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Rajanylitysmäärät 
kasvussa Koillis-
maalla
Kainuun rajavartioston val-
vomien rajanylityspaikkojen 
kautta matkusti huhtikuussa 
reilut 42.000 matkustajaa, jo-
ka on noin yhdeksän prosent-
tia enemmän kuin edellisenä 
vuonna samaan aikaan. 

Sekä suomalaisten että ve-
näläisten matkustajien määrät 
olivat viime vuoden huhti-
kuuta suurempia Vartiuksen 
ja Kuusamon rajanylityspai-
koilla. Kainuun rajavartioston 
valvoman rajaosuuden kautta 
ei ole alkuvuoden aikana saa-
punut yhtään turvapaikanha-
kijaa.

Kuusamon rajanylityspai-
kalla matkustajamäärä kasvoi 
edellisvuoden huhtikuuhun 
verrattuna vajaat 14 prosent-
tia, rajanylityksiä oli yhteensä 
6.250.

Kokonaismäärästä venäläis-
ten osuus oli vajaat kymme-
nen prosenttia ja suomalaisten 
osuus vajaat 90 prosenttia. Ve-
näläisten matkustajien määrä 
kasvoi reilut 25 prosenttia ja 
suomalaisten matkustajien 
määrä kasvoi reilut 12 prosent-
tia. Kuusamon rajanylityspai-
kalla rajanylittäjät kuuluivat 
11 eri kansalaisuuteen.

Vartiuksen rajanylityspai-
kalla matkustajamäärä kasvoi 
edellisvuoden huhtikuuhun 
verrattuna reilut kahdeksan 
prosenttia.

Kuusamon ja Kajaanin len-
toasemilla Schengen alueen 
rajat ylittävä liikenne oli huh-
tikuussa hiljaista. Kuusamossa 
rajat ylittävää lentoliikennettä 
oli yhdeksän matkustajaa, Ka-
jaanissa 22 matkustajaa. 

Tanssiteatteri Rimpparemmi 
esiintyy Taivalkoskella tors-
taina 12.toukokuuta Leiblied-
esityksellä. Vaikuttavaksi ja 
koskettavaksi kuvattu Leiblied 
-esitys käsittelee 1940-luvun
alun vuosia, jolloin Saksan
armeijan joukot olivat aset-
tautuneet Lappiin. Leiblied
avaa aikaikkunan tuohon
vuosikymmenten takaiseen
Lappiin.

Iskelmämusiikin soidessa 
nuoret naiset ja saksalaiset so-
tilaat vaihtavat katseita, jotka 
paljastavat kiihkeän odotuk-
sen elämästä ja rakkaudesta. 
Yhdessä viihtyvät ihmiset 
eivät kaipaa yhteistä kieltä 
ilonpitoon. Heidän välillensä 
muodostuu aitoa ystävyyttä ja 
syttyy tosi rakkautta. Elämä on 
riemukkaan kiehtovaa ja va-
kaata, vaikka toisaalla käydään 
taisteluja.

– Me tiedämme, miten tuo
kaikki päättyi. Kun käskynan-
to tapahtui, iloinen yhteiselo 
sai dramaattisen lopetuksen – 
ystävyys ja rakkaus päätettiin 
muiden toimesta, kertovat 
tekijät.

Viime syksynä ensi-iltansa 
saanut Leiblied on kerännyt 
erittäin paljon positiivista pa-
lautetta yleisöltä.

Leibliedin runollinen nimi 
merkitsee vapaasti suomennet-
tuna kehon laulua. 

Teoksen vuosiksi vaiettuun 
aiheeseen tarttui virolaisläh-
töinen koreografi Urmas Poo-
lamets, joka toimii taiteellisena 
johtajana turkulaisessa Aurin-

kobaletissa. Teoksen musiikin 
ja äänimaailman on suunnitel-
lut Rimpparemmin muusikko 
Henri Haakana ja puvustuk-
sen Rimpparemmin puku-
suunnittelija Kaija Maunula. 
Valo- ja lavastussuunittelija on 
Janne Teivainen, joka on saa-

nut runsaasti kiitosta 1940-lu-
vun tuomisesta autenttisesti 
näyttämökuvaan. 

Esiintyjinä nähdään Rimp-
paremmin tanssijat ja muu-
sikot Atte Herd, Helmi Jär-
vensivu, Laura Kallas, Anni 
Pilhjärta, Henri Haakana ja 

Valtteri Valo.
Suomen pohjoisin ammat-

titanssiteatteri Rimpparemmi 
on ainutlaatuinen sekoitus 
suomalaista kansantanssia ja 
nykytanssia. Kansantanssin 
karhea ilmaisuvoima yhdis-
tettynä nykytanssin virtaa-

vuuteen luo tanssiteatteria, 
joka koskettaa, puhuttelee ja 
viihdyttää.

Rimpparemmi: Leiblied, 
Päätalo-keskus, yläkoulun Sali 
to 12.5.2016 klo 18. 

Rimpparemmi tuo Taivalkoskelle 
Leiblied-sotatarinan saksalaisista

Rimpparemmin tanssijat ja muusikot Atte Herd, Helmi Järvensivu, Laura Kallas, Anni Pilhjärta, Henri Haakana ja 
Valtteri Valo kertovat torstaina Taivalkoskella tarinan saksalaisten ja suomalaisten ystävyydestä sotavuosina. 

Iltapäivästä Irniltä löytynyt 
jalohaikara kruunasi kuusa-
molaisten lintuharrastajien 
lauantain.

Aiemmin päivällä käyty 
Tornien taisto päättyi Koillis-
maalla taivalkoskelaisten voit-
toon: Kisoslammen tornilla 
havaittiin 63 ja Iiviön tornilla-
kin 61 lajia. Kuusamosta mu-
kana oli vain yksi torni. Vih-
tasalmella havainnoitiin kello 
5-13 välisenä aikana 53 lajia.

BirdLife Suomen Tornien
taisto -tapahtuma järjestettiin 
nyt 23. kerran. Tapahtumaan 
osallistuttiin yli 300 lintutor-
nissa ympäri maan, ja torneissa 
kävi yli 2.300 ihmistä.

Lintuja havainnoitiin lähes 
koko maassa aurinkoisessa ja 
lämpimässä säässä, ja hyönteis-
syöjälintuja havaittiin jo moni-
puolisesti. Tapahtuman aikana 
havaittiin noin 220 lajia. 

Päivän erikoisin havainto 
oli Janakkalan Röyhynsuolla 
lintutornin edestä yllättäen 
löytynyt ruusulokki. Tämä 
arktinen lokkilaji on havaittu 
Suomessa aikaisemmin vain 
kahdeksan kertaa, viimeksi 
vuonna 2012.

 Tornien taisto järjestetään 

vuosittain toukokuun alussa. 
Tapahtumassa pyritään ha-
vaitsemaan pelkästään lintu-
tornissa havainnoiden mah-
dollisimman monta lintulajia 
kahdeksassa tunnissa. Samalla 
tehdään lintuharrastusta tun-
netuksi ja osallistumismaksuil-
la kerätään tänä vuonna varoja 
äärimmäisen uhanalaisen hei-
näkurpan suojeluun.   

Tunne poro – Poron sai-
raudet ja terveydenhoito 
Sauli Laaksonen, 2016 Wa-
zama Media Oy

Kuusamolainen eläinlääkäri, 
hirvieläinsairauksien dosentti 
Sauli Laaksonen on koonnut 
yksien kansien väliin kaiken 
mitä poron terveydestä ja hy-
vinvoinnista voisi ajatella tie-
dettävän. Ja vielä vähän enem-
mänkin. 

Laaksosen äskettäin ilmes-
tyneestä Tunne poro -tieto-
kirjasta henkii syvä asiantun-
temus ja 35 vuoden aikana 
palkisilla kertynyt vahva käy-
tännön kokemus poroista. 

Kirja ei ole ainoastaan pe-
rusteellinen ja kattava kooste 
porotaloudesta, vaan se myös 
yleistajuiselle tavalla selittää 
perusanatomian ja fysiologian 
käsitteet lukijalleen. Laakso-
nen sivistää lukijaansa laajasti 
monella tasolla: geenien, solu-
jen, elinten ja koko elimistön 
muodostama kokonaisuus ja 
toiminta tulee huomioiduksi 
ja kansantajuisesti avatuksi. 

Laaksonen pohtii myös 
erittäin taitavasti elinym-
päristön ja porotalouden 
muutosten merkityksiä po-

ron hyvinvoinnille. Karuihin 
ilmasto-oloihin ja niukkaan 
luonnon ravintoon vuositu-
hansien aikana sopeutunut 
eläin on lämpenevän ilmaston 
ja uudenlaisen lisäruokintaan 
perustuvan porotalouden ää-
rellä kovan sopeutumishaas-
teen edessä. 

Eipä taida maa päällään 
kantaa toista porojen loisis-
ta ja taudinaiheuttajista niin 
perusteellista tietoa omaavaa 
ihmistä kuin teoksen kirjoitta-
ja. Nyt totisesti tiedän, miksi 
porot näyttävät etenkin kesä-
kuumilla vaivojen ja riesojen 
raskauttamilta eläinpoloilta. 
Liekö tervettä poroa olemas-
sakaan? Kirjoittaja antaa joka 

tapauksessa erinomaisia ja jär-
keenkäypiä suosituksia poron-
hoitajille. 

Eläinlääkärin eläinten hy-
vinvoinnin ja terveyden edis-
täminen on kantava tavoite 
kautta teoksessa. Laaksonen 
nostaa esille porojen hoidossa 
ja käsittelyssä noudatettavien 
peruspelisääntöjen merkityk-
sen eläimen hyvinvoinnille. 
Poroa pitää käsitellä stressiteki-
jät minimoiden ja eläimen so-
peutumishistoria huomioiden.

Kirjan kuvitus on moni-
puolista ja palvelee eittämättä 
eläinlääkäriä ja muita poron 
terveydestä ammatikseen huol-
ta kantavia. Laadukkaiden, 
maallikolle paikoin puistatuk-
sia aiheuttavien valokuvien 
ohella kirjoittajan pelkistetyt 
piirrokset havainnollistavat 
erinomaisesti sanallisesti vai-
keasti avattavia asioita. Piir-
rokset ovat toki paikoin köm-
pelöhköjä ja niistä huokuu 
ehkä enemmän asialleen vih-
kiytyneen tutkijan intohimo 
ja inspiraatio tutkimuskohtee-
seensa kuin ammattimainen 
piirtämistaito. No, Laaksonen 
onkin eläinlääkäri.

Vaikka teoksen kannen 
graafinen ilme erivärisine teks-

teineen on hieman levoton, 
valkeasta poronvasasta huo-
kuva levollisuus tasapainottaa 
kokonaisuuden. Tekstiä elä-
vöittävät runsaan ja monipuo-
lisen kuvituksen ohella myös 
herkulliset lainaukset 1800- ja 
1900-vuosituhannen taitteen 
lehdistöstä ja kirjallisuudesta. 
Aika tavalla samojen asioiden 
äärellä sen aikainen poronhoi-
taja tuntuu olleen kuin nyky-
kollegansa. 

Petopolitiikassa ja petoky-
symyksen käsittelyssä kirjoit-
taja ei tunnu täysin pitäytyvän 
objektiivisuudessa ja neutraa-
lissa ilmaisussa vaan paikoin 
käyttää tunnepitoisia ja asen-
teellisia sanavalintoja. Yhtälail-
lahan pedotkin ovat ympäris-
töönsä sopeutuneita eläimiä, 
jotka saalistavat elääkseen, 
eivät pahuuttaan. 

Kokonaisuutena Tunne 
poro –tietokirja on todellinen 
kulttuuriteko porotalouden 
puolesta ja kuuluu ehdotto-
masti jokaisen porojen kanssa 
työskentelevän kirjahyllyyn. 

Pirkko Siikamäki
Kirjoittaja on ekologian ja 

ympäristönhoidon dosentti, 
aluepäällikkö.
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