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Nokian luonto on SLL Nokian jäsenlehti ja

kuuluu jäsenmaksuun. SLL Nokian jäsenet
ovat samalla myös Suomen luonnonsuojeluliiton jäseniä. SLL Nokian toiminnan

tärkeimpinä tavoitteina ovat luonnon moni-

muotoisuuden säilyminen sekä viihtyisän ja
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Nokian yhdistys valittiin vuoden 2018 paikallisyhdistykseksi. Marko Jaakkola, Kaija Helle ja Kaarina Davis olivat Helsingissä edustamassa Nokian yhdistystä. Tunnelma oli korkealla. Yhdistys sai lahjaksi takana olevan norppa-julisteen. Kuva Daria Bogdanova

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys on
vuoden PARAS
Saimme joulukuussa ilouutisen: luonnonsuojeluyhdistyksemme valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton 160 paikallisyhdistyksestä 2018 vuoden parhaaksi!

P

erusteluina oli muun muassa yhdistyksemme aktiivisuus, monipuolisuus ja
aloitteellisuus sekä sinnikkyys esimerkiksi
metsien suojelussa. Toimintamme tavoittaa jäseniä ja meillä on yhteistyötä monien
muiden toimijoiden kanssa. Uusia jäseniä
tuli viime vuonna noin 30, mikä tarkoittaa
noin 20 prosentin lisäystä.
Kiitos kuuluu sinulle!
Ilman jäseniä yhdistystä ei olisi. Jäsenmaksut ja
aktiiviset ihmiset mahdollistavat toimintamme.
Tämäkin vuosi on vilkas. Tästä lehdestä näet

mitä tilaisuuksia ja tapahtumia on tulossa. Merkitse ne jo hyvissä ajoin kalenteriisi, etteivät ne
pääse livahtamaan ohi.
Jos et kuulu vielä Norppa-jengin parhaaseen
A-ryhmään, asia on helposti korjattavissa. Leikkaa
irti, täytä ja lähetä lehden takasivulla oleva jäsenliittymiskaavake. Postimaksu on maksettu puolestasi. Voit liittyä myös sähköisesti osoitteessa:

www.sll.fi/liity

Olit sitten tuttu tai tuntematon, olet
lämpimästi tervetullut mukaan!
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J

armon muistiinpanovihkoja ja kansioihin talletettua materiaalia on
kertynyt vuosikymmenten ajalta
paljon. Niistä näkee lintumaailman muutokset. – Aiemmin
p e l to s i r k u l l a o l i K n u u t i l a n
suunnalla useampiakin reviirejä
ja entisen sahan alueen kuorikasoilla avoimessa maastossa
pesi pikkutyllejä. Nyt ne, ja
keltavästäräkit ovat kadonneet
va l l a n . K iv i t a s k u j a e s i i n t y y
nykyään enää muuttoaikoina.
Pensastaskuilla on ollut aaltoliikettä, 1980-luvulla niitä oli
vähemmän, mutta nyt niiden
kanta on taas vahvistumassa.
Kanadanhanhi, kaulushaikara,
pikkuvarpunen ja laulujoutsen
ovat yleistyneet.
– 1970-luvun lintukirjassa
mainittiin Suomessa pesivän
vain noin 20 laulujoutsenparia.
Silloin tein havainnon 26 laulujoutsenesta Kuloveden Ala-

Enemmän kuin pelkkä lintuharrastus on ajatus, joka tulee mieleen jututtaessa Nokian Lintukoulun ohjaajana toimivaa Jarmo Koivistoa. – Olen ikäni asunut hyvällä lintupaikalla Siurossa, Jarmo
kertoo. – Olen havainnoinut lintuja 1970-luvulta saakka noin 10-vuotiaasta. Olimme vuotta nuoremman veljeni kanssa niin innoissamme, että otimme kotoa herätyskellon mukaan voidaksemme
merkitä tarkasti, moneltako minkäkin linnun oli nähnyt, kun meillä ei ollut rannekelloa. Siihen
aikaan lintuharrastus ei ollut sellaista kuin tänä päivänä. Tietoa oli vaikea löytää mistään. Keräsin
sanomalehdistä kaikki lehtileikkeet, jos niissä mainittiin linnuista ja kiinnitin ne nastoilla seinään.
Ne artikkelit ovat vieläkin tallella.
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senlahdella joulukuussa 1974.
Se oli pitkään ennätyshavainto.
On hienoa, että joillain lajeilla
menee paremmin.
Kohta neljänkymmenen vuoden ajan Jarmo on rakentanut
ja huoltanut linnunpönttöjä.
Niitä hän ripustaa pääasiassa
Siuron alueelle. Kaukaisimmat
lännen suunnassa ovat Peltokankaanvuorella Salmin lähellä ja
itäisimmät Haaviston lehdossa.
Tällä hetkellä linnunpönttöjä
on noin 250. Jokainen niistä on
numeroitu ja tilastoista selviää
mitä lajeja on milloinkin pöntöissä pesinyt ja minkälaisella
menestyksellä.

– Har vassa ovat ne päivät,
etten liikkuisi luonnossa. Tosin
nuorempana jaksoi enemmän.
Olin usein vielä iltayhdeksältä
l i n n u n p ö n ttö j e n k i m p u s s a ,
vaikka piti mennä iltakymme-

neksi yövuoroon. Kyllä
nyk yä ä n k i n v i e l ä yö vuoron jälkeen kevät- ja
kesäaamuisin kierrän
Kesäniemessä ja Knuutilassa katsomassa lintutilanteen ennen nukkumaanmenoa - kun kerran
olen jo valmiiksi hereillä
parhaimpaan linnunlauluaikaan, Jarmo myhäilee.

Kuva: Jaana Segerberg

Linnunpönttöjä on kaikkiaan
valmistunut noin 650 vuosien
1 9 74 – 2 0 1 7 v ä l i s e n ä a i k a n a .
Muuttunut elämäntilanne ja
verstaan puute on aiheuttanut
sen, että pönttöjen määrää on
ollut pakko vähentää. – Niissä
on aika huoltaminen, ja kun se
jää tekemättä, pönttöjä poistuu
käytöstä, Jarmo kertoo.

Talitiaisen pesäpoikasia

Jarmo toimii oppaana monilla Nokian Lintukoulun retkillä.
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Maankuulu kuvittaja ja piirtäjä Seppo Leinonen ikuisti Kaija Helteen tulipäähippiäiseksi.

TULIPÄÄHIPPIÄINEN,

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian kantava voima
Eräopas ja luontokartoittaja Kaija Helle on harvinaisia “resurssi-ihmisiä”. Hänelle on elämäntapana käyttää osaamistaan
kunnan luonnon ja ihmisten hyväksi vaivojaan säästämättä.

Y

leensä hippiäinen on vaikea valokuvattava, sillä
se on mahdottoman nopea ja
näkymättömissä havupuiden
latvuksissa. SLL Nokian sihteerinä Kaija huolehtii monista
näkymättömistä asioista, kuten
ko ko u s te n va l m i s te l u i s t a j a
jälkitöistä, mutta hän on usein
lehtien palstoilla.
Kuka on tämä katukuvasta
hyvin erottuva tarmokas tuli6

päähippiäinen? Se selviää tässä.
K: Hippiäinen on Euroopan
pienin lintu pituus 8,5–9,5 senttimetriä, paino 4,5–7 grammaa.
Tulipäähippiäisellä on kirkkaan
oranssi päälaki, muuten se muistuttaa hippiäistä. Kuinka pitkä
sinä olet?
”155 cm, siis pätkä.”
K: Mistä juontuu hiustesi väri?
”Tuubista! Oranssi on värini.”

K: Tulipäähippiäinen on eteläisemmän Euroopan laji. Mikä
on sinun levinneisyysalueesi?
”Siuro, Nokia, Pirkanmaa ja
koko maa. Työt ovat vieneet
minut 200-vuotiaisiin metsiin
Helsingissä ja Kevitsan kaivoksen alle jääneille orkideasoille
Sodankylässä. Ja olen opastanut vaellusryhmiä kaikkialla
Ylä-Lapissa.”
K: Entä lempihabitaattisi (eli

elinympäristösi)?
”Suomalais-ugrilaiselle hipille
k äy vil l i ja l uon n on tilain en
luonto tunturipaljakoilta taigalle, rehevistä lehdoista karuille soille ja järviltä merelle.
Kaikki käy!”
K: Mikä on mottosi?
”Täysillä maaliin! Tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta
en voi ohittaa.”
K: Hippiäisen on vaikea kerätä
suuria rasvavarastoja muuttomatkaa varten ja se voi kuluttaa
energiansa meriä ylittäessään
niin loppuun, että sen voi mantereella saada kiinni paljain käsin. Mistä sinä saat energiasi?
”Rakkaudesta luontoon, se
antaa voimaa ja luonnosta saa
sitä joka päivä. Retkiltä ja kursseilta saamani palaute on palkitsevaa. Luonnon tuntemisen

jakaminen ja ryhmässä
tekeminen on minulle
tärkeää ja meillä on
yhdistyksen hallituksessa hyvä meininki.
Kiitos kuuluu kaikille!
Unelmani on, että
lajien ja luonnon
m o n i m u o to i s u u d e n
häviäminen saadaan
pys äy te tt yä . Tä m ä n
vuoksi Nokialle tarvitaan lisää luonnonKaija Helle. Kuva: Jaana Segerberg
suojelualueita.”
K: Oletko nähnyt tulipäähipK: Syötkö sinäkin selkäpiäisen luonnossa?
rangattomia pikkuotuksia, vai
”En, ja minulle riittävät ne
mikä on lempiruokasi?
”Lempiruokani vaihtelee. Ko- lajit, joita tulee vastaani, missä
timaiset juurekset, vihannekset, kulloinkin kuljen.”
Tiesitkö? Osaan tanssia jiveä,
sienet, kala ja marjapommit
ovat parasta. Juuri nyt maistuu jossa kavaljeeri heittää daamiaan
setzuaninkiinalainen chilillä päänsä yli. Ja ossoon huastoo
savvoo hiljjoo ja kovvoo.
räjäyttävä kasvisvokki.”

sesti ajan hermolla ja haluaa pitää
luonnosta huolta ja vetemme
puhtaina. Paikallisilla teoilla on
merkitystä, sillä Nokian vesistö
jatkuu Kokemäenjoen kautta aina
Suomenlahteen ja Itämereen
saakka.

Kenestä vuod
en 2019
Ympäristöpalk
innon
saaja?

Viholan satama ilmasta. kuva Arto Heiskanen

SLL Nokian vuoden 2018 ympäristöpalkinto myönnettiin Nokian Veneilijät ry:lle, koska yhdistys on sitoutunut jätehuollon järjestämiseen,
jätevesien käsittelyyn, siisteyteen ja roskattomuuteen ja haluaa opastaa
ihmisiä ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Nokian veneilijät on mukana
Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-satamaohjelmassa, joita ei toistaiseksi
ole kovin monessa sisävesisatamassa. Nokian Veneilijät on esimerkilli-

Kuka yksittäinen
henkilö tai yhteisö
(esim. työyhteisö,
yhdistys, joukku
e)
ovat edistäneet
Nokialla luonno
n ja
elinympäristön as
iaa vuoden 2018
aikana tai pitkäaik
aisemmin? Lähet
ä
ehdotuksesi peru
steluineen palki
nnon saajaksi 15
. huhtikuuta menn
essä
osoi tteeseen:
SLL Nokia c/o
Tapio Perttunen
Erkinkallenkatu
1 A 3
37140 Nokia tai
sähköpostitse:
lankkari tapio@gm
ail.com
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Artikkeli kuvastaa tilannetta 9.2.2019.
Nokian luonto 1/2018 -lehdessä kerroimme Linnavuoren Viidenkukkulankallion ja PinsiönMatalusjoen vaikutusalueen louhosluvista. Ensin mainitulle kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi luvan. Asukkaat tekivät siitä valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle. SLL Nokia valitti Pinsiön Matalusjoen vaikutusalueelle haetusta louhosluvasta Vaasan
hallinto-oikeuteen Kyrön luonto ry:n, SLL Pirkanmaan piirin ja Pirkanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen kanssa. Asioiden oikeuskäsittelyt ovat kesken.
Käsittelimme myös SLL Nokian tekemiä aloitteita Nokian kaupungille Markluhdanlahden ja
Siuron vanhojen metsien suojelemiseksi. Näiden kohdalla on kaupunginhallituksen päätöksen mukaan odotettava niiden kaavoitussuunnitelmia ja -päätöksiä.

O

n hienoa, että Nokian
brändistrategia ja visio
on ”elinvoimainen ja ekologinen kaupunki”. Kuitenkin
kaupungin maiden viimeisin
s u o j e l u p äätös o n 17 v u od en
takaa ja suojellun maan pinta-alan määrä on karu: vain
2 ,3 %. O n h uomattava, että
luonnonsuojelulain 6. pykälä
velvoittaa kunnat suojelemaan
luontoaan. Kaikki Nokian ympäristökunnat Pirkkala, Lempäälä,
Kangasala, Tampere, Ylöjärvi,
Hämeenkyrö ja Sastamala ovat
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suojelleet luontoaan kuuden
vuoden sisällä.
L u o n to a s u o j e l l e s s a a n i h minen suojelee tulevaisuutta.
Ilmastonmuutos on vakavin
ongelma mitä meillä on. Paras
lääke ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on metsien varjeleminen. Se kasvattaa ja ylläpitää
hiilivarastoja ja elinympäristöjen kestokykyä. Tämä parantaa
ihmisten ja luonnon sopeutumista ilmastonmuutoksen
tuomiin seurauksiin, jotka ovat
jo nähtävissä. Siuron ja Taivalkunnan vanhojen metsien ja
Markluhdanlahden suojelulla
Nokian kaupunki siirtyisi sanoista tekoihin. Se olisi hyvä
alku.
Esimerkiksi rantojen suojeluohjelman tavoitteita Nokian
kaupunki ei ole täyttänyt lainkaan lukuun ottamatta Luodon
saarta ja Kaakkurijärviä. Lähiaikoina Nokian rannoista ollaan
laatimassa rantaosayleiskaavaa.
Siinä yhteydessä ratkaistaan
Kuva Kaarina Davis

myös muun muassa Viinikanniemen kohtalo.
Viinikanniemen ja Liukus lahden alueelta tehdyt luontoselvitykset olivat puutteellisia
ja virkistysalueiden ja luontoarvojen kannalta merkittäviä
asioita jätettiin huomioimatta.
Telttailu- ja leirintäalue haluttaisiin muuttaa omarantaisiksi
pientalotonteiksi, jolloin rannat
eivät olisi enää kuntalaisten
käytettävissä.
Siuro, Siuro ja Siuro. SLL
Nokian sihteeri Kaija Helle,
miksi niin moni SLL Nokian
tapahtumista tai suojelualoitteista liittyy Siuroon?

Yksinkertaisesti siksi, että siellä
on säilynyt merkittävän paljon
arvokasta luontoa. Muualla Nokialla luontokohteita on vähemmän tehokkaan maankäytön
seurauksena. Esimerkiksi Keho
ja Vihola ovat olleet yhtä laajaa
ja upeaa pähkinäpensaslehtoa
ennen asutusta.

Kaavakuva Nokiasta

Nyt Nokian kaupunki on aloittamassa Siuron ja Linnavuoren
osayleiskaavan valmistelun.
Yleensä kaavoituksen tavoite on
rakennusalueiden lisääminen.
Siuron kaavoittamisen suunnittelu tulee olemaan haasteellista, koska kaavoitus on tehtävä
huomioiden arvokkaat luontokohteet sekä kulttuurilliset,
maisemalliset, geologiset ja arkeologiset arvot. Niitä Siurossa
riittää: pähkinäpensaslehtoja
ja vanhoja metsiä merkittävine
lajistoineen. Lisäksi Siuronkalliolla ja Knuutilan alueella
on sekä valtakunnallisesti että
m a a k u n n a l l i s e s t i a r vo k a s t a
kulttuurimaisemaa. Siurossa
on myös tulivuoriperäisiä kallioita, jääkauden jättämiä muinaisrantoja ja muita geologisia
muodostumia.
SLL Nokia seuraa tilannetta
ja tulee lausumaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän
ja arvokkaan luonnon säilyttävän kaavoituksen puolesta.

Ta h d o m m e e n n a l t a e h k ä i s t ä
menetyksiä osallistumalla suunnittelutyöhön.
Siurolaiset ovat saaneet nauttia poikkeuksellisen hienosta
lähiluonnosta. Se ei säily, jos sen
puolta ei pidetä. Luonnontilaiset alueet ovat jatkuvasti uhattuna ja voivat kadota hetkessä,
jos ei ole aktiivisia kansalaisia.
Ainutlaatuisia alueita ei saada
koskaan takaisin, jos ne kerran
hävitetään. Tästä on ympäri
Suomea surullisia esimerkkejä.
Toisaalta alkuperäisinä säilyneet
luonto- ja kulttuurihistorialliset
alueet ovat muodostuneet monissa paikoissa seutujen merkittäviksi elinvoimatekijöiksi.
Mitä pitäisi ajatella Rounionkadun, Tanhuankadun
ja Laajanojankadun välisen
alueen kaavamuutosehdotuksesta?

SLL Nokia antoi tästä mielipiteensä jo aiemmalla lausuntokierroksella, jossa vaadimme

muutoksia muun muassa säilytettävän virkistysalueen kokoon
ja puronvarren varjelemiseen
sekä asuinrakennusten sijoitteluun.
Mielestäni keskustan kerrosalaa voisi hy vin nostaa jopa
10 kerrokseen. Rakentamisen
keskellä pitäisi erityisesti korvata maankäyttöä suojelemalla
luontoa toisaalla.
Voinko minä nukkua yöni
rauhassa, kun tiedän, että
SLL Nokian yhdistys puolustaa ja valvoo luontoa?

Kunpa voisitkin, valitettavasti
et. Nokialla on jatkuvasti vireillä
monia kaavoitus- ja maankäyttöasioita. Toimimme vapaaehtoisvoimin. Ota yhteyttä,
SLL Nokia auttaa missä voi.
Tarvitsemme paljon enemmän
luonnonystäviä, jotka tuovat
esille äänensä luonnon puolesta.
Ha l i m a a n k a l l i o t j a m e t s ä
on ollut upea esimerkki siitä,
kuinka tärkeää on, että paikal9

Halimaa. Nokian Kaupungin kaavoitusyksikkö

liset asukkaat ryhtyvät toimiin
asuinalueensa ja lähimetsänsä
puolustamiseksi ja säilymiseksi.
Mikä on Halimaan kallioiden
tilanne pähkinänkuoressa?

Aktiivisessa virkistyskäytössä
olevalle Halimaan metsä- ja
kallioalueelle on suunnitteilla
uutta asuinrakentamista ja teoll i s u u s al u een l aaj en tam i sta.
Kaavamuutos on herättänyt
laajaa vastustusta jo vuosien
ajan ja sitä vastustavaan adressiin kerättiin tuhatkunta
allekirjoitusta.
A l u e e n s ä i l y tt ä m i s e l l e o n
kaikki perusteet: ilmastonmuu-

tos – yli satavuotias kuusikko
on kaupungin keuhkot ja hiilinielu. Alueella on suunnaton merkitys kaikenikäisten
ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Ihmiset käyvät siellä
virkistymässä ja ulkoilemassa.
Erityisen arvokas se on Myllyhaan päiväkodin ja koululaisten
lähimetsänä ja Aurinkokalliona,
jonne lasten on helppo mennä.
Tätä kirjoittaessa Halimaan tilanne on lakisääteisellä lausuntokierroksella ja kaupungin eri
toimijoilta pyydetään lausuntoja. Osayleiskaavasta päättää
kaupunginvaltuusto.
Nokian Uutiset teki kyselyn
valtuutetuille, johon 27 vastasi

Yksittäiset aktiiviset ihmiset perehtyvät vapaa-ajallaan kaavoituksen monimutkaisiin asioihin ja yrittävät lisäksi pitää asioita esillä julkisuudessa. Kaavojen luontoselvitykset ovat usein olleet ylimalkaisia ja puutteellisia. Viranomaisilla on kokemuspohjainen ote lakeihin ja asetuksiin, kun taas asukkaat
lähtevät omista elämäntilanteistaan. He kompastuvat hallinnollistekniseen
kieleen, joka vilisee käsitteellisiä asioita ja viittauksia ja lainauksia. On vaikea muotoilla juridisia vaatimuksia.
On huolestuttavaa mihin suuntaan ympäristön muokkaamista haluttaisiin
viedä. Kansalaisten täytyy olla valppaana. Jos maakuntauudistus menee
läpi, viranomaisten ympäristövalvonta vähenee entisestään ja kansalaisten
ja yhdistysten rooli luonnon vartijana korostuu entisestään.
Kaavoituksessa päätetään kunnan ja myös kuntalaisten omistaman maan
käytöstä. Kaavoitus vaikuttaa jokaisen arkielämään. Asukkailla on mahdollisuus ja velvollisuus kertoa mielipiteistään.
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(51:stä). Ainakin Nokian Vihreät
sekä Vasemmistoliiton ja SKP:n
valtuutetut ovat alueen säilyttämisen puolella. Valtuutetut
ovat avainasemassa. Heihin
kannattaa olla yhteydessä, jotta
kaupunginvaltuusto ymmärtäisi
hylätä rakentamishankkeet ja
säilyttää luonnon.
Päättäjät eivät aina tunnu ymmärtävän mitä he tekevät elinympäristöllemme. Ihmisten sydämet
särkyvät lähiluonnon kadotessa.
Kaupunkisuunnittelussa pitäisi
huomioida luonnon tervehdyttävä
ja ennaltaehkäisevä vaikutus ja
nähdä mitä vaikutuksia ja laskuja
seuraa tulevaisuudessa, jos lähiluonto tuhotaan.

Jos tarpeeksi iso
joukko osoittaa kiinnostusta, SLL Nokia
järjestää kaavoituskoulutusta tai vertaisopintoryhmän, jossa
opimme yhdessä vaikuttamaan kaavoitukseen ja maankäyttöön,
tekemään muistutuksia
ja mielipiteitä ja saamme oppia asiaperusteista, laeista ja määräyksistä.
Alustavat
ilmoittautumiset:
nokianluonto@gmail.com

• Käävät ovat huomaamattomia, mutta merkittäviä
metsäluonnolle.
• Käävät voivat olla ulkonevia tai puun pinnan
myötäisiä levyjä. Itseasiassa kääpä on puun
sisällä seittimäisenä rihmastona ja näkyvä osa
tuottaa mikroskooppisen pieniä itiöitä lajin lisääntymiseen.
• Kääpätutkija konttaa maastossa, kiipeää, etsii,

Ruostekääpä. Kuva Kaija Helle

kääntelee puita, haistelee ja maistelee. Käävistä
murretaan pieni pala luuppi- ja mikroskooppi-

eli maaperän pintakerrosta.

tutkimuksia varten. Luontotyyppi, kasvupaikka

• Nykymetsissä on suuri pula näistä eri laho -

ja puulaji kirjataan tarkasti: ovatko käävät leh-

amisen vaiheen puista, mikä näkyy toisen ja

tipuissa, havupuissa, varjossa, kosteissa vai

kolmannen asteen kääpien taantumisena. Se

paahteessa? Nuorissa vai vanhoissa puissa?

on johtanut ketjureaktioon ja monien lintujen,

Pysty- vai maapuissa? Pienissä vai isoissa, elä-

hyönteisten ja muiden lahopuista riippuvaisten

vissä vai kuolleissa puissa? Onko lahopuualue

lajien vähenemiseen.

laaja vai pieni?
• Yleiset lajit, kuten kantokääpä ovat tärkeitä,
koska ne aloittavat lahottamisen. Vasta sen

• Kaksi saman kääpälajin itiötä täytyy löytää tuulen avulla samalle tietylle puun rungolle. Vasta
sitten voi syntyä uusi alkeisitiörihma.

jälkeen toisen asteen kääpälajit, kuten ruoste-

• Ruutanan luonnonsuojelualueelta löytyi Pirkan-

kääpä voivat elää ja jatkaa lahotustyötä. Näiden

maan ensimmäinen uhanalainen lakkikarakääpä

hoidettua osansa kolmannen asteen käävät,

(Steccherinum pseudozilinguanum). Se on koko

kuten aarnikääpä muokkaavat lahoavaa puuta.

Suomen mittakaavassakin arvokas havainto.

Tämän jälkeen tulevat kovakuoriaiset ja muut

• SLL Nokia järjesti syksyllä 2018 Pirkan opiston

selkärangattomat eliölajit. Sitten työtä jatkavat

kanssa kääpäkurssin, joka suuntautui Ruutanan

sienet ja mikrobit ja näin puuaines hajoaa hi-

alueelle sekä Sivakkavuoren ja Intianlahden

taasti maannokseksi uudelle kasvulle. Ilman tätä

muinaisuoman metsiin.

lahotustyötä metsiin ei synny uutta maannosta

Kantokääpä. Kuva Kaarina Davis

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikön julkaisema luontoselvitysten sarja Siuron metsien
käävistä, Markluhdanlahden ja
Maatialanharjun luonnosta sekä
Nokian jäkälistä ja Luodon saaren
luontoselvityksestä ovat kaikkien
nokialaisten luettavissa osoitteessa: www.nokiankaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistonsuojelu/julkaisut/
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Lisätietoa tapahtumista saat SLL Nokian Kaija Helteeltä p. 044 017 7180 nokianluonto@gmail.com ja NokiTSE
MERKI
an Lintukoulun Anne Viitalaaksolta p. 045 888 3720
AT
TULEV
tai nokianlintukoulu@gmail.com. Voit esittää myös
TUMAT
TAPAH
toiveita millaisia retkiä tai tapahtumia haluat.
RIISI!
E
T
N
E
KAL
Tapahtumamme ovat kaikille avoimia!
SEURAA TAPAHTUMIA NETTISIVUILTAMME:

su 31.3. klo 10.00–14.00 Talviretki Intianlahden muinaisuomalle.

www.sll.fi/nokia

Kuva Tarja Riihitupa

Tapaaminen klo 9.50 Knuutilan kartanon P-paikalla,
Lukkisalmentie 49. Varusteena sään mukainen lämmin
vaatetus, maastojalkineet ja eväät. Retken järjestävät
Siuro-Seura ja SLL Nokia. Retken vetää Kaija Helle.

la 13.4. Lintujen muutontarkkailutapahtuma
Alasenlahdella klo 10–13
Nokian Lintukoulun ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sekä SLL Nokian järjestämänä. Paikalla ovat Pilyn
pj. Jukka T. Helin sekä Nokian Lintukoulun Jarmo Koivisto. Tapaamme osoitteessa Lukkilantie 65, ison punaisen
ladon kohdalla.

to 25.4. klo 18.00 Siuron luontoaarteet
Knuutilan kartanon väentuvan pirtissä Lukkisalmentie 49.

Tule kuulemaan tienoon luonnon erityispiirteistä siurolaisen luontokartoittaja Kaija Helteen esittelemänä.
SLL Nokian ja Siuro-Seuran tilaisuuden tiedustelut Tuula
Arposelta, 040 829 1914, siuro-seura@knuutila.fi

su 28.4. klo 10.00–14.00 Retki Myllypuron
arktiseen viidakkoon.

Tapaaminen klo 10.00 Kerholan P-paikalla, josta jatkamme kimppakyydeillä. Kimppakyytien vuoksi ilm. retken
vetäjälle Kaija Helteelle.

la-su 18.–19.5.2019 klo 9.00–15.00 Aurinkokalliolta korven kätköihin

Maastokurssilla tutustumme Pirkkalan ja Nokian metsien,
lehtojen ja soiden elinympäristöihin. Kurssi toteutetaan
yhteistyönä Pirkan opiston kanssa. Opettajana on Kaija
Helle, jolta lisätiedot. Ilmoittautumiset 5.5. mennessä
Pirkan opistoon https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/
course.php?l=fi&t=13789 Kurssimaksu on 20,00 € ja
tunnus 4102035NK.

to 23.5. klo 19–22 Toukokuinen kävelyretki
Tampereella
Reitin pituus noin 5 km. Lähtö Nurmista,
Lintukalliontie 2. Yhteyshenkilönä Anne Viitalaakso.

su 26.5. klo 9.45–14.00 Retki muinaiselle
Linnavuorelle.

Tutustumme vuoren historiaan, geologiaan ja vanhaan
metsään. Oppaana toimii Kaija Helle, jolle välttämättömät ilmoittautumiset.

12

la 8.6. Yölaulajaretki Nokialla klo 22.30
Oppaana Nokian Lintukoulun Jarmo Koivisto

Paikka tarkentuu yölaulajien mukaan, tarkista tiedot
kotisivuiltamme lähempänä ajankohtaa.

la 15.6. Kehrääjäretki Hämeenkyröön Ulvaanharjulle (yöretki)

Kokoonnumme Sarkkilan lintutornilla (osoite: Sarkkilantie 139, Hämeenkyrö) klo 22.00, Lisätiedot Anne Viitalaakso.

su 16.6. klo 10.00–14.00 Pohjoismainen
Luonnonkukkapäivänretki

Römövuoren lehtoon Taivalkunnassa. Oppaana toimivat
Sari Lehtinen, Keijo Rantanen ja Kaija Helle, jolle tiedustelut ja kimppakyytien vuoksi ilmoittautumiset.

su 14.7. Peukaloisretki Siurossa klo 8

Kokoonnumme sunnuntaiaamuna Siuron koululla. Lisätiedot retken vetäjältä Anne Viitalaaksolta

su 4.8. klo 10.00–14.00
Palosirkkatalkoot Pyymäen
kedolla.

Kokoonnumme Siuron koululla Kuljuntie 34. Hoidamme uhanalaisen
palosirkan kotiketoa. Varusteeksi
tarvitset työvaatteet ja käsineet.
Tarjoamme talkooeväät, minkä
vuoksi ilmoittautumiset Timo
Lepistölle nokianluonto@gmail.com tai
p. 044 505 5999.

Kuva Hannu Järvinen

Palosirkkatalkoissa
Kuva SLL Nokian arkisto

su 25.8. Suomen luonnonpäivänretki Seitsemisen kansallispuistoon.

Lähtö bussilla Nokian turistipysäkiltä Pirkkalaistie 7-11
klo 9.00 ja paluu klo 18.00. Retken hinta on aikuisilta
20 € ja alle 14-v lapsilta 15 €. Retken oppaana on Kaija
Helle, jolle ilmoittautumiset 21.8. mennessä. Lämpimästi
tervetuloa mukaan!

SLL Nokian tulevia tapahtumia

• SLL Nokian yhdistys ry:n kevätkokous 27.3.
klo 18.00 Kerholassa Antin kamarissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
Pöllöretk
iä sekä k
määräämät asiat. Tervetuloa!
ana-

lintu-retk
i toivomu
sten
mukaan
kimppak
yydeillä
maalis-h
uhtikuus
sa. Ota
yhteyttä
Lintukou
luun!

Alla olevat tiedot tarkentuvat myöhemmin

• Vk 25. Jättipalsamin hävitystapahtuma Haavistolla Kolu-hankkeen ja Nokian
Monikulttuurisen yhdistyksen kanssa.

• Kesällä järjestämme kaksi perhosretkeä

• Syyskuussa perinteinen Sienitapahtuma, K-Market Löytiksen aulassa alkaen klo
16.00. Raivaustalkoot palosirkan esiintymällä Siuron satamassa.
• 20.11. klo 18.00–20.00 Luontokuvaaja ja –toimittaja
Kimmo Ohtosen luento Nokian lukiolla.

Nokian Lintukoulun tulevia tapahtumia:
Tiedot tarkentuvat myöhemmin

• Lintujen syysmuuttontarkkailu-tapahtuma syyskuussa Alasenlahdella. Paikka: Lukkilantie 65, Nokia,
Taivalkunta, punainen lato, josta lähdemme rantaan
ja lähistölle. Nokian Lintukoulun Jarmo Koivisto ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Jukka T. Helin
toimivat oppainamme.
• Lintuvalokuvailta lokakuussa Nokian Kerholassa, os.
Souranderintie 13.
• Pikkujoulut marraskuussa Kerholassa.

Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tapahtumiimme!

13

1
39

Olemme ykkösiä! Meidät palkittiin vuoden parhaana paikallisyhdistyksenä. Olemme onnistuneet toiminnassamme ja haluamme jatkaa samaan malliin.

Järjestimme Nokian Lintukoulu mukaan lukien 39
yleisölle avointa retkeä, kurssia ja muuta tapahtumaa, joista 14 esittelyä ja tilaustapahtumaa.
Tarjonta oli kaikenikäisille sopivaa ja monipuolista koskien esimerkiksi eläimiä, sieniä, luontokuvausta ja
lintulaskentaa. Tapahtumia oli kansalaisopistokursseista
yö- ja talviretkiin. Järjestimme lapsille Nokian Lintukoulun kanssa Birdlife Lasten lintuviikon tehtävärastitapahtuman, opastimme Nokian mammaperheet luontoon ja
veimme Mummut ja papat metsään yhteistyössä kaupungin vanhustyön ja liikuntapalvelun kanssa. Hoidimme
arvokkaita luontokohteita turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutushankkeen kanssa.

943
11
2

Tavoitimme tilaisuuksissamme 943 osallistujaa, joista 291 oli lapsia tai nuoria. Lisäksi olimme mukana noin kymmenessä viranomaiskatselmuksessa ja -neuvottelussa.

Teimme 11 lausuntoa, tiedotetta ja muistutusta.

SLL Nokian hallituksen jäsen ja hyönteisten erikoisosaaja Marko Jaakkola sai erikoisluvalla tutkia Nokian kaupungin mailla lasisiipisiä (Sesiidae) feromonirysien avulla. Lasisiipiset ovat perhoslajeja, joiden
läpinäkyvät siivet ovat kuin lasia. Osa lajeista tarvitsee

67

Siuron vanhojen metsien kääpäselvityksessä havaittiin 67 kääväkästä. jossa on monta alueellisesti uhanalaista, silmälläpidettävää ja vanhan metsän ilmentäjälajia. Ilmentäjälaji on eliölaji, jonka
levinneisyyden tapahtuvien muutosten avulla voidaan
tehdä luotettavia päätelmiä ympäristön voinnista ilman
kalliita tutkimuslaitteita.

6
0

Intianlahden muinaisuomalta löytyi kuudelta puulta
samettikesijäkälää (Leptogium saturninum), jonka
voi havaita vanhan haavan rungolta. Laji on silmälläpidettävä.
On pysäyttävää todeta, miten paljon Nokialla on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet Nokian luontokohteissa, mutta kuinka iloiseksi he tulevat käytyään
niissä. SLL Nokia vie luontoon, neuvoo ja opastaa.

Helpon perhospihan resepti à la Marko Jaakkola
• Jätä pihaan pajua, joka kukkii keväällä.
• Istuta syysperhosille nauhuksia ja punahattua.
• Perhosbaari keväällä: katkaise koivun oksa ja
siinä se.
• Mahlaa voi myös pakastaa.
• Perhosbaari kesällä: viiniin tai viinietikkaan
lisätään sokeria tai fariinisokeria ja hiivaa sen
verran, että käy.
Houkuttelevat sekä yö- että päiväperhosia.

Kuusamalasisiipi. Kuva Marko Jaakkola

elääkseen vanhoja lahoja haapoja paahteiselta paikalta.
Jaakkola teki Penttilästä jymylöydön: 2 kuusamalasisiipeä
(Synanthedon soffneri). Niitä on tavattu Suomesta aiemmin vain 32 yksilöä. Lajia tavataan erittäin harvinaisena
Euroopassa Saksassa ja Tsekin Böömissä. Kartoituksessa
löydettiin yhteensä 10 eri lasisiipislajia.
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Perhosbaari. Kuva Kaarina Davis

Haluamme kehittää toimintaamme entistä

paremmaksi palvellaksemme jäseniämme
ja saadaksemme mukaan lisää luonnosta kiinnostuneita. Kerro ajatuksesi tai
ehdotuksesi yhdistyksemme toiminnasta
osoitteeseen: nokianluonto@gmail.com
tai kirjeitse osoitteeseen:
SLL Nokia c/o Timo Lepistö
Aaroninkatu 14
37130 Nokia
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Siilivauvapotilas. Kuva Marija Wallden

L

okakuun 2018 yleisötilaisuudessa sastamalainen Marija Wallden kertoi työstään apua tarvitsevien luonnonvaraisten
eläinten hyväksi.
Hän hoitaa muun muassa orvoksi jääneitä oravan-, siilin-, lepakon-, kauriin- ja ketunpoikasia
pyrkien vapauttamaan ne takaisin luontoon.
Marijan puhelin soi keskimäärin tuhat kertaa
vuodessa ja hänelle tuodaan satoja hoidokkeja
ympäri Pirkanmaata ja kauempaakin, sillä luonnonvaraisten eläinten hoidon erikoisosaajia on
Suomessa vähän.
Luonnonvaraiset eläimet kuuluvat valtion
vastuulle, mutta valtio on laiminlyönyt niiden
hoidon. Vapaaehtoiset yksityisihmiset hoitavat
eläimiä ja maksavat hoidon ruoka-, matka- ja
hoitovälineet paljolti omista varoistaan.
Voit tukea Marijan työtä luonnonvaraisten eläinten hyväksi lahjoittamalla sopivaksi katsomasi summan lahjoitustilille:
FI1141080010385683, BIC: ITELFIHH ja Viitenumero: 9205 (HUOM! Jos viitenumero ei toimi,
jätä viitekenttä tyhjäksi ja kirjoita viestikenttään
”luonnonvaraiset eläimet”.)
Pienikin lahjoitus on arvokas. Kiitos!

Neitoperhonen punahatulla. Kuva Kaarina Davis

Marija Walldenin neuvontapuhelin luonnonvaraisten eläinten pelastus- ja hoitotapauksissa:
040 963 9909.
15

L

uonnonsuojelu on harvojen vapaaehtoisten ihmisten varassa. SLL Nokialla on 170
jäsentä. Se on 0,5 % 33 000 nokialaisesta.
Valtion ja kuntien pitäisi huolehtia luontomme
suojelemisesta, mutta käytännössä keskustelu
luonnon tilasta ja toimet luonnon säilymiseksi
on jätetty vapaaehtoistyötä tekeville ihmisille ja
järjestöille.

Kynäjalava. Kuva Kaija Helle

Sinua tarvitaan!
Toivomme, että tulevaisuudessa SLL Nokian jäseniä voisi olla vähintään yhtä monta kuin on saimaannorppaakin, 380–400. Silti se olisi vain 1,2 %
kunnan asukkaista. Paljon täytyy vielä tehdä, että
norppien ja luonnon selviytymismahdollisuudet
paranevat.
Jäseneksi liittyminen käy helposti: leikkaa ja täytä
alla oleva jäsenliittymiskaavake ja jätä se postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu puolestasi.
Suomen luonnonsuojeluliitolla on yli 160 paikallisyhdistystä. Osoitteesi perusteella kuulut automaattisesti oman alueesi paikallisyhdistykseen.
Jos haluat liittyä SLL Nokiaan, vaikka se ei olisi
asuinpaikkakuntasi (vaan esimerkiksi kesämökkitai naapuripaikkakuntasi), kirjoita tällöin kuponkiin “SLL NOKIA”.
Liittyminen onnistuu myös sähköisesti sivuilta:
www.sll.fi/liity
Lämpimästi tervetuloa Norppa-jengiin
mukaan!

Liity jäseneksi

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Haluan liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Jäsenmaksu on 35 €/vuosi.
Jäsenetuna saan mm. Luonnonsuojelija-lehden ja uutiskirjeet sekä 10 % alennuksen
Luontokaupan tuotteista sekä Suomen Luonto -lehden jäsenhintaan.
Yhteystietoni
Etunimi______________________________ Sukunimi__________________________________________________
Katuosoite______________________________________________________________________________________
Postinumero_________________________ Postitoimipaikka__________________________________________
Puhelin______________________________ Sähköposti________________________________________________

Minulle saa lähettää tietoa Luonnonsuojeluliiton toiminnasta
ja tukimahdollisuuksista.

Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa: sll.fi/liity

Suomen luonnonsuojeluliitto
Tunnus 5009174

00003 VASTAUSLÄHETYS

