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RAUMAN SEUDUN LINTUHARRASTAJAT RY 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2021 on Rauman seudun lintuharrastajat ry:n (RSLH) 20. toimintavuosi. Yhdistyksen 
tavoitteena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimustyötä ja lintujen sekä 
muun luonnon suojelua. Paikallistoiminnan painopisteitä ovat yleisö- ja nuorisotoiminta, 
suojelutoiminta sekä havaintojen keruu ja linturetkeilyn edistäminen. Lisäksi yhdistys toimii 
lintuharrastajien alueellisena yhdyssiteenä toimialueellaan Raumalla, Eurajoella ja Pyhärannassa. 
RSLH on BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, ja kaikki yhdistyksen jäsenet ovat myös BirdLife 
Suomen henkilöjäseniä. Valtakunnalliseen vaikuttamiseen yhdistys osallistuu keskusjärjestön 
edustajistossa yhtenä kolmestakymmenestä paikallisyhdistyksestä. BirdLife-yhteisön laajempana 
tavoitteena on linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä ja kestävää kehitystä. 
 
Tiedotus 
 
Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat yhdistyksen kotisivut ja kaikille kiinnostuneille avoin, 
syksyllä 2019 uudistunut sähköpostilista RSLH-verkko, joilla tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista ja 
ajankohtaisista lintuaiheista. Lisäksi tiedotetaan yhdistyksen Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä, 
kaikille jäsenille tulevan BirdLife-lehden ajankohtaispalstalla, kaupunkilehti Raumalaisessa, 
sanomalehti Länsi-Suomessa ja toimialueen kuntien sähköisissä tapahtumakalentereissa. Satunnaisesti 
ajankohtaisia lintuaiheita voidaan käsitellä myös muissa medioissa. Rauman seudulla on lisäksi 
lintuharrastajien WhatsApp-ryhmä, jossa viestitään ajankohtaisista lintuhavainnoista. 
 
Jäsenille voidaan lähettää suoraan sähköpostitse tai postitse yhdistyksen toimintaan kiinteästi liittyviä 
tiedotteita, kuten kutsut yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin. Yhdistyksen sisäisen tiedotuksen 
välineenä toimii myös aktiivit-sähköpostilista, jonka kautta etsitään muun muassa vapaaehtoisia 
retkioppaita listalle vapaaehtoisesti liittyneiden aktiivijäsenten joukosta, sekä hallitus-sähköpostilista 
hallituksen sisäiseen viestintään. 
 
Vuosittain julkaistaan 1-2 jäsenlehteä, joista ensimmäinen postitetaan kaikille jäsenille. Kaikki 
jäsenkirjeet julkaistaan myös sähköisinä kotisivuilla. Mahdollisena uutena tiedotusmuotona selvitetään 
mahdollisuutta noin kerran kuussa lähetettävään uutiskirjeeseen, jonka halukkaat voivat tilata omaan 
sähköpostiinsa. 
 
Yhdistystä pyritään tekemään tunnetuksi mm. tiedottamalla paikallista mediaa tapahtumista ja 
ajankohtaisista aiheista. RSLH:n kotisivuilla jaetaan monipuolisesti tietoa yhdistyksestä ja sen 
tapahtumista, linnuston suojelusta, lintuharrastusmahdollisuuksista sekä hyvistä retkeilykohteista 
yhdistyksen toimialueella. Yleisötapahtumien tiedotuksessa painotetaan, että tapahtumat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Lisäksi tuodaan esille BirdLife-yhteisön saavutuksia ja toimintaa, sekä 
vahvistetaan BirdLifen nimen ja logon käyttöä yhdistyksen toiminnassa. 
 
Lintuhavainnot 
 
Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on havaintoarkiston ylläpito ja tarkistaminen. Tavoitteidensa 
toteuttamiseksi yhdistys kerää lintuhavaintoja ja käyttää harrastajien havaintoaineistoja lintujen 
suojelun ja seurannan edistämiseen. Yhdistyksen havaintoarkistona toimii Tiira-lintutietokanta 
osoitteessa www.tiira.fi. Havaintotietokantaa ylläpitävät ja tarkistavat alue-/havaintovastaava ja muut 
yhdistyksen nimeämät Tiiran yhdistyskäyttäjät. 
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RSLH:n toimialueen harvinaisuushavainnot käsittelee ja hyväksyy Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen 
Aluerariteettikomitea (ARK), jossa RSLH:lla on edustaja. Erillisiä lintuvuosikatsauksia yhdistys ei 
tällä hetkellä tee, mutta alueen havaintoja julkaistaan Porin Lintutieteellisen yhdistyksen ja Turun 
Lintutieteellisen yhdistyksen katsauksissa sekä valtakunnallisissa julkaisuissa. Jäsenistöä kannustetaan 
ilmoittamaan kaikki lintuhavaintonsa Tiiraan BirdLifen suositusten mukaisesti. 
 
Kokoukset 
 
Yhdistys toimii lintuharrastajien paikallisena yhdyssiteenä järjestämällä kokoontumisia ja 
esitelmätilaisuuksia. Vuoden aikana järjestetään kaksi sääntömääräistä yhdistyksen kokousta ja noin 
kahdeksan ohjelmallista Lintuiltaa, joihin pyritään saamaan korkeatasoisia esitelmiä ja kuvaesityksiä 
mahdollisimman laajalti harrastajajoukkoa kiinnostavista aiheista. Lintuilloissa jäsenistöllä on 
mahdollisuus keskustella ajankohtaisista lintuaiheista ja yhdistyksen toiminnasta. Lintuillat ovat 
ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille, ja niistä tiedotetaan yhdistyksen omien tiedotuskanavien 
lisäksi paikallismedioissa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lintukerho/-koulutyyppistä toimintaa 
ja muita kokoontumisia. Syksyllä järjestetään yhdistyksen 20-vuotisjuhla. Kaikissa kokoontumisissa 
otetaan huomioon koronaepidemiatilanne ja siihen liittyvät viralliset suositukset. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Nuorisotoiminnan kehittäminen ja uusien nuorten saaminen mukaan lintuharrastukseen ja 
yhdistystoimintaan ovat RSLH:n tärkeitä tavoitteita, jonka saavuttamiseksi osa yhdistyksen 
järjestämistä tapahtumista suunnataan erityisesti lapsille ja nuorille. Myös koulujen, kerhojen sekä 
lasten ja nuorten harrastusyhteisöjen kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä vetämällä 
opastettuja linturetkiä ja tarjoamalla asiantuntijavieraita oppitunneille tai teemapäiviin. Lisäksi 
pyritään löytämään uusia nuorisotoimintaan keskittyneitä yhteistyökumppaneita. 
 
Yhdistyksessä toimii aktiivinen nuorisojaosto, johon voivat liittyä yhdistyksen nuorisojäsenet ja muut 
alle 30-vuotiaat jäsenet. Nuorisojaosto järjestää oman budjettinsa puitteissa nuorisoretkiä lähiseudulle 
tai kauemmas, ylläpitää yhdistyksen Instagram-tiliä käyttäjänimellä @rslh_linnut, järjestää 
talvisaikaan koko valtakunnan laajuista ruokintapinnakisaa sekä osallistuu yhteistoimintaan muiden 
BirdLifen jäsenyhdistysten nuorisojaostojen kanssa. 
 
Jäsenhankinta 
 
Jäsenhankinta ja uusien jäsenten kannustaminen mukaan toimintaan on tärkeä osa yhdistyksen 
jatkuvuuden ja toimintaedellytysten turvaamista. RSLH on sitoutunut BirdLifen jäsenmäärän 
kasvutavoitteeseen ja tekee jäsenhankintaa kaikissa tapahtumissaan. 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 ja tiedottamalla 
aktiivisesti yhdistyksen tiedotuskanavilla. Uutena jäsenhankintamuotona kokeillaan 100 Lajia -
kampanjan hyödyntämistä. 
 
Jäsenet voivat osallistua kaikille yhdistyksen retkille, kokouksiin ja muihin tapahtumiin, sekä 
rekisteröityä Tiira-tietokantaan ja saada käyttöönsä laajemmat selaustoiminnot. Lisäksi jäsenet saavat 
kotiinsa kolme kertaa vuodessa ilmestyvän BirdLife-lehden, ja voivat tilata Linnut-lehden alennettuun 
jäsenhintaan. Jäseneksi liittyminen tapahtuu BirdLife Suomen keskitetyn liittymissivun kautta tai 
ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsensihteeriin. 
 
Muu järjestötoiminta 
 
Yhdistys pyrkii kehittämään vapaaehtoistoimintaa ja löytämään uusia aktiivisia toimijoita. Hallitus 
kartoittaa tehtäviä, joihin toimijoita tarvitaan, ja tarjoaa jäsenistölle erilaisia tapoja osallistua 
yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen toimijoihin kuuluu nimettyjä toimihenkilöitä ja muita 
vapaaehtoisia. Vapaaehtoisille pyritään tarpeen mukaan järjestämään koulutusta ja tarjoamaan 
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mahdollisuuksia osallistua valtakunnallisiin koulutuksiin. Yhdistyksen kannalta vähemmän tärkeästä 
toiminnasta luovutaan, mikäli sille ei ole tekijöitä. Muiden paikallisyhdistysten kanssa tehdään 
yhteistyötä harkinnan ja resurssien mukaan. 
 
Tutkimus ja suojelu 
 
RSLH osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin projektitutkimuksiin (mm. Vuoden lintu). Jäsenistöä 
kannustetaan osallistumaan suojelu- ja tutkimustoimintaan, kuten Eläinmuseon organisoimiin 
valtakunnallisiin talvilintulaskentoihin ja seurantatutkimuksiin. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys voi 
järjestää myös omia projektilajikartoituksia. 
 
Suojeluviestintää kehitetään tiedottamalla aktiivisesti kosteikko- ja maatalouslinnuston tilanteesta, 
metsälintujen uhanalaistumisesta ja muista luonnonsuojelukysymyksistä. Myös jäsenistöä 
kannustetaan vetoamaan suoraan päättäjiin tärkeissä suojeluasioissa. Tulevista talkoista ja muista 
suojeluun liittyvistä vapaaehtoistehtävistä tiedotetaan kotisivuilla ja muilla yhdistyksen 
tiedotuskanavilla. Perinteiset linnunpönttötalkoot pyritään järjestämään yhdessä SLL Rauman seudun 
kanssa.  
 
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 kanssa. Maakunnallisiin 
tai muihin laajempiin alueellisiin suojeluasioihin otetaan tarvittaessa kantaa yhdessä Porin 
Lintutieteellisen yhdistyksen (PLY) tai Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) kanssa. 
 
Retket 
 
Lintuharrastuksen edistämiseksi yhdistys järjestää jäsenistölle ja muille kiinnostuneille suunnattuja 
retkiä. Retkien tavoitteena on tavata muita lintuharrastajia, tukea jäsenten lintuharrastusta, parantaa 
lintujen ja toimialueen lintupaikkojen tuntemusta sekä innostaa uusia ihmisiä mukaan harrastukseen ja 
yhdistyksen toimintaan. Retkillä opastetaan myös huomaavaiseen havainnointiin, havaintojen 
kirjaamiseen suositusten mukaisesti ja luonnon suojeluun ja kunnioittamiseen. Retket toteutetaan 
koronasuositukset huomioon ottaen. 
 
Vuoden 2021 aikana tavoitteena on järjestää ainakin pöllöretki, hanhiretki, yölaulajaretki, syys- tai 
kevätretki Kylmäpihlajan majakalle sekä 1-2 pidempää retkeä toimialueen ulkopuolelle. Retkitoiminta 
järjestetään osittain yhteistyössä SLL Rauman seudun 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. Mahdollisia retkikohteita ovat 
kansallispuistot (esim. Lauhavuori, Kauhaneva), lintujärvet (esim. Puurijärvi), hyvät rannikkokohteet 
(esim. Kristiinankaupungin lintupaikat, Yyteri) tai saaristo (esim. Isokari, Jurmo, Utö). 
 
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. Nykyisiä retkikummeja 
kannustetaan aktiiviseen retkien järjestämiseen ja uusia retkikummeja pyritään mahdollisuuksien 
mukaan rekrytoimaan. 
 
Kisat ja rallit 
 
Hallituksen ulkopuolella yhdistyksessä toimii erillinen kisatoimikunta, jonka tehtävänä on järjestää 
kisoja ja ralleja jäsenistölle. Yhdistys järjestää perinteisesti vuoden aikana kolme lintukisaa/-rallia: 
Talvikisan, joka kestää joulukuusta helmikuuhun, 24h moottorittoman Kesäkisan kesäkuussa ja 
Itsenäisyyspäivän kisan. Näiden lisäksi nuorisojaosto järjestää marraskuusta maaliskuuhun kestävää 
valtakunnallista ruokintapinnakisaa, jonka tulospalveluna käytetään Tringan pinnakisapalvelua. Kisat 
ja rallit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. 
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Valtakunnalliset tapahtumat 
 
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen valtakunnallisiin tapahtumiin järjestämällä toimialueellaan 
yleisötapahtumia. Pihabongausviikonloppuna järjestetään yleisötapahtuma Seminaarin puutarhalla 
yhdistyksen ylläpitämällä talviruokinnalla. Tornien taistossa yhdistys varaa kaksi yhdistystornia ja 
sponsoroi yhden yhdistysjoukkueen osallistumismaksut. Lasten lintuviikolla yhdistys tarjoaa 
lintuoppaita koulujen ja lapsiryhmien retkille ja tiedottaa tapahtumasta omien tiedotuskanaviensa 
kautta. Syksyllä osallistutaan Euroopan laajuiseen EuroBirdWatchiin järjestämällä yleisölle avoin 
yhteismuutonhavainnointi yhdistyksen toimialueen lintutorneilla ja muilla havainnointipaikoilla. 
Tapahtumien yhteydessä pyritään tekemään jäsenhankintaa, tiedottamaan linnuista ja 
lintuharrastuksesta, ja mahdollisesti myydään kannatustuotteita. Tapahtumien järjestämisessä 
huomioidaan koronaohjeistukset. 
 
Talous 
 
Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääosin jäsenmaksuihin, joiden suuruudet tarkistetaan vuosittain. 
Muuta varainhankintaa ovat tarrojen, hihamerkkien ja mahdollisten muiden kannatustuotteiden 
myynti. Retket järjestetään pääasiassa omakustanteisesti, mutta niitä voidaan myös sponsoroida osana 
yhdistyksen ydintoimintaa. Yhdistys voi tarpeen mukaan järjestää jäsenkeräyksiä tai hakea 
yhteiskunnan tukia ja hankeavustuksia. 
 


