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Vuoden 2018 syyskokous pidettiin 
21.2.2019. Kokous viivästyi Hannu 
Räsäsen syksyisen kuoleman johdosta. 
Kokouksen jälkeen Pekka Tenhunen 
esitteli kirjaansa ”Ensi askeleet Suomen 
luontoon”  
 
 
TOIMINTAKERTOMUS  2019 

Lintukävely Tyyskässä 3.3.2019 
klo 10:00-11:30 
Pakkasaamu, -12C, ja navakka tuuli 
pohjoisesta. Ensi alkuun ei kuulunut 
ainoatakaan linnun ääntä. Pari tiaista pyöri 
kaupungintalon edustan puissa ja muutama 
naakka lensi ohitse. Ei kovinkaan lupaavaa 
lintukävelyn havaintojen kannalta. Paikalle 
tuli 3 vierasta ja niinpä kuitenkin 
lähdimme kiertämään ensin Itsenäisyyden 
puistoa ja siitä Tyyskään ja Ämmäkosken 
rantaan. 
 
Varis, naakka ja harakka edustivat 
havaitsemiamme varislintuja ja 
viherpeippojen liverrys kuului valaistun 
kuusen latvasta. Virrassa oli 8 talvehtinutta 
joutsenta, 5 nuorta lintua ja 3 jo täysin 
valkoisen höyhenpeitteen omaavaa. 3 
sinisorsaa nukkui jään reunalla.  
Uimahallin edustan vuorimäntypuskista 
kuului pikkuvarpusten sirkutus.  
Navitaksen rannan puolen seinustalla 
aurinko lämmitti mukavasti ja tuuli jäi 
rakennuksen taakse. Varis ja naakkaparvi 
pyöri rautatiesiltojen edustalla jään 
reunalla ja tarkemmin katsottuamme 
näimme siellä leikkimässä myös kaksi 
saukkoa. 
 
Paras havinto tuli ennen Ämmäkosken 
puolelle siirtymistä, kun männyn latvasta 
kuului tiklin viserrys. Lintu piilotteli 
taidokkaasti oksiston keskellä ja kesti 
tovin aikaa ennen kuin se siirtyi oksistossa 
näkyville hetken ajaksi. 

Käpytikkakin ilmaisi läsnäolonsa 
ääntelemällä ruokintapaikan lähistöllä. 
 
Retki kesti reilun tunnin ja kylmä tuli, 
vaikka päällä oli reilusti vaatetta. 
Kaupungintalon edustan parkkipaikalle 
saavuttaessa näimme vielä 8 linnun 
tilhiparven. Kaikkiaan teimme havainnot 
12 lintulajista. 
 
Lajilista: Varis, naakka, harakka, 
talitiainen, sinitiainen, viherpeippo, 
laulujoutsen, sinisorsa, pikkuvarpunen, 
tikli, käpytikka, tilhi.  
 
Sääntömääräinen kevätkokous 
11.4.2019 Kuntalaisten 
Olohuoneella klo 18:30 
Paikalla oli 10 hankilöä. 

Tornipäivystys Pasalassa 
17.4.2019 
Keväinen iltapäivä Pasalan peltojen 
reunalla, Einon tornilla. Tuuli käy 
pohjoisen puolelta ja lämpötila +11C. 
 
Noin 60 metsähanhen parvi laiduntaa 
siemenpuumetsän reunassa. Pitkän 
tiirailun jälkeen havaitsemme 2 
tundrahanhea joukossa. Joitakin 
töyhtöhyyppiä nousee aika ajoin pellon 
ylle kuuluttamaan pesimäreviriään. 
Aikaimme tilannetta tarkailtuamme 
kuulemme myös kiurun samassa puuhassa.  
 
Pellolla näkyy muutamia naurulokkeja, 
kalalokkeja kiertelee pellon päällä. 
Muutama harmaalokki on muutolla ja 
ohittaa meidät. Yksi selkälokkikin matkaa 
peltojen poikki. 
 
Käpytikka rummuttaa metsän reunassa. 
Varikset ja naakat päivystävät 
vakiopaikoillaan. Ja sitten kajahtaa kuovin 
keväinen ääni! 
 
Tapahtumassa kävi 9 vierasta. 
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Torniopastus Ruokojärven 
lintutorni 21.4.2019 klo 7:30-
12:00 
Kevään ensimmäinen torniopastus 
Ruokojärvellä. Ensimmäinen urakka 
tornille tultaessa on aina rahdata 
kahvitarvikkeet parkkipaikalta laavulle. 
Kantokuormaa kerätessä ensimmäisiä 
havaintoja olivat peipot ja punarinnan 
laulu. Aukon laidassa ja pitkosten alussa 
oli vielä reilusti lunta, rannemalta 
pitkokset olivat jo sulat. Kevättulva ei 
ainakaan vielä ole noussut ja rantametsä on 
kuiva. Aamulla oli -3C pakkasta, sää lähes 
pilvetön. Aamupäivän aikana  etelän 
puolen tuuli voimistui ja sää tornissa tuntui 
kovin viileältä.  
 
Paikallisena oli enää 2 joutsenta. 
Muuttavien joutsenten parvea ei enää 
näkynyt vaikka muutama päivä sitten 
järvellä majaili yli 70 joutsenta. Muutamia 
muuttavia joutsenia lensi aamupäivän 
aikana. Aamulla paikallisena oli myös 
sinisorsia, haapanoita, taveja, tukkasotkia, 
telkkiä, uiveloita ja isokoskeloita. 
Aamupäivän aikana sotkaparvi lensi tornin 
ohi ja tukkasotkien joukossa oli yksi 
punasotkakoiras. Kaulushaikara puhalteli 
pohjoisen suunnalta ja kaksi paria kurkia 
kuljeskeli vastarannalla. Vastarannalta 
kuului myös kummallinen ääni, jonka 
harkintamme jälkeen tunnistimme 
jänkäkurpaksi. Tuuli ilmeisesti vei osan 
äänestä ja kuulimme äänestä vain osan. 
 
Rastaiden määrä on lisääntynyt näillä 

korkeuksilla vasta nyt pääsiäisen aikaan. 
Lukumäärät eivät vieläkään ole mitenkään 
runsaat, mutta mustarastaan, laulurastaan, 
punakylkirastaan ja räkättirastaan 
laulunäytteet saimme kokoelmiimme.  
 
Petolinnuista muutti ainakin 5 piekanaa ja 
hiirihaukkoja 2. Ruskosuohaukat 
kiertelivät kertaalleen järven reunoja. 
Päivän kohokohta oli kuitenkin 
arosuohaukan lentonäytös aivan tornin 
editse.  
 
Kahlaajista paikallisena oli 3 
töyhtöhyyppää, 1 metsäviklo ja kuovi. 
 
Kaikkiaan näimme 46 lajia. Tapahtumassa 
kävi 26 vierasta joista 9 oli lapsia. 
 
LAJILISTA: laulujoutsen, metsähanhi, 
tundrahanhi, haapana, tavi, sinisorsa, 
tukkasotka, punasotka, telkkä, isokoskelo, 
teeri, silkkiuikku, kaulushaikara, 
ruskosuohaukka, arosuohaukka, 
hiirihaukka, piekana, kurki, kapustarinta, 
töyhtöhyyppä, kuovi, uivelo, metsäviklo, 
taivaanvuohi, jänkäkurppa, naurulokki, 
kalalokki, harmaalokki, sepelkyyhky, 
palokärki, käpytikka, niittykirvinen, 
västäräkki, punarinta, mustarastas, 
räkättirastas, laulurastas, punakylkirastas, 
talitiainen, närhi, varis, korppi, peippo, 
viherpeippo, vihervarpunen, pajusirkku 
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Torniopastus Ruokojärven 
lintutorni 28.4.2019 klo 8:30-
12:00 
Kulunut viikko vei lumet lintutornin 
maisemista. Tiistain pidimme 
puuntekotalkoot tornilla ja Holopaisen 
Hannu toi laavuun kasan kuivia 
polttopuita. Kuivat puut oli jo poltettu, 
onneksi autossa oli kassillinen kuivia puita 
kun aamulla virittelimme nuotiota.  
 
Aamu oli kylmä, yöllä oli lämpötila 
varmaan vähän aikaa ollut miinuksella. 
Tuuli kävi idästä. 
Parkkipaikalle kuului palokärjen 
rummutus ja puita hakiessa siihen kuului 
myös rautiaisen ja peukaloisen laulu. 
 
Järvellä oli mukavasti uiveloita, 5k ja 5n. 

Silkkiuikkupari oli jo pesänrakennus 
puuhissa. Kaulushaikaroita kuului 
kahdesta eri paikasta ja toinen linnuista 
lensi ihan tornin editse. 
Ruoskosuohaukkapari näyttää aloittaneen 
pesinnän, kovin paikallisena tornin 
edustalla pyörivät. 
 
Metsähanhia lensi 5 linnun parvi, 
muutama niittykirvinen nähtiin ja kuultiin, 
yksi muuttava varpushaukka eikä juuri 
muuta muuttoa ollut havaittavissa. 
 
Kaikkiaan näimme 32 lajia. Tapahtumassa 
kävi 25 vierasta joista 11 oli lapsia. 
 
LAJILISTA: punarinta, laulujoutsen, 
telkkä, haapana, tavi, kaulushaikara, 
isokoskelo, pajusirkku, uivelo, sinisorsa, 
ruskosuohaukka, varis, metsähanhi, 
käpytikka, taivaanvuohi, valkoviklo, 
laulurastas, niittykirvinen, sinitiainen, 
talitiainen, sepelkyyhky, korppi, 
räkättirastas, kalatiira, varpushaukka, 
virhervarpunen, peippo, naurulokki, 
harmaalokki, palokärki, kurki, kuovi. 

 
 
Torniopastus Ruokojärven 
lintutorni Tornien Taisto 
4.5.2019 klo 5:00-13:00 
Hyytävä hönkä kävi läpi yön ja aamulla 
maa oli valkoisena, pakkasta pari asetetta, 
taivas pilvessä ja lumisade jatkui. Vaikka 
Tornien Taistoa on vietetty monen 
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moisessa säässä, niin nyt kyllä oli 
olosuhteiden arktisuuden ennätys. 
Näkyvyyskin oli aamulla nippa nappa 
vastarannalle. Koko kisan aikana 
Heinämäen rinteet näkyivät vain 
muutaman tovin. Tuuli kävi lännestä ja 
puuskat pyyhkivät tornissa seisovien 
kisaajien yli. 
 
Joukkueemme oli paikalla hyvissä ajoin ja 
kisatunnelmaan pääsimme hyvin kiinni. 
Tornin edustalla oli yöpynyt joukko 
rastaita ja kirvisiä sekä aikamme 
ympäristöä havainnoituamme älysimme 
myös tornin edessä seisovan 
kaulushaikaran. Haikara pysyi paikalla 
monta tuntia ja käveli sitten aikanaan 
piilon ruovikon sekaan. 
 
Paikallisena järvellä oli uiveloita, 
tukkasotkia, telkkiä, haapanoita, taveja, 
sinisorsia ja päivemmällä jouhisorsapari. 
Heti aamulla paikallisena ruholautan päällä 
lepäili kapustarinta. 
 
Rannalta poimimme niittykirvisten lisäksi 
leppälinnun, punarinnan, kirjosiepon, 
laulurastaan ja punakylkirastaan. Räkätti ja 
kulorastas saatiin muuttavista linnuista. 
 
Päivän parasta oli pikkukuovien parvi joka 
säästä huolimatta matkasi kohti pohjoista.  
 
Petolinnuista näimme ruskosuohaukan, 
nuolihaukan, varpushaukan ja kanahaukan.  
 
Päivän sää oli haastava ja metsurin 
taukotakit oli kisaajilla enemmän kuin 
tarpeen.  

 
 
 
 

 
Kahvi ja makkara maistuivat kisan 
lomassa. Tornilla kävi aamupäivän aikaan 
11 vierasta kisajoukkueen tukena. 
Varsinaisessa joukkueessa olivat Timo 
Immonen, Allan Nyyssönen, Heikki 
Pentikäinen ja Liisa Tolvanen.  

 
Kisassa näimme yhteensä 58 lajia.  
 
Lajilista: laulujoutsen, harmaahanhilaji 
(a50m), haapana, tavi, sinisorsa, 
jouhisorsa, tukkasotka, telkkä, uivelo, 
isokoskelo, kuikka, silkkiuikku, 
kaulushaikara, ruskosuohaukka, 
hiirihaukka, varpushaukka, kanahaukka, 
nuolihaukka, kurki, kapustarinta, 
pikkukuovi, kuovi, metsäviklo, valkoviklo, 
liro, taivaanvuohi, kalatiira, naurulokki, 
kalalokki, selkälokki, harmaalokki, 
kesykyyhky, sepelkyyhky, käpytikka, 
niittykirvinen, keltavästäräkki, västäräkki, 
punarinta, leppälintu, mustarastas, 
räkättirastas, laulurastas, punakylkirastas, 
kulorastas, tiltaltti, pajulintu, kirjosieppo, 
sinitiainen, talitiainen, harakka, varis, 
korppi, peippo, järripeippo, viherpeippo, 
vihervarpunen, punatulkku, pajusirkku. 
 
Harrastuksena linnut 8.5.klo 17, 
Varkauden kaupunginkirjastolla 
Yleisöluento yhteistyössä kirjaston kanssa. 
Tapahtumaan osallistui 8 henkilöä. 
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9.5.2019 Opastus Varkauden 
Ekonomien kevätretkellä 
Ruokojärven tornille. Mukana 10 
vierailijaa, joista 4 oli lapsia. 
 
10.5.2019 Koululuokan opastus 
Ruokojärven lintutornilla, mukana Marja-
Leena ja 20 oppilasta. 
 
14.5.2019 vietiin Lehtoniemeen 
14 linnun pönttöä. 

 
 
22.5.2019 julkaistiin uusitut 
kotisivut 
 
Toukokuussa 2019 julkaistiin 
luonnonystävien kuvakokoelmia 
kaupungin odotustilojen 
näytöillä 
 
 

SyysTaesto 7.9.2019 klo 7:00-
11:00 
SyysTaesto oli aikaisemmin kuin 
edellisenä vuonna. Sää oli alkusyksyn 
mukainen, kohtalaisen lämmintä ja 
heikkoa tuulta. Erinomainen sää muuton 
tarkkailuun. Aamulla seitsemältä oli 
kokoon kutsuttu joukkue paikalla 
Lehtoniemen kärjessä. Tämän vuotisessa 
joukkueessamme kisasivat Timo, Allu ja 
Liisa. Avustavina tarkkailijoina toimivat 
Pekka, Pekka ja Markus. 
 
Muuton osalta oli aika hiljaista. Aamulla 
oli vähän aikaa enemmälti ääniä metsän 
reunassa, mutta auringon noustua äänet 
hiljenivät ja lopulta metsä oli hyvin 
hiljainen. 
 
Peipposia, viherpeippoja, vihervarpusia, 
metsäkirvisiä ja rastaita kuulimme 
lennossa. Västäräkkejä liikkui rantaviivaa 
seuraille useita. Lahdella oli muutama 
silkkiuikku ja laulujoutsen. Sinisorsia ja 
haapanoita, telkkiä ja tukkasotkia näimme 
vain muutamia. Ämmäkoskella viihtyvistä 
harmaahaikaroista saimme yhdestä 
lentohavainnon. 
 
Petolinnuista havainnot saimme 
varpushaukasta, hiirihaukasta, sääksestä ja 
nuolihaukasta. 
Ohessa koko kisan tulokset, mukana oli 8 
joukkuetta. 
1. Great Tit Watchers (GTW): Tuusniemi, 
Koivulahti 54 (parhaimmat lapinkirvinen, 
pohjansirkku) 
2. Sakki: Lapinlahti Linnansalmi, Lastun 
pihapiiri 51 (mehiläishaukka, 
harmaasieppo) 
3. Nilsiän kylä: Kuopio, Nilsiä, Nilsiänlahti 42 
(pohjansirkku) 
4. Vanhat varikset: Sonkajärvi Kotaharjun 
torni 36 (maakotka, tilhi) 
5. Varkauden luonnonystävät: Varkaus, 
Lehtoniemi, Kärki 34 (tukkasotka, sääksi) 
6. Laituri: Kaavi, Luikonniemi, Kuminlahti 32 
7. Tuplavääntö: Suonenjoki, Iisvesi, Jauholahti 
30 (nuolihaukka, sääksi) 
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8. Toiveikkaat: Tervo Kopola pihamaa 23 
(kuikka, tuulihaukka) 
 
 
Syysmuuton seuranta Ruokojärvi 
22.9.2019 klo 9-12 
Kirkas ja kylmä aamu otti meidät vastaan 
Ruokojärvellä. Yöllä lämpötila oli käynyt 
pakkasen puolella ja tuuli virisi pohjoisen 
puolelta. Viritimme kiikarit, kamerat ja 
kaukoputket asemiin ja odottelimme 
muuton vilkastumista. 
 
Vieraita tuli tasaisena virtana koko 
aamupäivän. Parhaimmillaan tornissa oli 
tungosta. Kahvin keitto sujui Timon 
toimesta palaneen laavun raunioilla.  
 
Ja me jatkoimme muuton vilkastumista 
odotellen….oikeastaan koko aamupäivän. 
Mitään suurta muuttoa ei ollut menossa, 
parhaimman tuloksen tuottivat kurjet. 
Neljässä parvessa matkasi kohti etelää 
hyvässä myötätuulessa 224 yksilöä. 
 
Vieraita kävi 24 ja aamun aikana 
havaitsimme 25 lintulajia. 
 
Lajilista: 
Varis, silkkiuikku, viherpeippo, pajusirkku, 
korppi, telkkä, hömötiainen, närhi, 
talitiainen, sinitiainen, keltasirkku, tilhi, 
harakka, sepelkyyhky, tuulihaukka, 
varpushaukka, räkättirastas, sinisorsa, 
haapana, punakylkirastas, niittykirvinen, 
peippo, vihervarpunen, pyrstötiainen, 
kurki. 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
8.12.2019 klo 16:00 
Salaattibaarissa, Kauppakatu 32. 
 

 
Syyskokoukseen osallistui 13 henkilöä ja 
samassa yhteydessä nautimme 
joululounaan. 
 
Vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin 
on osallistunut yhteensä 167 vierailijaa ja 
joista 44 on ollut lapsia. 


