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 Muuttavan allin nenäsointi-
nen ääni lumoaa toukokuista 
yötä kuuntelevan, mutta se on 
hupeneva luontoääni.  Kuusa-
mossa lepäilevät parvet ovat 
pienentyneet, mutta Toran-
kijärvellä ja Kuusamojärvellä 
niitä on havaittu syksyisin.

Pääosin napapiirin pohjois-
puolella pesivien allien pesi-
mäkanta on huvennut mur-
to-osaan 1900-luvun ajoista. 
Sisämaahan muutto yltää ke-
väällä yhä harvemmin.

ALLIN MUUTTO on osa ark-
tikaa, joka on vahvimmillaan 
Suomenlahdella. Jos touko-

kuun puolivälissä tuulee idäs-
tä, ajautuu osa vesilinnuista ja 
hanhista sisämaahan. Viimek-
si näin tapahtui Kuusamon 
korkeudella vuonna 2011, jol-
loin havaittiin muutamia tu-
hansia alleja muutolla.

Allin väheneminen alkoi ai-
emmin kuin muutaman vuo-
den meneillään ollut puoli-
sukeltajien kato. Ilmaston-
muutos, öljytuhot ja metsäs-
tys ovat selityksiä, mutta vesi-
lintujen väheneminen  on tä-
nä vuonna yllättävän jyrkkää. 
Lintuinfl uenssasta ei enää pu-
huta, mutta sen esiintyminen 
vesilintujen talvehtimisalueil-
la voi olla yksi syy.

Markku Paakkinen

Allilla on useita asuja sukupuolesta ja iästä riippuen. 
Koiraan tuntee pyrstöjouhesta.

Allin laulu vaimenee 
Koillismaalla

MARKKU PAAKKINEN

Kuusamon Atimo-tapahtuma onnistui jälleen erinomai-
sesti. Vieraita riitti ja tarjolla oli runsaasti ohjelmaa. 
Atimoiden loppuhuipennuksena oli kaiken kansan Piirin-
pyöriäiset liikuntahallilla. Katso kuvagalleria osoittees-
ta www.koillissanomat.fi

MIKKO HALVARI

Atimoissa viihdyttiin

Vappu Jaakkola

■ – Yksi mies meni avaruu-
teen raketilla, mutta se ei pys-
tynyt mennä sinne, koska sillä 
oli loppunut bensa. Sitten se 
kävi hakemassa. Mutta siitä ei 
loppunutkaan bensa. Niim-
pä se menikin avaruuteen. Ja 
loppu, Jere Aittakumpu lu-
kee uudesta kirjastaan näyt-
täen itse piirtämäänsä ava-
ruusalusta.

Aittakummun teos on yksi 
Tolpanniemen esikoululais-
ten Okariina -lastenkulttuuri-
festivaalille tekemistä kirjois-
ta. Perjantaina pienten kirjai-
lijoiden valmiit teokset vietiin 
Kuusamon kirjastoon, jos-
sa ne ovat viikon ajan luetta-
vissa.

KIRJOJEN teko aloitettiin 
esikoulussa jo hiihtoloman 
jälkeen Kirjan vuoden kun-
niaksi.

– Lapset saivat ottaa kuvia 
lehdistä, keksiä tarinoita ja 
piirtää, kertoo esikouluopet-
taja Asta Jaakkola, joka kir-
joitti tarinat puhtaaksi lasten 
sanelun mukaan. Lapset sai-
vat kirjoittaa myös itse, jos ha-
lusivat

– Tarvittiin käsitaitoa, sol-
mimistaitoa, näppäryyttä, 
sinnikkyyttä, piirtämistaitoa, 

leikkaamistaitoa, kärsivälli-
syyttä, mielikuvitusta ja kir-

joittamistaitoa, esikoululaiset 
luettelevat, kun Jaakkola ky-

syy, mitä taitoja kirjojen teos-
sa tarvittiin.

ESIKOULULAISTEN kirjois-
ta löytyy niin satuja kuin huu-
moriakin. Vitsien tekeminen 
oli ainakin Eeli Tuukkasen 
mielestä hauskinta, ja hänen 
Tyhjää täynnä -kirjastaan löy-
tyy myös ”kuvavitsejä”.

– Näissä kirjoissa on arkea 
ja juhlaa, vauhtia ja vaaralli-
sia tilanteita - yksi kirja sisäl-
tää jopa 12 erilaista tarinaa! 
Sellaisia sanataitureita nämä 
lapset ovat, Jaakkola kehuu.

– Nämä ei ole mitään tari-
noita, minun kirjassa on tosi-
asioita! Tämä on tietokirja ei-
kä mitään muuta, Niilo Tör-
mänen toteaa esittellessään 
Rekkojen maailma -kirjaan-
sa.

LASTEN mielestä kirjojen te-
kemisessä hauskinta oli nii-
den valmiiksi saaminen.

– Tällaista kirjaprojektia 
meillä ei ole ollut aiemmin, 
ja tämä oli pitkä prosessi. It-

”Jotkut 
voi olla 
erimallisia. 

Jotkut pojat voi 
olla erimallisia. 
Naisilla voi 
sääriä olla 
erilaisia ja 
monenmuotoisia.

Eea Kallunkia, Emma Pitkästä ja Venla Martiskaista naurattaa, kun esikouluopettaja           

Tolpanniemen esikoululaiset tekivät itse kirjoja Okariin

Lastenkirjoja lasten

Kristian Hietala esittelee Turboautoja -kirjaansa. Hänen täytyi vielä lisätä kirjaan 
yksi kuvateksti, jonka oli aiemmin unohtanut:
– Tässä mies seisoo yhdellä jalalla katolla.
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TAIVALKOSKITAIVALKOSKI
Messu kirkossa, Helatorstai 14.5. klo 10.00 (lit. Kaarina Rau-
hala, saarna Tuomo Törmänen). Kevään yhteissyntymäpäivät 
messun jälkeen seurakuntatalossa.
Messu kirkossa, 6. sunnuntai pääsiäisestä, Kaatuneitten 
muistopäivä 17.5. klo 10.00 (Osvald Carlson). Messun jälkeen 
seppeleen lasku sankarihaudalle.
Kuollut: Eino Herman Väisänen 92 v., Anja Lohilahti 74 v.
Sami Pekka Eerikki Loukusa 40 v.


