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NOKIAN LINTUKOULUN TOIMINTA VUONNA 2003 

 

Suomen Luonnonsuojeluliiiton ja Luonto-Liiton yhteiseksi tavoitteeksi on noussut perhetoiminta, jossa 
lapsille ja aikuisille tarjotaan yhteistä luonto- ja ympäristötoimintaa. Luontoharrastus yhdistää eri ikäisiä ja 
antaa mahdollisuuksia uusien ulottuvuuksien löytämiseen. Näin on koettu Nokialla, jossa helmikuussa 
2003 käynnistyi Nokian Lintukoulu-toiminta Pirkka Lappalaisen ja Anne Viitalaakso-Kaasalaisen 
ohjaamana. Kun nokialaisen Martes-luontokerhon ajoista oli kulunut jo vuosikymmeniä ja jotain vastaavaa 
lintupainotteista kerhoa kaivattiin Nokialle, niin Pirkan ideoima lintukoulu sai alkunsa. Nokian Luonto ry ja 
PiLy ryhtyivät tukemaan toimintaa.  

Vuoden aikana kokoonnuttiin Myllyhaan koululla kahdeksan kertaa opettelemassa lintujen elämää 
alkeista vähän vaativimpiinkin määrityksiin. Oman lintulaudan väki opeteltiin aluksi. Kotiläksyinä olivat 
kevään aikana 100 tavallisinta Nokialla tavattua lintua. Kaikkiaan kokoontumiskertoja tuli reilusti yli 30. 

Luennoitsijoina lintu-illoissa oli PiLy:n ammattilaisia, joille suuret kiitokset. Pertti Nikkanen puhui pöllöistä 
ja rengastustyöstä. Olavi Kalkko näytti dioja sekä pöllöistä että haukoista. Hannu Järvinen kertoi myös 
kuvin luonnon monimuotoisuudesta, lintujen elämästä ja omasta petolintu-projektistaan. Rainer Mäkelä 
kuvaili ainutlaatuista Nokian kotka- ja kurkimuuttoa sekä toimi kesäkuussa kehrääjä-retken vetäjänä. 
Englantilainen lintumies, Paul Mollatt, vieraili kahdessa lintuillassa Myllyhaan koululla kertomassa mm. 
lintuharrastuksesta Englannissa. Harri Laurilan luontodiat ilahduttivat lintukoululaisia monissa 
yhteyksissä. Syksyllä Kuloveden Erämiesten pj. Lauri Pulakka vieraili puhumassa kanalinnuista, niiden 
suojelusta ja metsästykseen liittyvistä näkökohdista. Päättäjäisissä nokialainen lokki-Markku eli Markku 
Kangasniemi opetti tuntemaan Suomessa tavatut lokit diakuvien avulla ja auttoi ymmärtämään 
kaatopaikan lokkien elämää.  

Retket Nokian luonnossa olivat keskeisin osa lintukoulutoimintaa. Niillä punnittiin käytännössä lintujen 
tunnistamistaidot. Vuodenaikojen vaihtelu tuo uutta haastetta lintuharrastukseen: kevät- ja syysmuutot, 
yölaulajat ja talvehtijat. Poutunpuiston sorsat käytiin laskemassa sekä alkutalvesta että myöhään syksyllä. 
Talvinen pöllöretki osui hiukan hiljaiseen iltaan. Vain muutama laji kuultiin Jarmo ja Heikki Koiviston 
opastamalla retkellä, mutta on hyvä aloittaa kuuntelemaan lintuja vaikka yksi laji kerrallaan. Lapin 
muuttolintu - koskikara - tuli tutuksi Siuronkosken retkellä. Vaativaan kalasääsken tekopesän 
rakennukseen tutustuttiin kevättalvella.  
 
Lintutorneilla Siuron Knuutilassa ja uudella, vasta valmistuneella Pitkäniemen lintutornilla opastettiin 
lintujen tunnistamiseen kaukoputken kautta. Siuron Knuutilan perhekeskeisen lintutapahtuman 
mehutarjoilun sponsoroi Nokian Luonto ry. Tapahtumasta pääsi muutama lintukoululainen puhumaan 
Tampere Radion lähetykseen mm. "sinipeipoista" ja muista harvinaisuuksista. Kaakkuri-retki tehtiin 
Nokian oman linnun kotikonnuille pohjoisille metsäjärville.Yölaulajaretken oppaana toimi Lasse 
Kosonen. Yölaulaja- ja kehrääjäretket vetivät aika vähän väkeä eikä sää oikein ollut suopea. Kehrääjän 
surina tai satakielen helskyttävän sykähtävä ääni on aina retken arvoinen. Nokia-painoitteisessa 
retkeilyssä ei tietenkään unohdettu kaatopaikkaa, jossa käytiin ihmettelemässä mm. huuhkajaa ja lokkeja 
keväällä sekä syksyllä. 
 
Kesäloma-ajalle annettiin kotitehtäväksi seurata jonkin linnun elämää ja tehdä vaikka pieni kirjallinen työ 
oman aktiivisuuden mukaan. Kesätehtävien yllättäjä oli Markku Rantala, joka työsti suuritöisen 
rengastusvideon, mikä katsottiin syksyllä Lintukoulussa. Myös valokuvaus oli osana Lintukoulun 
ohjelmaa. Rengastustoiminta - lähinnä petolintuihin liittyen - oli kesän aikana keskeisellä sijalla. Jaakko 
Syrjänen tutustutti lintukoululaisia esimerkillisesti  varpuspöllöjen elämään. Myös Hannu Järvisen  
tuulihaukka- ym. petolinturengastukset saivat paljon kehuja. 
 
Syksyllä pidettiin linnunpönttö- ja tekopesätalkoot Tottijärvellä, jossa Olavi Sorrin opastuksella valmistui 
koti monelle linnulle. Lintukoulun oma T-paita teetettiin Harri Laurilan ottamasta kaakkuri-kuvasta, kun 
kaakkuri on ns. nokialaisin lintu. Päättäjäiset ja todistusten jako oli 28.11.2003 Kauniaisissa, Erämiesten 



kämpällä. 
 
 
 
      2(2) 
 
Mottona oli: "lintuja joka viikko". Mukana Nokian Lintukoulussa oli aluksi n. 50 innokasta, mutta 
kesäloman jälkeen joukko pieneni pariin kymmeneen aktiiviin. Hiukan liian tiivis lukujärjestys ehkä väsytti 
osan porukasta syyspuolella vai liekö syynä ollut omien kesätehtävien tekemättä jättäminen, huono 
ohjaus vai mikä? Lapsille olisi pitänyt kaiketi olla eri kerho, jossa olisi edetty pienemmin askelin. 
Mukavasti kuitenkin monet perheet aina pienemmistä isovanhempiin osallistuivat Lintukoulun toimintaan. 
Mukavia luontoelämyksiä, eväsretkiä ja ajatuksia mahtuu paljon toimintakaudelle. Mielenkiintoista oli 
huomata myös kuinka entiset Martes-kerholaiset tulivat mukaan Lintukoulu-toimintaan. Näin jo pitemmälle 
ehtineet ovat olleet jatkamassa harrastustaan tai ohjaamassa vasta lintuharrastuksen löytäneitä. 
 
Luonto on ihmisen elinehto, mutta luonnon kunnioittaminen ja suojeleminen ei ole itsestäänselvyys. 
Linnut ovat osa tätä kokonaisuutta. Lintuharrastus on muutakin kuin bongausta. Pyrimme tuomaan 
vuoden aikana lintutietopaketin paikallislehden kautta nokialaisten luettavaksi. Useat lintujutut 
keräsivätkin palstatilaa kiitettävästi. Nokian Uutiset oli aktiivisesti tekemässä juttua ja ilmoittamassa 
lintukoulun toiminnasta, josta erityiskiitokset lehden toimitusväelle. Aamulehti kirjoitti Nokian Lintukoulusta 
ja myös karjalaisessa VPL Pyhäjärvi-lehdessä kerrottiin lintukoulutoiminnasta nuortenpalstalla. 
Tampere-Radio oli paikalla Knuutilan yhteishavaintopäivänä sekä haastatteli  allekirjoittanutta 
Markluhdanlahdella ennen juhannusta ja Pirkka Lappalaista syyskuussa lintukoulusta ja syysmuutosta.   
 
Nokian Lintukoulu-toiminta jatkuu vapaamuotoisesti, lähinnä retkien muodossa. Vuoden 2004 toiminnan 
aloittaa kuukkeliretki Rainer Mäkelän johdolla ja tutustutaan PiLy:n siipihuoneeseen Hatanpäällä. Myös 
lintuluentoja on tarkoitus pitää jatkossa, mikäli asiantuntijoita ilmoittautuu talkoilemaan asian hyväksi. 
 
Kirjoittaja: 
Anne Viitalaakso-Kaasalainen 
 
 


