raportoitu kuollut laulujoutsen on 

kuollut juuri törmätessään sähköjohtoon. Tärkeimpien kerääntymisalueiden selvittäminen on tärkeää, 
jotta tällaisilla alueilla sähköjohdot voidaan maakaapeloida tai vähintään merkitä johtoihin asennettavilla 
huomiopalloilla. Joutsenbongauksessa toivotaankin havaintoja myös joutsenille vaarallisista 
sähköjohdoista! 

 
Havaintoja toivotaan sekä lintuharrastajilta että 

suurelta yleisöltä. Jokainen havainto on arvokas 
joutsenten kokonaismäärän selvittämiseksi! 
Tapahtuman järjestävät BirdLife Suomi ja Elenia 
Verkko Oy. 

 
Joutsenbongauksen tulokset ilmoitetaan sivulle 

www.joutsenbongaus.fi. Osallistujien kesken Elenia 
arpoo viisi lintukiikaria! 
 

Pekka Komi 

http://www.joutsenbongaus.fi

