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Päätoimittajan Vapputerveiset

Tässä olisi teille luettavaa Vapun vieton lomaan. Saatiinhan teille edes
jonkinlainen Vappuhalko tänäkin vuonna aikaiseksi, vaikkakin näin
sähköisessä muodossa. Kiitos paljon juttujen kirjoittajille!
Toivottavasti kaikilla oli hauska etävappuaatto. Tänään voittekin, vaikka pystyttää vappupiknikin kotiin olohuoneen lattialle tai parvekkeelle. Muistakaa myös nauttia raikkaasta ulkoilmasta!

Mukavaa etävappua!
Toivoo Eevi
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HELMIRALLI 2020 – Tulokset
Viime vuoden palautteen perusteella helmiralliin tehtiin tänä vuonna
joitakin muutoksia. 1) Kilpailu jaettiin taas kahteen sarjaan. 2) Tällä
kertaa myös julkinen liikenne sallittiin ekosarjaan. Muutos ei juurikaan
näkynyt tuloksissa. Normaalisarjan tulokset olivat hyvin keskimääräiset ja ekosarjan tulokset jopa hieman keskiarvoa alhaisemmat. Matalista keskiarvoista huolimatta useita ennätyksiä rikottiin: ekosarjan uudeksi kokonaisennätykseksi kirjattiin 52. Myös koko kilpailun aikana
havaittujen lajien määrä oli korkein ikinä (taulukko 1). Tämän lisäksi
rikoimme kaikkien aikojen osallistujaennätyksen, sillä koko kilpailuun
osallistui yhteensä 39 kilpailijaa! Viime vuonna vastaava luku oli 30.
Kokonaisuudessaan vuosi oli yksi helmirallin parhaimmista ja ennätyksiä rikottiin!
Taulukko 1. Helmirallissa vuosittain havaittujen lajien määrä.
Vuosi 2013
Lajeja

50

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ka

61

60

52

52

53

55

62

55,38
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Kuva 1. Helmirallin voittajat.
Helmikuu oli huomattavan lämmin koko Suomessa. Pohjois-Karjalan
linnustossa tämä ei näkynyt aivan yhtä selvästi, kuin esimerkiksi Etelä
-Suomessa, mutta talvehtimaan jääneiden muuttolintujen määrät olivat
silti tavallista runsaammat. Myös lintujen kevätmuutto alkoi hieman
tavallista aikaisemmin, mikä näkyi muun muassa harmaalokkien ja
laulujoutsenten aikaisessa saapumisessa. Esimerkiksi laulujoutsen on
havaittu helmirallissa viimeksi vuonna 2014. Kaikki edellytykset
vanhojen ennätysten rikkomiseen olivat siis ilmassa. Mitään todellisia
harvinaisuuksia lajilistalle ei silti päästy kirjaamaan, mutta kilpailussa
havaittiin kaksi helmirallille uutta lajia: hiirihaukka ja lapinpöllö.
Molemmat ovat suhteellisen yleisiä lajeja Pohjois-Karjalassa, mutta
hiirihaukkoja harvemmin havaitaan talvikaudella. Helmirallin kaikkien
aikojen lajilistalla loistaa nyt 86 lajia, jos ”sp” -tasolle jätettyjä
määrityksiä ei oteta huomioon.
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Taulukko 2. Normaalisarjan tulokset.
Normaalisarja
Sija
1

Nimi
Akseli Koskinen

Tulos

Ässiä

46

Harmaalokki, kotihiiri,
laulujoutsen ja punarinta

2

Maiju Tanskanen

39

3

Eveliina Korkiatupa

33

4

Vili Jormanainen

31

Metso

5

Tiina Repo

30

Metsäkauris

6

Elisa Komulainen

27

7

Anna Peltonen

23

8

Juho Kolehmainen

21

9

Iida Puurula

21

10

Minna Siren

21

Vesipäästäinen

11

Laura Oinas

19

Päästäinen sp.

12

Jessica Leskinen

17

13

Outi Tsupari

16

14

Essi Hämäläinen

12

Tundraurpiainen
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Taulukko 3. Ekosarjan tulokset.
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SELONTEKO SOURMARSHIN TRAGEDIASTA
Kauko J. Aho, LuK.

Koska noin neljä vuotta sitten tapahtuneen Sourmarshin verilöylyn muisto
vieläkin kummittelee paikkakunnan yllä, vaikeuttaen merkittävästi uuden
kirkkoherran löytämistä, on katsottu tarpeelliseksi julkaista selonteko tapahtumien kulusta yleisön rauhoittamiseksi ja pahantahtoisten huhupuheiden
lopettamiseksi. On totta, että tämä selonteko olisi voitu ja ehkä pitänytkin
julkaista jo neljä vuotta sitten, heti sen valmistuttua, mutta johtuen tapauksen laadusta päätti asiaa käsitellyt hallinnollinen elin julistaa selonteon ja
kaikki tapaukseen liittyvät materiaalit salaisiksi. Tämä oli linjassa selonteon
laatineen tutkijaryhmän suosituksen kanssa. Kyseenalaiseksi voidaan
asettaa se, oliko katolisella kirkolla alun alkujaankaan oikeutta nimittää komiteaa tutkimaan tätä Englannin kirkon vaikutuspiirissä sattunutta tapausta
ja vielä enemmän määrätä, kuinka loppuraportin kanssa menetellään. Mutta
kuitenkin on muistettava, että hiippakunnan piispa Bennett itse kääntyi Vatikaanin puoleen tämän valitettavan tapauksen selvittämisessä ja näin ollen
voidaan todeta vastuun niin tapauksesta kuin myös tulosten julkistamisesta
siirtyneen Englannin kirkolta katoliselle kirkolle. Selvityksen tulokset luonnollisesti jaettiin piispa Bennettin ja muiden asianosaisten kanssa ja myös
suurin osa heistä puolsi niiden salaamista. Nyt on kuitenkin kirkkomme uusi
johto päättänyt, edellä mainitun piispa Bennettin pyynnöstä ja hänen esittä-

miensä syiden nojalla, julkistaa tapaukseen liittyvät tosiasiat. Tämä toivottavasti auttaa kirkkoherran viran täyttämisessä katkaisemalla siivet niiltä
väitteiltä, että pappila tai virka olisivat kirottuja. Toivomme myös näiden
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tietojen rauhoittavan niitä asianosaisia, jotka ovat joutuneet elämään epätietoisuudessa nämä neljä vuotta.
Ensimmäinen tosiasia on, että pastori Frederick Swift murhasi vaimonsa
Maryn ja kaksi lastaan Albertin ja Mary-Annin kirveellä Sourmarshin pappilassa 10. toukokuuta neljä vuotta sitten. Murhasta teki erityisen raa’an se,
että hän ei vain murhannut perheenjäseniään, vaan myös dekapitoi nämä.
Tapahtumahetkellä rouva Mary Swift oli 31 vuoden ikäinen, Albert Swift 5
vuoden ikäinen ja Mary-Ann 2 vuoden ikäinen. Pastori Swift pidätettiin veriteon jälkeisenä iltana pappilasta ja hän teki itsemurhan kuusi päivää myöhemmin hirttäytymällä paitaansa Sourmarshin poliisivankilassa. Kuollessaan
hän oli 33 vuoden ikäinen.
Toinen tosiasia on, että pastori Swift tunnusti teon. Hän oli murtunut,
mutta ei tuntenut katumusta vaan vakuutti tehneensä sen perheenjäsentensä sielujen vuoksi. Pastori oli vakuuttunut siitä, että pahantahtoiset henget
olivat ottaneet hänen läheisensä valtaansa ja ainoa mahdollisuus näiden
sielujen pelastamiseksi oli pään irrottaminen ruumiista raudasta valmistetulla aseella. Hän oletti, että hänen Itä-Afrikasta mukanaan tuoma, metsästäjää
esittävä puinen veistos olisi henkien alkulähde ja esitti väitteidensä tueksi
eräitä paikallisten heimojen uskomuksia ja rituaaleja kuvaavia tekstejä. Sekä
Swiftiä haastatellut lääkäri että juttua tutkinut poliisikomisario olivat vakuuttuneita kirkkoherran mielenvikaisuudesta ja lääkäri suositti hänen siirtämistä Riverwallissa sijaitsevaan parantolaan.
Kolmas tosiasia on, että pastori Swift oli oikeassa. Hänen perheensä tosiaankin oli pahantahtoisten henkien possessoima. Sen sijaan ei ole varmaa,
pelastivatko hänen toimensa riivauksen kohteeksi joutuneiden ihmisten sie9

lut. Swift oli tulkinnut väärin onnettomuuden luonteen ja sen alkulähteen.
Eräs tapausta tutkineista henkilöistä oli jesuiittapappi Isä Alfonso, joka on
saavuttanut kirkon piirissä mainetta ansiokkaana eksorkistina. Suuri yleisö
on mahdollisesti kuullut hänestä ns. Endwaterin tapauksen yhteydessä.
Eräät asioihin vihkiytyneet tahot ovat huomauttaneet yhtenevyyksistä
Endwaterin tapauksen ja Sourmarshin tragedian välillä ja he eivät ole olleet
täysin väärässä näin tehdessään. Kuitenkin olettamus Endwaterin artefaktin
ja pastori Swiftin Itä-Afrikasta tuoman veistoksen välillä on osoitettu virheellisesti. Molemmat ovat kyllä primitiivisiä puuveistoksia, mutta toisin kuin
Endwaterin tapauksessa, ei metsästäjäveistos liity mitenkään pappilan tapahtumiin. Veistos kyllä oli mukana tapahtumissa, mutta se ei ollut niiden
alulle paneva voima. Isä Alfonso ja muut tutkijaryhmän jäsenet suorittivat
veistokselle sarjan kokeita ja varmistuivat sen vaarattomuudesta. Kyseessä
on vain tavallinen puuveistos, jota alkuasukkaat käyttivät taikauskoisissa
riiteissään.
Todellinen syy tapahtumiin oli nuoren Albert Swiftin puutarhalammesta
löytämä medaljonki. Varmuudella ei voida sanoa, mikä medaljonki on ja
mistä se on peräisin, mutta neljäs tosiasia on, että medaljonki kätkee sisälleen jotain pahaa, tuhoavaa. Ulkoasultaan medaljonki ei ole mitenkään poikkeuksellisen näköinen. Se on soikea, noin 1,5 tuumaa kertaa 2 tuumaa, väriltään hopeinen. Medaljongin toiselle puolelle on kuvattu yksinkertainen humanoidi ja toisella puolella on peilikirkkaaksi kiillotettu keskus, jota reunus-

taa kohokuvio. Pintapuolisella silmäyksellä kuvio vaikuttaa olevan jonkinlainen köynnös, mutta lähempi tarkastelu paljastaa sen olevan yhteen liittyneistä symboleista muodostuvaa kirjoitusta. Tekstin kieltä tai sisältöä ei ole
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kyetty selvittämään, vaikka useat kielitieteilijät ja arkeologit ovat tutkineet
sitä. Medaljongin materiaalia tai valmistusaikaa ei ole kyetty määrittämään,
mutta sen arvellaan olevan vähintään 500 vuotta vanha. Tutkijaryhmä antoi
kahden hopeasepän tutkia medaljonkia, mutta toinen heistä katosi jäljettömiin ja toinen sytytti liikkeensä tuleen. Seuranneessa tulipalossa menehtyivät sekä hopeaseppä, että tämän kisälli. On perusteltua olettaa medaljongin
sisältämällä entiteetillä olevan osuutta näihin tapahtumiin, sillä kumpikin
hopeaseppä piti esinettä hallussaan useita päiviä ennen tapahtumia ja molempien tapausten jälkeen medaljonki löytyi vaurioitumattomana.
Viimeinen tosiasia on, että Vatikaanin sekä Englannin kirkon edustajat ja
konsultoidut ulkopuoliset asiantuntijat ovat täysin neuvottomia sen suh-

teen, mitä medaljongille tulisi tehdä. Esineelle on yritetty suorittaa manaus
ja se on yritetty tuhota useammin kuin kerran, mutta seuraukset ovat aina
olleet murheellisia. Tällä hetkellä artefaktia säilytetään Pietarin kirkon yhteydessä sijaitsevassa arkistossa, jonne asialle omistautunut sääntökunta
on kerännyt myös muita eriskummallisia ja pahanlaatuisia esineitä. Toivomme, että jonain päivänä voimme selvittää näiden ihmiskunnan hyvinvointia
uhkaavien esineiden salat ja vapauttaa maailman niiden pahuudesta. Siihen
asti voimme vain pitää ne ihmisten ulottumattomissa, paikassa jossa niiden
aiheuttama vahinko on mahdollisimman vähäistä. Toivomme tämän selonteon lieventävän Sourmarshin pappilaa koskevat epäilyt ja helpottavan uuden kirkkoherran löytämistä. Lisäksi toivomme, että kaikki tapauksen joh-

dosta kärsimään joutuneet saavat rauhan tämän julkitulon myötä. Muistamme heitä rukouksissamme.

Kristuksen ja Pyhän Istuimen palvelija Kaniikki Giacomo Teglatius, Rooma
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Pakastepizzojen pyydystäminen ja valmistaminen ruoaksi
Tohtori Che Eddar
Pakastepizzat ovat pizzojen heimoon kuuluva suku eläimiä, jotka ovat
varsin yleisiä ja helppovalmisteisia ruokakohteita. Niin sanotut
”pizzaperjantait” ovat yleinen aika nauttia näitä kyseisiä herkkuja. Tämä kirjoitelma esittelee lukijan pakastepizzojen perusekologiaan, niiden pyydystämiseen ja ruoaksi valmistamiseen.

Tuntomerkit ja ekologia
Useimmat pakastepizzat ovat ulkomuodoltaan matalan neliön muotoisia, pahvisen suojakuoren peittämiä eläimiä (Kuva 1). Suojakuoren
värityksessä voi esiintyä hyvin paljon vaihtelua eri lajien välillä. Suojakuori suojaa pakastepizzan hennompaa sisäosaa vaurioilta ja saalistajilta. Pakastepizzan sisäosa on matala ja ympyrän muotoinen. Se jakautuu selvästi kahteen eri puoliskoon: Yläpuolta kutsutaan täytepuoleksi, josta löytyy kullekin lajille tyypilliset täytteet. Täytepuolen reunoilla on usein harvemmin täytettä ja sitä kutsutaan reunaksi. Sisäosan
alapuolta kutsutaan pohjaksi, joka koostuu pääosin jauhoista tehdystä
taikinasta. Sisäosa on usein myös ohuen, muovisen suojakuoren peitossa. Tämän suojakuoren tehtävänä on pääasiassa pitää pakastepizzan
sisäosan täytteet paikoillaan, mutta myös tämä kuori tarjoaa pientä
suojaa ulkoisilta häiriöiltä (Kuva 2). Useimpien pakastepizzojen pahvisen suojakuoren sisällä on vain yksi sisäosa, mutta eräät lajit voivat
sisältää enemmänkin. Esim. Trattoria Alfredon Deliziosa Salame sisältää kolme sisäosaa.
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Kuva 1: Pakastepizza pahvisen suojakuoren kanssa.

Kuva 2: Pakastepizzan sisäosa muovisen suojakuoren kanssa. Vasemmalla näkyy täytepuoli ja oikealla pohja. Reuna ja muovisen suojakuoren saumakohta on merkattu kuvaan.
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Pakastepizzojen yleisin elinympäristö on ruokakauppojen pakastealtaat, jossa ne usein esiintyvät isohkoina parvina. Parvimuodostelma
on useimmiten jono tai pino, jonka tehtävänä on suojata parven muita
yksilöitä saalistajilta (Kuva 3). Vaikka eri lajien parvet ovatkin usein
täysin toistensa vieressä, eri lajien yksilöt harvoin sekaantuvat muiden
lajien parviin. Syytä tähän käytökseen ei ole onnistuttu selittämään,
mutta syynä saattaa olla saman lajin yksilöiden voimakas leimaantuminen toisiinsa, jolloin oleskelu vieraan lajin populaatiossa saattaa
tuntua yksilöistä häiritsevältä. Pakastepizzat ovat tottuneet n. -18 °C ja
sitä matalampiin lämpötiloihin. Jääkaappilämpötilassa (n. +4 °C) pakastepizzat selviytyvät n. yhden vuorokauden ajan, tätä korkeammissa
lämpötiloissa niiden selviytymistodennäköisyys huononee. Pakastepizzat eivät mitä ilmeisimmin syö mitään koko elämänsä aikana, tai ainakaan niiden ruokailutavoista ei ole toistaiseksi saatu havaintoja. Myös
pakastepizzojen lisääntymiskäyttäytyminen on toistaiseksi hämärän
peitossa, mutta sen verran tiedetään, että lisääntyminen tapahtuu kaupan pakastealtaiden ulkopuolella. Uudet pakastepizzaparvet saapuvat
usein isoina joukkoina kaupan pakastealtaille rekkojen tai kuormaautojen sisällä kulkien. Uudet jäsenet liittyvät usein mutkitta vanhaan
parveen, tai valtaavat heidän elintilansa, jos vanha parvi on jo lähtenyt
elinalueelta.
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Kuva 3: Pakastepizzaparvia jonomuodostelmassa ruokakaupan pakasteosastolla. Yksittäisten yksilöiden kaatohinta on merkattu kunkin
parven kohdalle, tässä tapauksessa valkoisella lapulla.
Pyydystäminen
Suomen pakastepizzapopulaatiot ovat runsaita, joten niiden metsästäminen on täysin sallittua. Metsästyskausi on voimassa koko vuoden,
ainoina rajoituksina ovat yksittäisten kauppojen aukioloajat. Erillisiä
metsästysvälineitä pakastepizzojen pyydystäminen ei vaadi, sillä helpoiten niitä saa kiinni käsin pyydystämällä. Lisäksi metsästysaseen
tuominen kauppaan voi johtaa ikäviin kanssakäymisiin virkavallan
kanssa. Pakastepizzat elävät paikoillaan eivätkä ne liiku ilman ulkoista vaikutusta, joten niiden pyydystäminen on helppoa. Helpoin taktiikka on avata pakastealtaan ovi ja napata parven päällimmäinen tai
etummainen yksilö. Tämän jälkeen pakastealtaan ovi on hyvä sulkea,
jottei metsästysoperaatio aiheuta suurempaa haittaa parven muille yksilöille.
Pakastepizzan pyydystämisen harjoittaminen on täysin ilmaista
toimintaa, mutta jokaisesta yksilöstä on maksettava tietty kaatosumma, jolla tuetaan populaation kantavuuden säilymistä. Kaatohinta on
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yksilö- ja metsästysaluekohtainen, ja se usein löytyy parven lähettyviltä painettuna (Kuva 3). Kaatohinta on hyvä maksaa kyseisen metsästysalueen kassalle, jos haluaa välttää ikävät kanssakäymiset virkavallan kanssa. Pyydystämisen jälkeen pakastepizza on hyvä saada kylmään mahdollisimman nopeasti, jotta se säilyy tuoreena.

Ruoaksi valmistaminen
Ennen pakastepizzan ruoaksi valmistamista on hyvä tarkastaa kyseisen
lajin valmistusohjeet, jotka löytyvät usein kyseisen yksilön suojakuoren selkäpuolelta. Valmistusohjeissa saattaa esiintyä pieniä eroja eri
lajien välillä, mutta yleisin tapa pakastepizzan valmistamiseen on
käyttää uunia. Yleisin valmistusohje on lämmittää uuni +225 °C lämpötilaan ja paistaa pitsaa uunin keskitasolla 10-15 min. Paistoaika
saattaa vaihdella uunin tehon mukaan, joten pakastepizzaa on hyvä
pitää silmällä, ettei se pala.
Ennen uuniin laittoa pakastepizza vaatii pientä esivalmistelua.
Ensimmäinen vaihe on pahvisen suojakuoren poistaminen. Helpoiten
tämä käy avaamalla kuori sen sivusta ja ottamalla sisäosa ulos kuoresta. Usein kuoren poisto onnistuu käsin, mutta tarvittaessa apuna voi
käyttää esim. veistä tai saksia. Kun pahvinen suojakuori on poistettu,
poistetaan sisäosan muovinen suojakuori. Suojakuoren alapuolella on
usein saumakohta (Kuva 2), josta vetämällä suojakuori usein repeää
auki. Tarvittaessa apuna voi jälleen käyttää veistä tai saksia. Suojakuorta poistaessa sisäosa on hyvä pitää täytepuoli ylöspäin ja poistaa
suojakuori varovasti, etteivät pakastepizzan täytteet tipu pois poistooperaation aikana. Kun molemmat suojakuoret on poistettu, aseta uunipellin päälle leivinpaperi ja aseta pakastepizza sen päälle täytepuoli
ylöspäin. Laita pakastepizza valmiiksi lämmitettyyn uuniin, ja seuraa
sen pahvisen suojakuoren takaa löytyvän valmistusohjeen aikataulua,
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pitämällä pakastepizzaa välillä silmällä. Kun pakastepizza on valmis,
ota se ulos uunista ja anna sen jäähtyä vähän aikaan. Syömisen helpottamiseksi pakastepizza on hyvä leikata pienemmiksi osiksi, mutta sen
voi syödä myös kokonaisena. Yleinen tapa on leikata pakastepizza siivuiksi niin, että siivu kapenee reunasta kärkeä kohti (Kuva 4). Leikkaamisen voi suorittaa veitsellä tai pizzojen siivuttamiseen suunnitellulla pizzaleikkurilla (Kuva 5). Virallista juomasuositusta pakastepizzan kanssa ei ole, mutta yleisimpiä ruokajuomia sen kanssa ovat erilaiset limonadit ja olut.

Kuva 4 (vasemmalla): Tyypillinen pizzasiivu lautasen päällä.
Kuva 5 (oikealla): Pizzaleikkuri.
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HELMIRALLIPÄIVÄKIRJA 2020
Peltoniemi, J.V.

1.2.2020
Helmirallin ensimmäinen päivä. Kuten aina ennenkin, ensimmäisen
päivän ohjelma oli suunniteltu erittäin tarkasti ja jokainen minuutti oli
tärkeä. Tänä vuonna helmistartti oli sovittu heti ensimmäiselle päivälle, mikä aiheutti tavattoman paljon hankaluuksia suunnitelmiini. Koko
tammikuun tiira.fi -lintutietopalvelu oli kuhissut mielenkiintoisia havaintoja ja ne kaikki oli tarkoitus käydä tarkistamassa mahdollisimman
nopeasti, mutta ensimmäiselle päivälle en niitä kaikkia onnistuisi mahduttamaan millään. Täytyi priorisoida.
Koko suunnitelma alkoi hajota käsiini heti aamusta, olin nimittäin
päättänyt nukkua pommiin. Herätyskelloni oli tarkoitus soida seitsemältä, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tai sitten olin puoliunissani sulkenut sen ja jatkanut unia. Kriittinen virhe oli koitua kohtalokseni, mutta tässä vaiheessa sisäinen helmirallivaistoni puhkesi kukkaan
ja heräsin hieman yli kahdeksan. Paniikinomaisesti heitin naamaani
mitä nyt aamupalaa satuin löytämään ja ryntäsin koiran kanssa ulos.
Ensimmäiset äänihavainnot tapahtuivat lähes välittömästi ja listalle
ensimmäisenä kirjattiin taas kerran talitiainen (1). Seuraavana äänessä
olivat varis (2) ja sinitiainen (3). Heitin koiran takaisin sisälle heti, kun
se oli saanut tehtyä tarpeensa ja lähdin matkaan!
Ensimmäisenä kovana lajina oli tarkoitus käydä bongaamassa edellisenä päivänä pohjustetut tiklit Isafjordinkadulta. Kovin pitkälle en
ehtinyt, kun parvi urpiaisia (4) lensi ylitseni. Seuraava havainto olivat
viherpeipot (5) ja harakka (6). Noljakankaarelle päästyäni huomasin
jonkin hieman isomman linnun erään puun latvassa. Nopea kiikarointi
paljasti sen räkättirastaaksi (7). Vaikea kuvitella, että viime vuonna
kukaan ei nähnyt räkättirastasta… Tiklipaikan lähellä pensasaidasta
kuului tuttua sirkutusta, jonka lähteeksi paljastui joukko pikkuvarpusia
(8). Saman alueen pensasaidoista löytyi nopeasti myös ryhmä tavallisia varpusia (9).
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Tiklipaikalle saapuessani huomioni kiinnittyi ensimmäisenä yksittäiseen ruokinnalla kyhjöttävään lintuun. Peippo (10)! Suhteellisen
vähälukuinen helmirallilaji, joka piristää aina. Kuulostelin hetken paikalla, mutta tiklejä ei näkynyt tai kuulunut. Alueella pyöri valtava parvi urpiaisia ja ajattelin tiklien olevan niiden seassa, joten jäin odottelemaan, että ne asettuisivat aloilleen. Kohta parvi laskeutuikin ruokinnalle ja aloitin kiikaroinnin. Tiklien sijaan huomasin nopeasti kauniin,
erittäin puhtaanvalkoisen tundraurpiaisen (11). Valitettavasti en ehtinyt napata kameraa repusta, ennen kuin parvi nousi takaisin ilmaan.
Harmittelin asiaa hetken ja mietin, ottaisinko kameran kaulalle roikkumaan. Sakean lumisateen takia ajattelin, että ehkä se olisi kuitenkin
järkevintä pitää repussa. Huomasin viereisen pihan pensasaidassa
muutaman keltasirkun (12) ja päätin lähteä paluumatkalle.

Kuva 1. Peippo (Fringilla coelebs) on yksi Suomen runsaslukuisimmista
pesimälinnuista, mutta talvikaudella melko vähälukuinen ja aina mukava havainto.

En ehtinyt kovin kauas, kun urpiaisparvi laskeutui lähellä sijaitsevan
puistikon latvuksiin. Samassa korviini kantautui paljon kaipaamani
ääni: tiklit (13) olivat jossain parven seassa! Ehdin kiikaroida parvea
jokusen minuutin ja lopulta tiklit osuivat silmiini. Samassa parvi
nousikin taas siivilleen, tällä kertaa varpushaukan (14) säikäyttäminä.
Uskomatonta. Onni oli selvästikin puolellamme. Hieman edempänä
huomasin viimeinkin käpytikan (15) erään puun latvassa. Lähistöllä
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liikkui myös parvi viherpeippoja ja niiden seasta huomasin yhden
vihervarpusen (16). Tämäkin laji jäi viime vuonna uupumaan! Hieman
ennen kotipihaa parvi kesykyyhkyjä (17) lensi ylitseni. Lisäksi
huomasin oravan (18) kiipeilemässä kämppäni tiiliseinää pitkin.
Mielenkiintoista.

Kuva 2. Tikli (Carduelis carduelis) on melko vähälukuinen talvehtija PohjoisKarjalassa, mutta kanta on runsastunut viime vuosina.

Lepäsin hetken kotona, mutta pian oli pakko jatkaa eteenpäin. Lähdin
pyöräilemään kohti keskustaa ja matkalla korviini kantautui
punatulkkujen (19) kaunis ääni. Lisäksi keskustasta lenteli naakka
(20). Citymarketissa oli tarkoitus koota joukkue kasaan, suorittaa
helmistartin ostokset ja siirtyä sitten Kuhasaloon.
Helmistartti oli tänäkin vuonna tyly. Lajimäärämme taisi olla 7,
joista minulle uutena tuli ainoastaan korppi (21). Kalmonkatiskalla
nautiskelimme perinteiset makkarat ja paistoimme lettuja. Oikein
mukava retki. Paluumatkan päätimme perinteitä kunnioittaen tehdä
Ilosaaren kautta ja havaita saukon (22). Se siis tapahtui juurikin näin,
siellä se saukko nautiskeli kala-ateriaansa jään reunalla. Saukko tuli
tänäkin vuonna uskomattoman vaivattomasti.
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Kuva 3. Vihervarpunen (Spinus spinus).

Kuva 4. Viherpeippo (Chloris chloris).
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2.2.2020
Unirytmini oli sopeutettu helmiralliin ja heräsin ilman herätyskelloakin jo kahdeksan aikoihin. Lähdin ulkoiluttamaan koiraani ja sen kakatessa ehdin hieman kuulostella. Suoraan yläpuolellamme vikisi jokin
pieni lintu. Se lennähti pian hieman alemmaksi ja näyttäytyi oikein
sievästi. Hippiäinen (23)! Mukavan helppo havainto, yleensä hippiäistä pitää hakea muutaman reissun verran.
Tälle päivälle olin suunnitellut erään toisen harvinaisen talvehtijan
bongaamista. Lähdin pyöräilemään keskustaa kohti ja matkalla huomasin pienen parven tilhiä (24). Määränpää oli Eteläkatu ja saavuin
sinne erittäin aikaisin. Kiertelin paikalla hetken, kunnes huomasin rusakon (25) istuskelevan erään ruokinnan alapuolella. Olin kertonut tovereilleni tekeväni lyhyen retken keskustassa ja Akseli päätti liittyä
seuraani. Kiertelimme korttelia, kunnes huomasin kohteemme Louhelankadulla: kottarainen (26) istui haikean näköisenä erään antennin
huipulla! Ensimmäinen kerta, kun havaitsin kottaraisen helmirallissa.
Olin todella iloinen, mutta päätin olla kertomatta havainnosta kenellekään. Pyysin Akselia toimimaan samoin. Kova laji! Kävimme vielä
Ahmankadulla etsimässä tammikuussa havaittua mustapääkerttua,
mutta tuloksetta.

Kuva 5. Kottarainen (Sturnus vulgaris). Laji on erittäin vähälukuinen talvehtija
Pohjois-Karjalassa, mutta havaitaan talvikaudella silti lähes vuosittain.

Päivän seuraava retki oli tarkoitus tehdä Iiksenjoelle, missä sinisorsat
tunnetusti talvehtivat vuosittain. Kokoonnuimme pienellä joukolla
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torilla ja lähdimme matkaan. Olimme jossain Karsikossa, kun närhi
(27) suoritti ylilennon. Hieman ennen Iiksenjokea havaitsimme myös
puukiipijän (28). Sinisorsat (29) Olivat tutulla paikalla helposti
bongattavissa, joten retki oli erittäin onnistunut.
3.2.2020
Tarkoituksena oli pitää vähän kevyempi päivä, joten nukuin pitkään.
Aamukahveja
nautiskellessani
tietokoneella,
huomasin
pähkinänakkelin (30) vilahtavan ruokintapaikallani! Uskomaton vuosi,
kaikki lajit suorastaan hakeutuivat luokseni. Samalla rikoin
kultamerkin rajan: kotona istumalla. Uskomatonta.

Kuva 6. Pähkinänakkeli (Sitta europaea) on vähälukuinen pesimälintu Suomessa.
Talviset havainnot koskevat useimmiten idästä vaeltavia asiatica-alalajin lintuja, jota
tämäkin yksilö edustaa.

Ryypiskelin kahvit loppuun ja päätin lähteä pienelle kävelylle.
Ajatuksena oli kierrellä pääasiassa lähialueen ruokintoja. Heti
ensimmäisellä ruokintapaikalla huomasin hömötiaisen (31). Yllättävän
kauan tämänkin suhteellisen yleisen lajin havaitsemiseen meni!
Jatkoin matkaani Aavarantaa kohti, jonka tuntumassa olevan
urheilukentän reunalla huomasin jotakin mielenkiintoista. Kentän
vieressä olevan koivun latvassa istui jokin lintu. Nopealla
kiikaroinnilla se paljastui isolepinkäiseksi (32)! Tätäkään lajia ei voi
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pitää itsestäänselvyytenä, joten olin tavattoman iloinen siitä, miten
helposti pinna tuli.
Jatkoin matkaani Noljakan ihmeellisessä maailmassa. Seuraava
kohde oli Höytiäisen kanava. Marjalaan johtavalta sillalta näkee hyvin,
onko sulassa esimerkiksi vesilintuja. Nojailin sillan kaiteeseen ja
katselin alapuolellani solisevaa vettä. Lopulta katseeni kiinnittyi jään
reunalla olevaan tummaan palloon. Tätä me olimme tulleet hakemaan!
Tumma pallero sukelteli veteen ja hypähteli takaisin jään reunalle.
Koskikara (33)! Ajatelkaa, joskus tätä lajia on haettu Lehmosta asti…
Harmikseni lintu oli melko kaukana, eikä kuvaaminen ollut
mielekästä.

Kuva 7. Isolepinkäinen (Lanius excubitor) saalistaa lähes kaikkea sitä pienempää,
kuten esimerkiksi pikkulintuja ja myyriä. Sitä kannattaa etsiä suurehkojen
peltoaukeiden reunoilla olevien puiden ja pensaiden latvoista, joissa se tähystelee
mahdollista saalista.

4.2.2020
Ensimmäinen retki Höytiäisen kanavan suistolle! Olen havainnut
alueella lähes vuosittain esimerkiksi valkoselkätikan, pikkutikan ja
palokärjen. Mikään edellä mainituista ei vielä loistanut listallani, joten
retki suistolle oli väistämätön. Pääsin lintutornille asti ilman, että
havaitsin yhtään tikkaa tai mitään muutakaan mielenkiintoista.
Käsittämätöntä. Kiersin koko suiston ympäri kulkevan polun, mutta ei.
Ei edes käpytikkaa! Shokissa palasin takaisin kämpilleni. Suolaa
haavoihini lisäsi vielä Ilosaaressa Vilin havaitsema minkki, jonka
moni muukin kilpailija ehti käydä havaitsemassa. Illalla kiersin vielä
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pienen lenkin metsäjäniksen tai jonkun pöllön toivossa, mutta sekään
ei tuottanut tulosta. Ensimmäinen päivä ilman uutta lajia.
5.2.2020
Tämän päivän tavoitteena oli havaita Utrasta tammikuun loppupuolella
ilmoitettu fasaani. Akseli liittyi seuraani tällekin retkelle. Fasaanista
oli kaksi havaintoa saman korttelin eri puolilta, joten paikalle
päästyämme aloitimme kierroksen. Tutkiskelimme ruokintoja ja
kurkistelimme ihmisten pihoihin, mutta fasaania ei näkynyt. Eräältä
ruokinnalla olin kuulevinani tutun äänen. Ruokinnalla pyöri runsaasti
erilaisia tiaisia. Talitiaisia, sinitiaisia ja yksittäinen pyrstötiainen (34)!
Akselilla ei ollut kiikareita mukana, joten löin omani hänen käteensä ja
aloin kokoamaan kameraani. Etsiskelin lintua hetken kameran etsimen
läpi, mutta koko parvi oli alkanut siirtyä metsän puolelle, eikä lintua
enää näkynyt. Mukava lohdutuspalkinto, vaikka fasaanin puuttuminen
jäikin harmittamaan.
Palasimme takaisin keskustaan ja päätimme käydä Ilosaaressa
ihmettelemässä, olisiko edellisenä päivänä havaittu minkki vielä
paikalla. Seisoskelimme sillalla ja kiikaroimme jokea. Kylmä alkoi
hitaasti hiipiä sieluihimme ja taistelumoraali putosi nopeasti. Yhtäkkiä
eräästä rantakallion kolosta pomppasi jokin pitkulainen eläin, vilisti
muutaman metrin jään reunaa pitkin ja katosi toiseen koloon. MINKKI
(35)! Uskomatonta! Se on sittenkin olemassa.

Kuva 8. Minkki (Neovison vison) Ilosaaressa.
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6.2.2020
Aloitin päivän kiertelemällä hieman lähiruokintoja. Nuotanperän
ruokinnalla huomasin tällä kertaa kuusitiaisen (36). Kerroin
havainnosta tovereilleni ja päätin tehdä uuden retken Höytiäisen
kanavan suistolle. Akseli halusi lähteä mukaan. Innokas veitikka. Ei
uusia lajeja. Palasimme katkerana takaisin Nuotanperälle, minne
Akseli oli jättänyt pyöränsä. Huomasin puukiipijän erään puun
rungolla ja nappasin siitä muutaman kuvan.
Päätimme vielä kurkistaa niin sanottuun ”mustarastaspihaan”.
Kyseessä on siis pieni aidattu piha, josta oli lähes päivittäin ilmoitettu
mustarastas. Olin kytännyt sitä mennen tullen lähes päivittäin, mutta
tuloksetta. Tällä kertaa Akseli kuitenkin kysyi ”mikä tuo tumma lintu
on tuossa?”. Yritin kurkistella aidan raosta, kunnes tumma lintu lensi
ohitsemme ja katosi lähimetsään. Siinä se mustarastas (37) nyt sitten
meni! Samassa kyseisen talon yläkerran ikkuna aukesi ja vanhempi
mieshenkilö huudahti meille ”mitäs näkyy?”. Selitin hänelle
helmirallista ja näkemästämme mustarastaasta. Henkilö naurahti ja
kertoi meille hänen mustarastaansa olevan erikoinen, sillä yksi sen
pyrstösulista on kokonaan valkoinen. Talvehti tässä edellisenäkin
vuonna ja silloinkin sillä oli yksi valkoinen pyrstösulka.
Keskustelimme siinä sitten niitä näitä ja lopulta hän sanoi arvostavansa
tällaisia kilpailuja, jotka lisäävät ihmisten luontoharrastusta. Hän
kertoi antavansa meille täyden tukensa ja sulki ikkunan.
Illalla päätimme tehdä retken rautatieasemalle. Huhujen mukaan
useat rallaajat olivat havainneet metsäjäniksiä ratapihalla ja asemalla.
Metsäjäniksen havaitseminen helmirallissa on usein sattumaa ja siksi
tällainen tilaisuus vaikutti liian hyvältä ollakseen totta. Edellisenä
iltana metsäjäniksen havainnut Petri toimi maestrona ja kertoi miten
toimia. Kiertelimme Akselin kanssa ratapihan ja rautatieaseman,
tuloksetta. Petri kertoi, että olimme ihan väärässä paikassa. Oikea
paikka on rautatieaseman takana, vaunujen välissä. Hämmentyneinä ja
sekaisin tallustimme raiteita pitkin. Yhtäkkiä Lauri laittaa viestin
”täällä se on! Tulkaa tänne rautatieasemalle!” Ja niin me juoksimme.
Lauri seisoi keskellä raiteita ja osoitteli kiskoja kohti. ”Tuolla se on,
keskellä raidetta, näettekö?” Ja kyllähän me näimme. Metsäjänis (38)
kirjattiin lajilistalle.
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7.2.2020
Aamu alkaa perinteisesti kahvilla. Seuraan ruokintapaikallani
ruokailevia lintuja. Joukossa kaksi kuusitiaista. Avaan tiiran ja
tarkistan päivän havainnot. Aamulta on vain yksi havainto:
taviokuurna. Utrassa. Havainto on kirjattu vain hetkeä aiemmin.
Avaan havainnon, tarkistan paikan kartalta. Syötän paikan google
mapsiin puhelimessani. Pyöräilen. Pääsen paikalle, tarkistan paikan,
mutta lintua ei näy. Kierrän aluetta laajalti havaintokohdan ympäriltä.
Ei mitään. Fasaanipaikalle on tästä vain lyhyt matka, joten käyn
tarkistamassa myös sen. Varmuuden vuoksi. Ei uusia lajeja. Kokoan
itseäni hetken S-Marketin eteisessä ja lähden polkemaan takaisin
keskustaan.
Kierrän Eteläkadun kautta. Aiemmin havaitsemani kottarainen istuu
erään pihan ruokinnalla. Voi hitto! Lähtisi jo pois! Joku muu saattaa
nähdä sen tuossa. Kuten epäilinkin, taustalla kuului tikan rummutus.
Jäljitän tikan rummutuksen perusteella ja kiikaroin sen:
valkoselkätikka (39)! Kotimatkalla koukkasin Botanian kautta.
Puutarhassa kuului kova sirkutus. Koko paikka kuhisi vihervarpusia!
Valitettavasti ei mitään uusia lajeja.
Päätin tehdä pöllöretken vielä samana iltana Marjosärkälle.
Alueella oli laulanut helmipöllö jo tammikuussa ja toivoin saavani sen
kiinni itse teossa. Ei pöllöä, mutta tulipahan käveltyä semmoiset 15
kilometriä.

Kuva 9. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos).
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8.2.2020
Aamulla nopea kierros lähialueella, mutta ei uusia lajeja. Iltapäivällä
kiersin taas Höytiäisen kanavan suiston. Ei vieläkään uusia tikkoja.
9.2.2020
Suuri retkipäivä! Kokoonnuimme poikien kanssa aamulla noin kello
yhdeksän keskustan bussipysäkille. Tarkoituksenamme oli siirtyä tällä
ekosarjaan sallitulla kulkuvälineellä mahdollisimman lähelle Kuurnan
voimalaitosta, kävellä sinne loppumatka ja havaita telkkä +
isokoskelo. Bussi jätti meidät Uuron ABC:lle, josta jatkoimme matkaa
kävellen. Kävelyä tuli noin 3 km suuntaansa, mutta eihän se tunnu
missään. Voimalaitoksella huomasimme telkät (40) nopeasti, mutta
paikalta ilmoitettua isokoskeloa ei valitettavasti enää näkynyt.
Palasimme ABC:lle ja nautimme hieman ravintoa. Palasimme
koteihimme tyytyväisinä. 40 lajia oli rikki.
11.2.2020
Taas suuri retkipäivä! Akseli oli kysellyt minulta Mulonsalontieltä
ilmoitetusta punarinnasta. Havainto oli tehty kuusiaidan ympäröimästä
pihasta, johon ei pystyisi millään näkemään ilman, että menee pihaan.
Minäpä sitten lähetin tiiran kautta havainnon tehneelle henkilölle
sähköpostin ja kysyin, saisimmeko tulla katsomaan punarintaa. Sain
myöntävän vastauksen ja retki oli valmis alkamaan. Bussilla Reijolaan
ja sieltä lyhyt kävely Mulonsalontietä tapahtumapaikalle. Emme
ehtineet kävellä kovin pitkälle, kun näin suurehkon parven lintuja
lentelevän metsän seassa. Valitettavasti en ehtinyt näkemään niitä
kunnolla. Jäätävä tarve virtsata pakotti minut läheisen männyn
juurelle. Samalla Akseli päätti riisua ulkohousunsa ja pakata ne
reppuun. Virtsatessani huomasin kanahaukan (41) lekuttelemassa tien
yli ja huusin asiasta Akselille. Valitettavasti Akseli oli niin tohkeissaan
housujen kimpussa, ettei ehtinyt huomata lintua. Hänet yllätettiin niin
sanotusti ”housut kintuissa”! Uskomatonta!
Jatkoimme matkaa ja lopulta löysimme oikean paikan. Astuimme
päättäväisesti pihaan. Lähes välittömästi talon ovi lennähti auki ja
vanhempi mieshenkilö astui eteemme. Hän ohjasi meidät takapihalle ja
siellähän se punarinta (42) pomppi ruokintapaikalla. Kova laji ja
helppo havaita tällä tavalla turistina. Melko arkana lintuna se päätti
nopeasti siirtyä piileskelemään, enkä löytänyt sitä enää kuvattavaksi.
Kiitimme herraa avustuksesta ja lopuksi hän vielä kyseli, mitä lajeja
meiltä puuttui. Hän kertoi meille, että jossakin lähistöllä olisi hyvä
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paikka kuulla pyy! Valitettavasti ohjeet olivat melko sekavat ja
kysäisin Akselilta paluumatkalla, mitä hän muisti niistä. Muistimme
vain yksittäisiä lausahduksia, kuten ”pyyt pyörivät jaloissa”,
”maitolaiturin kohdalla” ja ”pihaan saa mennä”. Mitään maitolaituria
emme koskaan löytäneet, emmekä siten menneet pihaan. Tästä syystä
myöskään pyyt eivät pyörineet jaloissamme. Surullista.
12.2.2020
Uusi kierros Noljakassa Kaukon ja Akselin kanssa. Kiertelimme
kaikki vakiopaikkani ja pojat saivatkin useamman lajin listoilleen.
Jopa pähkinänakkeli päätti näyttäytyä. Paluumatkalla huomasin
suurehkon valkean linnun lentävän ylitsemme. Ei epäilystäkään,
harmaalokkihan (43) se! Loistava havainto!
13.2.2020
Jossain välissä oli pakko vähän opiskellakin ja tämä päivä oli se.
Vietin lähes koko päivän graduni kimpussa. Lopulta sisäinen
helmirallaajani kuitenkin vei voiton ja sanoi ”eikö sinusta tunnu
turhauttavalta vain istua sisällä tietokoneen ääressä?” Vastasin ”kyllä”
ja lähdin ulos. Ajattelin koukata Höytiäisen kanavan suistolle johtavaa
tietä, sillä olin aiempina vuosina havainnut varpuspöllön alueella.
Saavuin parkkipaikan vieressä olevan pellon reunaan ja nostin
kiikarit silmilleni. Rutiininomaisesti kiersin katseellani kaikki tolpat ja
sähkölangat. Aivan kuin olisin tehnyt tätä joskus ennenkin? Yhtäkkiä
säpsähdin. Jotain outoa tapahtui. Normaalista poiketen sähkölangat
eivät olleetkaan tyhjillään. Langalla oikeasti istui jokin suuri lintu!
Hengitykseni kiihtyi ja otin nopeita askelia hieman lähemmäksi. Uusi
tarkastus. Päässäni pyöri vain ajatus ”hyvällä tuurilla viirupöllö,
paremmalla tuurilla lapinpöllö”. Lintu kääntää hitaasti päätään minua
kohti ja sen kasvot paljastuvat. Oli jo hämärää, mutta kasvojen halki
kulkevat vaaleat juovat paljastivat lajin jo kaukaa: se todellakin oli
lapinpöllö (44)! Nopeasti viestit Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen Whatsapp-ryhmään ja ralliryhmään. Uskomaton havainto,
aivan naapuristani! Ensimmäinen kerta ikinä, kun lapinpöllö on
havaittu helmirallissa! Pöllöjen ilmestyminen asutusalueiden
lähettyville on yleensä merkki huonosta myyrävuodesta.
Ravintotilanteen ollessa huono, pöllöt muuttuvat rohkeammiksi ja
tulevat epätoivoisina esimerkiksi ruokintapaikoille. En halunnut häiritä
sen saalistelua enempää, joten poistuin nopeasti paikalta.
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Kuva 10. Lapinpöllö (Strix nebulosa) iltahämärässä.

14.2.2020
Seuraavana aamuna johdin retkikuntaa etsimään lapinpöllöä. Alueella
oli myös lintutieteellisen yhdistyksen porukkaa tavoittelemassa lajista
vuosipinnaa. Kiertelimme peltoaukean reunaa ja kiikaroimme kaikki
mahdolliset pusikot, mutta pöllöä ei näkynyt. Jatkoimme matkaamme
Höytiäisen kanavan suistolle ja kiersimme koko alueen, mutta uusia
lajeja emme saaneet lajilistoillemme. Palasimme vielä peltoaukealla ja
vaihdoin jokusen sanan lintuyhdistyksen tyyppien kanssa. Epäilivät
pöllön olevan sama yksilö, joka oli jo syksyllä havaittu Botanian
lähettyvillä. Hyvällä tuurilla pöllön saattaisi kuulla huhuilemassa
yöllä. Paluumatkalla yritin vielä kuvata kuusikossa vikiseviä
hippiäisiä, mutta huonolla menestyksellä. Kerroin meneväni takaisin
kotiin keittämään aamukahvit, mutta loput seurueesta päättivät vielä
jatkaa. Epäilyttävää.
15.2.2020
Patikka Kyyrönsuolle ja takaisin. Matkaa kertyi kokonaisuudessaan
noin 18 kilometriä, mutta uusia lajeja en saanut lajilistalleni.
Uskomatonta.

30

17.2.2020
Aamupäivällä retki Kuhasaloon. Jos niitä tikkoja ei Höytiäisen
kanavan suistosta löydy, niin ehkä niitä löytyy täältä. Voin sanoa, että
ei löydy. Tässä vaiheessa aloin jo vähän panikoimaan. Iltapäivällä
retki Höytiäisen kanavan suistoon. Ei mitään. Käsittämätöntä.
18.2.2020
Akseli tuli aamulla kämpilleni, tarkoituksenamme oli tehdä retki
Höytiäisen kanavan suistolle. Istuskelin vielä tietokoneella, kun Akseli
saapui. Siemailin aamukahvia, kun huomasin jonkin pikku jyrsijän
vipeltävän ruokintapaikallani. Huikkasin nopeasti Akselille ja
liimasimme naamamme lasiin. Pikku vipeltäjä oli minulle tuttu; sillä
oli kolo ihan siinä ruokintapaikan tuntumassa ja se oli vieraillut
ruokinnalla säännöllisesti koko talven. Helmikuussa satanut paksu
lumikerros oli luonut sille oivan piilopaikan, mutta lumimassan
hieman vähennyttyä se joutui taas näyttäytymään. Kyseessä oli siis
kotihiiri (45). Taas helppo ikkunapinna.
Lähdimme etenemään suistoa kohti. Suunnilleen Aavarannan
kohdalla huomasin männyssä istuvan suurikokoisen linnun. Ei helvetti,
siinä se lapinpöllö nyt taas oli!! Pöllö nukkui sikeästi ja valokuvasin
sitä melko pitkään. Harmittelin hieman, että tässä minä nyt menetin
ässäni, mutta ilmoitin linnun taas Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen Whatsappiin ja tiiraan. Mustarastaspihasta tuttu
mieshenkilö käveli meitä vastaan ja kyseli meiltä lintuhavainnoista.
Kerroin meidän katselevan lapinpöllöä. ”Jaa, vai että lapinpöllö.
Missäs te semmoisen olette nähneet?” Osoitimme sormillamme
mäntyä kohti ja mieshenkilö kääntyi katsomaan hämmentyneenä. ”Siis
lapinpöllö, tässä!?” Hän naurahti ihmeissään ja päivitteli, miten hieno
havainto tämä oli. Olivat kuulemma aamulenkillä, eikä tarkoituksena
ollut bongata mitään. Noin kymmenessä minuutissa autoja alkoi
saapua ja ihmiset kysellä missä pöllö mahtaisi olla. Seisoskelimme
paikalla vähän aikaa ohjaamassa ihmisiä. Kiersimme vielä suiston,
mutta emme saaneet uusia lajeja.
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Kuva 11. Lapinpöllö (Strix nebulosa) raotti muutaman kerran hieman silmiään ja
ihmetteli paikalle saapunutta yleisöä, mutta jatkoi siitä huolimatta uniaan.
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19.2.2020
Aamulla Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen Whatsappiin
tuli viesti palokärjestä, joka oli nähty Noljakan koirapuistossa. Vedin
nopeasti housut jalkaan ja pyöräilin paikalle. Siellähän se vielä
koputteli. Palokärki (46) siirtyi melko nopeasti suiston suuntaan,
kuuluvasti äännellen.
Palasin takaisin kämpilleni. Tämän päivän tarkoituksen oli tehdä
retki Soikkelin metsään Kaukon ja Akselin kanssa. Metsä sijaitsee
Kontiolahdella, noin kaksi kilometriä Onttolan asuntoalueesta
eteenpäin, Lykynlammen urheilukeskuksen lähettyvillä. Kyseessä on
suojeltu vanha kuusimetsä, joka kuhisee hienoja lajeja. Akselin
saavuttua pyöräilimme Lykynlammen urheilukeskuksen tuntumaan,
Kaukon saapuessa paikalle bussilla. Aloitimme kierroksen ja heti
alussa havaitsimme useita hippiäisiä ja töyhtötiaisia (47). Hyvä alku!

Kuva 12. Töyhtätiainen (Lophophanes cristatus). Laji on taantunut voimakkaasti
viime vuosina.

Jatkoimme matkaamme syvemmälle metsään. Tikkojen koputtelua
kuului kaikkialta ympäriltämme ja niiden kaikkien kiikaroiminen alkoi
olla työlästä. Aloin jo hieman turhautua, kun pysähdyin
kuulostelemaan taas erästä tikkaa. Olimme kävelleet sen ohi ja
jouduimme palaamaan polkua hieman taaemmaksi. Nopea vilkaisu
kiikareilla paljasti sen pohjantikaksi (48)! Loistavaa, juuri tätä olimme
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tulleet hakemaan! Vihdoinkin joku muu kuin käpytikka! Kova laji!
Metsän vastakkaisella reunalla saavuimme tielle. Päätin tarkistaa tiiran
uusien lintuhavaintojen varalta ja kuinkas ollakaan: aamulla
lentoasemalta oli ilmoitettu 62 teertä! Lähdimme köpöttelemään jäistä
tietä mahdollisimman nopeasti kohti lentoasemaa, sillä se sijaitsee
melko lähellä Soikkelin metsää.

Kuva 13. Pohjantikka (Picoides tridactylus). Pohjantikanlla on muista tikoista
poiketen vain kolme varvasta: kaksi eteenpäin ja yksi taaksepäin.

Saavuimme lentoaseman pohjoispuolelle. Siirryimme aidan vierustalle
kiikaroimaan aluetta. Näin välittömästi tumman linnun laskeutumassa
lentoaseman vastakkaisella puolella sijaitsevaa mäkeä, kadoten sen
taakse. Toverini eivät sitä nähneet, joten päätimme kulkea aidan viertä
hieman lähemmäksi ja yrittää uudestaan. Kiikaroimme lentoasemaa ja
huomasin jälleen tumman linnun, tällä kertaa seisoskelemassa
jonkinlaisessa katoksessa! Kyllä se oli komea koiras teeri (49)! Toimin
hetken kapellimestarini ja viitoin pojille oikeaa suuntaa. Lopulta
kaikki näkivät linnun ja lähdimme kotejamme kohti tyytyväisinä.
Uskomaton päivä, 4 uutta lajia!
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Kuva 14. Kauko ja Akseli kiikaroimassa lentoasemalla olevia teeriä (Lyrurus tetrix).

23.2.2020
Karsikosta oli muutama päivä sitten ilmoitettu muutama laulujoutsen,
enkä ollut huomannut sitä. Päätin käydä tarkistamassa paikan, mutta
kiersin sinne pitkän kaavan kautta. Pyöräilin aluksi Noljakan
rantareittiä pitkin Botanialle ja sieltä laulurinteelle. Lopulta pääsin
Karsikkoon, mutta arvatenkin joutsenet olivat jo lähteneet paikalta.
Iltapäivällä uusi kierros Höytiäisen kanavan suistolle. Parkkipaikan
kohdalla kuulin kuusikosta kauan toivomaani tirskutusta: vihdoinkin!
Puiden latvustoissa vilisti muutama käpylintu! Ehdin kiikaroida niitä
lyhyen hetken ja määritin ne pikkukäpylinnuiksi (50). Linnut jatkoivat
nopeasti matkaansa, enkä valitettavasti ehtinyt kuvaamaan niitä. Pitäisi
aina kuvata käpylinnut, olisi helpompi tarkistaa onko seassa
isokäpylintuja tai jopa kirjosiipikäpylintuja. Joka tapauksessa, valtava
taakka putosi harteiltani. 50 lajia ekosarjassa oli rikottu!! Vuodatin
yhden miehekkään ilon kyyneleen ja jatkoin matkaani.
24.2.2020
Uusi patikka Kyyrönsuolle. Aloitin retken kiertämällä Marjalan ja
Onttolan sillat vesilintujen varalta. Ei näkynyt. Viime vuonna nappasin
Kyyrönsuolta pyyn lajilistalleni ja herättelin vieläkin toiveita
vastaavasta. Ainakaan tällä kertaa se ei onnistunut.
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25.2.2020
Päivä alkoi taas kerran kierroksella Höytiäisen suistolla. Ei uusia
lajeja. Kotiin päästyäni päivitin tiiraa ja huomasin, että Marjalan
sillalta oli ilmoitettu kaksi laulujoutsenta. Pyöräilin mahdollisimman
nopeasti paikalle, mutta joutsenia ei näkynyt. Pettymys oli suuri.
Joutsenet olivat pettäneet minut taas kerran. Paluumatkalla huomasin
onneksi pienen parven tilhiä ja nappasin muutaman kuvan.
Onnistuneet kuvat toivat pientä lohtua. Illalla yritin vielä kalastella
laulavia pöllöjä lähialueelta, mutta sekään ei tuottanut tulosta.

Kuva 15. Tilhi (Bombycilla garrulus).

26.2.2020
Missä se pikkutikka oikein piileskelee? Kiersin Höytiäisen suiston taas
kerran sen perässä, mutta ei. En ole koskaan aiemmin jäänyt
helmirallissa ilman pikkutikkaa, mutta nyt se alkoi jo näyttää
väistämättömältä. Viimeiset päivät olivat käsillä, täytyi pysyä
vahvana. Nyt ei saa luovuttaa!
27.2.2020
Mietiskelin mahdollisia lajeja, joita voisin vielä löytää. Punnitsin
mahdollisuuksiani. Pikkutikkaa en selvästikään tule löytämään
suistolta, joten oli vaihdettava kohdetta. Päätin tehdä uuden retken
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Soikkelin metsään. Paikka oli edellisellä kerralla oikea kultakaivos ja
potentiaalisia lajeja oli vielä useita. Hyppäsin tällä kertaa bussiin ja
annoin sen kyyditä minut lentoaseman liepeille. Matka jatkui kävellen.
Sää oli kaunis ja aurinkoinen ja pysähdyin hieman ennen varsinaista
luonnonsuojelualuetta kuulostelemaan äänimaisemaa. Ei mitään
erikoista. Juuri kun olin jatkamassa matkaa, kuului metsikön suunnasta
kiikittävä ääni. Räpläsin juuri samaan aikaan reppuani ja kuulin äänen
melko huonosti, mutta olin melko varma sen olleen harmaapäätikka.
Kävelin hieman lähemmäksi ja ääni toistui uudestaan. Kyllä,
harmaapäätikka (51) se oli! Edellisenä vuonna laji löytyi lähes samasta
paikasta. Pitkästä aikaa uusi laji, mikä piristi kummasti mieltä.
Valitettavasti tapaus jäi vain äänihavainnoksi, sillä en onnistunut
paikantamaan lintua valokuvausta varten. Loppumatkalla ei löytynyt
tai kuulunut enää mitään uutta. Käpylintujen ääntelyä kuului
muutaman kerran latvustosta, mutta linnut jatkoivat matkaansa yhtä
nopeasti, kuin olivat tulleetkin.
28.2.2020
Päätin lepäillä suurimman osan päivästä, mutta sovimme pöllöretken
illaksi Kyyrönsuolle. Kokoonnuimme Raatekankaalla kahdeksan
aikaan illalla. Seuraani liittyivät Akseli, Petri, Lauri ja Maiju.
Koukkasimme aluksi Marjosärkän suuntaan, samaan paikkaan, jossa
olin etsiskellyt helmipöllöä jo kuun alussa. Ei mitään. Jatkoimme
varsinaiselle Kyyrönsuolle, mutta paikalla vallitsi sama ankea
hiljaisuus. Lopuksi kiersimme vielä alueen länsipuolelle. Ei pöllöjä,
eikä mitään muutakaan.

29.2.2020
KARKAUSPÄIVÄ! Viimeinen ristiretki! The final countdown!
Pikkutikka vaivasi minua edelleen, joten ehdotin Akselille vielä
viimeistä retkeä Höytiäisen kanavan suistolle. Mitään parempaakaan
ideaa ei ollut, joten Akseli saapui kämpilleni ja lähdimme matkaan.
Ehdimme suunnilleen Aavarannan kohdille, kun Whatsappiin tuli
viesti: neljä laulujoutsenta Karsikossa. Katsoin Akselia ja annoin
komennon. ”Välittömästi takaisin, hypätään bussiin ja ajetaan
Karsikkoon. Hypätään bussista Rantakylän kirjaston kohdalla ja
kävellään joelle!” Akselilla oli pyörä, joten hän päätti mennä edeltä.
Hermostuneena odottelin bussia. Kaikki tähänastiset yritykset havaita
laulujoutsen olivat epäonnistuneet. Pian bussi saapui ja nousin kyytiin.
Odottelin keskustassa bussin jatkavan matkaa, kun sain tekstiviestin
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Akselilta. ”Oon Aslkain mestas, ei näy joutsenii”. Huokaisin, epätoivo
alkoi hiipiä sydämeeni. Lopulta bussi saapui Rantakylään, hyppäsin
pois kyydistä ja kiiruhdin rantaan. Kuikankadun päässä huomasin jo
kaukaa valkoiset linnut sulassa. Vilkaisin niitä nopeasti kiikarilla ja
yritin soittaa Akselille. Ei vastannut. Otin muutaman kuvan joutsenista
(52) ja yritin soittaa uudelleen, mutta kaveri ei jostain syystä halunnut
vastata. Seisoskelin paikalla, kunnes Akseli soitti takaisin. ”Tule nyt
helvetti tänne Kuikankadulle, täällä ne joutsenet ovat!” En tiedä miten
hän ei ollut niitä nähnyt, mutta kohta hän saapui paikalle ja osoitin
linnut hänelle. Tämä oli nyt se loppuhuipennus! Suomen
kansallislintu. Miten isänmaallista.

Kuva 16. Laulujoutsenet (Cygnus cygnus) Karsikossa.
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Pysykää
terveenä!
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