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LUONTOÄÄNI 

Suomessa yritetään saada 
rekisteröidyksi miljoona lin-
nunpönttöä ja tavoite näyttää 
olevan mahdollista saavuttaa. 
Linnunpönttöjen odotetuim-
piin asukkaisiin kuuluu kir-
josieppo, jonka taitava hyön-
teisten pyynti vie usein mökin 
kahvipöydän huomion.

Kirjosieppo on soma lintu, 

mutta silläkin on paheensa. 
Aviopari saattaa ryöstää pe-
sän tiaisilta. Terävänokkainen 
sieppo on tappelunhaluinen 
eikä se pelkää käydä pönttö-
pesijöiden kauhun, käpytikan 
kimppuun.

Kirjosieppouroksen pahe 
on uskottomuus. Jos pesä-
paikkoja on tarjolla runsaas-
ti, uros parittelee kahden 
naaraan kanssa, mutta jättää 

toisen heitteille. Kylmänä al-
kukesänä sillä on yksinhuolta-
janaaraalle ja poikasille koh-
talokkaat seuraukset.

Kirjosieppo saapuu Ilo-
mantsiin lämpiminä keväinä 
ennen vappua, kylmempinä 
sen jälkeen. Päämuutto on 
toukokuun puolivälissä, jol-
loin pönttöjä varataan kovalla 
tohinalla.
MARKKU PAAKKINEN

Kirjosieppo mökkiseurana Kirjosieppo hävittää 
pihalta vuoden aikana 
kymmeniätuhansia 
hyönteisiä. KUVA: AINO USKI

SIRPA SUTINEN

Kiihtelysvaaralaisella Pihlat-
kuorolla alkaa olla mainetta 
ja perinteitäkin omaperäis-
ten konserttien järjestäjänä. 
Tyylilaji löytyi pari vuotta 
sitten keväällä, kun kuoro 
järjesti lintuaiheisen konser-
tin, johon kutsuttiin Pohjois-
Karjalan lintutieteellisen 
yhdistyksen lintuharrastajia 
kertomaan keväistä lintufak-
taa. Viime keväänä Pihlojen 
konsertissa mentiin laulaen 
metsään ja puhuttiin Lu-
ken asiantuntijoiden kanssa 
muun muassa metsätalou-
den merkityksestä.

Nyt olivat vuorossa kalat 
ja vesistöjen elämä. Suoja-
pirtin sali oli tälläkin kertaa 
täynnä laulun ja kalastuksen 
ystäviä. Kuoronjohtaja Marja 
Kolström juonsi vajaan pari-
tuntisen laulullisen illan.

Kalastuslain tulkintaa
Kun vesille lähtöön ja kalas-
tusaiheeseen oli virittäydytty 
yhteislauluilla merimies-
laulun ja kalastaja Eemelin 
teemoin, keskusteltiin vuo-
den alussa voimaan tulleesta 
kalastuslaista. Faktapuolen 
tarjoilijan piti tulla ely-kes-
kuksesta, mutta sovitun asi-
antuntijan estyttyä tuoreesta 
kalastuslaista kertoi Uskaljär-
ven osakaskunnan puheen-
johtaja Taneli Heiskanen.

Keskustelussa lain tulkin-
taa pohdittiin suunnasta, jos 
toisesta. Loppupäätelmä oli, 
ettei uudistus tainnut lopulta 
yksinkertaistaa lupamenette-
lyä kovinkaan paljon. 

Kysymyksiä riitti monesta 
näkökulmasta. Opittiin, että 
kalastuksenhoitomaksulla 
saa nyt kalastaa kaikkialla 
Suomessa, paitsi erityisalu-

eilla. Kuultiin myös, että toi-
sen osakaskunnan alueella ei 
välttämättä saa kalastaa ver-
koilla. Myös kalojen istutuk-
sista saatiin painavaa faktaa.

Kala vaiko kukko
Lain tulkinnan vastapainoksi 
oli Pihlat-kuoro valmistanut 
draamallisia aineksia sisäl-
tävän kuorolauluosuuden, 
huumoriakaan unohtamat-
ta. Laulujen sävelin esiteltiin 
eri kalalajeja kalevalaisesta 
hauesta silakka-apajan saa-
liiseen. Muutama runokin 
mahtui mukaan. 

Harvoin kuitenkaan kon-
sertissa nousee vesi kielelle. 
Tällä kertaa näin kävi, koska 
kuoro oli päättänyt selvittää 
myös kalakukon syvimmän 
olemuksen. Lentävän kala-
kukon sävelin avattiin aito 
kalakukko kääreistään, mais-
tettiin, ja kerrattiin selevällä 
savonmurteella kalakukon 

käyttöohjeet.
Kallaveden lisäksi  konser-

tin laulut kuljettivat kuuli-
joita Saimaalta Inarinjärven 
kautta Koitereelle. 

Kun yleisö sai vuoron ker-
toa kalajuttujaan, saatiin 
terveisiä myös Lapista ja 
Saaristomereltä silakkapitäjä 
Rymättylästä saakka.  

Kalajutuissa kuultiin isois-
ta kaloista, saaduista ja ka-
ranneista. Hannu Jaakko-
nen tiivistikin kalajuttujen 
perinteen omassa kommen-
tissaan.

– Koskaan ei ole niin huo-
nosti minulla ollut kala kiin-
ni, ettei ois kerinny mitata, 
nauratti Jaakkonen yleisöä.

Laulujen ja yhteisen tari-
noinnin myötä syntynyt tun-
nelma vahvisti Pihlat-kuoron 
konserttimallin onnistuneek-
si. Ensi keväälle odotellaan 
yleisön pyynnöstä kukka-
aiheista konserttia.

Kalakonsertissa laulettiin ja kerrottiin kalajuttuja.

Silakasta kalakukkoon

Pihlat-kuoro liikkui konsertissaan kalastusaiheissa ja vesillä kuin kala vedessä. 
KUVAT: SIRPA SUTINEN

Kuoronjohtaja löi Pilkillä-lauluun tahtia sohjokauhoilla. 
Pianolla säesti Anja Turunen. 

ARMAS HÄRKÖNEN

Venttiprikaatin eli 21. Prikaa-
tin Perinneyhdistys järjestää 
toukokuun 13. päivänä Joen-
suussa sotahistoriallisen se-
minaarin. Venttiprikaatin se-
minaarissa käsitellään muun 
muassa siviiliväestön koke-
muksia ja neuvostopartisaa-
nien toimintaa. Seminaari 
on järjestyksessään kolmas, 
ja tällä kertaa teemana on 
”Aseellista toimintaa rinta-
malinjojen takana Pohjois-
Karjalassa jatkosodassa.” 

– Seminaarin esitelmien 
painopiste on siviiliväestön 
kokemuksissa ja sotatapah-
tumissa Pohjois-Karjalassa 
toisen maailmansodan lop-
puvaiheissa, FT, sotahistori-
an dosentti ja kirjailija Pasi 
Tuunainen kertoo. 

Seminaarissa sotahis-
torioitsija Tauno Oksanen 
esitelmöi neuvostopartisaa-
nien iskuista Pielisjärvellä 
ja Ilomantsissa jatkosodan 
lopussa. Professori Juri Kilin 
valottaa punapartisaanien 
toimintaa venäläisestä nä-
kökulmasta. Ilomantsin so-
tahistoriallisen työryhmän 
puheenjohtaja Aini Peltola 
kertoo rajaseudun siviilivä-
estöstä sodan pyörteissä. Do-
sentti Lassi Saressalon aihee-
na ovat puolestaan Päämajan 
kaukopartiot jatkosodassa. 

– Seminaarin lopuksi on 
keskustelua, jonka johtaa 
eversti Pekka Ripatti.

Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Itä-Suomen yli-
opiston historia- ja maan-
tieteiden laitoksen kanssa, 
ja paikkana on Joensuun 
kampuksen Aurora II -raken-
nuksen AU 100 -sali. Kello 12 
alkava tilaisuus on kaikille 
avoin ja maksuton.

Jatkosodassa Ilomantsissa 
taistelleet 21. Prikaatin ve-
teraanit perustivat vuonna 
1989 perinneyhdistyksensä. 
Yhdistyksen tarkoituksena 
on prikaatin historiallis-

ten perinteiden ja yhteisten 
muistojen sekä maanpuo-
lustushengen vaaliminen. 
Perinnetyön keskeisenä koh-
teena ovat olleet Ilomantsin 
taistelut vuonna 1944 kaikki-
ne osa-alueineen.

Perinneyhdistyksen näky-
vimpiä toimintamuotoja ovat 
olleet kuulijoita vetäneet ja 
erittäin hyvin onnistuneet 
sotahistorialliset seminaarit.  
Yhdistys järjesti kesäkuus-
sa 2012 seminaarin, jonka 
aiheena oli ”Talvi- ja jatko-
sodan operaatioiden johta-
minen Ilomantsissa.” Vuoden 
2014 toukokuussa järjestetyn 
seminaarin teema oli puo-
lestaan ”Tykistö ja ilmavoi-
mat Ilomantsin taisteluissa 
kesällä 1944.” 

Puheenjohtaja vaihtui
Joensuussa järjestettiin maa-
liskuussa 21. Prikaatin Perin-
neyhdistyksen vuosikokous. 
Kokouksessa yhdistystä 12 
vuotta ansiokkaasti johtanut 

Raimo Riikonen jätti tehtä-
vänsä nuorempiin käsiin. 
Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kaarinan Piikkiöstä 
kotoisin oleva Osmo Suomi-
nen. Suominen on kunnos-
tautunut muun muassa aktii-
visena reserviläisenä. Viime 
vuoden lopussa hän siirtyi 
Reserviläisliiton ensimmäi-
sen varapuheenjohtajan pai-
kalta kohti uusia haasteita.  

Perinneyhdistyksen halli-
tukseen valittiin kaksi uutta 
jäsentä, Timo Rohula ja Jar-
mo Tolvanen. Hallituksessa 
jatkavat varapuheenjohtaja-
na Heikki Sinnemaa, sekä jä-
seninä Kaarlo ja Otso Nygrén, 
Pekka Ripatti, Pasi Tuunai-
nen ja Leena Uski.  

Yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajaksi kutsuttiin 
Raimo Riikonen, ja kunnia-
jäseniksi eversti Jouni Mattila 
sekä sotakamreeri Viljo Vest-
man. Maanpuolustuskiltojen 
liiton pronssisen Kiltaristin 
sai Juhani Korpela. 

Sotahistoriaa seminaarissa

Perinneyhdistyksen toimesta lasketaan Möhkön ruukkipäi-
vänä perinteisesti seppele Koitajoen törmässä sijaitsevalle 
21. Prikaatin muistomerkille. Viime kesänä seppelepartioon 
kuuluivat yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Osmo 
Suominen (keskellä) sekä sotakamreerit Viljo Vestman (vas.) 
ja Rauno Suhonen. KUVA: ARMAS HÄRKÖNEN

Äitienpäivät kanalassa 

Oli jännitystä kanalassa,
kun hautomisaika oli loppumassa.
Munankuoret poksahti riks ja raks,
tuli esille nokka ja silmää kaks.

Kana-äiti mielissään kaakatti,
kun tipuja sai  näin runsaasti.
Sydän lämpöä täynnä se hoivasi niitä,
sitä iloa sanat ei kertomaan riitä. 

Hänen lapsensa kaikkein kauneimmat on,
puku puhdasta silkkiä, tahraton,
ja väriltään kaunis kuin keltainen kuu, 
ja niin somasti piipitti jokainen suu.

Isä kukkokin kiekaisi tohkeissaan,
”Tulkaapas ystävät onnittelemaan,
kun elämä näin meille antejaan tuhlaa, 
me vietämme äitienpäiväjuhlaa.”

HELMI LATVA

Runo

”Selkeästi suosituin 
liikuntamuoto 
ympäri vuoden on 
kävelylenkkeily, jota 
naiset harrastavat 
miehiä aktiivisem-
min. Pyöräilyn suosio 
on laskenut.”

Harri Ronkainen  
/ Lieksan Lehti 
30.4.2016


