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 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 
 
Yleistä 
Vuosi 2018 tulee olemaan Rauman seudun lintuharrastajat ry:n (RSLH) 17. toimintavuosi. 
Tavoitteena on edistää erityisesti lintuharrastusta, mutta myös tutkimustyötä ja 
linnustonsuojelua yhdistyksen toimialueella. RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys, ja 
valtakunnalliseen toimintaan vaikutetaan keskusjärjestön edustajistossa. Paikallistoiminnan 
painopisteitä ovat yleisö- ja nuorisotoiminta, suojelutoiminta sekä havaintojen keruu ja 
linturetkeilyn edistäminen. Lisäksi yhdistys toimii alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. 
 
Tiedotus 
Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat sähköpostilista Raumaverkko sekä yhdistyksen 
kotisivut. Lisäksi tiedotetaan yhdistyksen Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä, BirdLife 
Suomen tiedotuslehti Tiiran ajankohtaispalstalla, kaupunkilehti Raumalaisessa ja sanomalehti 
Länsi-Suomessa. Satunnaisesti ajankohtaisia lintuaiheita voidaan käsitellä myös esim. Radio 
Ramonassa tai Satakunnan radiossa.  
 
Sähköpostilista Raumaverkossa tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista ja ajankohtaisista 
lintuaiheista. Myös kotisivuja ja Facebook-sivua tullaan kehittämään ja käyttämään entistä 
aktiivisemmin tiedotuksessa. Yhdistyksen sisäisen tiedotuksen välineenä toimii myös nk. 
aktiivit-lista, jonka kautta etsitään muun muassa vapaaehtoisia retkioppaita listalle 
vapaaehtoisesti liittyneiden aktiivijäsenten joukosta. 
 
Vuosittain julkaistaan 1-2 jäsenkirjettä, joista ensimmäinen postitetaan kaikille jäsenille. 
Uusille jäsenille jaetaan informaatiopaketti RSLH:sta ja BirdLife Suomesta. 
 
Yhdistystä pyritään tekemään tunnetuksi mm. tiedottamalla paikallista mediaa tapahtumista ja 
ajankohtaisista aiheista. RSLH:n kotisivuilta saa monipuolisesti tietoa yhdistyksestä ja sen 
tapahtumista aina alueen lintupaikkaesittelyihin asti. 
 
Lintuhavainnot 
Yhdistyksen havaintoarkistona toimii Tiira-lintutietokanta osoitteessa www.tiira.fi. RSLH:n 
toimialueen harvinaisuushavainnot käsittelee ja hyväksyy Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen 
Aluerariteettikomitea, jossa myös RSLH:lla on edustaja. Erillisiä lintuvuosikatsauksia 
yhdistys ei tee. 
 
Kokoukset 
Yhdistys järjestää vuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta ja noin kahdeksan 
ohjelmallista Lintuiltaa, joihin pyritään saamaan korkeatasoisia esitelmiä ja kuvaesityksiä 
mahdollisimman laajalti harrastajajoukkoa kiinnostavista aiheista. Lintuiltoihin kutsutaan 
ulkopuolisia esitelmöitsijöitä mahdollisuuksien mukaan. Lintuilloissa jäsenistöllä on 
mahdollisuus keskustella ajankohtaisista lintuaiheista ja yhdistyksen toiminnasta. Lintuillat 
ovat myös avoimia yleisölle, ja niistä tiedotetaan yhdistyksen omien tiedotuskanavien lisäksi 
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paikallismedioissa. Keväällä säännöllistä toimintaa on lisäksi kouluikäisille lintuharrastajille 
suunnattu Lintukerho. 
 
Nuorisotoiminta 
Nuorisotoiminnan kehittäminen ja uusien nuorten saaminen mukaan lintuharrastukseen ja 
yhdistystoimintaan ovat RSLH:n tärkeitä tavoitteita. Myös koulujen, kerhojen sekä lasten ja 
nuorten harrastusyhteisöjen kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä vetämällä 
opastettuja linturetkiä ja tarjoamalla asiantuntijavieraita oppitunneille tai teemapäiviin. 
Lisäksi osa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista suunnataan erityisesti lapsille ja nuorille. 
Nuorisojaoston toimintasuunnitelmana ensi vuodelle on suunniteltu retkeä Jurmoon sekä 
mahdollisesti lähiretkiä. Perustetaan nuorisotoimintaa palveleva Instagram-tili. Jaoston 
toimintaa tukee keväinen Lintukerho. 
  
Jäsenhankinta 
Jäsenhankinta ja uusien jäsenten kannustaminen mukaan toimintaan tulee olemaan tärkeää 
myös vuonna 2018. Yleisötapahtumien tiedotuksessa painotetaan sitä, että tapahtumat ovat 
avoimia kaikille kiinnostuneille. Yhdistykseen tutustuminen ja jäseneksi liittyminen pyritään 
tekemään retkien ja jäseniltojen yhteydessä mahdollisimman helpoksi yhdistysesitteiden ja 
liittymislomakkeiden avulla. Lisäksi pyritään järjestämään aloittelijaystävällisiä tapahtumia, 
joihin uusien jäsenten on helppo tulla mukaan. Tällaisia ovat muun muassa opastetut torni-
illat. Yhdistyksen näkyvyyttä pyritään parantamaan sosiaalisen median kautta. 
 
Tutkimus ja suojelu 
RSLH osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin projektitutkimuksiin. Jäsenistöä kannustetaan 
osallistumaan suojelu- ja tutkimustoimintaan, kuten Eläinmuseon organisoimiin 
valtakunnallisiin talvilintulaskentoihin ja seurantatutkimuksiin. Mahdollisuuksien mukaan 
RSLH voi järjestää myös omia projektilajikartoituksia ja tuo mediassa julki ajankohtaisia 
luonnonsuojelukysymyksiä.  
 
RSLH ottaa kantaa maakunnassa tapahtuvaan kaavoitukseen ja maankäyttöön antaen 
lausuntoja ja tarvittaessa tehden valituksia. Lintuihin kohdistuvia metsästysrikoksia seurataan 
ja tarvittaessa toimitaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Suojeluasioissa RSLH toimii 
yhteistyössä BirdLife Suomen ja toimialueensa luonnonsuojelutahojen, kuten SLL Rauman 
seudun luonnonystävien kanssa. Maakunnallisiin tai muihin laajempiin alueellisiin 
suojeluasioihin otetaan tarvittaessa kantaa yhdessä Porin Lintutieteellisen yhdistyksen (PLY) 
tai Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) kanssa. 
 
Kevään ohjelmassa ovat pönttötalkoot ja mahdollisuuksien mukaan muita talkoita.  
 
Retket 
Keskeinen osa yhdistyksen toimintaa ovat jäsenistölle ja muille kiinnostuneille suunnatut 
retket. Retkien tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen, 
toimialueemme lintupaikkojen tuntemuksen parantaminen sekä uusien ihmisten innostaminen 
mukaan yhdistyksen toimintaan. 
 
Vuoden 2018 aikana pyritään järjestämään ainakin pöllöretki, hanhiretki, syys- tai kevätretki 
Kylmäpihlajan majakalle sekä yölaulajaretki. Retkitoiminta järjestetään osittain yhteistyössä 
Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Vuoden aikana voidaan järjestää myös muita retkiä 
joko yhdistyksen omalle toimialueelle tai kaukaisemmille lintukohteille, mikäli niitä kohtaan 
on kiinnostusta ja retkille saadaan vapaaehtoisia oppaita. 
 



LUONNOS 19.10.2017  Sivu 3/3 

Myös BirdLife Suomen ja mahdollisten muiden tahojen järjestämistä retkistä tiedotetaan 
jäsenistölle. Yhdistys osallistuu lisäksi BirdLife Suomen retkikummitoimintaan, jolla 
edistetään erityisesti aloittelijoiden lintuharrastusta ja tuetaan yhdistyksen jäsenhankintaa.   
 
Kisat ja rallit 
Hallituksen ulkopuolella yhdistyksessä toimii erillinen kisatoimikunta, jonka tehtävä on 
järjestää kisoja ja ralleja jäsenistölle. Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden aikana kolme 
lintukisaa/-rallia: Talvikisa, joka kestää joulukuusta helmikuuhun, 24h Pinnaralli kesäkuussa 
ja Itsenäisyyspäivän kisa.  
 
Valtakunnalliset tapahtumat 
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen valtakunnallisiin tapahtumiin, Pihabongaukseen ja 
Tornien taistoon, järjestämällä toimialueellaan yleisötapahtumia ja sponsoroimalla Tornien 
taistossa yhden yhdistysjoukkueen osallistumismaksut. Lasten lintuviikolla yhdistys pyrkii 
tarjoamaan lintuoppaita koulujen ja lapsiryhmien retkille ja tiedottaa tapahtumasta omien 
tiedotuskanaviensa kautta. Syksyllä osallistutaan Euroopan laajuiseen muutonhavainnointi-
tapahtumaan, EuroBirdWatchiin.  
 
Talous 
Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääosin jäsenmaksuihin. Muuta varainhankintaa ovat 
tarrojen, hihamerkkien ja mahdollisten muiden kannatustuotteiden myynti. Retket pyritään 
järjestämään omakustanteisesti, mutta niitä voidaan myös sponsoroida osana yhdistyksen 
ydintoimintaa. 
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