Raportti valtakunnallisesta lintuviikosta 21-27.5.2012:
Rovaniemi:
Lapin lintutieteellinen yhdistys (LLY) osallistui tapahtuman järjestelyyn Lapin luontokasvatus- ja
tieodotushankkeen kanssa. Hanke koordinoi, mm. aikataulutti, yhteistyökoulujen linturetket.
Linturetkien vetäjinä toimivat Rovaniemellä LLY:n retkikummit Petri Kemppainen, Ilkka Rautio ja
Ismo Kreivi. He vetivät jo edellisellä viikolla 14-16.6 linturetkiä Paavalniemessä
yhteistyökoulullemme. Lisäksi hankkeen puolesta Kristiina Aikio veti 14-16.6 lintuharratuksen
alkeita koululaisille. Retkipaikat olivat Paavalniemi, Arktikumin campus, Harjulampi ja Kirkkolampi
sekä koulujen lähialueet. Kaiken kaikkiaan retkillä kävi noin 400 lasta/nuorta kaikista seitsemästä
yhteistyökoulustamme. Hankkeen työntekijät osallistuivat retkille mahdollisuuksien mukaan.
Retkillä testattiin toiminnallisia tehtäviä mm. kuvakorttien käyttöä, lintukuvailua arvausleikkinä,
nokkien käyttöä ruoan määrittelyssä ja leikkimielinen lintuvisailu (kiiruna- kysymys: pohjoinen
kaupunki ruotsissa ja lintu, kivitasku –näytellään: laitetaan kivi taskuun, joutsen – kysymys: mikä
on Suomen kansallislintu, sinirinta- kysymys:mikä on Lapin maakuntalintu).
Kaikki toiminnalliset menetelmät sopivat vähän eri tavoin sovellettuna alakoulusta yläkouluun.
Retket antoivat vinkkejä toiminnallisten menetelmien ja oppimateriaalin kehittelyyn. Rovaniemen
osalta vain Rantavitikan päiväkoti osallistui kevätjuhlassaan lintuviikkoon Petri Kemppaisen
vetämällä linturastilla.
Pelkosenniemi
Pelkosenniemen koulun 7:lk ja 1-2.lk sekä Pelkosenniemen päiväkoti (15 lasta) osallistuivat
valtakunnalliseen lintuviikkoon. Koulun retkiä veti paikallinen lintuharrastaja Kirsti Pelkonen.
Pelkosenniemen päiväkodin retken järjestelyyn päiväkotihenkilöstön (3) lisäksi hanke osallistui
Krtistiina Aikion ja Päivi Taavon voimin. Lisäksi paikalla oli paikallinen lintuharrastaja Arto KetoTokoi.
Syksyllä järjestetään LLY:n ja hankkeen kesken yhteinen kehitys- ja suunnittelutapaaminen.
Tavoitteena lintuviikon toteuttaminen jatkossa ilman hanketta palautteiden ja ehdotusten sekä
viikon aikana syntyneiden ideoitten perusteella
Palautteet lintuviikosta Rovaniemeltä 2012 olivat pelkästään positiivisia.
Seuraavassa esimerkinomaisesti muutama palaute:
-Linturetkipäivät olivat todella antoisat myös meille opettajille, Ilkka ja Petri suoriutuivat
tehtävästäänhienosti/innostavasti. Ihanaa olisi saada Kristiina kertomaan
linnuista/lintuharrastuksesta jatkossakin, mutta hyvä sekin, jos saisimme LLY:ltä oppaita
oppitunneillemme seuraavinakin keväinä.

- Oli iloinen yllätys, että kaukoputkien kanssa lintukummit olivat olleet lintutornilla. Oppilaat
arvostivat ja myös latinkieliset nimet jäivät mieleen ;) Asiantuntija on aina asiantuntija!
Korkalovaaran yllätysluokan palaute Harjulammen lintutornilta

- Jatkossa voisi järjestää esim. lintuviikkoja tai lintupäivän, jolloin aikoja jaettaisiin mukaan
pääseville luokille tai olisi esim. kalastuspäivän tyyppinen lintupäivä, jolloin olisi tietoa ja infoa
lintuharrastuksesta esim. Harjunlammen lintutornissa ja saliesittely esim. yliopistolla tai
Rantavitikan koululla siinä vieressä.

Linturetkellä Arktikumin campus –alueella 21.5.12, Rovaniemellä

Koskenkylän koululaisia 25.5.12 Harjulammen lintutornilla, Rovaniemellä.

Pelkosenniemen päiväkotilaisia linturetkellä 22.5.12 Sokanaavalla, Pelkosenniemellä

