Nokian Lintukoulun toimintakertomus 2015
Nokian Lintukoulu toimii Nokian luonto ry. hallinnossa ja sen toisena taustajärjestönä on
Pirkanmaan LintuEeteellinen yhdistys ry. Toiminta on kaikenikäisille suunnaFua, kaikille avointa ja
maksutonta. Retkillä suositaan kimppakyytejä. Nokian Lintukoulun retkiä ja tapahtumia
järjestetään lähinnä Nokialla. Mukana on ollut pieni joukko akEiveja lintuharrastajia tukemassa
oppaita Jarmo Koivistoa, Kaija HelleFä ja Anne Viitalaaksoa.
Nokian Lintukoulu on toiminut jo vuodesta 2003 ja Anne Viitalaakso on sen perustajajäsen.
Hänelle myönneGin tänä vuonna Suomen luonnonsuojeluliiton hopeinen ansiomerkki
pitkäaikaisesta työstään lintukoulun ohjaajana ja akEivisesE Nokian luonnon toiminnassa olleena.
Talvilintulaskennat tehEin Helsingin LuonnonEeteellisen keskusmuseon (Luomus)
linnustonseurantana jälleen kolmesE talven aikana Kauniaisten 8 km:n reiEllä ja kerran
perinteisellä Hannu Karhen reiEllä, Nokian kirkon ja Pitkäniemen alueella. Mukaan laskentoihin on
oteFu muutama henkilö opeFelemaan lintujen tunnistusta.
Loppiaisen linnut -tapahtumassa 6.1. oli 12 henkilöä laskemassa Kylmänojan sorsia. Yksityiset ovat
hoitaneet niiden ruokinnan kaupungin lakaFua ruokkimasta talvehEmaan jäänyFä 300 lintua. Nyt
kaupungin ympäristötoimi on luvannut jatkaa sorsien ruokkimista talviaikana. Kylmänojan jälkeen
kävelyretki Nokian keskustassa muuFui autoiluksi havainnoimaan Siuron alueen lintuja.
Lintuvalokuvailta Kerholassa järjesteGin kahdesE. Ensimmäinen kuvailta oli 31.1., jolloin Jukka
Vierimaa näyG elämyksellisiä lintu- ja luontokuviaan. Myös nuori kuvaaja Onni Rantanen näyG
aluksi lintukuviaan ja Sari-äiE kertoi Onnin kuvista muun muassa ulkomaan reissulta. Mukana oli
kymmenen henkilöä.
Marraskuussa oli lintuvalokuvailta, pikkujoulut ja Nokian luonnon syyskokous yhteisenä
tapahtumana Kerholassa. LuontotoimiFaja Jari Salonen näyG huippuhienoja kuviaan ja videoitaan
Selkämeren kansallispuistosta. Hän kertoi Selkämeren linnustosta ja haastavasta kuvauksesta
kauniissa saaristossamme.
Pöllöretket jäivät tekemäFä huonon myyräElanteen vuoksi.
Pirkanmaan LintuEeteellisen yhdistyksen kanssa yhteisinä tapahtumina on jo perinteisesE ollut
koskikararetki ja Alasenlahden muutontarkkailu sekä joutsenlaskenta Nokialla marraskuussa.
Koskikararetki Siuronkoskella helmikuussa keräsi joukon karojen tarkkailijoita. Koskella nähEinkin
kaksi koskikaraa ja Linnavuoressa käyEin puron karoja etsimässä.
Alasenlahdella seuraGin muutontarkkailua 18.4. PiLY:n puheenjohtaja Jukka T. Helinin johdolla.
Mukana oli oppaiden lisäksi 20 henkilöä. Lapisirkut olivat harvinaisin havainto. Joutsenlaskennassa
marraskuussa oli mukana 5 henkilöä. Nokialla oli lumisessa säässä vielä lähes 100 laulujoutsenta.
Nokian lintuakEivit osallistuivat 2.5. seutukunnan lintukuvaajien kanssa Isokarin majakkasaaren
retkeen. Mukana oli Nokian Lintukoulun ohjaajien lisäksi Lintukoulun työssä mukana olleita
henkilöitä. Riskilöitä, luotokirvisiä, ruokkeja, merimetsoja ja pilkkasiipiä oli hieno staijata.
Nokian SoropEmisEnaiset olivat 12.5. linturetkellä Siuron KnuuElassa, jossa Kaija Helle tuurasi
retkellä sairastunuFa Anne Viitalaaksoa. Mukana oli puheenjohtaja Eija Teivaksen lisäksi 11 naista.

Kaija Helle veE Pirkan opistossa Kaakkurin huudosta pähkinälehtoon -luentosarjan kakkososaa.
25.4. kurssin ohjelmassa oli tutustuminen Nokian maakunnallisesE arvokkaisiin linnustoalueisiin
Markluhdanlahdella sekä KuljunlahE- Piikkilänjärvellä. Toisena oppaana oli Tarja Riihitupa.
Yölaulajaretki kesäkuussa 6.6. klo 22 aloiteGin Kesäniemestä vaihtelevassa säässä. Kuljussa
kuunnelEin satakieliä. Lopuksi kuunnelEin KnuuElassa käkeä, luhta- ja viitakerFusen lurituksia sekä
pensassirkkalintua. Mukana oli kymmenisen henkilöä.
Kehrääjäretki tehEin Hämeenkyrön Kurkelaan kahdesE kahden hengen voimin. Lintumuuton
tarkkailussa KnuuElan tornilla 13.9. Jarmo Koiviston johdolla, oli paikalla vain kolme lintukoulun
ohjaajaa.
Toiminnasta ja retkistä EedoteGin Nokian UuEsissa ja internetsivuilla. Retkistä ja tapahtumista on
EedoteFu Nokian UuEsissa, Tiira-lehdessä, Luonnonsuojelijassa sekä PiLY:n ja Nokian luonto ry:n
neGsivuilla.

