
Katsaus Nokian Lintukoulun toimintaan 2006  

Teksti: Anne Viitalaakso-Kaasalainen  

Kuvat: Tarja Riihitupa 

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Nokian Luonto ry:n yhteinen Nokian Lintukoulu 
jatkoi vuonna 2006 toimitaansa retkipainoitteisena Tarja Riihituvan ja Anne 
Viitalaakso-Kaasalaisen ohjauksella. Lisäksi mukana useilla retkillä oli Kaija Helle jakamassa 
luontotietouttaan.  

Nokian Lintukoulun talvi käynnistyi paikkakunnan lintulaskennalla. Loppiaisena laskettiin 
Poutunpuiston sorsat ja kierreltiin Nokian alueella etsimässä talvehtijoita. Näimme neljän 
hengen joukkueella 23 lintulajia kuudessa tunnissa. 

Pöllöretki järjestettiin 4.3. Siuron Knuutilassa. Läsnä oli 13 henkilöä. Kierrettiin lähialueella ja 
kuultiin helmi- lehto- ja viirupöllö sekä huuhkaja, joka huhusi  komeasti kuutamolla. 
Toivomuksesta järjestettiin uusi pöllöretki samoilla alueilla muutama viikko myöhemmin ja silloin 
kuultiin myös varpuspöllöparin soidinvihellykset. Mouhijärven suuntaankin tehtiin keväällä 
pöllöretki. 

Lauantaina 25.3.oli linnunpönttötalkoot Olavi ja Leena Sorrilla, Sarkolassa. Markku Rantala ja 
Tapio Kaisla olivat siellä Ollin lisäksi ohjaamassa pönttöjen tekoa. Sorreilla oli läsnä 12 
henkilöä, joista kaksi oli lapsia. Edellisvuonnakin linnunpönttötalkoissa mukana ollut poika 
kertoi, että jokaiseen hänen pönttöönsä oli tullut asukas ja hän tahtoi tehdä lisää pönttöjä. 

Lumikenkäretkeen 26.3. osallistui 13 talsijaa; mukana Aamulehden toimittaja ja kuvaaja. Retki 
tehtiin Koukkujärven majalta Nokian pohjoispuolen järville. Sää oli lämmin, vain muutama 
pakkasaste. Luppoiltiin auringossa ja kuunneltiin teeren kujerrusta. Tutuksi tuli korpiluppo Kaija 
Helteen kertomana. Muutama teeren kieppikin löydettiin. Hangella oli metsäjäniksen eli 
suomalaisen lumikenkäjäniksen jälkiä runsaasti. Lisäksi nähtiin näädän, ketun, oravan, 
metsäpäästäisten ja -hiirien jälkiä. Tiaiset, varikset ja keltasirkku kuultiin matkan varrella. 
Taukopaikalla paistettiin makkarat ja syötiin eväät. Paluumatkalla jokainen sai vuorotellen 
kokeilla uran tekemistä ja mielellään jokainen antoi seuraavan jatkaa. Upottavassa 
puuterihangessa oli lunta paikotellen reiteen asti. Lumikengistä oli hyvä hyöty umpihangessa. 
Aamulehti uustisoi juttua etusivulla. 

Avoin yleisöpäivystys Nokian lintutorneilla olisi hieno asia keväisin. Aloitimme kokeilun 
muutamalla päivystyksellä. Huomasimme, että siihen tarvittaisiin enemmän opastajia ja pitäisi 
pystyä ennustamaan "oikeat ajat" päivystyksiin niin lintujen kuin yleisönkin suhteen. 
Sunnuntaina 23.4., kun Tarja ja Kaija päivystivät Knuutilan lintutornilla klo 8.00-12.30, oli muutto 
käynnissä. Aamu oli kirkas ja seesteinen. Tornilla kävi pari lapsiperhettä ja yksi vanhempi 
pariskunta. Koko aamupäivän lintuja viuhtoi siellä täällä. Silmiä olisi täytynyt olla vielä lisää, jotta 
kaikki linnut olisi saatu laskettua. Melkein pilvettömän taivaan vuoksi muuttavat kurjet lensivät 
korkealla, osa haukoista vielä korkeammalla. Kurkia laskettiin yli 200. Sääksiä näkyi useaan 
otteeseen ja kaksi piekanaa sekä kotkakin nähtiin.  

Pohjansirkku-retki 25.5.oli kokopäiväretki Ruoveden Haukkamaalle, "korpisirkun" 
pesimäpaikalle Tarja ja Kaijan johdolla.  

Yökuunteluretki 17.6. kokosi Kuljun Kesäniemeen 14 henkilöä. Oppaana olivat Lasse Kosonen, 
Hannu Karhe ja Anne Viitalaakso-Kaasalainen. Kuultiin kaulushaikara ja useiden satakielien 



konsertti. Huomattiin myös ensimmäiset muuttavat kuovi-naaraat, jotka matkasivat etelään.  

Rengastuksille oli mahdollisuus päästä mukaan. Uudeksi rengastajaksi Nokialle tuli vuoden 
aikana Mikko Honkiniemi, joka on ollut mukana lintukoulun toiminnassakin. Onnittelut hänelle! 
Petolintuseuranta on edelleen osa Nokian Lintukoulun tutkimusta. 

Yöpyöräily oli kesän paras retki. Aamuvirkut lähtivät suvisunnuntaina 9.7. klo 3.00 pyöräilemään 
Nokialta kohti Hämeenkyröä. Reitti kulki Siuronkosken, Kuljun ja Kauniaisten kautta 
Jumesniemeen ja edelleen Hämeenkyröön Frantsilan yrttitilan kautta. Mukana oli 11 pyöräilijää 
sekä Tarja ja Anne. Poljettiin pitkänä letkana tai löysänä lössinä ilman kolareita. Tuuli löyhäytti 
sopivasti kuuman pois. Lehtopöllöpoikue kerjäsi ruokaa Siurossa ja sarvipöllön pojat 
Kauniaisissa. Viitasirkkalintu siritti Kuljun Rajalassa ja viitakerttunen ihastutti Jumesniemessä. 
Peukaloiset innostuivat trillittämään Jumesniemen mäissä. Kurjet ja joutsenet huutelivat reitin 
varrella. Tuulihaukat ja ruskosuohaukat saalistelivat ja kuultiinpa hiirihaukkapoikueen kerjäyskin 
matkan varrella. Fasaaniperhe ruokaili Kirkonkylän pellolla. Hämeenkyröstä lähdettiin takaisin 
kymmeneltä Purimo-laivalla Siuroon. Harmaahaikarat kuikuilivat Kallioistenselän kaislikossa. 
Vesilintupoikueet polskivat emojen perässä. Muistoihin jää auringon nousu, linnunlaulut, 
yrttipolku, minttujen maistelu ja jäätelöannos laivalla. Nautimme kauniista maisemista ja 
kesästä. Suviaamun pyöräily oli niin hieno elämys, että se otetaan uusiksi!  

Kehrääjäretki tehtiin 12.-13.7. Hämeenkyrön lentokentälle tilaustyönä. Kehrääjiä lähdettiin 
kuuntelemaan neljän naisen energialla. Kuultiin kahden koiraan surina sekä myös kolmas yksilö 
lepatteli ympärillä, sitä epäiltiin naaraaksi. Muuten oltiin viiksisiipan kanssa täyskuutamolla. 
Surisi-hurisi mukavasti ja kehrääjät taputtivat ja huusivat villisikamaisesti kruik...Kurjetkin 
huutelivat etelästä. Paluumatkalla kuunneltiin yölaulajia. Ainakin pensassirkkalintu, ruisrääkät ja 
sarvipöllöt olivat äänessä. 

Souturetki 6.8. Kuloveden Isosaareen järjestyi Heikki Laurilan veneen turvin. Lähdettiin klo 8.00 
Siuron Saunan satamasta. Mukana oli kymmenisen henkilöä ja myös Kaija Helle kertomassa 
käävistä ja kolopuiden tärkeydestä. Nuoli- ja tuulihaukka kiikitteli ja harmaahaikara rääkyi 
Isosaaren yllä. Käytiin myös toisessa pikkusaaressa ja ihailtiin Kulovettä. Lokit, kalojen 
polskahdukset ja laineiden liplatus kuuluvat kesän veneretkeen. 

Syksyn toiminta jäi vähäiseksi monesta eri syystä. Kotipihan pönttöjen puhdistus ja syysmuuton 
seuranta kuuluu tietysti jokaisen lintuharrastajan syksyohjelmaan. Myyräpäiviin otimme osaa 
marraskuussa Jaakko Syrjäsen kehotuksesta. Nokialta löytyi vain muutama varpuspöllön 
varasto, sillä myyräkanta romahti alkukesällä. Vuoden seurantalajille kottaraiselle laitoimme 
syksylläkin pönttöjä ja nyt odotamme tuleeko niihin kottarainen keväällä. 

PiLy:n nettisivuilla ja Nokian Uutisissa ilmoitettiin Nokian Lintukoulun toiminnasta sekä 
sähköpostin välityksellä tiedotettiin tapahtumista. Aamulehti kirjoitti etusivulla lumikenkäretkestä 
keväällä. Pirkka Lappalainen oli viikolla 18 Nokianvirran 7 -luokkalaisten kanssa Pitkäniemen 
tornilla seuraamassa kevätmuuttoa ja kertomassa lintuinfluenssasta - ja NU kirjoitti 
tapahtumasta. Yöpyöräilystä julkaistiin kesällä Nokian Uutisissa Tarjan kirjoitus - peukaloisen 
kuvan kera. 

Saimme PiLy:ltä Linnut-lehden vuosikerran ja ilmaista lintumateriaalia, joista olemme erittäin 
kiitollisia. Myimme muutamia Lintutorni-kirjasia ja pönttö-julisteita torneilla ja retkillä. 

Kiitokset kaikille mukana olleille ja toimintaa tukeneille tahoille. 

Uusia retkiä on pyydetty ja suunniteltu vuodelle 2007 ja niitä tehdään toivomusten ja 
mahdollisuuksien mukaan. 



Yhteystiedot:   

Anne Viitalaakso-Kaasalainen 

Tarja Riihitupa 
Pirkka Lappalainen 

 

 

 

 

 

 

 

 


