
Nokian Lintukoulun toiminta 2017 

Nokian Lintukoulun kerhotoimintaa on järjestetty helmikuusta 2003 asti. 
Taustajärjestöinä toimivat Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Nokian 
luonto ry., joka rekisteröi nimen Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry.:ksi. 

Oppaina olivat vuonna 2017 Anne Viitalaakso ja Jarmo Koivisto sekä suuri joukko muita aktiivisia 
lintuharrastajia. Anne kuului PiLY:n hallitukseen.

Toiminta on kaikenikäisille suunnattua, avointa ja maksutonta. Retkillä kuljetaan kimppakyydein. Nokian 
Lintukoulun retkiä ja tapahtumia järjestettiin Nokialla, mutta myös lähialueella. Lintukoulun 
valokuvailtoja oli kaksi. Retkiä oli yhteensä 16. Lisäksi osallistuttiin viiteen lintulaskentaan. Harjuniityn 
koululaisille pidettiin kolmena päivänä lintuopetusta pienryhmissä toukokuussa. Lintutapahtumia oli 
kolme. Muutontarkkailutapahtumat olivat Alasenlahdella. Lasten lintuviikon ja Nokia-viikon tapahtumana 
järjestettiin Urheilupuistossa luontopolku tehtävineen PiLY:n nuorisojaoston kanssa.

Kaikkiaan Nokian Lintukoulun tapahtumia, valokuvailtoja, laskentoja ja retkiä oli yhteensä noin 
kolmenakymmenenä päivänä vuoden 2017 aikana. Lintukoulussa oli mukana  yhteensä 352 henkilöä, 
joista lapsia tai nuoria oli 86.

Toimintamuodot:

Helsingin Eläinmuseon (Luomus) talvilintulaskennat aloitettiin Suomessa vuonna 1956.

1. Reitti Nokian kirkolta Pitkäniemeen on laskettu alusta asti Hannu Karheen ym. toimesta kerran 
vuodessa. Viimeiset neljä vuotta on Nokian Lintukoulu hoitanut laskentaa. Joulukuussa 30.12.2017 
laskijoita oli 4. Erikoisen paljon tiklejä nähtiin reitillä ja myös harvinainen ruskourpiainen. Merikotka istui 
jäällä harmaalokkien seurassa.
2. Reitti Nokian Kauniaisissa on laskettu nyt kymmenen vuotta noin 8 kilometrin lenkkiä kolmesti 
talvikauden aikana. Kolme laskijaa oli 25.2.2017 reitillä, 4.11.2017 Kauniaisissa oli viisi ja 28.12.2017 
laskijoita oli kolme Anne mukaan lukien. 
- Yhteensä talvilintulaskennoissa oli 12 henkilöä.

Loppiaisen linnut -tapahtuma ja retki 6.1. oli Kylmänojalla -20 asteen pakkasessa. 
Talvehtivia sorsia laskettiin noin 300 ja lisäksi tarkkailtiin lähiseudun lintuja. Mukana oli 8 henkilöä, joista 
kaksi oli lapsia. Nokialainen viljelijä Matti Puranen lahjoitti talvella sorsille monta säkillistä kauraa, mutta 
Hannu Järvinen ruokki säännöllisesti Nokian sorsia koko talven. Tilhiä kuultiin kävelylenkillä keskustassa 
ja kotimatkalla näkyi Siuronkoskella neljä koskikaraa. 

Pöllöretkiä (3) tehtiin pikkuporukoilla helmi-maaliskuussa: 
17.2. huuteli sarvipöllö Kutalassa, mutta muuuten oli hiljaista viidelle retkeläiselle ( 4+1), 11.3. 



helmipöllöt puputtelivat ja sarvi- ja lehtopöllökin kuultiin (6+2). 
25.3. oli kuusi henkilöä turhaan etsimässä pöllöjä (5+1). Yhteensä pöllöretkillä oli 17 
henkilöä, joista 1 nuori sekä kaksi opasta.

Riekkoretki 1.4. tehtiin Siurosta Karvian Alkkiannevalle. Mukana oli vain neljä henkilöä - ja vain yksi 
riekko näkyi etupenkkiläisille. Hiljaisuus oli mykistävää.

PiLY:n kanssa yhteiset / samanaikaiset retket tai tapahtumat; 

• Koskikararetki järjestettiin Suomi 100-vuotta luonnonpäivänä ”Sukella talveen”, sunnuntaina 
4.2.2017, Siuronkoskella. Mukana oli oppaineen (3) 42 henkilöä, joista 2 lapsia. Näimme 3 
koskikaraa. Hannu Järvinen kirjoitti jutun Nokian Uutisiin. 

• Muutontarkkailu -tapahtumat Alasenlahdella ja Vehkoperässä
- la 9.4. (PiLY:n kanssa). Osallistujia oli 42 henkilöä, joista lapsia 5 ja oppaita 3;  Jukka T. Helin sekä 
vakioppaat.
- 9.9. ja mukana oli 15 henkilöä sekä Jarmo Koivisto toimi oppaana. 

• Joutsenlaskentaa 18.-19.11. tehtiin vain pienellä porukalla (1+2) .

Kouluryhmille lintuopetusta
Lintujen tunnistamista opetettiin Harjuniityn yläkoulun oppilaille 10.5., 22.5 ja 24.5. Annikki Antila, Tarja 
Riihitupa ja Kaija Helle opastivat neljää koululaisryhmää Pitkäniemen lintutornilla ja Haaviston lehdossa. 
Ryhmissä oli 11-13 koululaista valvovien opettajien lisäksi. Yhteensä oli 48 koululaista ja neljä valvojaa. 
Tapahtuma tehtiin Nokian luonnon ja Nokian Lintukoulun yhteistyönä.

Lasten lintutapahtuma 20.5.
Tapahtuma oli Lasten lintuviikon, Nokia-viikon sekä Suomen luonnonpäivän tapahtuma. Se onistui 
hienosti aurinkoisessa säässä. Mukana oli yhteensä 45 henkilöä, joista oli lapsia 22 ja aikuisia 20 + 3 
opasta. PiLY:n nuorisojaoston aktiivit  Niklas Paulaniemi ja Lassi Kangasmäki olivat mukana tapahtuman 
järjestelyissä  Anne Viitalaakson kanssa. Nokian Uutisissa oli tapahtumasta juttu. 

Yölaulajaretki 16.6.
Suomen luonnon päivänä, ”Rakastu kesäyöhön”, kokoontui Siuron Knuutilassa ennätyksellisesti lähes 60 
henkilöä eli yhteensä 58 ja kaksi opasta. Kuulimme satakielten äänen, ryti- ja ruokokerttusten rätinät, 
pensassirkkalinnun sirityksen sekä rastaiden konsertin.

Kehrääjäretki jäi ison yleisön retkenä tekemättä, mutta Jarmo ekoretkeilijänä kävi katsomassa ja 
kuuntelemassa Hempunmaan kehrääjiä (3+1).

7.10. Bongaa linnunrata ja pöllön huhuilut -retken aluksi kokoonnuttiin Kuljussa Annella  
Ursan haasteretkeen. Linnunrata ja tähdet nähtiin, mutta aiemmin paikalla ollut varpuspöllö ei enää 
retkeläisille näyttäytynyt, eivätkä muutkaan pöllöt. Mukana oli viisi henkilöä ja opas.

Valokuvailtoja Nokian Kerholassa oli kaksi:



• Kuvaillassa 13.2. Timo Havimo näytti kuviaan Botswanan linnuista ja eläimistä sekä esitteli 
uunituoreen, aloittelevillekin lintuharrastajille soveltuvan kirjansa "Matkamiehen luontokirja - 
Lintulaudalta Jäämerelle". Lisänä oli muita lintukuvia myös. Mukana oli 11 henkilöä (10+1).

• Pikkujoulutapahtuma ja kuvailta 22.11. keräsi 18 henkilöä, joista yksi oli lapsi. 
Tarja Riihitupa näytti Marjukka Hyvösen kuvia, Kalervo Itvonen esitteli hienoja lintuvideoitaan. 
Lopuksi oli Hannu Järvisen kuvaesitys. Pikkujoulut vietettiin Kerholassa lintukuvia katsellessa ja 
nautittiin glögiä, sekä Kati-Kaisa Purhosen tekemiä joulutorttuja ja Annen leipomia pipareita. 
PiLY:n pj. Jukka T. Helin puhui tilaisuudessa. 

Muut retket: Lisäksi tehtiin retkiä pikkuporukoilla toivomuksien ja mahdollisuuksien mukaan; mm. 
käytiin lintuja tarkkailemassa keväällä 25.5. Kotkan Rankissa (12 henkilöä). Isokarin majakkasaarella 23.9. 
Lasse Pelanderin järjestämällä laivareissulla, ekoretkiä lähiseuduille sekä kimppakyydeillä mm. Poriin 
viiksitimaleita ja jalohaikaroita katsomaan. Muutamia kertoja laskettiin lintuja Stormin altailla, johon 
saatiin kulkulupa. (yht.22+3).

Myös Tornien taiston Knuutilan toukokuisesta tapahtumasta tiedotettiin. Timo Havimon ym. opastuksella 
tornilla kävi 4 henkilöä.

Nokialla oli useita Nokian luonto ry:n retkiä ja tapahtumia, kuten puukiipijä-pönttöjen asennustalkoot 
11.2.2017.

Kävijämäärä Nokian Lintukoulun retkillä ja tapahtumissa vuonna 2017 oli 352, joista lapsia tai nuoria 
oli 86. Oppaina (tai valokuvien esittäjinä lintuilloissa) oli kahden vakituisen oppaan lisäksi noin 12.

Muu toiminta

• Linnustonsuojelutyötä edistettiin PiLY:n ja Nokian luonto ry:n kanssa. Markluhdanlahden alueen 
suojeluesitys tehtiin Pekka Rintamäen kartoituksen innoittamana yhteistyönä  PiLY, Nokian 
luonto ry sekä SLL. Nokian kaupunki käsitteli Markluhdanlahden suojeluasiaa Suomi 100 -vuoden 
kunniaksi, mutta asia ei edennyt vuoden 2017 aikana.

• Osallistuttiin Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan ilmoittamalla pönttöjämme Nokialta. 
Jarmo Koivistolla on ollut vuosikymmeniä sydämen asiana tehdä Nokian pikkulinnuille pönttöjä 
ja huoltaa ne, tarkkailla sekä laskea poikueet.

• Osallistuttiin myös bongaa 100 -lintulajia kampanjaan. 

• Anne Viitalaakso toimi BirdLife Suomen retkikummina, joten suuri osa tapahtumista raportoitiin 
BirdLife Suomelle.

• Lintuhavainnot ilmoitettiin Tiira -havaintokantaan kaikilta retkiltä, tapahtumista ja laskennoista.

Tiedotus 

Nokian luonto ry:n jäsenlehti ilmestyi talvella 2017 ja siinä esiteltiin Nokian Lintukoulun toimintaa ja 
tapahtumia. Lisäksi  tapahtuma-tiedotteita on tehty muutama. Kaarina Davisille erityisesti kiitokset 



sähköisestä viestinnästä.

Retkistä ja tapahtumista on ilmoitettu Nokian Uutisissa, Lintuviestissä, Tiira-lehdessä, Luonnonsuojelija 
-lehdessä, Aamulehdessä, PILY:n ja Nokian luonto ry:n nettisivuilla, tiedotteissa sekä Siuroinfossa.

Nokian Lintukoulun retkistä ja tapahtumista sekä alueen linnuista kirjoitti Hannu Järvinen kiitettävän 
aktiivisesti koko vuoden ajan Nokian Uutisiin (Liite 2.) sekä myös muihin lähikuntien paikallisjulkaisuihin. 

Talous
Varsinaista budjettia ei Nokian Lintukoululla ole, mutta PiLY päätti maksaa Kerholan vuokrat sekä tarjoilut 
tapahtumiin kuten kuvailtoihin ja lasten lintutapahtumaan keväällä 2017. 

KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE ja TERVETULOA MUKAAN UUDELLEEN!

Vuosi 2017 oli erittäin monimuotoinen ja kiinnostus lintuihin on selvästi lisääntynyt. Linturetkikävelyt 
luonnossa virkistävät ja auttavat rentoutumaan yhäti kasvavassa kiireessä. Luonnossa liikkumisen 
terveysvaikutuksia ei sovi vähätellä. 

Liite 1.  Nokian Lintukoulun kävijämäärät vuonna 2017

• Yhteensä toiminta on tavoittanut 352 osallistujaa, joista lapsia/nuoria 86 
+ oppaat 14 = 366 osallistujaa

- Tapahtumat: 96hlöä; 27 lasta /nuorta ja 69 aikuista ja 5 eri opasta = 101
- Valokuvaillat  27hlöä, joista 1 lapsi +2 opasta (yht. 11+18 =29) 
- Laskennat 13 hlöä + 2 opasta 
- Koulun lintuopetus 48 oppilasta ja 4 opettajaa (3 opasta) Yhteensä 52 opetettavaa
- Retket 164, joista 10 lasta + 6 opasta 154+10+6 (yht. 170)

• Kaikkiaan Nokian Lintukoulun tapahtumia (3), valokuvailtoja (2), laskentoja (5), kouluopetusta (3) ja retkiä 
(16-18) oli yhteensä noin kolmenakymmenenä päivänä vuoden 2017 aikana.

Osallistujat 352, joista 86 lasta/nuorta + kahden lintukoulun ohjaajan lisäksi noin 12 lisäohjaajaa / 
avustajaa vuoden aikana: Jarmo Koivisto, Anne Viitalaakso, Jukka T. Helin, Timo Havimo, Hannu Järvinen, 
Tarja Riihitupa, Annikki Antila, Kaija Helle, Kati-Kaisa  Purhonen, Kaarina Davis, Kalervo Itvola, Reino 
Kukkola, Niklas Paulaniemi, Valtteri Salonen sekä Nokian luonto ry:n tiedottajana Kaarina Davis ja PiLY.n 
aktiivit.

1. Laskennat  (viisi) 13 + 1 opas

2. Harjuniityn koulun 48 oppilaalle ja 4 opettajalle lintuopetusta (3 opasta kolmena päivänä) Yhteensä (52 
opetettavaa ) 55.

3. Valokuvaillat (kaksi) 27, joista 26 aikuista ja 1 lapsi +2 opasta (yht. 11+18=29)  

4. Retket (16 ): 164 osallistujaa, joista 10 lasta + 6 opasta 154+10+6 (yht. 170)

- loppiaisen lintutapahtuma: 7, joista 2 lasta + 1 opas (yht. 8)
- pöllöretket (kolme): 15, joista 1 lapsi + 2 opasta (yht. 17)



- koskikararetki: 39, joista 1 lapsi ja 3 opasta (yht. 42)
- riekkoretki: 3 henkilöä +1 opas (yht. 4) 
- Rankin retki: 11 henkilöä +1 opas (yht. 12)

  -yölaulajaretkellä Knuutilassa: 58 henkilöä, joista 4 lasta tai nuorta ja kaksi opasta (yht. 60)
- Ursan bongaa linnunrata ja pöllöt:  5 henkilöä + 1 opas (yht. 6)
- muut pikkuporukoiden retket (kehrääjäretki, Stormin altaat, Porin retket, Sarkkilan lintutorni, Isokarin 
retki, Siuron lepakko- ym. retket): noin 22 , 2 nuorta, 3 opasta ( yht. 27)

5. Tapahtumat (kolme): 96 osallistujaa; joista 27 lasta /nuorta ja 69 aikuista ja 5 eri opasta = 101 - Lasten 
lintutapahtuma 42 henkilöä, joista oli lapsia 22 ja aikuisia 20+3 opasta (yht. 45)
- Alasenlahden muutontarkkailu-tapahtumat:

- kevät  39, joista 5 lasta + 3 opasta (yht. 42)
- syksy 15 +1 opas (yht.16)

Liite 2. Lehtikirjoitukset 
/Hannu Järvinen

4.1. ”Lintujen talvilaskennan aika”,  Nokian Uutiset kertoi Nokian Lintukoulun laskennoista.

6.2. Nokian Uutiset kertoi Lintukoulun retkestä: ”Koskikara ei jäänyt näkemättä.”

24.5. Nokian Uutiset kertoi tapahtumasta Urheilupuistossa ja BirdLife Suomen Lasten lintupäivästä 20.5.: ”Hello, 
mister kalalokki!” 

21.6.  ”Rakastu kesäyöhön, jossa linnut konsertoivat” , Nokian Uutiset julkaisi Hannu Järvisen kirjoituksen 
yölaulajaretken tunnelmista.

22.11. Nokian Lintukoulun pikkujoulut ja kuvailta Kerholassa. Mukana oli 18 kiinnostunutta katsomassa 
kuvaesityksiä.

27.11. Nokian Uutiset kertoi: ”Nokialla laskettiin 175 laulujoutsenta”.

Lähes viikottain vuoden aikana oli Hannu Järvisen lintukatsaus Nokian Uutisissa.

Lisäksi: 
15.2. Hannu Järvinen kertoi Nokian Uutisissa Sadan helmen puukiipijänpönttöjen ripustustapahtumasta: ”Vanha 
metsä antaa kodin”. 

3.5. Nokian Uutiset/Hannu Järvinen kertoi kaakkurien alamäestä ”Kaakkurikannan hiipuminen huolestuttaa ja 
kummastuttaa.”

23.5. Aamulehti julkaisi PiLY:n, Nokian luonto ry:n ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin mielipiteen ”Kaakkurin 
suojelu ja retkeily sovitettava yhteen.”

- PiLY:n, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Nokian luonto ry:n suojelualoitteesta uusioitiin seuraavasti:

17.11. ”Nokian lahja 100-vuotiaalle Suomelle?”, Nokian uutiset kertoi Markluhdanlahden suojelualoitteen 
luontoarvoista.

27.11 ”Suomi 100-lahja voi viivästyä tai jäädä pois”, Nokian Uutiset uutisoi Markluhdanlahden suojeluesitysen 
kohtalosta.



28.11. Aamulehti uutisoi: ”Tiukka äänestys ratkaisi: Lintualueelle ei vielä suojaa”.

29.11. Nokian Uutiset kertoi: ”Lintulahdelle ei vielä suojaa.”

4.12. Turun yliopiston emeritusprofessori Petter Portin mielipide ”Markluhdanlahden suojelun puolesta” Nokian 
Uutisissa.
 
20.12. ”Nokialla tarvitaan arvokeskustelua luonnonsuojelusta ja rantojen käytöstä”, Nokian Uutiset julkaisi 
yhdistyksen mielipiteen.


