
Nokian Lintukoulun toiminta 2014 
 
Nokian Lintukoulun taustajärjestöinä toimivat Nokian luonto ry ja Pirkanmaan Lintutieteellinen 

yhdistys. Toiminta on kaikenikäisille suunnattua, kaikille avointa ja maksutonta. Retkillä 

suositaan kimppakyytejä.  Nokian Lintukoulun retkiä ja tapahtumia järjestetään lähinnä 

Nokialla, mutta myös muualla Pirkanmaalla. Oppaina olivat Jarmo Koivisto, Kaija Helle ja Anne 

Viitalaakso sekä PILY:n lintuharrastajat. 

 

Vähäluminen talvi, helteinen kevät, viileä keskikesä (17. 6. satoi räntää) ja kuuma heinäkuu 

olivat lintujen kannalta hieman harmillisia. Monien lintujen pesintä vaikeutui säiden 

vaihteluiden vuoksi. Nokian alueen lintukantaa seurataan tiiviisti. Kesän aikana emme 

havainneet mm. yhtään peltosirkkua Nokialla. Kaakkureiden pesiminen taantuu.  Syyskaudella 

saatiin ihailla taviokuurnia ja pähkinänakkeleita Pirkanmaalla ja Nokialla, koska 

pihlajanmarjasato oli vuosituhannen paras. Marraskuussa Jarmo Koivisto havaitsi 

viiksitimaleita Siurossa ja niitä kävi talven aikana katsomassa kymmenet lintuharrastajat. 

 

Vuosi 2014 oli melko perinteinen toimintavuosi. 

• Talvilintulaskennat (Helsingin Eläinmuseon linnuston seuranta) tehtiin kahdella reitillä 

ja pikkuporukoilla: 

 - Pitkäniemen - Maatialan alueen laskentareitti, n. 5km. Kierrettiin 4.1. Mukana oli viisi 

henkilöä. 

- Kauniaisten laskentareitti n. 8 km kierrettiin kolmesti, 2.3., 9.11. sekä 27.12. 

• Loppiaisen perinteisessä lintutapahtumassa 6.1. Kylmänojalla laskettiin sinisorsia n. 

250. Läsnä oli  15 henkilöä. Kimppakyydein kierreltiin Nokialla tarkkailemassa lintuja; 

mm. Alasenlahdella nähtiin hiiripöllö sekä pilkkasiipi. 

• Pöllöretket olivat vähäisiä, mutta mm. huuhkaja ja lehtopöllöt kuultiin helmikuussa 

Siurossa.   

• Koskikararetkellä 16.2. Siuronkoskella oli mukana 12 henkilöä. Koskikarat niiailivat ja 

visertelivät räntäsateessakin. 

• Riekko –retki Parkanoon tehtiin 19.4. PiLY:n kanssa. Suolla oli kuuntelemassa yön ääniä 

noin 20 lintuharrastajaa. Riekot olivat melko hiljaisella tuulella, mutta kapustarinnat ja 

viirupöllö kuultiin. 

• Muutontarkkailutapahtumassa Alasenlahdella  27.4. paikalla oli n. 10 osallistujaa. 

Pikkuporukalla käytiin myös Pirkkalassa kahlaajia katsomassa. 

• Anne Viitalaakso oli oppaana Kaija Helteen vetämällä Pirkan Opiston retkellä 10.5. 

Läsnä oli n. 20 henkilöä. 

• Yölaulajaretkellä  Kesäniemessä ja Kauniaisissa 7.6. kuultiin mm. satakieliä, ruisrääkkiä, 

käkiä, viitakerttusia ja viitasirkkalintu. Mukana oli 9 henkilöä. 

• Suomen luonnon päivän kunniaksi järjestimme 30.8. linturetken neljän osallistujan 

voimin. Etsimme Taivaalkunnasta ja Vammalan Stormin altailta kahlaajia. Onnistuimme 

havaitsemaan lapinkirvisenkin Taivalkunnassa ja Stormissa mm. pikkusirrejä, 

ampuhaukan ja harmaapäätikan. 

• Onni Rantasen lintukuvia ihasteltiin Nokian Lintukoulun pikkujouluissa 21.11. Mukana oli 

15 henkilöä. 
 

Nokian Lintukoulun toiminta jatkuu vapaamuotoisesti, mutta perinteiset tapahtumat 

järjestetään ja pyritään lisäämään luontokuvailtoja. 


