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TLY:n perustajajäsen Jouko Hakala
nukkui pois sairauden uuvuttamana
4.7.2013.
Jouko kiinnostui linnuista jo
koulupoikana. Yhtenä syynä kiinnostukseen oli Turun Lyseon luontokerho Tähtimö, joka kasvitieteellisestä nimestään huolimatta
oli 1950-luvulla jokseenkin puhdas lintukerho. Toinen virike harrastukselle oli se, että muuan vanha rouva piti Kakolanmäen kupeessa luultavasti sen ajan Turun

ainoaa auringonkukkaruokintaa,
joka keräsi Joukon ikkunan alle
monisatapäisiä viherpeippoparvia
ja kymmeniä järripeippoja.
Jouko oli vahva ja värikäs persoona, josta saisi aikaan kokonaisen
kirjan. Kaikki hänen kanssaan retkeilleet muistavat esimerkiksi sen,
että hänen oli vaikea pitää kiinni
sovituista aikatauluista. Tapaamisiin
hän tuli säännöllisesti myöhässä,
mutta jollakin ihmeellisellä tavalla
hän aina selvisi ratkaisevalla hetkel-
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lä perille. Esimerkkinä olkoon vaikka se, että kerran matkatessamme
Aspskärille tulimme lähtölaiturille
vasta kun luotsikutterin perälippu
hävisi läheisen saaren taakse. Jouko
ajoi Angliansa laiturille, vilkutti valoja ja soitti torvea ja kuinka ollakaan, parin minuutin perästä samaisen kutterin keula ilmestyi saaren
takaa takaisin meitä noutamaan.
Jouko valmistui Åbo Akademista
maisteriksi pääaineena biologia ja
teki sinne opinnäytetyön lintujen
suunnistamisesta. Vaikka työ oli
pääosin kirjallisuuspohjainen, hän
teki myös suunnistautumiskokeita
ns. Emlen-suppiloilla, epäilemättä
ensimmäisenä Suomessa, selvittääkseen vaikuttaako magneettikentän
muuttaminen linnun lentosuuntaan. Tutkinnon jälkeen hän suoritti limnologian opinnot Helsingissä,
mikä avasi hänelle tien vesi- ja ympäristöhallituksen tehtäviin.
Opinnäytetyön lisäksi Joukolla
oli muitakin tieteellisiä projekteja,
joista kaksi voi erityisesti mainita.
Hän toisti Pontus Palmgrenin1 Ahvenanmaan lintujärvikohteiden laskentoja kolmena kesänä 1964–67.
Näillä laskentaretkillä oli mukana
useampikin muu harrastaja. Tuloksia käytettiin Ahvenanmaan järvilinnuston pitkäaikaismuutoksia
koskeneessa julkaisussa2. Sittemmin
vanhojen laskentojen toistamisen
tärkeys huomattiin laajemminkin,
kun alkoi olla yhä tärkeämpää saada
laadukasta tietoa siitä, miten luonto
muuttuu eri syistä.
Myös toiselle Joukon aloittamalle
hankkeelle kävi niin, ettei hän sitä
työn ohessa ehtinyt koskaan viimeistellä. Yhdessä ehkä tusinan avustajan
kanssa Jouko pyydysti järjestelmällisesti koskikaroja Varsinais-Suomen ja
Uudenmaan rajamailla ja kokosi
edustavan mitta-aineiston (yli 800
3

mittauskertaa, yli 400 yksilöä). Tästä
arvokkaasta aineistosta ilmestyi yksi
artikkeli3, jossa merkittävimpänä uutena havaintona osoitettiin, että koskikarat keräävät maaliskuun puolimaista alkaen parissa viikossa niin isot
muuttorasvavarastot, että voivat lentää suoraan pesimäalueille. Koskikaratutkimuksen pohjoismaisessa yhteistyössä Jouko oli myös aktiivinen.
Jouko aloitti myös toisen ison
rengastusprojektin, mutta ehti siinä
olla mukana vain vähän toista talvea. Se oli Ruissalon keltasirkkujen
rengastus ja mittaus syksystä 1968
alkaen. Kiinnostavasta aiheesta kehittyi meistä toisen elämänmittainen ura ”linnunmittaajana”.
Nähtyään Isokarissa käsittämättömän monta isokirvistä syksyllä 1967
Jouko ja Tenovuon Jorma kirjoittivat
artikkelin isokokoisten kirvisten puvuista ja määrittämisestä4. Jouko kuului myös Jurmon asemasta laaditun
ensimmäisen katsauksen5 kirjoittajiin.
Jouko oli innokas retkeilijä ja har-

rasti myös bongausta kohtuullisessa
määrässä keräten muun muassa
1.1.-pinnoja. Retkikohteina olivat
lintuasemat, Lappi ja myös ulkomaiset muuttopaikat mutta ennen
muuta saaristo. Joukon ulkomaille
suuntautuneista matkoista saattoi
olla ensimmäinen Hakaloiden ja
Lehikoisten vuonna 1972 Anglialla(!) tekemä matka Öölantiin.
Myös arktikan seuraaminen oli
1970-luvulta asti jokakeväinen välttämättömyys. Ensimmäisellä Aspskärille jo keväällä 1961 suuntautuneella arktikaretkellämme olivat
Joukon kanssa Kaius Hedenström
ja Raimo Hyvönen. Tällöin osallistuimme Suomen lintutieteellisen
yhdistyksen järjestämään kevätretkeen. Viimeiset 30 vuotta tukikohtanamme oli mökki Virolahden
Harvajanniemen kärjessä.
Jouko oli myös ahkera rengastaja.
Hän suoritti rengastajan lintuasematentin ensimmäisten joukossa, ja
hänellä oli rengastuksen yleislupa.

Rengastuspaikkoina olivat ennen
muuta Jurmo, Vänö ja Isokari sekä
Kakskerrassa olevan kesämökin pihapiiri. Viime vuosina rengastusinto kuitenkin hiipui, ja hänen viimeinen rengastuksensa, keräkurmitsapoikue Saariselältä, on kohta
10 vuoden takaa.
Monelle nuorelle linnuista kiinnostuneelle tärkeä asia harrastuksen
alkaessa koulupoika-aikoina oli, että
Jouko huoli kaupungilla joutoaikaansa viettäneitä lintuharrastajia
juttelemaan Casinonkulman kattokämppäänsä, hän kun oli jo nimeltä
mainittu turkulainen lintuasiantuntija Hildénin ja Linkolan Suuren
lintukirjan 2. painoksen alkusanojen
kiitoksissa.
Lintujen ohella Jouko harrasti
säännöllisesti myös lentopalloa ja
petanqueta. Samoin hän oli innokas
bridgen pelaaja ja pelasi sekä perhebridgeä kotona että osallistui kerhoiltoihin ja kilpailuihin. Yhdessä
vaiheessa hän pelasi joskus läpi yön
tietoverkon välityksellä kansainvälisten partnerien kanssa.
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Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen perustajajäsen, puheenjohtaja
(1968–71) ja kunniajäsen Esko
Tarponen lähti taivaalliselle linturetkelle 72-vuotissyntymäpäivänään 6.9.2013.
Kun TLY:n toimintaa vuoden
1966 alussa käynnistettiin, Esko
Tarposen panos ensin hallituksen
jäsenenä ja sitten puheenjohtajana
oli merkittävä. Juristin koulutuksen
saanut Esko oli omimmillaan taitavana sanankäyttäjänä ja stilistikkona, kun vastaperustetun yhdistyksen ja Jurmon lintuaseman sääntöjä
muokattiin monissa Hämeenportin
alakerran kabinetissa pidetyissä
TLY:n hallituksen palavereissa.
1960-luvun alussa Esko muutti
Turkuun Helsingistä, missä hän oli
jo aloittanut lintuharrastuksensa.
Vaikka monet Turussa vietetyt
vuodet koulivat Eskosta vähitellen
kunnon turkulaisen ja sittemmin
raisiolaisen, jäi hänen mielensä
pohjalle kuitenkin aika annos hesalaisuutta, josta hän ei koskaan

täysin toipunut. Hän saattoi mm.
jotain lintua määritettäessä tokaista, että laji on varma, kun paikalla
olevat hesalaisetkin niin sanoivat.
Eskon lintuharrastusta voinee
parhaiten luonnehtia sanoilla pinnametsästäjä ja elämysnautiskelija.
Pinnametsästäjänä Esko oli yksi
uranuurtajista koko Suomen ornitologien kentässä. Hän oli ensimmäisiä lintumiehiä, joka ideoi laajoja koko maata käsittäviä pinnaretkiä. Valmistelu hoidettiin ennen
kännykkäaikaa siten, että Esko lähetti etukäteen hyvin muotoiltuja
kirjeitä tunnettujen lintupaikkojen
avainornitologeille. Näiden kanssa
sovittiin tapaamisia, jotka taas johtivat joko opastukseen tai nuottien
saamiseen pinnapaikalle vaikkapa
rantakurvin, muuttohaukan tai
valkoselkätikan luo.
Eskon pinnametsästys oli kuitenkin luonteeltaan aika erilaista
kuin nykyinen bongaaminen.
Pääpaino oli lähinnä vuodenpinnoissa, joissa tavallisin vuosita-
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voite oli vähintään 200 lajia. Tavoitteen saavuttamiseksi Esko
saattoi tehdä tarkan kirjallisen
suunnitelman siitä, mihin vuodenaikaan ja missä kukin avainlaji oli hoidettava.
Eskolla oli muutamia suosikkilajeja, joiden näkeminen oli erityisen
tärkeää. Näitä olivat pikkulinnuista varsinkin sinirinta, kangaskiuru
ja sepelrastas ja isommista muuttohaukka, valkoselkätikka, kaakkuri
sekä ehkä tärkeimpänä maakotka.
Esimerkiksi valkoselkätikkaa Esko
kävi vuosittain erikseen katsomassa
Keski-Suomessa luotuaan hyvät suhteet alueen valkoselkätikkamiehiin.
Sinirinnan saamiseksi vuodenpinnalistalle Esko taas kävi Raisionlahdella niittämässä kaislikkoon lajin näkemistä helpottavia käytäviä. Päivänselvää oli, että jos syntyi bongaustilanne, jossa oli valittavana joku Eskon mielestä turha suurharvinaisuus
tai vaikkapa sepelrastas, tuli lähtö
sepelrastasta katsomaan.
Esko Tarponen ehti lintuharras5

