Nokian luonto ry.
Toimintakertomus 2016
Yleistä
Yhdistyksen 41. toimintavuosi oli ennätyksellisen tapahtumarikas ja kokosi myös ennätyksellisen
suuren osallistujamäärän retkille ja muihin Klaisuuksiin. Tapahtumat kruunasi toimiLaja-kirjailija ja
äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan suojelemiseksi elämäntyön tehneen Juha Taskisen
puhuLeleva esitys.
Luonnonsuojelun lisäämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi tehKin töitä
ja saavuteMin pieniä voiLoja. Siuron Sivakkavuorelle aioLu frisbeegolfratasuunnitelma raukesi
luontoarvojen menetyksiä koskeneeseen keskusteluun ja kriKikkiin. Siuron KnuuKlaan rikkaalle
linnustoalueelle suunniteltu pienoishelikopterihanke peruuntui yhdistyksen toimiteLua
linnustoKedot päätöksentekijöille.
Puhtaamman ympäristön tavoiLeita edisteMin muun muassa osallistumalla Ecolan Oy:n ja BIOratkaisun YVA-meneLely ympäristövaikutusten arvioinnin osallistujaryhmiin. Pirkanmaan
maakuntakaavaehdotuksesta 2040 anneMin lausunto Pirkanmaan liitolle.
Siuron metsien suojelemiseksi julkaisKin vetoomus interneKssä Suomen luonnonsuojeluliiton
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa ja se keräsi noin 1100 allekirjoitusta. Nokian
kaupunginhallitus jäM kuitenkin suojelupäätöksen tekemäLä.
Markluhdanlahden linnustoalueesta jäteMin kaupungille suojelualoite Pirkanmaan LintuKeteellisen
yhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.
Viranomaisyhteistyötä tehKin monin tavoin. Kehonrannassa osallistuMin katselmukseen
polkulinjauksesta venerantaan. OsallistuMin Pirkanmaan ELY-keskuksen sidosryhmien tapaamiseen
ja uhanalaisten lajien seurantatyöhön.
Pirkan opistolle toteuteMin linnun, lepakon ja liito-oravan pöntöntekokurssi Nokian Lintukoulun
kanssa. Neljän kunnan retkikohteita avannut kurssi ”Luontoaarteita kulkijan silmin”. Yhteistyötä
tehKin eri tavoin myös kunnan toimijoiden ja oppilaitosten sekä alueellisten ja paikallisten seurojen
ja yhdistysten kanssa.
Siuron Pyymäen kedolta löytyi esiintymä ketonoidanlukkoa. KoukkujärvenKen länsipuolelta itälänsisuuntaisen Pinsiöstä Nokialle kulkeneen ja Kirkkopolkuun yhdistyneen vanhan polkuKen
pientareilta löytyi edustava esiintymä keto- ja ahonoidanlukkoa. Molemmat ovat silmälläpideLäviä
kasvilajeja.
Vuoden aikana järjesteMin 32 retkeä, tapahtumaa ja esiLelyä. Ne keräsivät yhteensä noin 600
osallistujaa. Perinteisellä Pohjoismaisen Luonnonkukkainpäivänretkellä oli 30 osallistujaa ja
sienitapahtumaan tutustui noin 130 kiinnostunuLa. Siuron Linnavuoren retkellä oli 30 retkeläistä.
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin vuosiLaisessa kesäkisassa haeMin maakunnan suurinta
metsälehmusta. Nokian Luodon saaren metsälehmusryhmä valiMin ykköseksi usean suuren
rungon edustavan kokonaisuuden perusteella. Kisaan ilmoiteMin myös Kehon kolmirunkoinen
jäMjäMniinipuu.

Vuoden alussa julkaisKin jäsenKedote edellisvuoden 40-vuoKsjuhlien jälkimainingeissa.
JäsenKedoLeessa valoteMin yhdistyksen toimintaa ja tavoiLeita. TiedoteMin myös Siuron metsien
puolesta ja Juha ”Norppa” Taskisen vierailusta.
Nokian Lintukoulun toimintakertomus on liiLeenä.
1. Yhdistys
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Timo Lepistö. Hallituksen varsinaisina jäseninä olivat Kaija
Helle, Juha Lehmusnotko, Tapio PerLunen ja Keijo Rantanen. Anni Kytömäki, Timo Tuomisto ja
Anne Viitalaakso toimivat varajäseninä. Kokouksiin osallistuivat kaikki.
Toiminnantarkastajina olivat Harri Järvinen ja Pirjo Palander ja varatoiminnantarkastajina Annikki
AnKla ja Markku Selin.
Anne Viitalaakso toimi Pirkanmaan LintuKeteellisen yhdistyksen hallituksessa. Hän vastasi Nokian
Lintukoulun toiminnasta.
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Kokoukset pideMin 20.1., 23.2., 30.3., 15.6. 11.8., 3.10., 8.11.
ja 14.12.
Kesäkuun kokouksessa arvioiKin suunnitellun hoitohakkuun vaikutusta Haaviston lehtoon ja
elokuun kokouksessa tehKin katselmus Siuron Sivakkavuorelle suunnitellun frisbeegolfradan
vaikutusten ja seurausten arvioimiseksi.
Kevätkokous pideMin 30.3. Kerholan Lehteriluokassa ja paikalla oli 15 henkilöä. Kokouksen jälkeen
nähKin Nokian Lintukoulun kutsumana Hannu Järvisen esitys Nokian linnuston menestyksistä ja
tappioista. Syyskokouksessa 23.11. Kerholan AnKnkamarissa oli neljä henkilöä.
Kaija Helle osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton liiLokokoukseen 3.-4.9. Turussa. Hän edusK
myös yhdistystä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa 30.11.
1.1 Jäsenet
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 140 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi kahdeksalla uudella jäsenellä
edellisvuodesta.
1.2. Jäsen9edote ja yhteydenpito jäseniin
Helmikuussa 2016 julkaisKin edustava 24-sivuinen ja A5-kokoinen paperinen jäsenlehK, jonka
painosmäärä oli 250 kpl. JäsenKedoLeessa esitelKin monipuolisesK yhdistyksen toimintaa oLeella
alkuvuosilta ja jatkuen nykyaikaan. Kunnan arvokkaat lajit ja Siuron vanhat metsät tulivat myös
esitellyiksi.
Jäsenten lisäksi lehteä jaeMin yhteistyötahoille, muun muassa Nokian kaupungin
ympäristönsuojeluyksikköön, kaupunginvaltuustolle ja kirjastoihin sekä liiLymislahjana uusille
jäsenille.

Yhdisytksen pitämällä sähköposKlistalla on 104 henkilöä, joista osa on jäseniä ja osa
toiminnastamme kiinnostuneita. Vuoden aikana läheteMin 26 sähköposKKedoteLa eri aiheista,
muun muasssa koosteita tulevista tapahtumista, ajankohtaisista asioista, KedoLeita vetoomuksista,
mielipidekyselyistä ja muista erilaisista vaikuLamisen mahdollisuuksista.
2. Edustukset
2.1. Edustukset
Nokian luonto kutsuMin Ecolan Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin ohjausryhmään, jossa
yhdistystä edusK Kaija Helle. Yritys tuoLaa tuhkasta ja kivimurskeesta metsänlannoitus- ja
maanrakennusaineLa sekä luujauhosta luomulannoiteLa.
Yhdistys kutsuMin Nokian Bioratkaisun YVA-hankkeen seurantaryhmään. Hankkeessa suunnitellaan
Koukkujärven jäLeenkäsiLelykeskuksen alueelle toimintaa, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n
jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojäLeiden ja puhdistamolieLeiden
käsiLelylaitoksesta. Timo Lepistö nimeMin seurantaryhmään edustamaan yhdistystä.
2.2. Esi:elyt, neuvo:elut, katselmukset, kurssit ja luennot
3.3. Siuron metsien suojelualoiLeen esiLely Nokian Vihreät ry:lle. Kaija Helle avasi aloiLeen
metsien luontoarvoja.
31.3. MaanmiLauslaitoksen Ketoimitus Kehonrannassa Kirkkosaaren polkuyhteyden
merkitsemiseksi. Kaija Helle edusK yhdistystä kaikkien eduksi syntyneessä ratkaisussa.
12.4. Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen vuosiLainen sidosryhmien tapaaminen
Tampereella. Kaija Helle edusK yhdistystä. Ajankohtaisten kysymysten ohella kokouksessa
käsitelKin muun muassa Kolmen helmen joen raakkuhankeLa. Uhanalaisten lajien hoitoon on
tulossa rahoitusta ainakin ensi vuodeksi.
12.5., 19.5., 2.6. ja 9.6. ”Luontoaarteita kulkijan silmin”, Pirkan opiston neljän kunnan toimintaalueelle Lempäälän AhKalanjärvelle ja Päiväänniemeen, Vesilahden Linnavuorelle, Pirkkalan
Pulkajärven luonnonsuojelualueelle ja Nokian Lapinvuoren luonnonsuojelualueelle toteuteLu
maastokurssi. Kurssille osallistui 24 henkilöä Kaija Helteen vetämänä.
30.5. Anne Viitalaakso järjesK Nokian Martoille yrMkurssin Kuljunkylän Viitalaaksolla. Kurssilla oli
15 henkilöä. Kurssilla paisteMin lillukan ja vadelmalehKen maustamia leLuja sekä nauKMin
yrMteestä ja jalkakylvyistä ihanan lämpimässä säässä.
2.6. Kaarina Davis, Anni Kytömäki ja Kaija Helle tekivät Haaviston lehtoon suunnitellun hakkuun
seurauksia arvioivan katselmuksen. Nokian kaupungin ympäristötoimi on hakenut ja saanut
Pirkanmaan ELY-keskukselta luvan luonnonsuojelulain määräyksistä poikkeamiseksi Haaviston
luonnonsuojelualueella. Tarkoitus on kaataa puustoa vuorijalavan menestymiseksi. Poikkeuslupa
tuli Kedoksi Pirkanmaan luonnonsuojelupiirille.
17.6. Lintumaa Oy:n YVA-ryhmän kokous Nokialla Ecolan ja Outotec Oy:n tuhkan ja lieLeen
jatkojalostuksen suunnitelmista Koukkujärven teollisuusalueella. Kaija Helle edusK yhdistystä.

18.6. Anne Viitalaakso veK yrMkurssin Palhon maamiesseuralle. Mukana oli 23 henkilöä, joista
kaksi oli lapsia.
23.8. Nokian lukion biologian 12 kurssilaista tutustui Ruutanan luonnonsuojelualueen
luontotyyppien ja vanhan metsän lajistoon Kaija Helteen opastamana.
25.8. Osaran oppilaitoksen luontoalan 12 opiskelijaa retkeili InKanlahden muinaisuomalla
luontoon ja geologiaan tutustuen Kaija Helteen johdolla.
26.8. Kunnan arvokkaiden luontokohteiden, luonnonsuojelun ajankohtaisten teemojen ja Siuron
vanhojen metsien esiLely Nokian Rotaryklubi ry:lle Kaija Helteen sanoin ja kuvin.
29.8. Perinteinen sienitapahtuma K-market LöyKksen aulassa 29.8. Sienten tunnistamiseen ja
käyLöön opasKvat Lasse Kosonen ja Markku Selin Tampereen Sieniseurasta sekä Tuuli Mäkinen,
Anne Viitalaakso ja Kaija Helle Nokian luonnosta. SieninäyLelyssä kävi ennätykselliset 130-150
sienistä kiinnostunuLa.
12.9. Vetoomus Siuron arvokkaiden metsien suojelemiseksi keräsi noin 1100 allekirjoitusta. Keijo
Rantanen ja Kaija Helle luovuMvat vetoomuksen kaupunginhallitukselle.
7.10. Työkyvyn ylläpitopäivä InKanlahden muinaisuomalla Nokian terveysaseman henkilökunnalle.
Kaija Helle johdaM aamupäivän retkeä ja esiLeli 41:lle osallistujalle muinaisuoman luontoa ja
geologiaa.
9.10. Tutustumisretki Siuron Linnavuorelle Patrian varikon henkilökunnalle. Mukana oli 10
retkeläistä, joista neljä oli reippaita lapsia. Kaija Helle opasK ”talon isäntäväkeä”.
8.11. Saimaannorpat Nokialla keräsi 105 kiinnostunuLa katsomaan Juha Taskisen innostavaa
esitystä ja valloiLavia kuvia.
3. Aloi:eet, lausunnot, mielipiteet ja 9edo:eet
31.3. Mielipide Pirkanmaan ELY-keskukselle ehdotuksista Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi, Pirkanmaan vesienhoidon
toimenpideohjelmaksi ja Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille
2016–2021. Mielipide jäteMin Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.
10.6. Lupa-anomus Liikenteen turvallisuusvirastolle turvallisuusmääräyksistä poikkeamiseksi
Nokian Siurossa uhanalaisen palosirkan hoitotöitä varten.
21.6. Mielipide Ecolan Oy:n ja Outotec Oy:n ympäristövaikutusten arvioinKohjelmasta.
Ecolan Oy suunniLelee tuhkarakeistamon ja Outotec Oy lieLeen termisen käsiLelyn laitoksen
perustamista Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle. Linnunmaa Oy on laaKnut suunnitelmista
ympäristövaikutusten arvioinKohjelman.
22.6. Vetoomus interneMin Siuron metsien suojelemiseksi ja Kedote aloiLeesta. Nokian luonto ry.
ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. ovat avanneet interneMin
vetoomuksen Nokian Siurossa olevien vanhojen metsien suojelemiseksi.
23.6. Tiedote edellisestä.

13.9. Tiedote: Vetoomus Siuron arvokkaiden metsien suojelemiseksi keräsi yli 1100 allekirjoitusta.
11.10. OikaisuvaaKmus kaupunginhallituksen päätökseen hylätä Ruutanan METSO ja Siuron
arvokkaiden metsien suojeluesitys.
13.10. Suojelualoite Markluhdanlahden linnustoalueesta Pirkanmaan LintuKeteellisen yhdistyksen
ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.
20.10. RaporM Pirkanmaan ELY-keskukselle Siuron palosirkkaesiintymän hoitotöistä.
25.10. Tiedote ”Juha Taskinen tuo norpat Nokialle ”. Lennäkki ”Saimaannorpat Nokialla” tuli myös
jakoon.
11.11. Muistutus Pirkanmaan maakuntakaavaehdotukseen 2040.
4. Retket ja tapahtumat
6.2. Yhteistyössä Pirkan Opiston kanssa Linnun- lepakon- ja liito-oravanpöntön rakennuskurssi
opiston Kloissa Teollisuusasemalla. Yhdistyksen ja Nokian Lintukoulun järjestämän kurssin veK
Hannu Järvinen ja mukana oli 9 kurssilaista.
12.3. Perinteinen talviretki InKanlahden muinaisuomalle. Kaija Helteen vetämällä retkellä oli 20
osallistujaa, joista kauimpaa tulleet retkeläiset olivat Helsingistä ja Porista.
29.5. Retki Siuron Linnavuorelle. 30 retkeläistä tutustui vuoren geologiaan, muinaishistoriaan ja
vanhaan metsään Kaija Helteen johdolla. Retkeläisistä yksi oli teini-ikäinen.
30.5. Retki Ruutanan luonnonsuojelualueelle Nokian nivelpiirille Kaija Helteen vetämänä. Mukana
oli 25 vertaistukiryhmän jäsentä.
18.6. Sukelsimme Luodon saaren vihreyteen sadesäätä uhmaten. Mukana oli 18 retkeläistä, joista
kolme lapsia. VenelauLureina toimivat Nokian parKolaiset ja retken veK Kaija Helle.
19.6. Pohjoismainen Luonnonkukkainpäivänretki Siuron Pyymäen kedolle tavoiM 30 kasveista
kiinnostunuLa retkeläistä. Heistä neljä oli 5-15-vuoKaita lapsia. Retken veK Anne Viitalaakso ja
oppaina olivat Lasse Kosonen ja Anni Kytömäki.
3.7. Retki Nokian Kaakkurijärville Kaija Helteen vetämänä. Mukana oli 22 osallistujaa, joista yksi oli
7-vuoKas lapsi. Näimme Porrasjärvellä kuikkaparin ja Hienijärvelle kaakkuriparin yhden poikasen
kanssa.
26.7. NiiLytalkoot Ala-Mikkolan haassa Nokian Sarkolassa. Talkoissa hoideLIIn maakunnallisesK
arvokasta perinnemaisemaa Sarkolassa. SilmälläpideLävä ketoneilikka, virnasara, jäkki ja muut
huomionarvoiset lajit ovat ilahduLavasK lisääntyneet. Talkoot järjesK Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri ja Sarin NiiLypalvelut yhteistyössä Nokian luonto ry:n kanssa. Talkoot veK Sari
Hämäläinen.

7.8. Palosirkkakedon hoitotalkoot Siuron Pyymäessä Timo Lepistön vetämänä. Kymmenen käsiparia
niiM, haravoi, kaivoi heinätuppaita ja kitki uhanalaisen palosirkan esiintymää sirkkojen räKnän
säestämänä. Yksi talkoolainen avasi ketoa idästä valloiLavalta heinikolta.
27.8. Suomen Luonnonpäivänretki Römövuoren kallioille Taivalkunnassa Kaija Helteen
opastamana. Mukana oli yhdeksän Rauli-myrskyä uhmannuLa osallistujaa.
13.9. Muutontarkkailua Pitkäniemen lintutornilla ja ympäristössä Nokian lukion biologian
kurssilaisille klo 14.00-15.30 Nokian Lintukoulun kanssa, Kaija Helle. Lintuja ei juuri ollut näkyvillä,
ja sen sijaan tunnisKmme puulajeja ja syysasuisia kasvilajeja yhdeksän kurssilaisen kanssa.
18.9. Talkoot uhanalaisen palosirkan esiintymällä Siuron satamassa. Talkoissa raivaMin vesaikkoa ja
nostelKin heinäjuurakoita. Mukana oli 7 reipasta raivaajaa Keijo Rantasen vetämänä. Lisäksi Anne
Viitalaakso opasK vierailijaryhmää Pyymäen kedolla.
22.10. Aarnikääpä ja muita ihmeitä – kääpäretki Siuron Sivakkavuorelle kymmenen kääpijän kanssa
Kaija Helteen opastamana. Vanhin jyrkällä ja louhikkoisella vuorella mukana kiipeillyt oli 85-vuoKas
teräsmummu.
4.11. Metsäretki Siuron päiväkodin viskareille (5-vuoKalle). Kaija Helle pääsi metsään yhdeksän
mörrimöykyn kanssa ihmeLelemään kääpiä, supikoiran kakkaa, Kaisten pesäkoloja, dinosaurusten
ruokaa ja muita metsän ihmeitä.
8.11. ”Saimaannorpat Nokialla” keräsi 105 kiinnostunuLa Lukion auditorioon katsomaan Juha
Taskisen innostavaa esitystä ja valloiLavia kuvia.
5. Tiedotus
4.1. "Utolan vuorijalava ja pirkkalankoivu rauhoiteMin ensimmäisinä", Nokian UuKset referoi
emeritusprofessori PeLer PorKnin yhdistyksen 40-vuoKsjuhlassa 29.11.2015 pitämää muisteloa
ajasta ennen luonnonsuojelua Nokialla.
8.1. Nokian UuKset kertoi Nokian Lintukoulun loppaisen tapahtumasta ” Puropuiston 290 sorsaa
sai maiLavan loppiaisaterian”.
12.2. ”Nokian luonto vie Linnavuorelle”, Nokian uuKset referoi yhdistyksen jäsenKedoteLa.
15.2. Hannu Järvinen kirjoiM Nokian UuKsissa Pirkan opiston kanssa järjestetystä Linnun-, lepakonja liito-oravan pöntöntekokurssista ”Lintuhavainnot kertovat keväästä”.
14.3. ”Siuron kätketyt aarteet”, Nokian UuKset esiLeli AnM Tommisen jutussa Siuron metsien
suojelualoiLeen kohteita sanoin ja kuvin.
14.3. Nokian UuKset kertoi 12.3. muinaisuoman retkestä ”Historian muovaamaa luontoa”.
16.3. ”Kiviainesten käyLö kestävälle tasolle”, yhdistyksen mielipide kallioiden louhinnasta Nokian
UuKsissa.
18.3. Nokian UuKset : ”Puropuistossa pääsee lähelle luontoa”, Kaarina Davisin ja Anni Kytömäen
mielipide luonnon puolesta.

8.6. ”Toukat viis veisaavat rajoista”, Nokian UuKset kertoi Siuron metsien suojelualoiLeen saamasta
ikävästä käänteestä kaupunginhallituksessa.
8.6. Nokian UuKset valoM 30.5. Linnavuoren retkellä nähtyä ja koeLua otsikolla ”Linnavuori antoi
suojan valloiLajilta”.
8.6. ”Villejä ja vähemmän villejä yrLejä”, Nokian UuKset oli mukana Anne Viitalaakson Nokian
Martoille vetämällä villiyrMkurssilla.
20.6. Nokian UuKset: ”Siuron metsät tarvitsevat suojelua”, yhdistyksen vasKne
kaupunginhallituksen päätökseen, joka koskee Ruutanan METSOn ja Nokian luonnon ja Suomen
luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin Siuron metsiensuojelualoiLeen
palauLamista uudelleen valmisteltavaksi.
22.6. Tiedote metsävetoomuksesta Siuron metsiesuojelun puolesta.
22.6. ”Luonnonkukkaretken päätähK oli tänä vuonna koiranputki”, Anne Viitalaakso kertoi
Pohjoismaisen Luonnonkukkainpäivän retkestä Nokian UuKsissa.
23.6. Nokian UuKset: lähiluonto on omaa ja yhteistä – kuka katsoisi kokonaisuuLa? Kaarina Davis ja
Kaija Helle valoMvat lähimetsien merkitystä ja osallistamisen puuLumisen seurauksia kaupungin
maankäytössä.
29.6. ”Toisenlaisen metsänomistajan mielipide”, Kaarina Davisin mielipide Nokian UuKsissa.
30.6. Yle Tampere esiLeli alueuuKsten radio- ja tv-lähetyksissä Siuron arvokkaita metsiä.
4.7. VasKne Nokian UuKsissa Erkki Mekkosen 22.6. julkaistuun mielipiteeseen metsien suojelusta.
6.7.: ”Kaakkurien Kla huoleLaa”. Hannu Järvinen oli mukana 3.7. Kaakkurirjärville suuntautuneella
retkellä.
27.7. VasKne NU:ssa 11.7. julkaistuun frisbeegolfratahankeLa koskevaan juLuun ”Urheilulaji, jossa
mennään ihan metsään”.
12.8. Yle Tampere uuKsoi Pyymäen palosirkkakedon talkoista ja lajin menestyksestä.
15.8. ”Palosirkat räKsivät nimikkokedollaan ”, Nokian UuKset kertoi Pyymäen kedon talkoista Kaija
Helteen sanoin ja kuvin.
22.8. ”Lahja 100-vuoKaalle”, Kaija Helteen kolumni luonnonsuojelusta Nokian UuKsissa.
31.8. ”Velholehdet vakuuMvat retkeilijät”, Kaija Helle kertoi Horhan- ja Römövuoen retkestä
Nokian UuKsissa 31.8.
28.9. Kaarina Davisin mielipide Naulonvuorelle suunnitellusta aeroso<pelihankkeesta, joka
peruuntui.

28.9. Yle Tampereen paikallisuuKset kertoi Nokian kaupunginhallituksen päätöksestä hylätä
Ruutanan METSOn ja Siuron arvokkaiden metsien suojeluesitykset.
24.10. ” Kun kääpiin hurahtaa, käy huonosK”. Hannu Järvinen kuvaili 24.10. paikallislehdessä
Sivakkavuoren kääpäretken lajistoa ja tunnelmia.
24.10. ”MetsiLynyt MarkluhdanlahK kaipaa suojelua ja kunnostusta” Nokian UuKset kertoi
suojelualoiLeesta kohteen pitkäaikaisen linnustoseuraaja Rainer Mäkelän näkemyksin.
Lokakuun lopussa Nokian UuKset kertoi: ”Juha Taskinen tuo norpat Nokialle”.
Myös AamulehK uuKsoi näyLäväsK: ” Juha Taskinen ei väsy taistelemaan norppien puolesta”.
4.11. Nokian UuKset ” Kynäjalavat saivat kyyKä Halkoniemessä”. Juha Lehmusnotko kertoi
tapahtuneesta.
11.11. ”Norppa voi jo paremmin”, Nokian UuKset kertoi 11.11. uhanalaisesta saimaannorpasta ja
Juha Taskisen työstä lajin säilymiseksi.
16.11. ”Tundraurpiainen näyLäytyi”, Hannu Järvinen kertoi 16.11. Nokian UuKsissa Kauniaisten
reiKn talvilintulaskennasta.
30.11. Yle Tampere kertoi uuKsissaan Suomen luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmen
kampanjasta. Paikallisradio uuKsoi Pirkanmaan kohteet, joissa Siuron metsät ovat mukana.
30.11. AamulehK kertoi Sumen sadan luontohelmen hankkeesta ”Luontohelmet kaipaavat suojaa”
ja esiLeli Pirkanmaan kohteita.
9.12. Nokian luonnon mielipide Nokian UuKsissa ”Säilyköön KoukkujärvenKen länsipuoli
rakentamaLomana”.

