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Loppuvuoden  2018  järisyttävin  uutinen  tuli 
lokakuussa,  kun  hallitustenvälinen  ilmasto
paneeli  IPCC  julkaisi  raporttinsa.  Siinä  to‐
dettiin,  että  meidän  tulisi  muuttaa  elämänta‐
paamme merkittävästi.

Hiilidioksidipäästöt  pitää  saada  nollattua 
vuoteen  2050  mennessä.  Maapallon  läm
penemisen  rajoittaminen  1,5  asteeseen  vaatii 
nopeita,  ennennäkemättömiä  ja  kauas
kantoisia  muutoksia  maankäyttöön,  ener
giaan,  teollisuuteen,  rakennuksiin,  liiken
teeseen ja kaupunkeihin.

Katastrofaalisten  seurausten välttämiseen eli 
merkittäville  kasvihuonepäästöjen  leikkauk
sille  on  aikaa  vain  kaksitoista  vuotta. 
Liiallisesta  lämpenemisestä  aiheutuvia  seura
uksia  lueteltiin  monenlaisia:  jäätiköiden 
sulaminen,  merenpinnan  nousu,  sukupuutot, 
kuivuus  ja  nälänhädät. Tulevaisuudessa  myös 
monet  yhteiskunnalliset  ongelmat,  kuten 
jotkut  sodat  ja  siirtolaiskriisit,  pohjautuvat 
ympäristöongelmiin  elinolosuhteiden  muut
tuessa ja heikentyessä.

Marraskuussa  2018  Yhdysvaltain  hallinnon 
neljännessä  kansallisessa  ilmastoarviossa 
todettiin  samansuuntaisesti.  Jos  mitään  ei 
tehdä,  Yhdysvaltojen  talous  supistuu  kym
menen  prosenttia.  Silloin  syntyy  satojen 
miljardien kustannukset ja ihmisten terveys ja 
elämänlaatu huononevat.

Jos  päästöjä  ei  saada  riittävän  alas,  niin 
ilmakehästä  pitäisi  edes  poistaa  hiilidioksi
dia.  Helpoiten  se  tapahtuisi  metsien  hiili
nielua  kasvattamalla  tai  kehittämällä  laitteita, 
jotka sitovat hiilidioksidin maahan.

Joku  voikin  aiheellisesti  kysyä,  pitääkö 
muka suomalaisten tehdä jotain. Vastaan tähän 
että KYLLÄ! Olemme toki pieni tekijä maail‐
manlaajuisesti,  mutta  mikä  oikeus  meillä  on 
elää  tuhlailevasti.  Länsimaisen  ihmisen  hiili‐

jalanjälki  on  merkittävästi  isompi  kuin  mm. 
afrikkalaisen,  aasialaisen  tai  kiinalaisen. 
Olemme  aiheuttaneet  80–90  prosenttia  hiili‐
dioksidipäästöistä teollisen ajan alusta lähtien. 
Tämä hiilidioksidi on vieläkin ilmakehässä.

Mitä minä voin tehdä! En kai vain voi  istua 
ja  jäädä  odottelemaan.  Helpoin  tapa  minulle 
on,  että  siirryn  kokonaan  kasvis  ja  kalan‐
syöjäksi.  Toisaalta  siitäkin  olisi  apua,  jos 
vähentäisin  lihan  kulutusta  edes  puolella. 
Tämän  ei  pitäisi  olla  edes  vaikeaa,  sillä 
lapsuudessa  meillä  kotona  ei  ollut  kuin  12 
lihaa sisältävää ateriaa viikoittain.

Tämä lisäksi meidän tulee vaatia että nykyi‐
nen hallitus toteuttaa lupaamansa tavoitteen:

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennes‐
sä!

Vielä  ei  ole  liian  myöhäistä  tehdä  jotain  ja 
vaikuttaa. Ei kun hihat heilumaan!
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Eteeni tupsahti parisen vuotta sitten  Varsinais
Suomen  luonnonsuojelupiirin  kirjoitus,  jossa 
oli lainattu Uolevi Skarenin ja minun tekemää 
tutkimusta  kontiaisen  levinneisyydestä  vuo‐
delta 1986. Aikaa oli tuosta siis vierähtänyt ja 
minulla heräsi halu selvittää kontiaisen nyky‐
levinneisyyden pohjoisrajaa.

Kontiaisella  on  ollut  vuosia  vankka  kanta 
KaakkoisSuomessa.  Ilomantsi,  Kiihtelysvaa‐
ra, Joensuu ja siitä etelämmäksi.  Nykyisin si‐
tä  esiintyy  runsaasti  Kontiolahdella,  josta 
olettaisi sen leviävän sekä pohjoiseen Lieksan 
puolelle  että  länteen  Outokummun  suuntaa.   
Kaavilta    ja  Lieksan  Naarajärveltä    on  yksi 
näyte Kuopion luonnontieteellisellä museolla.

Heinävedellä  on  mahdollisesti  aikoinaan  ol‐
lut esiintymä, jota ei kuitenkaan ole varmistet‐
tu. 2000luvulta ei havaintoja ole ilmoitettu.     
Etelämpänä  Savonrannalla  ja  Enonkoskella 
kontiaisia esiintyy. Viime vuonna Varkaudesta 
tuli  ilmoitus  kontiaisen  kaivannoista    valtatie 
23  eteläpuolella  Harjulantien  varresta.  Joroi‐
sista ja Rantasalmelta kontiaisia löytyy.

Jäppilästä  ja  Pieksänmäeltä  on  ilmoitettu 
muutama havaintoa. Mutta sitten Suomen Ni‐
säkkäät  kirjassa    mainitusta  Rautalammen 
esiintymästä  ei    minulla  ole  tietoa.  Pieksä‐
mäeltä  länteen päin    seuraavat havainnot  saa‐
daan  Leivonmäeltä,  josta  levinneisyys  menee 

kohti Päijännettä Luhangalle.
 
Jyväskylästä  on  myös  tuoreita  havaintoja, 

mutta siitä länteen päin, esim. Keuruulta, kon‐
tiaisia  ei  ole  toistaiseksi  löytynyt.  Seuraavat 
ilmoitukset ovat Jämsä ja  ParkanoJämijärvi
seudulta.  Pohjoisin  länsirannikon  havainto, 
tosin  talvisia  jälkihavaintoja,  on  ilmoitettu 
Teuvasta.

Näyttää siltä ettei kontiaisen levinneisyydes‐
sä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime 
vuosikymmenten  aikana.  Pohjoinen  levinnei‐
syysraja kulkee suunnilleen linjalla 
PoriParkanoJämsäJyväskyläPieksämäki
VarkausKontiorantaHattuvaara.

Mielenkiintoista  olisi  selvittää,  onko  Suo‐
nenjoella  ja  KaaviOutokumpu  alueella  kon‐
tiaisia,  olettaisin  niitä  löytyvän  myös 
Heinävedeltä.

Kai Jäderholm

Kontiaisen levinneisyyden pohjoisrajasta

Kontiaisen pohjoinen levinneisyysraja

Kontiainen, kuva Kai Jäderholm



Mikä on talvilintulaskenta

Talvilintulaskennoissa  selvitetään  talvilinnus
ton  levinneisyys  ja  runsaus  eri  elinympäris‐
töissä  eri  osissa  maatamme  sekä  linnuston 
muutokset  talven  aikana,  talvesta  toiseen  ja 
pitkällä  aikavälillä.  Laskennoista  saadaan  li
säksi  tietoa  lintujen  talvikuolleisuudesta,  va
elluslintujen  liikkeistä  ja  muuttolintujen  jää
misestä talvehtimaan Suomeen.

Laskentoja  organisoi  Luonnontieteellinen 
keskusmuseo Luomus. Laskennat aloitettiin jo 
1950luvun puolivälissä.

Reitit kierretään talvikuukausina yhteensä 3 
kertaa. Ajankohdat ovat:  
 syyslaskenta 1.11.  14.11
 talvilaskenta 22.12.  7.1.
 kevätlaskenta 21.2.  6.3.

Talvilintulaskenta  on  melko  helppo  tapa  tu‐
tustua talvisiin lintuihin ja lajituntemuskaan ei 
tarvitse olla samaa tasoa kuin esim. kesäisissä 
laskennoissa.

Missä

Kiuruvedellä talvilintulaskentareittejä on ollut 
vuosien varrella yht. 9 kpl. Viimeinen laskenta 
siellä  tehtiin  vuonna  1993.  Vieremän  lasken
tareittejä  on  ollut  1,  Sonkajärvellä  ei  ol‐

lenkaan.

Iisalmessa  reittejä  löytyy  14  kpl.  Niistä 
suurin  osa  on  ollut  aktiivisen  laskennan 
kohteena  ennen  vuotta  1970.  Tällä  hetkellä 
Iisalmessa  on  2  reittiä  laskentojen  alla: 
Pöllösenlahden  reitti  (vuodesta 2005,  laskettu 
40 kertaa) ja Soijinmäen reitti (vuodesta 2009, 
laskettu  28  kertaa).  Pöllösenlahden  reitin 
pituus on 11 km ja Soijimäen 6,3 km.

Varpunen, pikkuvarpunen

Laskentojen avulla on saatu selville, että var
pusen  määrät  koko  Suomessa  on  dramaatti
sesti vähentyneet. Kun vielä 1970luvulla var
pusia saattoi yleisesti tavata yhdellä reitillä 
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Jarmo Yliluoma

Talvilintulaskentaa Iisalmessa 10 vuotta

           Pöllösenlahden reitti

Pikkuvarpunen, kuva Jarmo Yliluoma
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60  80 lintua, niin jo 90luvulla määrät olivat 
laskeneet  20    30  lintuun.  2010luvulla  lintu
jen  määrä  oli  tipahtanut  n.  10  lintuun.  Sama 
kehitys  näkyy  PohjoisSavossa  ja  Iisalmen 
Pöllösenlahden reitillä.

Pikkuvarpusen  määrässä  kehitys  on  ollut 
päinvastainen.  Linnun  kanta  alkoi  kasvaa 
koko  maassa  2000luvulta  lähtien.  Sama 
trendi  näkyi  koko  PohjoisSavossa,  tosin 
kasvu  lähti  käyntiin  vähän  myöhemmin, 
oikeastaan vasta 2010luvulla.

Tiaiset

Talitiaisen  talvikanta  on  ollut  varsin  tasainen 
PohjoisSavossa  koko  laskentahistorian  aika
na.  Linnun  yksilömäärät  ovat  olleet  noin  40/
laskenta. 

Sen  sijaan  hömötiaisten  määrät  ovat  ti‐
pahtaneet  hitaasti.  Kun  ne  vielä  1980luvulla 
olivat  1525  lintua/laskenta,  niin  nykyisin 
PohjoisSavossa  lintuja  tapaa  alle  10 
laskentareittiä kohden. Sama koskee  Iisalmen 
Pöllösenlahden  reittiä.  Sen  sijaan  Soijinmäen 
reitin  hömötiaiset  ovat  vähän  paremmin 
pitäneet  pintansa.  Tiputus  ei  ole  ollut  niin 
rajua  kuin  Iisalmessa.  Tämän  selittänee 
ainakin  osaksi  sen  että  Soijinmäen  reitillä  on 
runsaasti  metsää  ja  metsä  on  paikoin  yli  80 
vuotiasta.

Sinitiainen on puolestaan runsastunut lasken
tojen  aikana  reilusti.  Koko  Suomessa  lintuja 
tavataan  nykyisin  reiteille  30    40  yksilöä. 
Vuoteen  1990  saakka  sinitiaisia  laskettiin 
yhdeltä reitiltä keskimäärin alle 10.

Tule mukaan

Talvilintulaskenta on mukava harrastus. Lajit
kin ovat paremmin hallussa kun niitä on selke
ästi vähemmän kuin kesällä. Mikäli olet kiin
nostunut  talviajan  laskennoista, ota yhteys ar
tikkelin kirjoittajaan. Tule vaikka aluksi tutus
tumaan jo olemassa oleviin reitteihin. Seuraa
vat laskennat ovat 22.12.  7.1. ja 21.2. 6.3.

Pikkuvarpusen kannanvaihtelut Pöllösenlahden 
reitillä 2005  2018

Varpusen kannanvaihtelut Pöllösenlahden reitillä 
syys, talvi ja kevätlaskennoissa vv. 2005  2018

Harakka, kuva Jarmo Yliluoma
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Talaskangas  30 
vuottajuhlasemi‐
naari pidettiin Viere‐
mällä    17.8.   
Valitettavasti    en‐
nakkoon  juhlaluen‐
noijaksi  suostunut 
talaskangasaktivisti 
Riku  Cajander  ei 
päässyt  kuitenkaan 
tulemaan.    Tapahtu‐
ma  sai  kuitenkin  ar‐

voisensa  huomion  mediassa  ja  tilaisuus  oli 
seuraavan  päivän  vaelluksen  kanssa  onnis‐
tunut.

Talaskangas  on  yksi  maamme  merkit‐
tävimmistä  luonnonsuojeluhistorian  merkki
paaluista,  tämän  totesi  myös  vieremäläisläh‐
töinen    juhlaluennoija  ympäristöministeriön 
ylijohtaja   Ari  Niiranen.  Hän  toteaa:  ”Talas‐
kankaan  seutu  täällä  PohjoisSavon  ja  Kain‐
uun  rajamailla,  Suomenselän  ja  Maanselän 
vedenjakajien  risteyskohdassa  on  tunnettu ‐
luonnoltaan  arvokkaana  alueena  jo  pitkään. 
Vieremän  kunta  oli  edelläkävijä,  kun  se  jo ‐
1970luvulla  teki  esityksen  alueen  suojele‐
miseksi.”

Talaskangastaistelua  vuonna  1988  voidaan 
pitää  nykyisen  metsiensuojeluliikkeen  alku‐
na.  Varsinkin tämän jälkeen metsieninventoin
nit/kartoitukset  saatiin  käyntiin  ja  myös 
suoluonnon säilyttäminen nousi  tärkeäksi ele
mentiksi.   Talaskangas liitetään mukaan luon‐
nonsuojelujärjestöjen  1980luvun    tunnettu‐
jen  Koilliskairan,  Kessin  ja  Murhijärven 
suojelukampanjoiden joukkoon.

Metsäluonnon  monimuotoisuuden  suojelu ‐
vaikutti  myös  1990luvulla  uudistettuun  met
sälainsäädäntöömme.  Esimerkiksi  metsäser‐
tifiointi  astui  kuvioihin.  Edelleen  luonnon
suojeluväki  ja  metsätalous  yrittävät  löytää 

metsienkäytön yhteistä  säveltä. Paljon on on‐
neksi  metsätaloudessa  käytännöt  ja  asenteet 
muuttuneet, mutta kyllä uhkakuvia  leijuu ny‐
kyisinkin  ilmassa,  ajatellen  vaikka  Äänekos‐
ken  ja  nyt  suunnitteilla  olevaa  Siilinjärven 
valtavaa kuusisellutehdasta. Miten  Natura ja 
Metsoohjelmien käy?

Entä hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkai‐
sut    kärkihanke.  Sen  tavoitteena  on  lisätä 
puun  käyttöä  15  miljoonalla  kuutiometrillä 
vuodessa. Ja edelleen Vapo yrittää saada uusia 
turvetuotantoalueita käyttöönsä.

Toki  paljon  hyvääkin  on  tapahtunut,  esim. 
Suomen  itsenäisyyden  100vuotisjuhlan  tii
moilta  ovat  monet  kunnat  suojelleet  pieniä 
tärkeitä kohteita ja Suomen 40. kansallispuis
to Hossa, noin 10 000 ha, on perustettu. Myös 
yksityismetsänomistajat liittyivät suojelijoihin 
Luontolahjani 100vuotiaalle kampanjaan.

Kyllä    meillä  riittää  vielä  paljon  puuhaa.   
Metsäluontoamme  uhkaa  ns.  kuudes  suku‐
puuttoaalto.  Valtionhallinnon  uudistusten 
myötä  vapaaehtoisten  ihmisten  panos  eliöla‐
jien  ja  luonnon  monimuotoisuuden  ja  tärkei‐
den  luontokohteiden  säilyttämiseksi  nousee 
entistä merkittävämmäksi.

                         

Kai Jäderholm

Talaskangas 30 vuotta

Talaskangasaktivistit, Janne Kumpulainen (vas.)
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Valkovuokko (Anemone nemorosa)   on Iisal
men  Luonnonystäväin  leimakasvi  ja    Uuden
maan  maakuntakukka.  Täällä  Pörsänmäessä 
valkovuokko on 250 km  pohjoisempana kuin 
sen  varsinainen  levinneisyys.  Muutamia  pie‐
niä erillisesiintymiä on Paltamossa ja Kontio‐
mäellä  sekä  Mieslahdessa.  Oulun  ja  Lapin 
lääneissä kasvi on kokonaan rauhoitettu.

Näitä  erillisesiintymiä  olemme  pitäneet  jää‐
kauden  jälkeisinä  relikti  (jäänne)  kasveina   
lämpökaudelta 5000 – 8000 vuotta sitten. 
Todisteina  tästä  on  se,  että  Pörsänmäessä  on 
endeemisiä  (mielestämme  omaperäisiä) 
muunnoksia: muuttuneita kehälehtiä on 7,  jo‐
pa 12, voi olla    sinipunaisia kehälehtiä  ja ke
hälehdiksi  muuttuneita  vihreitä  varsilehtiä. 
Seppo  Vuokko  aikoinaan  kumosi  nämä  väit‐
teet ja oli  sitä mieltä, että Savoon muuttaneet 
kaskiviljelijät ovat kasvin tuoneet mukanaan.

  Valkovuokko  on  tehokas  lisääntyjä:  kasvi 
kukkii  toukokuussa ennen lehtien puhkeamis‐
ta, kimalaiset ja mehiläiset pölyttävät sen, ku‐
kat  ja  lehdet  kuihtuvat  pian,  muurahaiset 
kuljettavat  sen  pähkylöitä  ja  rönsy  on    sitkeä 
kasvaja,  voi  levitä  useita  senttejä  vuodessa. 
Maakerroksissa valkovuokon siitepöly ja päh‐
kylät eivät säily pitkiä aikoja.

Pörsänmäellä valkovuokko on kokonaan rau
hoitettu  suojelualueella,  mutta  tien  eteläpuo

lella  olevasta  kosteikosta  ja  ojanpenkasta 
olemme  saaneet  aikoinaan  alueen  maanomis
tajalta  ja  rauhoitusalueen  perustajalta  Martti 
Savolaiselta  luvan    ottaa  kasveja  kotipihaan 
viemisiksi.  Tästä  nousi  kyllä  poru  15  vuotta 
sitten,  ja  myös  alueen  kartoitus  jäi  kesken. 
Pörsänmäen valkovuokkoalue on 7 km   pitkä 
ja  leveimmillään  1  km,  ulottuu  Lapinlahden 
puolellekin. Tästä  lehdosta  Savolanmäellä  on 
rauhoitettu 3,2 ha:n  suuruinen alue.

Viimeksi olemme tehneet menestyneen ylei‐
söretken  15  vuotta  sitten. Väkeä  oli  linjaau‐
tolastillinen  kiuruvetisiä  ja  iisalmelaisia 
luonnonystäviä. Pienten ryhmien retkiä on kyl
lä ollut. Muutamana vuonna on  tullut kysely‐
jä, eikö retkeä voisi taas tehdä kuin ennen, on‐
han  valkovuokkojen  kukinta  selvä  kevään 
merkki.

Nyt  saimme  metsähallituksen  suojelubiolo‐
gin Maaret Väänäsen mukaamme. Hän kertoi 
vieraslajeista  ja  vieraslajien  torjunnasta. 
Valkovuokkoalueen  reunaan  on  levinnyt 
jättiputki,  japanintatar  ja  tarhakuisma,  joita 
yritetään  poistaa.  Myös  tämmöisen  suoje
lualueen hoidosta hän kertoi. 

Retkellä  oli  mukana  12  henkilöä,  perillä 
viivyimme  kolmisen  tuntia.  Linnut  lauloivat   
ja sää oli  lämmin. Valkovuokon kukinta alkoi 
olla  ohi  lämpimän  toukokuun  takia, 
varjoisimmissa paikoissa niitä vielä oli. Myös 
kevätlinnunsilmä  löytyi  ja  muitakin  lehto
kasveja. Polut olivat kasvaneet umpeet, mutta 
suojelubiologimme  lupasi  selvittää  mahdol
lisuuksia  raivata  ja  kohentaa  aluetta.  Pörsän
mäen  valkovuokkolehto  on  ensimmäinen 
rauhoitusalue  Iisalmessa  ja  monien  mielestä 
tärkein luonnonnähtävyys täällä.    

Lähteet: Tietoja Pörsänmäen valkovuokoista sain Luon
touutiset lehdistä vuosilta 1989, 1990, 1991 ja 2003 
sekä Martti Tallgrenin muistiinpanoista, valkovuokon 
biologiasta Retkeilykasviosta 1998.

Valkovuokko, kuva: Sirkka Immonen

Sirkka Immonen

Valkovuokkoretki Pörsänmäelle 24.5.2018
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Sanna Huttunen

Luonnonkukkaretki Siikalahteen 8.7.2018

Kesäinen niitty, kuva: Sanna Huttunen

Retkikohteen isäntä keitti 
meille nokipannukahvit ja 
paistoimme myös nuotiolla 
makkaraa, kuva: Sanna 
Huttunen

Kukkaloistoa, kuva: Sanna 
Huttunen

Iisalmen  Luonnon  Ystäväin  yhdistys  järjesti 
luonnonkukkaretken  Haapajärven  Siikalah
teen  ja  Itikan  pellolla  olevalle  peltokostei‐
kolle. Retken vetäjänä ja oppaana toimi Matti 
Tallgren  ja  hänen  avustajanaan  oli  Marjatta 
Saarinen.

Osallistujia  luonnonkukkaretkellä  oli  yh‐
deksän.  Menimme  retkikohteeseen  kimp
pakyydeillä.  Sää  retkipäivänä  oli  puolipil
vinen.

Retkikohteessa  teimme  noin  103 
luonnonkasvihavaintoa.  Lintu  ja  hyönteis
havaintoja  tuli  niukasti.  Luontomuseon  ko
koelmaa  varten  tallennettiin  lukuisia  näyt
teitä ja myös puutarhalajeja.
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Kahvittelun  ohessa  Matti  kertoi  tunnus
lajeista ja tavallisimpien puulajien vihollisista 
sekä  jakoi  erilaista  materiaalia  luonnon
kasveista.

Retkitunnelma  oli  mukava,  retkeläiset 
kiinnostuneita ja avuliaita. 

Vuoden  2018  luonnonkukka  oli  metsätähti, 
mutta  retken  siirryttyä  kesäkuulta  heinä
kuulle  emme  kuitenkaan  havainneet  enää 
kukkivia metsätähtiä.

103 kasvilajia, kuva: Sanna Huttunen

Retken osallistujia, kuva: Sanna Huttunen
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Ruoan päälle 
nukuttaa, kuva: 
Tuula ValtaPellikka

Kaunis kesäinen päivä, kesäkuun alkua. Mei‐
dän Roosakissa nappasi kirjosieppoemon il
masta, vaikka oli hihnassa pihamaalla. Minul‐
le kiidätti nähtäväksi, minä torumaan (vaikka 
eihän kissa sitä 
ymmärrä). Ei kai 
se ollut meidän 
pihapuun sieppo? 
Olihan se. Meille 
hätä, miten käy 
poikasten syöttä‐
misen? Mutta koi‐
rassieppo alkoikin 
syöttämään 
pesuetta.

Kului  viikko  ja 
koiras syötti ahke‐
rasti  poikasiaan. 
Mutta  sitten  tiis‐
taina  19.6.  ei  isä‐
lintua  näkynyt 
ollenkaan  ja  poi‐
kaset  valittivat 
kovaäänisesti ruo‐

kaa.  Minä  itku  kurkussa  miettimään,  mitä 
nyt? Nehän kuolee pesään!

Soitin  Kaarakaisen  Pertille,  mitenkä  voim‐
me  auttaa  poikasia.  Hän  sanoi,  että  pitäisi 
yrittää syöttää kärpäsiä ja itikoita. Miten niitä 
nyt  voi  pyydystää  isolle  sakille,  poikasia  oli 
kuusi?! Hätäpäissäni otin naapurin  itikkapyy‐
dyksestä  kuolleita  itikoita  ja  yritimme  Han‐
nun  kanssa  niitä  suihin  laittaa,  mahdotonta, 
isommat sai jotain, pienet jaloissa. Sitten kek‐
simme,  että  kärpäsen  toukkia  ja  jauhomatoja 
voisi varmaan ostaa. Varmistin Pertiltä, voiko 
niitä  antaa.  Kävimme  nopeasti  ostoksilla, 
HalpaHallista kärpäsen  toukkia  ja eläinkau‐
pasta  jauhomatoja.  HalpaHallin  myyjä  antoi 
ilmaiseksi  toukat,  kun  kuuli  mihin  tarkoituk‐
seen.

Tuula ValtaPellikka

Kirjosiepon poikasten tarina 2018

Emo ruokkii, kuva: Tuula ValtaPellikka



12

Sitten  alkoi  kiivas  syöttäminen,  noin  68 
kertaa  päivässä  syötettiin,  kyllä  meni  matoja. 
Sitä  ennen  siirrettiin  poikaset  pahvilaatik‐
koon,  koska  pönttöön  ei  onnistunut  kaikille 
antaa.  Pahvilaatikkoon  alle  pehmikkeitä  ja 
pöntöstä  omat  pehmusteet.  Pahvilaatikko  lai‐
tettiin yöksi puuliiteriin turvaan ja aamulla ai‐
kaisin sama homma.

Linnut alkoivat kasvaa silmissä,  jo  torstaina 
yrittivät  laatikon  luukusta ulos,  virkeitä kaik‐
ki, ehkä kaksi pienintä vähän hitaampia. Syö‐
tettiin  kyllä  tasapuolisesti,  minä  pidin  käsillä 
poikasia niin, että kaikki saivat saman verran. 
Sitten  nukahtivat  kaikki  yhteen  rykelmään, 
ihanan näköistä!

Koittipa  perjantai  22.6.  kun  menin  aamulla 
hakemaan  poikaset  vajasta.  Kolme  poikasta 
istua  nakotti  puitten  päällä.  Olivat  tulleet 
laatikosta  ulos  (pienet  reiät  laatikon  päissä) 
siipiä  kokeilemaan.  Nytpä  piti  ottaa  koko 
homma  sisälle  pesuhuoneeseen,  koska  osa 
linnuista  jo  osasi  lentää.  Pitää  odottaa,  että 
kaikki oppivat.

Niinpä  sitten  ruokailut  ja  lentoharjoitukset 

tapahtuivat  jatkossa  pesuhuoneessa.  Linnut 
oppivat  lentämään  ja  sukimaan  siipiään, 
kaikki!  Olikin  hienot  lentonäytökset  silloin 
perjantaiiltana,  ei  maltettu  itsekään  mennä 
nukkumaan…

Lauantai  23.6.  Juhannusaatto,  kello  5:30 
syöttämään.  Jotkut  poikasista  vielä  nukkui
vat. Ajattelimme, että  syöttääköhän emo näin 
usein  ja  näin  paljon  kuin  me,  ei  varmaan. 
Mutta  hyvin  nämä  pienokaiset  kasvoivat  ja 
kehittyivät ainakin meidän silmissä!

Mietittiin,  että  kun  kaikki  osaavat  lentää  ja 
sukia, niin varmaankin pitää  laskea  luontoon. 
Se vielä mietitytti,  että osaako ne  itse pyytää 
ruokansa, kun ei ole emo opastamassa? Mutta 
ei niitä voinut enää pitää, kun osaavat lentää!

Iltapäivällä  sitten  pakattiin  poikaset  autoon 
ja otettiin myös pönttö puusta mukaan. Vietiin 
poikaset  metsään  pahvilaatikossa,  pönttö 
laitettiin kuuseen. Sitten oli jäähyväisten aika, 
nostin  ”ihanat  sijaislapset”  pönttöön  ja 
pahvilaatikko  jätettiin  varmuuden  vuoksi 
kuusen  juurelle,  jos  vielä  haluttaa  siellä  olla. 
Sitten  vaan  tippa  silmässä  kotiin  ja  kovasti 
toivoen, että poikaset selviytyvät, enempää ei 
voida!

Kolmen  päivän  kuluttua  Hannu  kävi  hake
massa pahvilaatikon pois metsästä. Pönttö oli 
tyhjä,  linnut  lentäneet  pois,  toivomme  paras‐
ta!!

Käsillä kävelyä, kuva: Tuula ValtaPellikka

Kuorolaulua, kuva: Tuula ValtaPellikka
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Kesän 2018 tulemme muistamaan kovista tuu‐
listaan ja helteistään. Heti kesäkuun alussa is‐
ki  lähes  tornadoa  muistuttava  tuuli  kotimme 
ympäristöön.

Olimme ulkona  tekemässä Riitan kanssa ul‐
kotöitä.  Aamupäivällä  touhutessamme  alkoi 
kuulua  voimakas  humina.  Tuli  outo  tunne. 
Pian  alkoi  tuulen  puuska  murjoa  puita  pitäen 
voimakasta  ääntä  lähestyessään.  Siihen  jäi 
kärryt  ja  muut  työvälineet  pihamaalle.  Juok‐
simme  turvaan  vanhan  talomme  sisälle,  puita 
kaatuili  ryskyen  joka  puolelta  mm.  juuri  sii‐
henkin kohtaan, josta juuri läksimme pakosal‐
le.

Puut  katkeilivat  tuulen  voimasta,  mikä  kes‐
keltä kahtia,  tai kokonaan  juurineen. Tuli  sel‐
lainen  pelottava  olo.  Sillä  hetkellä  myrskyä   
kesti noin 5 minuuttia, jonka jälkeen tuli aivan 
tyyntä, ei lehtikään heilunut. Menimme katso‐
maan mitähän kaikkea se sai aikaan, ja olihan 
siellä tullut kaaos. Pihapiiristä oli kaatunut lä‐
hes  sata  puuta,  ja  mikä  harmillisinta,  pari  oli 
kaatunut  vanhan  savusaunamme  päälle,  joka 
oli  siirtynyt  paikaltaan  ja  kärsinyt  tuntuvia 
vaurioita.

Hetken päästä alkoi  jälleen 
tapahtua,  kuului  samanlai‐
nen ääni,  tuli  toinen puuska, 
joka  myös  kaatoi  ja  katkoi 
lisää  puita.  Pihapiirimme 
näytti aika hurjalta, puita oli 
sikin  sokin.  Epätoivo  iski, 
mitäs  me  nyt  teemme.  Met‐
säkone  kävi  korjaamassa 
puut,  koska  itsellä  ei  siihen 
rahkeet  olisi  riittäneet,    kos‐
ka puita oli  ristissä  toistensa 
päällä  pingottuneina  kuin 
jousipyssy   valmiina  laukea‐
maan  ennalta  arvaamatto‐
masti.

Seuraavana aloimme korjata saunaamme, jo‐
ka  oli  ollut  käytössä  1940luvulta  saakka,  ja 
jonka hirret ovat veistetty 1800luvun lopulla. 
Korjasimme  sen  nyt  perusteellisesti,  olihan 
kyseessä vanha perinteinen SAVUSAUNA.

Seuraava  myräkkä  tuli  juhannusaattona,  sil‐
loin  kävi  lyhyt  ukkospuuska,  joka  kaatoi  jäl
leen noin 40 kuusta,  ja  jälleen meidän metsä‐
laavumme  päälle  rikkoen  senkin.  No  kor
jatuksi  kesän mittaan sekin tuli.

Vanhan  pihapiirimme  ympärille  jäi  vain 
muutama  hassu  puu,  koko  ajan  oli  mielessä, 
että jos se kolmas tuulenpuuska kaataa nekin. 
Ne  myös  yltävät  rakennuksien  päälle,  jotka 
varmaan menee seuraavaksi. Niinpä päätimme 
kaataa  loputkin.  Pihaamme  tuli  suuri  aukea. 
Varmaan  ensi  kesänä  riittää  lämpöä  ja  valoa, 
kun  aurinko  pääsee  paistamaan  koko  päivän 
pihaan. 

Nyt kun valoa sitten riittää, laitoimme raken‐
nukseen  aurinkosähköllä  toimivan  valaistuk
sen.  Kai  ne  tuulet  halusivatkin  antaa  meille 
sellaisen oivan vihjeen.

Pertti ja Riitta Kaarakainen

Kovien tuulien riivaama kesä 2018

Myrskyn jäljet, kuva: Pertti Kaarakainen



Marraskuisen  aamun  syvä  hämärä  levittäytyy 
ympärilläni,  kun  astelen  harjutietä  eteenpäin. 
Hällämöjärvi  kuultaa  oikealla  puolellani,  ja 
PieniHällämö  hieman  piilossa  vasemmalla. 
Muistelen,  että  taisi  olla  huhtikuuta  kun 
viimeksi  näissä  maisemissa  kuljin.  Tällä 
retkellä yksi kiinnostuksen kohteeni on nähdä 
millaiseksi  ”pää”  Hällämön  pohjoispääty  on 
muuttunut.
 

Aikani  Rahajärveä  kohden  kuljettuani 
poikkean tieltä metsän puolelle. Raiskioksihan 
tämä  on  muuttunut!  Täytyy  mielessä  todeta. 
Kuljen  järven  rantaan  ja  huomaan  idän 
taivaan  jo  kovasti  ruskottavan.  Järven  jään 
kuviot  ja  ”lumipöly”  ruokkivat  mielikuvi‐
tustani. 

Laitan  asentopaikan  lyhyen  matkan  päähän 
järvestä,  ja  ennen  liikkeelle  lähtöä  pidän 
asiaankuuluvan  ”hiljaisen”  hetken.  En  sen 
kummemmin kiinnitä enää huomiota kankaan 
karuuteen, vaan syvennyn luonnon monimuo‐
toisuuteen.  Hetkittäin  yltyvä  tuuli  on  kuin 
taiteilijan  käsi,  joka  pensseliin  tarttuu.  Tässä 

tilanteessa  lumipölyyn,  luoden  jotain  sy
kähdyttävää. 

Maininnan  arvoisia  ovat  myös  talventör‐
röttäjät,  kuuran  alistama  rantaheinikko  sekä 
jääkimalteiset kortteet.

Ja jotta aamu olisi vahvaa vahvempikin, niin 
päättää  lusikkansa  lyödä  soppaan  myös 
aurinko.  Valo  ja  varjo  käyvät  leikkiin 
rajattomaan. Lumihuntuiset pensaat ja kullan‐
hohtoinen metsä kumartavat toisilleen.

Mutta  kun  aika  kulkee,  niin  myös  taika 
taantuu.  Ilman  ajatuksia  katselen  pelkkää 
valoa  olevaa  maisemaa.  Kiinnitän  huomioni 
myös  pukille  nostettuun  veneeseen.  Koruton 
on  kulkijan  poistuminen.  Vain  kevyt 
nyökkäys, ja sitten matkaan. Vielä kerran tälle 
reissulle aistini terästäytyvät, kun järven jäältä 
alkaa  kuulua  pulinaa.  Puiden  lomasta 
huomaan,  kuinka  kaksi  ihmistä  tekee  iloista 
matkaa  potkukelkalla.  Toivotan  heille 
mielessäni  turvallista  matkaa  ja  jatkan  omaa‐
ni.

Ville Heikkinen

Kyllä kylmää!

 Alkutalven aamu Hällämöjärvellä, kuva Ville Heikkinen
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s. 11.04.1935  k. 04.11.2018

Martti  oli  luonto
ihminen.  Me  muistamme 
hänet  avuliaana  ja  luotet
tavana  retkiisäntänä  niin 
lähiretkiltä  kuin  kauem
maksikin  suunnatuilta. 
Milloin  mentiin  nuoriso‐
bussilla,  milloin  omilla 
autoilla. 

Martti  järjesti  yhdessä  puolisonsa  Lailan 
kanssa  ikimuistettavia  yhdistyksemme  pikku
jouluja  Sikokallionmajalla.  Hän  oli  yhdistys
aktiivi  ja  toimi  yhdistysemme  hallituksessa 
vuosina 1986  1996.

Martti  toimi myös aktiivisesti Suomen Latu 

ry:ssä  ja  metsästys  ja  kalastuspiireissä. 
Ystävien  kanssa  suoritetut  eräretket  olivat 
Martille mieleisiä. Erityisesti jokavuotiset Te
nolle  lohestamaan  suuntautuneet  perheen 
kanssa tehdyt reissut olivat tärkeitä. 

Työuransa  Martti  teki  postiauton
kuljettajana. Hän oli myös innokas matkailija 
ja  Lailan  kanssa  tutuksi  tulivat  useat  maat. 
Martti  oli  erityisesti  kiinnostunut  venäjän 
kielestä  ja  kulttuurista.  Hän  kävi  aikuis
opiskelijana mm. Pietarissa ja Murmanskissa.

Marttia  jäivät  kaipaamaan  meidän  ystävien 
lisäksi  hänen  lapsensa  Seija  ja  Timo  perhei‐
neen.

Kai Jäderholm

Martti Kalevi Järnfors

 Martti, kuva Kai Jäderholm
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s. 08.04.1936  k. 02.10.2019 

Uolevi  Skarén  oli yksi maamme johtavista 
pikkunisäkästutkijoista.    Tutkijauran  voidaan 
katsoa alkaneen  nuoruusvuosien kaveruudes‐
ta Asko Kaikusalon kanssa.  Yhdessä he aloit‐
tivat  mm.  Kuhmossa  pikkunisäkäspyynnit, 
joita  Uolevi  omalla  tahollaan  jatkoi  vuosi‐
kymmeniä.  Siitä  kertyi  tutkimuksellisesti   
merkittävä pitkäaikaisaineisto.

Vuosina  19571963  he  pyydystivät    pää‐
asiassa Kuhmon ja Rovaniemen  seuduilta ou‐
donnäköisiä  isoja  mustia  päästäisiä.  Näin 
päästiin    todistamaan  maallemme  uutta  nisä‐
käslajia,  mustapäästäistä.  Mustapäästäisestä   
tuli    tärkein  yksittäinen  laji  Uoleville.  Hän 
väitteli aiheesta tohtoriksi.

Vuonna  1965  julkaistu  Suomen  pikkunisäk‐
käätkirja  yhdessä  Kaikusalon  kanssa  oli 
myös merkittävä.

Uolevi muutti  Iisalmeen ja teki päivätyönsä 
Iisalmen lyseon lehtorina.    Koulumaailmassa 

hän tapasi myös vaimonsa Maijan. Pariskunta 
muutti    maalle  Sonkajärven  Suolahteen.  Tä‐
män  myötä  varsinkin YläSavosta  muodostui 
Uoleville tärkeä päivittäinen tutkimusalue.

Tutkimukset  eivät  pelkästään  keskittyneet 
pikkunisäkkäisiin.  Lepakot,  liitoorava  ja 
saukko  saivat  oman  osuuden.    Lisäksi  pöllöt 
ja  niiden  rengastus  olivat  merkittäviä  tutki‐
muskohteita.    Näiden  tutkimusten  tuloksia 
julkaistiin  vuosittain  mm.    Iisalmen  Luonto‐
uutisissa.

Uolevi oli kokonaisvaltainen luontoihminen. 
Tärkeintä  hänen  elämässään  oli  luonnon  tut‐
kiminen  ja  havainnointi.  Omalla  persoonal‐
laan  hän    innosti  useita  nuoria  ja 
vanhempiakin henkilöitä luonnon havainnoin‐
tiin.

Muistamme Uolevin  Iisalmen Luonnon Ys‐
täväin yhdistyksen  retkiltä    ja  asiantuntijatoi‐
minnastaan  alueellamme.  Osallistumisestaan 
Iisalmen  luontomuseon  kehittämiseen  hänet 
kutsuttiin kunniakuraattoriksemme.

Kai Jäderholm

Uolevi Skarén

 Uolevi, kuvat Erkko Huttunen
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Henna  Rissanen  on  tehnyt  Iisalmen  luonto‐
museolle  opinnäytetyönään  lasten  luonto‐
museon. Se sisältää lapsille 3 museokierrosta. 
Kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset.

  Museokierroksilla  käytetään  tabletteja  ja 
ohjelma  ohjaa  lasta  ja  aikuista  kierroksen 
aikana.  Tabletti  ohjaa  kävijän  ennalta  valit
tujen dioraamojen eteen. Laitteesta voi kuun‐
nella ko. kohteen ääniä ja katsella kuvia. 

Tämän  lisäksi  Henna  Rissanen  on  tuottanut 
eri luonnontuoksuista koostuvia purkkeja, joi‐
ta  voi  käydä  haistelemassa  ja  tunnistamassa 
tuoksun  alkuperän.  Lisäksi  lasten  luonto‐
museosta löytyy tunnustelutehtäviä, jossa käsi 
laitetaan pienestä aukosta  sisään  ja  tunnustel‐
laan, mitä siellä mahtaa olla.

Museolla  on  myös  palokärjen  pesä,  mihin 
lapsi pääsee kurkkaamaan taskulampun valos‐
sa.  Lattiasta  löytyy  eri  eläinten  jälkiä. 
Kierroksen  lopuksi  voidaan  kokoontua  eri‐
tyisalueella  ja  tehdä kyselytehtäviä  ja keskus
tella asioista.

Näitä  museokierroksia  voivat  tehdä    päivä
kotiryhmien  lisäksi  myös  yksittäiset  lapset 
vanhempiensa tai tutun aikuisen kanssa.

Kai Jäderholm ja Jarmo Yliluoma

Museoprojekti: Lasten luontomuseo

 Henna Rissanen, kuva Kai Jäderholm

 Tää on suopursu, kuva Kai Jäderholm



Yhdistys on julkaissut vuodesta 1982 Luonto‐
uutiset  lehteä. Alkuvuosina se  ilmestyi  jopa 2 
kertaa  vuodessa,  mutta  sittemmin  ilmestymi‐
nen vakiintui yhteen kertaan vuodessa.

Seuraavassa vuosikymmenittäin miten lehti 
on ilmestynyt:
1980luku yhteensä 13 kertaa
1990luku yhteensä 12 kertaa
2000luku yhteensä 10 kertaa
2010luku yhteensä 8 kertaa

Lehden  vastaavana  toimittajana  Kai  Jäder‐
holm  on  toiminut  19  kertaa  +  4  kertaa  ollut 
toimituskunnassa.  Vastaavana  toimittajana  on 
puolestaan ollut Jarmo Yliluoma 2000luvulla 
11 kertaa. Jaakko Laasanen lehden alkuvuosi‐
na yhteensä 10 kertaa. Tämän  lisäksi ko.  teh‐
tävää  ovat  hoitaneet  ainakin  yhden  kerran 
Jukka  Väre,  Anne  Lämsä,  Antti  Lehtola  ja 
Jaana Jauhiainen.

Olemme  teidän  kaikkien  iloksi  digitoineet 
lehdet  sähköiseen  muotoon.  Formaattina  on 
PDF, koska se on yleisin sähköisen asiakirjan 
muoto  ja  voi  olettaa,  että  jokaisessa  tietoko‐
neessa  on  PDFlukija.  Tällainen  ohjelma  on 
mm. Adobe Acrobat Reader. PDFlukijat ovat 
ilmaisia ja niitä voi tarvittaessa ladata netistä.

Lehti  löytyy  yhdistyksemme  kotisivuilta 
osoitteesta:  https://www.sll.fi/iisalmi/yhdistys/
luontouutiset
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Vanhat Luontouutiset netissä



Yhdistyksemme sai uudet nettisivut elokuussa 
2019. Nyt ne sijaitsevat Suomen Luonnonsuo‐
jeluliiton  palvelimella  ja  osoite  on  sll.fi/iisal‐
mi. Vanha  osoite  iisalmenluontomuseo.net  on 
ohjattu  suoraan  uusille  sivuille  museon 
osioon.

Jatkossa  liiton  kautta  tulee  monia  asioita, 
liittyen  sivujen  ylläpitoon,  jotka  helpottavat 
sivujen päivittämistä. Esim. varmuuskopiointi 
hoituu liiton työnä, samoin ohjelmiston päivi‐
tys. Käytämme nettisivujen julkaisuohjelmana 
WordPressiä.  Se  on  helppo  käyttää  ja  yhdis‐
tyksen sivujen päivittäjiä voi olla useita.

Meidän  yhdistyksemme  tapahtumat  näkyvät 
automaattisesti esim. luonnonsuojelupiirin ko‐
tisivuilla.

Käykäähän  tutustumassa  uusiin  sivuihin  ja 
antakaa palautetta niistä!
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Luontouutiset jatkossa sähköisenä

Iisalmen  Luonnon  Ystäväin  yhdistys  tulee 
jatkossakin  julkaisemaan  Luontouutisia.  Suu‐
rin  haasteemme  on  siinä,  että  lehden  paperi‐
muotoon  painaminen  on  kallista.  Tämä 
verottaa  yhdistyksen  budjettia  kohtuuttomasti 
vuosittain.  Tästä  syystä  Luontouutisetlehti 
muuttuu  sähköiseksi  eli  PDF:ksi.  Tällöin  jo‐
kainen tietokone pystyy avaamaan sen.

Tarvitsemme  tämän  takia  jokaisen  jäsenem‐
me sähköpostiosoitteen lähettääksemme heille 
Luontouutisetlehden  sen  ilmestyttyä.  Mikäli 
sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, niin ota yh‐
teys  luontomuseoon.  Tulostamme  sinulle 
oman Luontouutisetlehden. 

Toivomme  että  lähettäisit  tiedon  sähköpos‐
tosoitteestasi  Iisalmen  luontomuseon  sähkö‐
postiin: 
iisalmi.luontomuseo@gmail.com



ISSN 07808828

Lehden julkaisija
Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

Yhdistyksen osoite
Iisalmen Luontomuseo
Kirkkopuistonkatu 9
74100 IISALMI

Puhelin
040 538 9194

Sähköposti
iisalmi.luontomuseo@gmail.com

Kotisivu
sll.fi/iisalmi tai iisalmenluontomuseo.net

Liity jäseneksi!

Nyt voit helposti liittyä yhdistykseemme!

Sen voi tehdä netissä: www.sll.fi/iisalmi. Liittymiseen sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 
voit liittyä Luonnonsuojeluliiton jäseneksi tai paikallisjäseneksi.

Luonnonsuojeluliiton jäsenmaksu on 38 €. 
Helpoiten liittyminen onnistuu netissä www.sll.fi/liity

Jäsenyyteen sisältyy:

 paikallisyhdistyksen jäsenyys
 Luonnonsuojelijalehti neljä kertaa vuodessa
 kerran kuussa uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaista asiaa luonnonsuojelusta   sekä kampan‐
joista
 Suomen Luonto lehti 12 kk (10 nroa) jäsenhintaan
 Luontokaupassa 10 % alennus tuotteista.

Paikallisjäsenmaksu on 10 €. Maksa se tilillemme ja laita meille viesti asiasta sähköpostilla 
osoitteeseen: iisalmi.luontomuseo@gmail.com.

Tilinumeromme on: FI11 5068 0620 0405 82

Soita ja kysy lisää!

Iisalmen luontomuseo puh. 040 538 9194
Suomen luonnonsuojeluliitto puh. 09 228 08210




