LINNUT

Materiaalia rippikouluihin ja muuhun kasvatustyöhön

© A Rocha Suomi 2016
Tekijätiimi: Panu Pihkala, Hannu Varkki,
Emma ja Mikko Kurenlahti
Materiaalin kuvituksena on Hannu Varkin
valokuvia.

Vihreät riparit
Luonto on ollut monin tavoin läsnä rippikouluissa jo pitkään, mutta
vuodesta 2012 lähtien on kiinnitetty erityishuomiota siihen, miten
luontoa ja ympäristöä käsitellään rippikouluissa. Vuosien 2012-2015
Vihreät riparit -hanketta toteuttivat yhteistyössä Suomen evankelisluterilainen kirkko, Nuorten Keskus ja WWF Suomi. Vuodesta 2016
lähtien kristillinen ympäristöjärjestö A Rocha Suomi jatkaa Vihreät
riparit -toimintaa.
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A Rocha Suomi on valmistanut tämän materiaalipaketin, jonka teemana ovat linnut. Linnut ovat hyvin merkittävä osa luontoa ja läsnä
lukuisten ihmisten elämässä. Linnuista puhutaan monin erilaisin tavoin Raamatussa ja teologiassa. Linnut tuovat iloa ja hyötyä elämään,
mutta samalla haasteena on niiden suojelu. Ihmisen toiminta uhkaa
usein lintujen hyvinvointia. Materiaali liittyy osaltaan Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan, johon osallistuu myös Kirkon kasvatustyön ja A Rochan väkeä.

Kenelle tämä materiaali on?
Tämä materiaali on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut
- linnuista ja niiden hyvinvoinnista
- kristinuskon ja Raamatun näkökulmista lintuihin sekä ympäristönsuojeluun
- rippikoulujen ja muun kristillisen kasvatuksen luontoon liittyvistä
sisällöistä
Miten materiaalia voi käyttää?
- osana luomakuntaan liittyvien oppituntien suunnittelua ja toteutusta
- poimimalla tehtäviä käytettäväksi eri kohdissa rippileiriä tai muuta
toimintaa
- hyödyntämällä hartauksissa taustatekstejä ja mahdollisesti askartelutehtävien tuloksia
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A Rochan esittely:
A ROCHA SUOMI on kristillinen ympäristöjärjestö, joka toimii
sekä kirkollisena että yhteiskunnallisena vaikuttajana. Olemme osa
kansainvälistä ja ekumeenista A Rocha -verkostoa, joka rakentaa kestävämpiä yhteisöjä, edistää ympäristövastuuta sekä tukee paikallisia
toimijoita luomakuntavastuun toteuttamisessa ympäri maailmaa.

Linnut ja niiden suojelu Suomessa:
topeliaalinen perinne

Seurakunnallisessa kasvatustoiminnassa on käytetty lintuihin liittyvää kuvastoa ja myös käytännössä tarkkailtu sekä hoidettu lintuja,
esimerkiksi linnunpönttöjä rakentamalla. Vuoden 2016 kampanjalle
linnunpönttöjen rakentamiseksi on siis pitkät kristilliset perinteet.

Linnut ovat erityinen eläinjoukko. Eläinkunnan osista juuri linnut
ovat sopeutuneet ihmisasutuksiin monilla tavoilla, vaikka ongelmiakin on ollut paljon. Linnut ja ihmiset ovat läsnä toistensa arjessa.
Linnut ovat tuoneet iloa lukemattomille ihmisille. Niiden liikkeiden
tarkkailu on rikastuttanut elämää, oli sitten kyse muuttoaalloista tai
lähialueella asuvista linnuista. Talviruokinta on ollut yhdistelmä linnuista välittämistä ja niiden kauneudesta nauttimista.

Miljoona linnunpönttöä

Kristillisellä linnuista huolehtimisella on pitkät perinteet Suomessa.
Vahva kirkollinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Zacharias Topelius perusti vuonna 1870 Kevät-yhdistyksen (Maj Föreningen), joka
oli maamme ensimmäinen luonnonsuojelujärjestö ja keskittyi nimenomaan lintujensuojeluun. Toiminnassa oli kaksi toisiinsa kietoutunutta tavoitetta, jotka ovat yhä ajankohtaisia: linnuista itsestään huolehtiminen ja toisaalta ylipäätään ihmisten huolenpitokyvyn
kasvattaminen linnuista välittämisen kautta. Se, että ihminen huolehtii elävistä olennoista, tukee hänen yleistä herkkyyttään toisten
huomioimiseen.

Linnunpönttöjen rakentaminen sopii oivallisesti seurakuntien kerhotoimintaan ja leireille. Rippileireillä ja varhaisnuorten leireillä
voidaan valmistaa joko henkilökohtainen tai sitten useammalle
hengelle yhteinen pönttö.

YLE:n johtama kampanja käynnistyi keväällä 2016 ja tähtäsi miljoonan linnunpöntön rakentamiseen. Menestys yllätti lähes kaikki: puolen miljoonan uuden linnunpöntön raja ylittyi jo keväällä. Lisää on
tulossa ja tarvitaan. Monet seurakunnat ja kirkon kasvatustyö ovat
lähteneet kampanjaan mukaan.

Panu Pihkala

Topelius oli herkkä myös lintuihin ikiaikaisesti liitetyille uskomuksille, mikä ilmenee hänen suositussa Varpunen jouluaamuna-laulussaan. Taivas on ymmärretty henkimaailman asuinsuunnaksi. Linnut
on luontevasti koettu välittäjäolennoiksi, jotka liikkuvat taivaan ja
maan välillä. Joululaulussakin varpunen paljastuu taivaasta tulleen
veljen viestintuojaksi.
Muutkin kuin Topelius ovat toimineet lintujen puolesta, mutta hänen
vaikutusvaltansa vuoksi voidaan puhua topeliaanisesta lintujen arvostuksen perinteestä, jota toteutettiin kauan Topeliuksen jälkeenkin.
Suomessa on ollut paljon lintujen ystäviä, vaikka samalla lintujen
suojelu on ollut suuri haaste teollistumisen ja kaupungistumisen
myötä.
Topeliaaninen perinne on elänyt myös seurakunnissa ja monien
kristittyjen arjessa. Lintujen merkitys suomalaisessa kristillisessä
perinteessä näkyy muun muassa siinä, kuinka monet kristilliset laulut ovat rakentuneet lintukuvastolle: esimerkiksi “Oi katsohan lintua
oksalla puun” ja “Matkamiehen virsi (Niinkuin muuttolintusen tie)”.
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Linnut kristinuskossa ja Raamatussa
Mitä lintuja muistat Raamatusta?
Oletko kuullut seurakunnassa puhuttavan linnuista? Millä tavoin?
Muistatko kristillistä taidetta, jossa on lintuja?
Linnut ovat merkittävä elementti monissa maailman uskonnoissa.
Kristinusko sisältää omat erityisulottuvuutensa lintuihin liittyen.
Linnut ovat Raamatussa ja teologiassa läsnä sekä omina itsenään että
vertauskuvallisten merkitysten kautta.
Linnut ovat olennainen osa maapallon ekosysteemejä ja Raamatun
kuvaamat seudut eivät ole tästä poikkeus. Palestiina on ollut linnustoltaan sangen rikas ja tämä näkyy etenkin Vanhassa testamentissa.
Lista Raamatun eri lintulajeista on yllättävän pitkä (katso kirjallisuusvinkkejä tämän materiaalin lopusta).
Toisinaan linnuista puhutaan ympäristön kuvailemisen osana ja
joskus niillä on syvempiä uskonnollisia tehtäviä. Linnut toimivat
Raamatussakin toisinaan viestinviejinä ja suunnannäyttäjinä, joiden
toiminnan taustalla on Jumala. Esimerkiksi Jumalan kerrotaan ruokkineen profeetta Eliaa korppien avulla (1.Kun.17).
Kristillisessä ympäristöajattelussa on ollut keskeisessä sijassa pohdinta siitä, miten suhteutetaan toisiinsa Raamatussa mainittu ihmisen “hallintavalta” muihin luontokappaleisiin nähden (1.Moos.1:26)
ja toisaalta käsky “viljellä ja varjella” (1.Moos.2:15). Tämä kysymys
liittyy suoraan lintuihin, sillä ne mainitaan hallinnan kohteina: “vallitkaa … taivaan lintuja”. Yleinen tulkinta on, että varjelu ohjaa hallintavaltaa. Ihminen saa hyötyä linnuista, mutta niitä ei saa kohdella
mielivaltaisesti. Vanhan testamentin ohjeet voi nähdä yhdistelmänä
kestävää elinkeinonharjoittamista ja lintujen arvostusta Jumalan
eräinä luomistöinä.

Jeesus kiinnitti eläinten joukosta erityistä huomiota lampaiden lisäksi
nimenomaan lintuihin. Linnut ovat Jeesuksen opetuksissa esimerkillisiä siinä, että ne eivät huolehdi liikaa, vaan Jumala huolehtii niistä.
“Katsokaa taivaan lintuja…” (Matt.6:26-27; 10:29-30; Luuk.12:6-7,
24). Jumalan huolenpito linnuista on vanhatestamentillinen teema,
josta Jeesus ammensi (vrt. Psalmit 50:11; 84:3; 104:12, 17).
Raamattu opettaa, että linnut, kuten muutkin luontokappaleet, kärsivät ihmisen pahoista teoista (Jer. 12:4; Hoos. 4:3). Samalla ne ovat
myös osallisia pelastuksesta, jonka Jumala tuottaa (Room.8:19-22).
Abrahamin uskonnot ovat osallistuneet yleismaailmalliseen ilmiöön, jossa eläimiä ja siten myös lintuja on usein vertauskuvallistettu.
Vertauskuvallisuus on tärkeää, mutta on ongelmallista, jos eläintä
itseään ei enää nähdä vertauskuvien takaa. Seurauksena on silloin,
että joistainlintulajeista tulee ihmisten näkökulmasta pahempia tai
parempia kuin mitä niiden käytös osoittaa. Katso lisää: Eläimet ja
kristinusko -materiaali http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/85780A9E81
54761EC225770A003912B4/$FILE/El%E4imet%20esite%20kevyt.pdf
Kristinuskossa keskeinen lintuihin liittyvä vertauskuvallisuus yhdistyy Pyhään Henkeen, jota usein kuvataan kyyhkysen kautta (vrt.
Jeesuksen kasteen kuvaus). Kirkkotaiteessa kyyhky on tämän vuoksi
yleisimpiä lintuja, evankelista Johannekseen liitetyn kotkan lisäksi.
Kristitylle piirtyy tavoite: arvostetaan sekä lintuja itseään että niitä
vertauskuvallisia ulottuvuuksia, joita niiden kautta avautuu!
Panu Pihkala

“Jos kulkiessasi näet puussa tai maassa linnunpesän, jossa on poikaset tai munat sekä emo makaamassa niiden päällä, älä ota emoa
poikasineen, vaan päästä emo lentoon, ennen kuin viet poikaset. Kun
noudatat Herran käskyjä, menestyt ja saat elää kauan.” (5.Moos.22:67)
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Tehtäviä

* Raamattu ja linnut

* Linturalli

Kuinka monta erilaista lintua ja lintuihin liittyvää raamatunkohtaa
löydätte? Mitä niissä sanotaan linnuista? Raamatunkohdista voidaan
esim. maalata tauluja, joihin voi halutessaan sisällyttää myös tekstiä.

Ryhmät etsivät esim. yhden tunnin kuluessa mahdollisimman monta
lintulajia näkö- ja kuulohavaintojen perusteella leirikeskuksen alueelta tai muusta luontokohteesta. Ryhmät kirjaavat ylös havaitsemansa
lajit. Rallin päätteeksi järjestetään “purku” eli käydään yhdessä läpi
kunkin ryhmän tulokset. Ryhmät voivat kilpailla toisiaan vastaan lajimäärässä tai voidaan etsiä mahdollisimman suurta kokonaistulosta,
harvinaisinta lajia tms. Riparin vetäjien kontolle jää se, miten havaintojen autenttisuus varmistetaan. Kameroiden ja älypuhelinten käyttö
on yksi mahdollisuus (esim. ääntä videolle).

* Pidempiaikainen lintubongaus
Kuinka monta eri lajia onnistutaan bongaamaan esim. leirin aikana?
* Harjoitellaan kiikarin ja kaukoputken käyttöä Lintujen tunnistamisessa kiikarit ja kaukoputki ovat suureksi avuksi. Ei ole kuitenkaan
ihan helppoa löytää lintua kiikarin tai kaukoputken näkökenttään.
Tämän opetteleminen voi olla hauska pieni toiminnallinen harjoitus.

* Lintuvisa
Näytetään kuvia tai soitetaan lintujen ääniä, ja ryhmät pyrkivät tunnistamaan mahdollisimman monta lintulajia. Vaikeustaso kullekin
ryhmälle sopivaksi.
* Opetellaan matkimaan lintujen ääniä Lintujen äänten matkiminen on hauskaa. Opetellaan yhdessä matkimaan esim. ruisrääkkää,
pöllöjä, tiaisia, kuhankeittäjää, kaulushaikaraa tms. Ääniä löytyy internetistä ja esim. lintukirjojen mukana tulevilta levyiltä.

* Lintuvalokuvaus
Kuka ottaa hienoimman kuvan linnuista? Kuvista voidaan tehdä
näyttely ja niistä voidaan äänestää, eli järjestää leirin oma luontokuvakilpailu.
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* Hartausryhmä
Tehtävänä valmistella hartaus hyödyntämällä linnuista puhuvia
raamatunkohtia ja ryhmän havaintoja.

* Toiminta leirin ulkopuolisella jaksolla
Voidaan kannustaa tekemään havaintoja tai rakentamaan pönttöjä,
ja keskustella tuloksista kun kokoonnutaan seuraavan kerran yhteen.

* Ekosäännöt lentoon
Vihreillä ripareilla tehdään nuorten kanssa leirin yhteiset ekosäännöt.
Tämä harjoitus auttaa yhdessä keksimään tapoja tuoda leirin säännöt osaksi konkreettista toimintaa. Taitelkaa yhdessä A4-papereista
lennokkeja. Voitte halutessanne koristella lennokeista lintuja värittämällä/piirtämällä nille esimerkiksi nokka, silmät ja höyheniä. Nuoret voivat kirjoittaa lennokkiinsa yhden leirin ekosäännöistä (esim.
“Säästetään energiaa”, “vähennetään veden kulutusta” etc.). Tämän
jälkeen lennokit lähetetään lentoon yhtä aikaa ja jokainen hakeutuu
yhden lennokin luokse ja kirjoittaa säännön alle konkreettisen tavan
toimia tavoitteen saavuttamiseksi (esim. “sammutetaan valot poistuttaessa huoneesta”, “laturi pois seinästä” etc.). Lennokit lähetetään taas
lentoon ja jokainen nuorista hakeutuu taas uuden “linnun” luokse.
Tätä voidaan jatkaa kunnes jokainen on päässyt kirjoittamaan idean
jokaiseen lennokkiin.

Lintuharrastuksen aloittamisesta
Lintuharrastus on hieno ja monipuolinen harrastus, joka syventää
nuorten luontosuhdetta. Riparilaisia kannattaa rohkaista lintuharrastukseen aloittamiseen. Tässä pieni tietopaketti.
Lintuharrastus on hauskaa! Lintuharrastus on hauskaa. Luonnossa lintujen parissa voi kokea mahtavia elämyksiä. Kotkan komea
kaartelu syystaivaalla, viitakerttusen taiturimainen laulu kesäyössä
ja lumea vasten loistava punatulkku jättävät hienoja muistoja. Lintuja voi myös harrastaa monella eri tavalla. Voi esimerkiksi seurata
pihapiirin ja lintulaudan lintuja, rakentaa linnunpönttöjä, opetella
tuntemaan mahdollisimman monta lajia, laskea kuinka monta lajia
vuoden aikana näkee, bongata harvinaisia lintuja ja niin edelleen.
Lintujen opettelussa ei kannata haukata kerralla liian isoa palaa.
Kannattaa aluksi keskittyä aluksi yleisimpiin suomalaisiin lajeihin.
Opettelemisessa auttaa kovasti, jos voit retkeillä kokeneemman lintuharrastajan kanssa. Retkikummeja voit löytää paikallisesta BirdLife Suomen lintuyhdistyksestä, http://www.birdlife.fi/retkikummi/
retkikummit-yhdistyksittain.shtml. Lintuyhdistykset järjestävät myös
yhteisretkiä ja lintutapahtumia, jotka ovat hienoja tapoja opetella lintuja.
Lintujen opettelun apuna kannattaa käyttää lintukirjaa. Aloittelevalle lintuharrastajalle sopii esim. Lasse J. Laineen Suomen Linnut
- Tunnistusopas, ja jos haluat tutustua lintuihin paremmin, kannattaa hankkia Lintuopas (Svensson, Mullarney & Zetterström). Myös
netistä löytyy monia hyviä lintusivustoja, esim Luontoportti http://
www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/, josta löytyy myös lintujen
ääniä. Jos haluat syventää lintujen äänten tuntemista, www.xenocanto.org on loistava sivusto, tosin siellä lintujen nimi pitää kirjoittaa
englanniksi tai latinaksi.
Lintuharrastuksen aloittamisessa auttaa paljon, jos saat käyttöösi
kiikarit. Omilla silmilläkin toki näkee paljon, ja myös korvat ovat
tärkeät. Jos innostut linnuista enemmän, kaukoputki on tärkeä varuste. Kamera auttaa lintujen määritysten varmistamisessa. Kiikareita
ja kaukoputkia on hyvin eri laatuisia ja hintaisia. Parilla sadalla saa
jo oikein hyvät kiikarit, neljällä sadalla tosi hyvät. Kaukoputket ovat
vähän kalliimpia. Kannattaa kysyä myös käytettyjä laitteita optiikka-

alan liikkeistä. Kiikareita ja kaukoputkia löytyy esimerkiksi Lintuvarusteesta http://www.lintuvaruste.fi/ ja Foto Fennicasta http://www.
fotofennica.fi/. Lintuhavainnot kannattaa kirjata ylös lintupäiväkirjaan, jota voit pitää esim. puhelimessa tai vihkossa. Muiden havaintoja voi seurata BirdLife Suomen Tiira-havaintopalvelusta, http://
www.tiira.fi/
Toivottavasti lintukärpänen puraisee! Lisää ohjeita löydät http://
www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuharrastuksen_alkeet_01.shtml
Hannu Varkki
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Kirjallisuutta
On ilmestynyt useampi kirja, jossa keskitytään Raamatun lintuihin ja niihin nivoutuviin opetuksiin. Suomeksi on julkaistu John Stottin Linnut, opettajamme (Uusi
Tie 2007), jota esittelevä Hannu Varkin teksti löytyy A
Rochan lehdestä 2/2014 https://www.dropbox.com/s/pyiyi5nt0zgy6px/arocha2014_28.9.2014.pdf?dl=0]. Pentti
Lempiäisen Katsokaa taivaan lintuja (Kirjapaja 1982)
käsittelee sekä Suomessa että Raamatussa esiintyviä
lintuja. Englanninkieliset Sally Roth: An Eye of the
Sparrow: The Bird Lover’s Bible (2013) ja Debbie Blue:
Consider the Birds: A Provocative Guide to Birds of the
Bible (2013) rakentuvat molemmat noin kymmenen eri
linnun ympärille kirjoitetuista luvuista. Alice Parmeleen All the Birds in the Bible (1959) on tunnollisesti
koottu yleisesitys.
Muista myös nämä:
Blogi, jolla kaikenlaista tietoa: https://birdsofthebible.
wordpress.com/list-of-birds/
Hannu Varkin lintumeditaatioita voi käyttää monenlaisessa kristillisessä toiminnassa. Löydät niitä A
Rochan kotisivuilta http://finland.arocha.org/fi/
Suomenkielisistä kristillisen ympäristökasvatuksen materiaaleista löydät myös lintuihin soveltuvaa
aineistoa. Esimerkiksi teoksessa Luontokirkkovuosi
(toim. Suvielise Nurmi & Panu Pihkala, LK-Kirjat
2013) on Pyhä Henki ja linnut -osio.

