
Nokian Lintukoulun ohjelma vuonna 2013 

 
Lintukoulun 11. toimintavuosi on ollut perinteisesti retkipainotteista. Uutena 
tapahtumana oli osallistuminen Nokia-viikolla Nokian Luonto ry:n järjestämään 
luontopolku-tapahtumaan Puropuistossa. Luontopolulla oli linturasti, jossa Anne 
Viitalaakso oli opastamassa. 
 
Loppiaiskävely Nokialla 6.1. Kokoontuminen oli Puropuistossa, Kylmänojan sorsalammikolla, josta 
lähdettiin sorsalaskennan jälkeen katsomaan Pajakallionkadulle taviokuurnia ja kierreltiin katsomassa 
kaatopaikan ym.alueen lintuja. Läsnä 13 henkilöä.  

Nokian Lintukoulun koskikararetki Siuronkoskella  
Siuronkoskella tutustuttiin koskikaraan eli Lapin muuttolintuun perinteisellä talvehtimispaikalla. Retki liittyi 
Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen koskikaraviikonloppuun. Mukana oli 14 henkilöä. 

Pöllöretkiä tehtiin vain pikkuporukalla, koska pöllötilanne oli kehno keväällä, mm. yksi pöllöretki 
maaliskuussa, mukana 4 henkilöä. Lähinnä lehtopöllöjä ja varpuspöllöjä kuultiin ja nähtiin. Syksyllä oli 
hiiripöllöjen vaellus erittäin runsas, joten saatiin ihailla tätä pohjoista vaeltajaa mm. joutsen- ja 
syyslintulaskennassa. 

Talvilintulaskennat, Helsingin Eläinmuseon seurantalaskenta: Nokian Kauniaisissa kolmesti vuoden 
aikana, 24.2. (2 hlöä), 2.11. (3 hlöä) ja  28.12. (1 hlö) ja Pitkäniemen alueella kerran 5.1.2013 (4 
henkilöä). Jyrki Pönkkä kirjoitti Nokian Uutisiin jutun syksyn 2.11. lintulaskennasta. Tampere Radio 
haastatteli Anne Viitalaaksoa puhelimitse talvilintulaskennasta 28.12.2013. 
 
Riekkoretki tehtiin kimppakyydein Parkanoon huhtikuussa 13.4. Yhteyshenkilönä oli Kaija Helle. Mukana 
oli autollinen eli 4 henkilöä. Riekkoja ei kuultu, mutta viirupöllö kylläkin. 
 
Muutontarkkailua Nokian Alasenlahdella 20.4. 
PiLy:n ja Nokian lintukoulun yhteinen muutontarkkailutapahtuma. Oppaana olivat BirdLifen retkikummit 
Jukka T. Helin ja Anne Viitalaakso. Läsnä oli noin 25 henkilöä.  
 
Utössä luontokoulun ohjaajaretki 26.-28.4., mukana 5 henkilöä. Onnistuttiin talvella ajoissa varaamaan 
hyvä viikonloppu, sillä nähtiin Utössä mm. sepeltasku - variegatus-alalaji ("Kaspiantasku") , jota ei ole 
aiemmin tavattu Suomessa ja nähtiin myös lisää sepel-lajeja sepelsieppo, sepelrastas ja Utössä ei kovin 
yleinen sepelkyyhky.  
 
Nokian Luonto ry:n tapahtuma toukokuussa 26.5. Nokia-viikon yhteydessä Puropuistossa 
Erilaisia luontoaiheisia rasteja oli kymmenisen. Anne oli linturastilla ohjaamassa ja opettamassa lintuja. 
Mukana oli yli 50 kävijää. 
 
Rengastuksille ja pönttötarkistuksille oli mahdollisuus päästä mukaan, mutta melko vähän oli 
yhteydenottoja Mikko Honkiniemeen tai Annika Rossiin.  
 
Porin linturetki tehtiin Nokian Luonto ry:n ja Lintukoulun bussiretkenä 4.5.. Kaija Helle ja Jarmo Koivisto 
sekä Anne Viitalaakso olivat oppaana. Läsnä 34 osallistujaa. Nähtiin mm. avosetti. 
 
Yölaulajaretki Nokian Kesäniemessä 8.6. 
Anne Viitalaakso opastamassa kesäkuun yölaulajaretkellä Kesäniemessä ja lähistöllä. Mukana oli viisi 
henkilöä. 
 
Kehrääjäretki 28.6. 
Kaatopaikan kohdalla oli pikkutyllipoikue ja Hempunmaassa kuultiin 2-3 kehrääjää ja huuhkaja. Läsnä 5 
henkilöä. 
 



Knuutilan tornilla syysmuuton tarkkailua syksyllä 29.9. 
Oppaana oli Anne Viitalaakso ja Kaija Helle. Paikalla oli 13 henkilöä. Muutto oli aika vähäistä, mutta 
varpushaukkaa saatiin ihailla ihan läheltä. 
 
Joutsenlaskentaan 17.11.osallistui neljä henkilöä. Laskettiin lähinnä Nokian ja Hämeenkyrön alueella 
viivytteleviä joutsenia. Tapahtuma oli osa Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
joutsenlaskentaviikonloppua. Nokialla oli vain muutamia joutsenia. 
 
Lintukoulun pikkujoulut 22.11.2013 Nokian Kerholassa. Mukana oli noin 20 henkilöä. PiLY:n pj. Jukka 
T. Helin puhui tilaisuuden aluksi. Lintukuvia Kroatiasta näytti Sari Lehtinen ja Onni Rantanen. Tarjottiin 
joulutorttuja ja glögejä. Juhlittiin vähän jälkikäteen 10 vuotista toimintaa, vaikkakin jo 11. toimintavuosi oli 
käynnissä. Järjestettiin linnunlaulun toivekonsertti, jossa jokainen sai toivoa lempilintunsa ääninäytteen. 
Jyrki Pönkkä kirjoitti Nokian Uutisiin jutun tapahtumasta. 
 
Lisäksi on tehty pikkuporukoilla linturetkiä, kuten käytiin sirrejä ja kahlaajia katsomassa Stormin altailla 
26.7. 
 
Osa retkistä on ollut BirdLifen kummiretkiä. 
 
MAAKA-havaintoja kerättiin myös erityisesti Parkanon suunnalta. 
 
Nokian Luonto ry:n syyskokouksessa 31.10.keskusteltiin Nokian Luonto ry:n (pj. Timo Lepistö) ja  PiLy.n 
(pj. Jukka T. Helinin) yhteistyöstä lintukoulutoiminnassa. Selviteltiin taustajärjestöjen työnjakoa 
Lintukouluun liittyen. PiLY:n osuus on ollut vähäinen, joten päätettiin lisätä yhteisiä retkiä ja tapahtumia 
sekä esitettiin toivomus rahallisesta avustuksesta seuraavalle kaudelle. Se myönnettiinkin PiLY:n 
kokouksessa myöhemmin syksyllä. Lintuaiheista materiaalia on saatu PiLY:ltä sekä hyvät nettisivut. 
 
Tiedotus: 
Ilmoitukset tapahtumista ovat olleet nähtävillä PiLY:n nettisivuilla ja tiedotteessa sekä Nokian Uutisissa 
YhtäKöyttä-palstalla. Tapahtumista on ilmoitettu myös Tiira- ja/tai Luonnonsuojelija-lehdessä ja 
muutaman kerran Aamulehden menovinkki-palstalla. 
 
Nokian Uutisissa ja Tampere Radiossa on Lintukoulusta juttuja. 
 
Tapahtumissa on jaettu esitettä Nokian Lintukoulusta ja Nokian Luonto ry:stä, PiLY:stä sekä monenlaista 
lintumateriaalia. 
 
Sähköpostiosoite: nokianlintukoulu@gmail.com  
 
Yhteyshenkilöinä 

Kaija Helle, p. 044 017 7180, kaija.helle@sll.fi 
Jarmo Koivisto, p.0400 838 457 
BirdLife Suomen retkikummi, Anne Viitalaakso, p. 045-8883720. 

 

 
 


