NOKIAN LINTUKOULUN TOIMINTA VUONNA 2004
Nokian Lintukoulu aloitti toimintansa vuoden 2003 alusta Pirkka Lappalaisen ja Anne
Viitalaakso-Kaasalaisen johdolla. Ensimmäinen monimuotoinen toimintavuosi jäi
historiaan haasteena ja mallina kaikille lintukerhoa suunnitteleville. Aktiivinen
luontoaiheinen lehtikirjoittelu noteerattiin Nokian Uutisissa ja vuoden 2003 Antti-patsas
myönnettiin Nokian Luonto ry:lle, joka toimii Nokian Lintukoulun tukijärjestönä yhdessä
PiLy:n kanssa. Nokian Uutiset olivat kiitettävästi mukana ilmoittamassa Yhtä Köyttä
-palstalla lintukoulun tapahtumista myös vuonna 2004.
Vuoden 2004 teemaksi valittiin "retkeily" edellisvuoden opetusluentojen vastineeksi. Oli
aika testata teoriatietoja käytännössä. Lintukoululaisille pyrittiin ilmoittamaan
Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen mielenkiintoisista tapahtumista, kuten
muistakin paikallisista luontotapahtumista. Suurin osa retkistä oli kaikille avoimia ja
niistä tiedotettiin Nokian Uutisissa ja yhteisellä sähköpostiringillä sekä puhelimitse.
Retkiä tehtiin vuoden 2004 aikana noin 20 ja lisäksi vielä pienryhmien retkiä.
Heti alkutalvesta 23.1. käytiin tutustumassa PiLy:n siipikokoelmaan Hatanpäällä
Jaakko Syrjäsen opastuksella. Mukana oli niukasti porukkaa, mutta kerroimme, että
sinne on mahdollisuus tutustua muulloinkin.
Onnistunut kuukkeli-retki tehtiin 7.2. Virroille, Riponevalle ja Herralankoskelle.
Oppaana toimi Rainer Mäkelä. Kolmen auton väki pääsi lähes vaivatta metsään
Pirkanmaan viimeisten kuukkeleiden luo. Nuorin retkeläisistä oli 13-vuotias.
Tervastuoksuisilla nuotiotulilla lehahteli ylitse kolme kuukkelia ruokailemaan rasvalle
naavakorpikuusikkoon. Töyhtötiaisen laulu helisi metsässä. Ruokinnalle tuli myös
puukiipijä, mikä on aika harvinaista. Herralankosken Vuolteessa uiskenteli 10
kansallislintuamme. Lisäksi näimme siellä sinisorsan ja jään reunan lähellä kalastelevan
saukon. Koskikara niiaili koskella ja alajuoksulta löytyi vielä toinen saukko. Sini- ja
talitiaisten suunnaton säksätys ja käpytikan trilli paljastivat varpuspöllön vaanimassa
saalista.
Golf-kentän maastossa hiihdettiin 14.2. Pirkka Lappalaisen johdolla. Tutustuttiin
korkeisiin polkuihin, joita ilveskin kulkee ja kuunneltiin metsän lintuja. Evästauko
kruunasi retken. Hiihtoretki tehtiin myös 20.3. Sarkolan Naakonvuoreen pienellä
porukalla.
"Metsolan" lumikenkäkävelyretki 7.3. Nokian Kauniaisten maastossa jäi
ikimuistoisena mieleen. Peltokankaanvuoren metsätien ja vanhan Porintien risteyksestä
taapersi peräjälkeen isokenkäistä väkeä lähelle Mouhijärven rajaa. Eväät syötiin
Mäkijärvellä. Metson soidinpaikka löydettiin ja riemulla etsittiin siiven roikotusjälkiä ja
ulosteita ja hakomismäntyjä. Korpin pesäkin nähtiin. Nautittiin talvisesta tunnelmasta
metsässä.
Kotkamuuton parhaita muuttopäiviä Pirkanmaalla oli 19.3., jonka olin ilmoittanut
lintukoululaisille havainnointipäiväksi Nokian vesitornilla. Valitettavasti vain muutama
löysi tuona päivänä tornille. Markku Kangasniemi, Olli Sorri, Taisto Leino ja
myöhemmin iltapäivällä Rainer Mäkelä ynnäsivät vesitornilla kotkia. Nokialle tuli vain

murto-osa kotkista, mutta uljaan maakotkan lentoa saimme nähdä kuten myös
muutaman merikotkan.
Pöllöretki 2.4. tehtiin perinteisesti Siuron ympäristössä. Taitavien oppaiden Jarmo ja
Heikki Koiviston johdolla kuljettiin autoletkana etsimässä pöllöjä, mutta yhtään ääntä ei
koko porukalla kuultu, vaikka pöllöjä houkuteltiin atrappiäänin. Joutsenet ilahduttivat
sentään joikhauksella. Käytiin kurkistamassa varpuspöllön pönttöönkin varastojen
toivossa, mutta myyräkato oli massiivinen kautta Pirkanmaan. Lopuksi kuultiin sentään
pienellä porukalla lehtopöllön ääntä. Myös muita pienen porukan pöllökuunteluita tehtiin
myöhemmin kevättalvella - huonoin tuloksin.
Nokian Kaakkurijärville patikoitiin 15.5. Anne Viitalaakso-Kaasalaisen ja Tarja
Riihituvan opastuksella. Jälkeenpäin saimme kiitosta parhaasta keväthetkestä usealta
retkeläiseltä. Kevät oli läsnä tuolla iltaretkellä käen kukkumisella ja puron solinalla.
Lintutorneilla Pitkäniemessä, Knuutilassa ja Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä kehotettiin
lintukoululaisia omatoimisesti käymään kevätmuuttoa seuraamassa.
Lastenfestari-tapahtumassa 22.5. oli Pirkka oppaana Pitkäniemen tornilla ja Anne
Siurossa. Nokian Luonto ry tarjosi mehua torneilla kävijöille. Nokian Kulttuurilautakunta
pyysi jatkossakin Nokian Lintukoulua mukaan seuraavan vuoden tapahtumaan.
Yölaulajaretki 30.5. järjestettiin Siuro-Seuran kanssa. Vetäjänä toimi Anne
Viitalaakso-Kaasalainen. Siuron Knuutilassa kuunneltiin ruisrääkän narinaa ja muita yön
lintuja. Lopuksi käytiin Kesäniemessä.
Ruokejärven linturetkellä 12.6. kuljettiin järven koillispään nuotiopaikalta
retkeilemässä eri puolella aluetta.
Kehrääjäretki Hämeenkyrön Kurkelaan 19.-20.6. veti väkeä mukavasti. Kehrääjien
suristessa paistettiin makkaraa laavulla suviyössä.
Kesällä oli mahdollisuus päästä mukaan seuraamaan haukka- ja pöllörengastuksia
pääosin Nokialla.
Lintukoulun melontaretki 3.7. ajautui aallokkoon. Kokoonnuimme Salmin
Otamussillan kahviolla, josta lähdimme Ryömälänvuoren lumoamina melomaan
kajakeilla ja kanooteilla. Tupurlanjärvellä puhaltelevaa kaulushaikaraa tai yölaulajien
konserttia emme kuitenkaan kuulleet. Kovan tuulen ja sateen vuoksi retkestä tuli
tynkäreissu, mutta päätimme uusia sen seuraavana kesänä.
Lintuasemaretki 18.9. Kangasalan lintuasemalle meni sateisen sään vuoksi ohitse
syksyllä. Muutama rohkea kävi silti paikalla ja näki mm. sinisuohaukan kaunista lentoa
ja aamumuuttajia. Päätimme uusia retken keväällä.
Metsäinen linturetki 19.9. Sarkolan Koirakorvessa meni osittain sienestykseksi, sillä
satokausi oli parhaimmillaan. Metsälintujen väheneminen huolestuttaa yhä enemmän.
Pesäkolojen puute on huutava. Pönttöjen ja tekopesien lisääminen metsiin auttaa
pesimälintuja ja myös liito-oravaa. Vuoden aikana on moni metsä kadonnut ja etenkin

Uotilan vanhan metsän kaataminen toi suuren surun nokialaisten lintuharrastajien
sydämeen. Metsäretkillä on käyty syvällistä filosofiaa, keskusteltu luonnon
monimuotoisuudesta ja siitä, kuinka kaikki luonnossa nivoutuu toisiinsa.
Lintukoulun vuoden 2004 päättäjäiset pidettiin perjantaina 17.12. Paljassuon
Eräkämpällä Kauniaisissa. Saunottiin, paistettiin Nokian Luonto ry:n tarjoamia
makkaroita ja syötiin nyyttikesti-tarjoiluita. Kilpailtiin lintujen tunnistamisesta ja pidettiin
oma linnunlaulun toivekonsertti. Kuunneltiin lintujen ääniä muutoinkin. Muisteltiin
mennyttä lintuvuotta ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.
Toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana noin 15 henkilöä, mutta kaikkiaan retkillä on
ollut useita kymmeniä linnuista kiinnostuneita henkilöitä.
Monet retket ja pienryhmätyöskentely ovat antaneet mahdollisuuden syventää
lintuharrastusta. Lintuihin tutustuminen yksi kerrallaan luo perustietoa, vaikka
muuttopäivät lintumassoineen säväyttävät aina lintuharrastajaa. Sadekesä haittasi
retkeilyä ja lintujen tarkkailua. Valokuvaus on tuonut oman lisänsä lintukoulun
toimintaan. Oman petolinturuudun seurantaan on innostunut muutama lintukoulussa
mukana ollut. Kiinnostusta Nokian Luonto ry:n toimintaan ja vaikuttamista lintujen
elinympäristöjen suojelemiseksi on ilmennyt lintukoululaisten taholta kuluneen vuoden
aikana. Muutamat lintukoululaiset innostuivat kirjoittamaan Lintuviestiin ja ovat
osallistuneet Pily:n toimintaan. Näin ollen lintuharrastus on muotoutunut varsin rikkaaksi
ja antanut kullekin oman intressinsä.
Koonnut: Anne Viitalaakso-Kaasalainen

