
Jäsenkokouksessa 19.10.2016 tapahtui

Taukotiloissa

Aluksi pääsimme tutustumaan Ifin uusittuihin 2. kerroksen toimitiloihin Markus Lönnbladin 
opastuksella. Riippukeinut, erilainen värimaailma, valoisuus ja avaruus hämmensivät avoimessa 
tilassa. Vastakohtana asiakaspalvelijoiden toimipisteet näyttivät olevan ahtaasti vierivieressä 
pitkässä rivissä.  

Henkilöstöstä valitun tilaraadin mielipiteillä on ollut suuri vaikutus taukotilan kalusteisiin, 
valokuvatauluihin ja muuhun sisustukseen, kertoi Markus. Lisäksi brandiväreistä poikkeavan 
värimaailman tarkoitus taukotiloissa on auttaa ’irti’ rutiineista. Päät pyörällä sulattelimme 
näkemäämme ja siirryimme ruokailemaan. Mikään ei ole niin kuin ennen, vain muutos on pysyvää.

Lintukuvaaja ja –bongari Henry Lehto näytti kuvia ja kertoi Suomessa esiintyvistä linnuista

Poimintoja …
Mukavasti etenevän esityksen alkukuvassa tuijotti pöllö. Kuva oli otettu alhaalta katsottuna 
puunrunkoa ylöspäin. Talitintti eli talitiainen asustelee koko Suomessa. Sukupuolen erottaminen on 
hankalaa. Rinnassa vatsaan kulkeva musta pystyjuova on koiraalla leveämpi. Koiraan vatsa voi olla 
kirkkaamman keltainen kuin naaraan. 

Koskikara, valkeaa rintalaikkua lukuun ottamatta mustanruskea lyhyt pyrstöinen lintu, sukelsi 
kuvassa toukkia Nautelankoskella Liedossa. Koskikarat pesivät Lapissa ja muuttavat etelämmäksi 
sulapaikkoihin veden äärelle.

Lintujen kevät on maaliskuussa. Mustavaris, korppia pienempi, ei pesi Turussa, mutta Säkylässä ja 
Porissa sekä Keski-Euroopassa niitä tavataan. Lapinpöllö omistaa hyvin terävät kynnet. Se on 
vanhojen havu- ja sekametsien lintu.

Huhtikuu on vesilintujen aikaa. Isokoskelot pesivät koko Suomessa. Järvien jäätyessä ne muuttavat 
Etelä-Ruotsiin tai Tanskaan, lauhoina talvina jäävät Suomeen.

Pensaskerttu, utelias ja melko peloton pieni muuttolintu tulee Suomeen Vapun aikoihin ja sen 
syysmuuton aika on jo elo-, syyskuussa.

Mustarastas on äänekäs lintu, jolla on laaja äänivalikoima. Se voi oppia matkimaan mm. 
ambulanssin sireeniä, moottorisahaa ja vislausta. Sen laulu loppuu jo toukokuussa.

Kahlaajista oli kuva pitkänokkaisesta punakuirista. Niitä pesii Suomen pohjoisimmassa Lapissa. 
Sirrit ovat kahlaajia, jotka muuttavat suurina parvina. Muutossa on järjestys, ensin lähtevät vanhat 
linnut ja sen jälkeen nuoret.

Käki pesii koko Suomessa. Se munii useimmiten leppälintujen pesään. Pesässä käenpoikanen 
työntää isäntälajin munat maahan. Näin poikanen saa kasvattiemon kaiken ravinnon ja 
huolenpidon.



Naakat kuuluvat varislintuihin. Sosiaaliset, älykkäät ja äänekkäät naakat viihtyvät lähellä ihmisiä, ne 
oppivat ja muistavat asioita. Lentoparvissa on tarkka arvojärjestys. Lisäksi naakka on pariuskollinen. 
- Varsinais-Suomen maakuntalintu on naakka.

Lintujen syysmuutto jatkuu joulukuulle. Kaikkiruokainen kalalokki muuttaa Suomesta talveksi Länsi-
Eurooppaan.

Suomen paras lintupaikka on ’meidän mökki’. Mökillä pysähdytään ja seurataan. Kiikarit ja 
lintukirjat ovat esillä. Monet pitävät päiväkirjaa lintujen liikkeistä. Ruokinta kerää lintuja. 
Pähkinänakkelin ruokaa ovat pähkinät. Pähkinänakkeli, naamiopäinen kiipeilytaituri, on ainoa 
suomalainen lintu, joka voi liikkua puun runkoa pitkin pää alaspäin.

Lintutornissa oli kuva Lapinpöllöstä Pelkosenniemellä. Lapinpöllöt ovat pelottomia, eivät kesyjä, 
kun ne eivät pakene ihmistä. Härkälintu on hyvä uimari ja sukeltaja, se muuttaa talveksi meren 
rannalle sulaan veteen. Littoistenjärven pohjoispuolella Järvelän kosteikon lintutorni on hyvä 
seurantapaikka. Henryn vinkki – mene lintutorniin, ole avuton, voit tutustua mukavaan 
mieheen/ihmiseen.

Minne linnut muuttavat?
Sinisorsat lähtevät Etelä-Eurooppaan. Sepelhanhet lentävät toukokuun lopussa kauas Siperiaan. 
Lapintiirat pesivät mm. Grönlannissa ja muuttavat Etelämannerta ympäröivälle merialueelle. Niillä 
on hyvin pitkä vuosittainen muuttomatka. Lapintiira on hyönteissyöjä. Suomessa pesivät selkälokit 
talvehtivat Itä-Afrikassa. Tunturikihut tulevat Jäämeren suunnasta, kun on hyvä myyrä tai 
sopulivuosi. Ne voivat pesiä myös Suomen Lapissa.

Lintujen seurantaan ovat tulleet nettikamerat. Näin laajemmalla joukolla on mahdollisuus seurata 
’kotisohvalta’ lintujen puuhia.

Miten opiskellaan lintujen määritystä?
Tutki lintukirjasta tuntomerkkejä. Huomaa, että lintujen puvut ovat keväällä värikkäämpiä eli 
selvemmin tunnistettavissa. Tutustu lintujen ääniin, esim. kiirunan ääni on kuin mopolla menoa.

Syitä miksi linnut ääntelevät?
Kivitasku varoittelee. Hanhilla on ’yhteys’äänet. Poikaset pitävät omaa ääntään. Peippo laulaa. 
Lapinpöllö lentää äänettömästi.

Linnustossa tapahtuu muutoksia. Toiset harvinaistuvat, esim. peltosirkut, toiset lisääntyvät esim. 
valkoposkihanhet. Lintujen värit vaihtelevat luonnossa vuoden aikojen ja lintujen iän vaikutuksesta. 
Lisäksi sama lintu voi olla eri lintukirjassa erivivahteinen.  Korpimetso on metson ja teeren 
risteytys. Yksilön ulkonäkö vaihtelee.

Kuulimme Henryn omakohtaisia kohtaamisia luonnossa. Kaatopaikat ovat hyviä paikkoja tarkkailla 
lintuja, kertoi Henry. 

Kiitos mukavasta ja mielenkiintoisesta esityksestä!    Muistiin kirjoitti Kaija 26.10.2016

 



    


