Nokian Lintukoulun toiminta 2016
Nokian Lintukoulun kerhotoimintaa on ollut jo neljätoista vuotta. Taustajärjestöinä
toimivat Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry ja Nokian luonto ry. Oppaina olivat
vuonna 2016 Anne Viitalaakso, Kaija Helle ja Jarmo Koivisto sekä PiLY:n pj. Jukka
T.Helin ja joukko muita aktiivisia lintuharrastajia. Anne kuului vuoden 2016 alusta PiLY:n
sekä Nokian luonto ry:n hallitukseen. Kaija toimi aktiivisesti Nokian luonto ry:ssä.
Toiminta on kaikenikäisille suunnattua, avointa ja maksutonta. Retkillä kuljetaan
kimppakyydein. Nokian Lintukoulun retkiä ja tapahtumia järjestettiin Nokialla, mutta
myös lähialueella. Lintukoulun valokuvailtoja oli jopa neljä. Retkiä oli yhteensä 12.
Lisäksi oli lintulaskentoja 5, joista talvilintulaskentoja 4 ja yksi joutsenlaskenta.
Linnunpönttö-kurssi järjestettiin Pirkan Opistossa Hannu Järvisen ohjaamana ja
yhteistyössä Nokian luonto ry:n kanssa. Lisäksi oli Kaijan ohjaamana lintukurssi
Porissa.
- Helsingin Eläinmuseon (Luomus) talvilintulaskennat aloitettiin 60 vuotta sitten.
• Reittiä Nokian kirkolta Pitkäniemeen laski Hannu Karhe lähes 60 vuotta. Vain
viimeiset kolme vuotta on Nokian Lintukoulu hoitanut laskentaa (31.12.2015, 5
henkilöä ) 27.12.2016 4).
• Nokian Kauniaisissa laskettiin 3.1.2016 n. 8 kilometrin lenkillä kahden (2)
laskijan voimin ja 5.3.2016 Kauniaisissa mukana 5 laskijaa Annen lisäksi (6).
Marraskuussa 2016 laskijoita oli vain yksi.
- Loppiaisen linnut 6.1. klo 13 Kylmänojalla; talvehtivia sorsia laskettiin 290 ja lisäksi
tarkkailtiin lähiseudun lintuja. Mukana oli 15 henkilöä, joista 4 lapsia. Huom! Hannu
Järvinen on ruokkinut koko talvikauden alueen sorsia.
- Linnunpönttö-kurssi oli Pirkan opistossa (Nokian luonto ry:n /Lintukoulu) 6.2.2016.
Opettajana oli Hannu Järvinen ja auttamassa myös Jarmo Koivisto sekä Tampereen
seurakuntien puuseppä Sandor Szemeney. Osallistujia oli 10 henkilöä (12). Myös
syksylle suunniteltiin vastaavaa, mutta osallistujia ei ollut tarpeeksi, siksi suunnitellaan
jälleen kevääksi linnunpönttö-kurssia.
- Valkeakosken paperitehtaalta saatiin lahjoituksena pahvihylsyjä mm. linnunruokintaautomaatteja varten.Niitä tehdään kokeiluna seuraavana vuonna.
- Pöllöretket (3) pikkuporukoilla helmi-maaliskuussa:
• mm. 27.2. ja 11.3. pöllöretket pikkuporukalla (yhteensä 6 henkilöä)
• 19.3. TYSY:n kanssa yhteinen pöllöretki .Siuron koululta lähdettiin ja kierrettiin
Mouhijärvelle asti. Läsnä 15 + lintukoulun oppaat eli yhteensä 18.
- PiLY:n kanssa yhteiset / samanaikaiset tapahtumat; kuten
• Koskikararetki su 21.2.2016 klo 13 Siuronkoskella. Mukana oli oppaineen (2) 20
henkilöä, joista 1 lapsi. Näimme 5 koskikaraa. Hannu Järvinen kirjoitti jutun
Nokian Uutisiin.
• Muutontarkkailua Alasenlahdella la 9.4.2016 (PiLY:n kanssa). Osallistujia oli 36
henkilöä, joista lapsia 5 ja yhteensä oppaineen oli 40 henkilöä.
• Kuhankeittäjä-retki Orivedelle su 4.6.2016 (PiLY) Nokialta mukana oli yhteensä
15, mutta Nokialta autollinen myös 4 (joista 1 lapsi).
• Kahlaajaretki 20.8..Alasenlahdella ja Vehkoperässä; mukana 8 henkilöä. Jukka T.

Helin ja Jarmo Koivisto oppaina.
• Joutsenlaskentaa 19.-20.11.2016. Kuloveden ympäri joutsenia etsioppaiden
Jarmon ja Kaijan lisäksi yksi henkilö (3)
- 17.5. Tampereen yliopiston luokanopettaja-opiskelijoiden lintujen tunnistuksen
maastokurssi Porin lintukohteille Yyterin lietteille, Leveäkarille ja Teemuluodon
lintutornille. Tuulisessa säässä tehdyllä kurssilla oli 7 opiskelijaa vastaavan opettajansa
johdolla. Kurssin oppaana oli Kaija Helle. (9)
- Yölaulajaretki Nokialla la 11.6.2016 Siuron Knuutilassa keräsi 30 henkilöä. Joista 3 oli
lapsia tai nuoria ja 2 opasta.
Kuulimme satakielten, luhtakerttusten, ruisrääkkien ja ruokokerttusten lurituksia.
Nuolihaukat olivat hyönteisjahdissa ruovikoiden yllä. Silkkiuikku kantoi poikasia
selässään. Kanadanhanhet (4) mennä kaakattivat. Pikkulokin ääni kuului Haapaniemen
salmesta. Ja pensaskertut ja ruokokerttuset jaksoivat laulaa! Jupiterkin näkyi taivaalla
kuunsirpin vieressä. Löysimme yhden geokätkön Siurosta lintutornilta. Suviyö kannatti
valvoa.
- Kehrääjäretki Hämeenkyröön la 2.7.2016; yöpyminen Ulvaanharjulla. Mukana 6
henkilöä., joista 3 oli yötä laavulla. Kuultiin kehrääjät, käki ja viirupöllöpoikue. Hannu
Järvinen teki jutun retkestä Hämeenkyrön Sanomiin.
- Kaija Helle veti muutontarkkailuretken 13.9. Pitkäniemen lintutornilla ja ympäristössä
Nokian lukion biologian kurssilaisille klo 14.00-15.30. Läsnä oli 10 + Kaija (11)
- Valokuvailtoja Nokian Kerholassa oli neljä:
• 24.2. Kati-Kaisa Purhonen näytti lintukuviaan Afrikasta. Mikko Honkiniemi kertoi
kuvin petolinnuista. Osallistujia oli 22, joista 1 lapsi.
• 30.3. Nokian luonto ry.n kevätkokouksessa katsottiin ja kuunneltiin Hannu
Järvisen kuvaesitys. Mukana oli 18 henkilöä.
• Syksyllä Pekka Rintamäki näytti lintukuvia Goalta, Intiasta. Läsnä 10 henkilöä ja
ohjaajat (12).
• Pikkujoulut vietettiin Kerholassa 30.11. lintukuvia katsellessa ja nautittiin glögiä ja
pipareita. Sari Lehtinen ja Onni Rantanen esittelivät Bulgarian matkan kuvia sekä
paikallisia kuvia. Martti Riihitupa näytti (vaimonsa Tarjan kanssa tallennettuja)
linturetkikuvia Unkarista ja Kalervo Itvola lintuvideoita. PiLY:n pj. Jukka T. Helin
puhui tilaisuudessa. Mukana oli 18 henkilöä, joista 2 oli lapsia.
- Lisäksi pikkuporukoilla (toivomuksien ja mahdollisuuksien mukaan) käytiin lintuja
tarkkailemassa mm. keväällä Isokarilla ja Utössä. Juhannusretkellä oli kuusi (6)
henkilöä.
Muu toiminta
- Linnustonsuojelutyötä tehtiin PiLY:n ja Nokian luonto ry:n kanssa.
- Osallistuttiin myös Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan sekä pönttöbongaukseen.
- Anne Viitalaakso toimii BirdLife Suomen retkikummina, joten suuri osa tapahtumista on
raportoitu BirdLifelle.
- Nokian luonto ry:n jäsenlehti ilmestyi ensimmäistä kertaa talvella 2016 ja siinä
esiteltiin laajasti Nokian Lintukoulun toimintaa ja tapahtumia. Lisäksi tapahtumatiedotteita on tehty neljästi.
- Retkistä ja tapahtumista on ilmoitettu Nokian Uutisissa, Lintuviestissä, Tiira-lehdessä,
Luonnonsuojelija -lehdessä, Aamulehdessä, PILY:n ja Nokian luonto ry:n nettisivuilla

(sähköinen viestintä) sekä Siuroinfossa.
- Nokian Lintukoulun retkistä ja tapahtumista sekä alueen linnuista on Hannu Järvinen
kirjoittanut kiitettävän aktiivisesti juttuja Nokian Uutisiin sekä myös muihin lähikuntien
paikallisjulkaisuihin.
- PILY:ltä saatiin avustus ja myös pieni summa edesmenneen Hannu Karheen
kirjamyynnin tuotosta. Sillä on katettu Kerholan vuokrat, tiedotus, pumpputermos ja
tapahtumien tarjoilut. Nokian luonto ry:n kautta on maksettu joidenkin Lintukoulun
retkien bensarahoja.
Kävijämäärä Nokian Lintukoulun retkillä ja tapahtumissa vuonna 2016 oli 270,
joista 27 lapsia tai nuoria.
Pyritään edistämään lintujen ja ihmisten hyvinvointia.
KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE!
•

Liite 1. Osallistujat oppaineen 270, joista 27 lasta:
1. Laskennat 13 (1)
2. Kurssit: 21 (2 )
- Pönttökurssi 12 (2)
- Maastokurssi Pori 9
3. Valokuvaillat 70 (4)
4. Retket 166 (18 lasta)
- loppiainen 15 (4)
- pöllöretket 26 (3)
- koskikararetki 20 (1)
- Alasenlahti kevät 40 (5)
ja syksy 8
-yölaulaja 30 (3)
- kuhankeittäjä 4 (1)
- kehrääjäretki 6
- juhannusretki 6 (1)
- Pitkäniemi syysmuuttoretki 11

