
VARKAUDEN LUONNONYSTÄVÄT RY 

TOIMINTAKEROMUS VUODELTA 2018 

 

1(7) 
 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous ja perään yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kallioniemen 
saunalla 27.3.2018. Läsnä oli 8 jäsentä. 

Lintukävely 25.2.2018 klo 10-12 Tyyskässä 

 
Pakkkasaamu valkeni kirkkaana ja pohjoinen 
napakka tuuli antoi purevuutta säähän. Puitteet 
talviselle ulkoilulle ja linturetkelle olivat ihan 
kohtalaiset, mutta aamun retkeilijoitä karsi samaan 
aikaan tapahtunut Pyongchangin olympialaisten 
naisten 30 km hiihto, missä Krista Pärmäkoski hiihti 
hopeaa. Lintukävely houkutti paikalle vain 3 
vierasta.  
 
Kaupungintalon edustan marjapuut olivat tänään 
tyhjät, vaikka paljon marjoja on vielä syömättä. 
Pirtinvirtaa on tämän talven asuttanut 
laulujoutsenperhe. Emojen lisäksi 4 nuorta lintua 
ovat löytäneet sulana pysyvän uintialueen heti 
ruokintapaikan viereltä. Virrassa oli myös telkkä ja 
jään reunalla oli yksi sinisorsakoiras. Variksia oli 46 
ja naakkoja 32, 4 pulua lensi ylitse. 
 
 
 
 
Sinitiaiset, talitiaiset ja viherpeipot virittelevät jo 
kevätlaulujaan. Talven alueella olleet tiklit ja 
koiraspeippo eivät meille tänään näyttäytyneet. 
 
 
Ämmänkosken virralla päivysti 2 koskikaraa. Retken 

kohokohta oli tällä kertaa pikkutikkanaaras, joka naputtuli kosken partaan tervalepässä. 
Ämmäkosken yläjuoksulta tavoitimme koko talven paikalla viihtyneen pikku-uikun.  
Havaintoja tehtiin kaikkiaan 14 lajista. 
 
  
Torniopastus 22.4.2019 klo 9-12 Ruokojärvellä 

Kevät aamu oli poutapilvinen, heikko tuuli kävi pohjoisesta, lämpötila oli aamulla +0,5. 
Rapakot olivat riitteessä, lintutornin tie oli lähes sula. Kahdessa kohtaa tien yli virtasi 
sulamisvedet, mutta autolla (jopa Pentikäisen Peugeotilla) pääsi perille asti. Virta on koko 
matkalta sula, rannat vielä jään peitossa. Tulvavesi on noussut rannoille, metsä on vielä 
lumen peitossa. 
 
Paikallisena järvellä oli aamulla 24 joutsenta, 35 telkkää, 11 sinisorsaa, 4 isokoskeloa, 10 
naurulokkia, yksi tavi pariskunta ja yksi uivelopariskunta. Käpytikka ruokaili lähikelossa 
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olevalla pajallaan. Pajusirkut olivat tulleet ja sirkuttivat tornin edustan ruovikossa. 
 
Äänihavaintoja teimme metsä- ja valkoviklosta, joista jälkimmäiset olivat osalle meistä 
vuoden ensimmäisiä havaintoja. Äänihavaintoja saimme myös tiltaltista, punarinnasta, 
harmaapäätikasta ja käpylinnuista, jonka määritys jäi sp tasoon. 
 
Petolinnuista ensimmäinen havainto tuli lähisaaren männyssä meitä tarkkailevasta sääksestä. 
Oli varmaan siinä koko aamun ja vasta kun sen äkkäsimme lähti kohta saalistamaan. Kaksi 
piekanaa ja 3 hiirihaukkaa muutti aamupäivän aikana.Ampuhaukkakoiras suikkasi järven 
pintoja nuolle pohjoisesta etelään ja pyristi lentoon noin 40 västäräkin parven. Västäkräkkien 
parvessa muutti ainakin 4 niittykirvistä ja 3 pajusirkkukoirasta. Ruskosuohaukkanaaras 
näyttäytyi ensin ja juuri ennen klo 12 näimme myös koiraan. 
 
Aamun edetessä sää pysyi koleana eikä mitää säväyttävää linturintamalla tapahtunut. 
Kaulushaikarasta emme saaneet havaintoa vaikka se oletettavasti paikalla jo oli. 
 
Tapahtumassa vieraili kaikkiaa 34 vierasta. Havaintoja teimme 37 lintulajista. 
 
Havaitut lajit:laulujoutsen, sinisorsa, metsäviklo, valkoviklo, pajusirkku, käpytikka, 
naurulokki, harmaalokki, kalalokki, kurki, telkkä, tavi, västäräkki, peippo, varis, käpylintu sp, 
töyhtöhyyppä, sääksi, punarinta, laulurastas, harmaapäätikka, isokoskelo, räkättirastas, 
tiltaltti, vihervarpunen, uivelo, piekana, korppi, naakka, kuovi, niittykirvinen, hiirihaukka, 
ampuhaukka, sepelkyyhky, ruskosuohaukka, mustarastas, palokärki. 
 
27.4.2018 Varkaudessa tavattiin rusotasku, joka sai ansaitsemaansa huomiota paikallisissa 
lehdissä. Tässä Timo ja Heikki tutkivat aamun Varkauden lehden juttua aiheesta. 
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Torniopastus 29.4.2018 klo 9-12 Ruokojärven tornilla 
 
Kevät oli viikossa edennyt tornin ympäristössä. Virta oli sula, vain joitakin jäiden rippeitä 
ympäristössä. Vesi oli noussut tornin ympärille ja suokohdan ylittäville pitkoksille. Aamulla 
oli ollut sen verran pakkasta, että rantavedet olivat riitteessä. 
 
Ensimmäinen havainto linnuista oli ruskosuohaukkanaaras, joka lensi aivan tornin editse kun 
saavuin torniin. Sama lintu kierteli pitkin päivää rantoja haravoiden. Aamun varhaisina 
tunteina kuului teeren soidin, joka tänä keväänä on ollut harvinaista herkkua. 
 
Paikallisina oli edellistä viikonloppua runsaampi linnusto. Uiveloita laskimme aamulla 
kaikkiaaan 10, härkälintu, silkkiuikkuja 6, isokoskeloita kaksi paria, haapanoita 5 paria, 
jouhisorsa 2k ja 1n, tukkasotkia 10k,2n, taveja 10, sinisorsapari ja 5 koirasta, naurulokkeja 2, 
kalalokkeja 4, laulujoutsenia 7, ja telkkiä 7 paria. 
 
Kauluhaikara ilmaisi läsänäolonsa tutuilla puhalluksilla. Mukava yllätys oli pikkulokki, joita 
parhaillaan nähtiin 4 yhtäaikaisesti. Kalatiira tuli myös nähdyksi ja yksinäinen haarapääsky 
kävi tuomassa merkin tulevasta kesästä.  
 
Sääksi tarkkaili aamun saalistusmahdollisuuksia lähisaaren männyssä  ja toinen kierteli veden 
päällä, olisiko pariskunta? Yksi muuttava piekana/suohaukka nähtiin kaukaa, yksi muuttava 
hiirihaukka ja yksi muuttava merikotka saatiin putkiin. 
 

 
Tapahtumassa vieraili kaikkiaa 28 vierasta. Havaintoja teimme 42 lintulajista. 
Havaitut lajit:laulujoutsen, sinisorsa,valkoviklo, pajusirkku, käpytikka, naurulokki, 
harmaalokki, kalalokki, kurki, telkkä, tavi, västäräkki, peippo, varis,naakka, töyhtöhyyppä, 
sääksi, laulurastas, teeri, isokoskelo, räkättirastas, tiltaltti, vihervarpunen, uivelo, 
peikana/suohaukka, korppi, kuovi, niittykirvinen, hiirihaukka,  sepelkyyhky, ruskosuohaukka, 
mustarastas, palokärki, kuikka, merikotka, kaulushaikara,pikkulokki,kalatiira, haarapääsky, 
tukkasotka, härkälintu,silkkiuikku. 
 
3.5.2018 polttopuu talkoot Ruokojärven lintutornilla. 

Timo nauttii yllättävät eväät, omenaa ja vichyä!  

 

Seuraamme mielenkiinnolla kuinka kauan valittu 
linja pitää. 
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Hannu Räsänen ja Eino Repo ja valmiit polttopuut pinossa. Kuva Pekka Varneslahti 
 
Tornien taisto 5.5.2018 klo 05-13 
 
Kevät aamu voi olla myös harmaa ja ankea. Näin oli tämän vuoden Tornien Taiston aamuna 
Ruokojärvellä. Lämpätila oli +3C, mutta navakka pohjoistuuli sai sään tuntumaan tosi 
kalsealta. Tuuli puhalsi heti aamusta ja sumupilvet kulkivat matalalta. Onneksi ei kuitenkaan 
ollut varsinaista sadetta. Tornille saapuminen pitkoksia pitkin oli lähes mahdoton tehtävä. 
Pitkokset kelluivat tulvaveden päållä ja taiteilu niiden päällä, huomion kiinnittyessä kengän 
varren riittävyyteen, vaati rauhallisen askelluksen. Osa päivällä vierailulle tulleista joutui 
kääntymään takaisin, kun metsän kautta kiertäminenkin oli vähän kostea reitti. Tornin 
ympärillekin vesi oli noussut jättäen tormin lähes saareen. 
 
Joukkueemme oli hyvissä ajoin paikalla ja heti aamulla saimme kovia vahvistuksia kun 
Miettisen veljekset Harri ja Markus tulivat torniin avustajiksi. Äänien kuuntelua häiritsi 
voimakas puiden suhina. Hömötiainen ja tiltaltti kuitenkin tulivat toistamaan omaa säettään 
riittävän lähelle tornia ja saimme ne hoidettua ensimmäisten haviantojen joukossa. 
 
Aamulla oli niin sumuista ja hämärää, että lintujen määrittäminen oli hankalaa vähänkin 
kauempaa. Onneksi merihanhet ovat sen verran kookkaita ja tuntomerkit selkeitä, että 
pohjoisrannalla ollut pari tuli havaituksi. 
 
Vesilintujen yksilömäärät ovat vain murto-osan siitä mitä ne olivat vuosikymmen sitten. Nyt 
suurin parvi oli tukkasotkia, joita oli  13. Taveja oli heinikon suojissa ehkä usemapiakin, 
mutta voi vain muistella niitä kymmenien tavien parvia, mitä aiemmin Ruokojärvellä on 
nähty. 
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Yhtään nokikanaa ei tänäkään keväänä havaittu. 2 lapasorsaparia kuitenkin tuli ruovikosta 
aamupäivän aikana näkyviin. 
 
Hyyvävä pohjoistuuli ja tornin edustalla laulanut ruokokerttunen antoivat kontrastia 

kevätaamuun. Merkkinä kevään etenemisestä myös hernekerttu 
antoi laulunäytteen. Kirjosieppopari oli jo tullut pöntölleen ja 
koiras pörräsi pöntön ympäristössä. 
 
Aamupäivän aikana sää säilyi yhtä kylmänä ja tuulisena. 
Untuvatakit eivät olleet yhtään liikaa. Vaikka varsinaisesti ei 
paleltanutkaan, paikallaan seisominen kangisti ja hyydytti 
vetreimmätkin kisaajat. Laavun antama tuulisuoja teki nuotion 
ympäristötä suositun. 
 
Taiston havainnot eivät tällä kertaa sisältäneet mitään erityisen 
säväyttävää lajia. Mukava havainto saatiin koirasteerestä, joka 
lensi ensin vastarannan mäntyyn ja siinä aikansa istuttuaan lensi 
lähes tornin yli. Petolintuja saimme odotella ja havinnot jäivät 
muutamaan yksilöön. Ruskosuohaukkoja oli muutama muutolla ja 

paikallinen kierteli pari kertaa, yksi muuttava sinisuohaukkanaaras, yksi muuttava 
nuolihaukka, pari muuttavaa hiirihaukkaa ja viimeisellä minutilla nähty tuulihaukka. 
Varpushaukka ja sääksi näiden lisäksi. 
 
Pikkulokkien havaintomäärät lisääntyvät vuosi vuodelta. Keväinen muuttoparvi, 17 lintua, 
otti korkeutta tornin päällä ja äänillään paljastivat matkantekonsa. Muuten olisi voinut jäädä 
koko laji havaitsematta. 
 
Vieraita tapahtumaa katsomassa kävi 18. Kahvia meni monta pannullista ja lohimousse teki 
kauppansa. Ja Timon dietti piti myös juomien osalta, kisa sujui hyvin vain vichyn voimalla. 
 
Tapahtuman aikana joukkueemme havaitsi 75 lajia. Tällä tuloksella tuli voitto Pohjois-Savon 
Taestossa. 
 
Tornien Taesto 5.5.2018 Tulos 

1 Varkaus, Ruokojärvi 75 

Timo Immonen, Heikki Pentikäinen,Hannu Räsänen, Liisa Tolvanen    

2, Nilsiä Palonurmi Kannas 71 

Pertti Hartikainen Juha Väätäinen    

3,Kuopio Riistavesi 70 

Ilkka Markkanen, Jaakko Kettunen,Matti Pirskanen, Patrick Hublin,    

 
Havitut lajit: 
Laulujoutsen, metsähanhi, merihanhi, haapana, tavi, sinisorsa, lapasorsa, tukkasotka, telkkä, 
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uivelo, tukkakoskelo, isokoskelo, teeri, kuikka, silkkiuikku, kaulushaikara, ruskosuohaukka, 
sinisuohaukka, hiirihaukka, sääksi, varpushaukka, tuulihaukka, nuolihaukka, kurki, 
kapustarinta, töyhtöhyyppä, kuovi, rantasipi, metsäviklo, valkoviklo, liro, taivaanvuohi, 
kalatiira, pikkulokki, naurulokki, selkälokki, kalalokki,  harmaalokki, kesykyyhky, 
sepelkyyhky, palokärki, käpytikka, kiuru, haarapääsky, räystäspääsky, metsäkirvinen, 
niittykirvinen, västäräkki, tilhi, rautiainen, punarinta, mustarastas, räkättirastas, laulurastas, 
punakylkirastas, kulorastas, ruokokerttunen, hernekerttu, tiltaltti, pajulintu, kirjoksieppo, 
sinitiainen, talitiainen, hömötiainen, närhi, harakka, naaakka, varis, korppi, peippo, 
viherpeippo, vihervarpunen, pikkukäpylintu, punatulkku, pajusirkku. 
 
 
 
 
Syystaesto 22.9 ja torniopastus 23.9.2019 
Lämmin lauantainen syysaamu valkeni seitsemän tietämissä, olihan syyspäivän tasaus heti 
huomenna. Lämpötila oli +14 aamulla ja aamupäivällä päästiin +17C:een. Mutta tuuli tuli 
etelästä ja puuskissa jo aamulla nosti Siitinselälle vaahtopäitä. Noin klo 10 alkoi sitten sade ja 
harvat havainnot hyytyivät tyystin. Emme onnistuneet näkemään edes harakkaa!  

 
Laiturilta oli pakko siirtyä puiden antamaan tuulensuojaan. 
 
Aamun tunteina pariinkin otteeseen pohdimme, miksi Räsäsen Hannu ei tullut paikalle 
ennakkotiedoista poiketen. 
 
Tänä vuonna emme pärjänneet pohjoissavolaisten välisessä kisassa, vaan jäimme 
häntäpäähän 30:llä havaitulla lajilla. Havaitut lajit: laulujoutsen, sinisorsa, jouhisorsa (a19, 
m), telkkä, isokoskelo, kuikka (a5, m, N), silkkiuikku, harmaahaikara, kanahaukka, 
varpushaukka, kalalokki, harmaalokki, kesykyyhky, pilkkasiipi (a5, m, S), västäräkki, tilhi, 
punarinta, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, sinitiainen, talitiainen, närhi, naakka, 
varis, korppi, peippo, vihervarpunen, punatulkku, puukiipijä. 
 

Yhdistyksemme pitkäaikainen aktiivi Ulla Lehtonen kuoli 1.7.2018  91v. kunnioitettavassa iässä. 
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Rantametsän suojassa onnistuimme kuitenkin keittämään kahvit ja paistamaan makkarat. 
 
Kisapäivän jälkeen iltapäivällä meille sitten selvisi miksi Hannu ei saapunut paikalle. Hän oli 
menehtynyt edellisenä yönä. 
 
TORNIOPASTUS RUOKOJÄRVELLÄ 23.9.2018 KLO 8:00-12:00 
 
Sunnuntaiaamu oli kirkas, viileän raikas ja lähes tyyni. Tunnelma tornilla oli eilisen päivän 
suru-uutisen johdosta hämmentynyt ja apea. Tornin reunalla paloi koko opastuksen ajan 
kynttilät ja ajatuksemme olivat Hannussa ja hänen läheisten kokemassa yllättävässä surussa. 
 
Syysmuutto jatkui kuitenkin kaikesta huolimatta ja yleisöä tapahtumaan saapui runsain 
joukoin aamusta alkaen. Pikkulintuja muutti runsaasti, mm. västäräkkejä tornin edestä 16, 
vaeltavia närhiä ja tiaisparvia näimme useita. 
 
Petolintumuutto käynnistyi klo 10 tietämillä ja näimme 3 tuulihaukkaa, sinisuohaukka 
naaraan, joka jäi saalistelemaan järvelle, hiirihaukan, ampuhaukan, nuolihaukan ja 
varpushaukan.  
 
Vesilinnuista ilahduttavin oli tornin edustalla viihtynyt nokikana. Näimme myös 6 linnun 
haapanaparven, 3 sinisorsaa ja yhden tukkasotkan. Laulujoutsenia näimme 6 joista kaksi oli 
tämän kesän poikasia. Ja tuulahduksen mennestä kesästä antoi yksinäinen haarapääsky. 
Kaikkiaan havaitsimme 34 lajia: 
 
Lajilista havatuista lajeista: varis, pajusirkku, peippo, sinisorsa, talitiainen, västäräkki, korppi, 
käpytikka, taivaanvuohi (a2,m,S), urpiainen, rautiainen, käpylintulaji, närhi, hömötiainen, 
harmaapäätikka, sinitiainen, mustarastas, räkättirastas, laulujoutsen, harakka, nokikana, 
sinisuohaukka n, tuulihaukka, tilhi (a5), niittykirvinen, naakka, tukkasotka, ampuhaukka, 
varpushaukka, haapana, nuolihaukka, hiirihaukka, järripeippo, haarapääsky. 
 
Sadekuuro saapui tornille kaksi minuttia ennen klo 12:ta. 
 
Tornilla kävi 35 vierasta, joista lapsia oli 8. 
 
Vuoden 2018 aikana järjestetyissä tapahtumissa kertyi yhteensä 125 vierailua. 
2018 syyskokous oli 21.2.2019 Varkauden kaupunginkirjastolla. 


