R autiainen

Villiä Elämää

Wild Life beautifully illustrates the landscapes, birds, animals, people and
cultural sights of the region of Kainuu in Northeast Finland. Barbara and
Lassi Rautiainen’s fifth book is an ideal gift for anyone interested in nature
and local traditions. Lassi Rautiainen is a locally born nature photographer
who also arranges photographic excursions through his family business
Wildlife Safaris Finland.

Villiä Elämää
Lassi

Kainuu

Villiä elämää on kuvateos Kainuusta: maisemia, lintuja, nisäkkäitä, kulttuuria, ihmisiä, tunnettuja kohteita. Hyvä lahjakirja kaikille luontoa ja
perinteitä rakastaville. Kirja on Barbara ja Lassi Rautiaisen viides yhteinen
kirja. Suomussalmella syntynyt luontokuvaaja asuu Kajaanissa ja järjestää
kuvaussafareita mm. Kuhmossa ja Kuusamossa perheyrityksen Wildlife Safaris Finland Oy:n nimellä.

Kainuu

Wild L i f e

Wild

Wild L i f e

Villiä Elämää
Kainuu

Wild L i f e
Kainuu

Villiä Elämää - Kainuu
Wild Life - Kainuu
Kuvat ja teksti / photos and text
LASSI RAUTIAINEN
Suunnittelu / layout
BARBARA RAUTIAINEN
Käännös / translation
FRAN WEAVER
Paperi / paper
MultiArt Matt 150g
Painotyö / printing
JAAKKOO-TAARA OY
Kustantaja / publisher
ARTICMEDIA
www.articmedia.fi
www.wildfinland.org
Kajaani 2017
ISBN
978-952-6680-02-6

Kuukkeli, Kainuun maakuntalintu.
The Siberian jay is the emblematic bird of Kainuu province.

Kajaaninjoki
Ämmänjoki - Vuohenginjoki - Kajaaninjoki. Rakkaalla lapsella on ollut monta nimeä. Joki on nähnyt vielä 1900-luvun alussa massiivisten tervaveneiden etenemistä Ouluun. Huippuvuosina parituhatta venettä matkasi Oulua kohti. Tervaveneitä
varten rakennettiin sulut Koivu- ja Ämmäkoskeen 1840-1847. Senaatti lakkautti
sulut 1915 mutta 1980-luvun alussa Ämmäkosken sulku kunnostettiin.Tämä maailman ainut sulku nähdään silloin tällöin toiminnassa vain historiallisena tapahtumana. Kajaanin linna valmistui 1619.Venäläiset tuhosivat linnan Pohjan sodassa
1716. Sillan alla koskikarapari julistaa kevään tulemista.

The River Kajaani

The broad river Kajaani was earlier used for transporting large quantities of tar
down to the port of Oulu. During the peak years of the tar trade a couple of thousand
boatloads of tar were shipped down the river each year. Locks were constructed at the
rapids of Koivukoski and Ämmäkoski in the 1840s.They fell into disuse from 1915,
but the lock at Ämmäkoski was restored in the 1980s. This unique navigational
structure is still used today on special occasions. Kajaani Castle was completed in
1619, but destroyed by Russian invaders in 1716. A pair of dippers beneath the
bridge herald the arrival of spring.
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Paltaniemen kuvakirkko

Paltaniemi Church

Siro ja nopeakinttuinen metsäkauris asustaa myös Paltaniemellä ja
vierailee joskus kuvakirkon hautausmaalla etenkin haudoille tuotua
kasvillisuutta napostelemassa. Kirkon maalaukset 1700-luvulta ovat
näkemisen arvoiset.

Nimble roe deer occasionally visit the graveyard of Paltaniemi Church,
to browse on ornamental plants brought by bereaved relatives. The
church houses precious 18th century paintings that are well worth
seeing.
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Taivaan valoja

Lights in the night sky

Ruotsalainen kreivi Pietari Brahe perusti Suomen kenraalikuvernöörinä kymmenkunta kaupunkia kuten Kajaanin 1650. Uutta vuotta juhlitaan Kajaaninjoen
rannalla vuonna 1954 valmistuneen patsaan liepeillä.

The Swedish Count Per Brahe founded about a dozen towns in Finland during his
period as Governor General, including Kajaani in 1650. Revellers can be seen here
welcoming the New Year by his statue, erected in 1954.
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Pesänrakennusta
Nikkarityylinen Kajaanin kirkko vuodelta 1896 on todistanut monen
avioliiton siunaamista. Useasti vuodessa kirkon 800 paikkaa täyttyy
yhteisen kokoontumisen merkeissä.Vihkipareja riittää jokaiselle vuodenajalle, mutta kesä on huippusesonkia. Pariuskollinen maakotka
varmistaa suvun jatkumisen helmi-maaliskuussa, jolloin myös tehdään
peruskorjaus tuttuun kotiin.

Nest-building
Kajaani’s wooden church has seen countless couples pledge their
wedding vows since it was completed in 1896, especially during the
VXPPHUPRQWKV7KHFKXUFKVWLOOÀOOVWRLWVFDSDFLW\RISHRSOH
several times a year. Golden eagle pairs remain faithful for life, returning to mate and rebuild their nests every year in February or
March.
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Ärjänsaari
Kukapa uskoisi Oulujärven helmen Ärjänsaaren mahtavilla hiekoilla lekotellessaan, että
1850-luvun puolivälin jälkeen saaressa lymyili Kiveksen rosvoja, jotka ryöstelivät Ouluun tervaa soutaneita kainuulaisia. Saaren lomamökit ovat kesällä ahkerassa käytössä mutta monilla on
viikonloppuna teltta mukana. Neljä kilometria pitkä saari on leveimmillään kilometrin luokkaa.

Ärjänsaari Island
Strolling on the lovely sandy shores of Ärjänsaari Island in Lake Oulujärvi it’s hard to believe
that in the 19th century this was the lair of notorious pirates, who attacked tar traders travelling from Kainuu to Oulu. In summer many people camp out here or rent holiday cabins. The
island is about four kilometres long and up to one kilometre wide.
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Oulujärven hiekkatörmät
Eroosio valuttaa veteen korkeita hiekkatörmiä, joista
tunnetuimmat ovat Manamansalossa, Ärjässä, Paltaniemellä ja Sivolanniemellä.Törmäpääskylle hiekkaseinämät ovat hyviä koteja. Myrskyllä iso järvi on vaarallinen veneilijöille.

Sandy banks by the lakeshore
The waves of Lake Oulujärvi have worn steep sandy banks
by the lakeshore in places like Manamansalo, Ärjä, Paltaniemi and Sivolanniemi, providing ideal nesting sites
for sand martins. During stormy weather the lake can be
dangerous for boaters.

Veden viljaa (seuraava aukeama)
Kala on aina kuulunut kainuulaisen kansan ruokapöytään. Nykyisin kalastuksella on myös harrastemerkitys.
Ilmakuvassa Oulujärven Mulkkusaaret. Nimi lienee tervansoutajien huumoria.Taustalla Paltamon vaaroja.

Food from the lake (following pages)
/DNH ÀVK KDYH DOZD\V EHHQ DQ LPSRUWDQW IRRG VRXUFH
LQ.DLQXXWKRXJKWRGD\SHRSOHDOVRÀVKIRUIXQ7KH
aerial photograph shows the islands of Mulkkusaaret in
Lake Oulujärvi, with the hills of Paltamo as a backdrop.
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Herkkutatteja
Oulujärven luoteisosan harjualue Rokualle saakka sekä Manamansalo ovat tunnettuja herkullisista sienistään. Himotuin
on herkkutatti, jota viedään mm. Italiaan. Ainutlaatuisen
harjuluonnnon suojelemiseksi on perustettu 1956 Rokuan
kansallispuisto, Suomen 40 kansallispuistosta (tilanne kesä
2017) maapinta-alaltaan kolmanneksi pienin (9 km²). Jäkälämatto koristaa mäntykankaita.Vuoden 2016 alusta osa
Oulujärvestä kuuluu Pohjois-Pohjanmaahan Vaalan siirryttyä pois Kainuusta.Vuodesta 1865 vuoteen 1954 Vaala tunnettiin Säräisniemenä.

Penny buns
The island of Manamansalo and the sandy ridges between Lake
Oulujärvi and Rokua are famously good areas for seeking out
tasty mushrooms. The most popular local mushrooms, known
as penny buns, are harvested for export to Italy. Rokua National Park, established in 1956 to protect the area’s unique esker formations, is one of the smallest of Finland’s 40 national
parks. Rokua’s sandy esker ridges were formed by sub-glacial
rivers during the Ice Age.Today they are covered by pine trees
and carpeted with lichens.
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Manamansalo
Oulujärven suurin saari Manamansalo jakaa Suomen viidenneksi suurimman järven - “Kainuun meren” - kahtia.
Saaren lounaiskulmalla Alassalmessa liikennöi Kainuun
viimeisin lossi. Kainuun ensimmäisen kirkon (1559-1585)
paikalle rakennettiin Oulujärven erämaaseurakunnan
kunniaksi Muistomerkkikirkko 1959. Peuranpolun varrella
on turvekammi peuranpyyntikylää mukaellen.

Manamansalo
/DNH 2XOXMlUYL )LQODQG·V ÀIWK ODUJHVW ODNH LV VRPHWLPHV
called the Sea of Kainuu. Manamansalo, its largest island,
divides the lake into two main parts. The last ferry service
in Kainuu runs to the island across Alassalmi channel. An
open air church was built here in 1959 on the site of an
earlier 16th century church. A traditional turf-roofed cabin
stands by the Peuran Polku hiking trail.

Seuraava aukeama:
Vanha pihapiiri on otollinen kasveille. Hiirenvirna (vas.
ylh.), kissankello, ohdake, päivänkakkara, herukka, suolaheinä (oik. ylh.), lehtosinilatva, nokkonen.
Following pages:
Many plants thrive in the grounds of an old croft. Left from
top: tufted vetch, harebell, melancholy thistle, ox-eye daisy;
Centre: currants; Right from top: sorrel, Jacob’s ladder, nettle.
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Metsäkauris
Metsäkauris on levittäytynyt länsirajan yli myös Kainuuseen. Suomeen kauriita on tullut 1900-luvulla myös kaakosta - varsinkin
Virossa on runsas kanta. Monet auttavat kaurista selviytymään kylmän talven yli vihanneksia, hedelmiä, jyviä tai leipää tarjoamalla. Ahvenanmaan nimikkoeläin asustelee lähes koko Euroopassa. Keski-Euroopassa sitä on ainakin 15 miljoonaa yksilöä.
Yleistymisen ansiosta kaurispaistia syödään monissa maissa.

Roe deer
Roe deer have spread into Northern Finland from Sweden, though populations further south arrived from Russia and Estonia,
where they are very common. Today roe deer can be found almost throughout Europe, and in many countries they are hunted
for the cooking pot. In Finland many people help these attractive animals to survive the winter by putting out vegetables, fruit,
grain or bread for them.
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Laulujoutsen
Kansallislintumme viihtyy koko Suomessa. Kainuussa lintuja liikkuu maalis-marraskuussa. Lämpimien talvien vuoksi myös
Kainuun sulana pysyneistä koskista talvehtimaan jääneet yksilöt kurkottelevat pitkällä kaulallaan ravintoa. Puolisukeltajan pyrstö viipottaa taivasta kohti kuin kelluke.

Whooper swan
Finland’s national bird can be found across the country today. In Kainuu they are most often seen from March to November,
though in recent mild winters it has also been possible to see these graceful birds in open waters by rapids. Swans feed using
their long necks, leaving their tails high above the water.
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Lintumatkailua

Birdwatching tourists

Kainuukin on pääsemässä mukaan lintumatkailupisnekseen. Pöllöt tai talvimiljöössä tepasteleva joutsen ovat viehättäviä aiheita pitkien putkien kantajille.

Kainuu today attracts many birdwatching tourists from
afar, hoping to spot exotic northern species like owls, or
photogenic birds like swans in white wintry settings.

28
28

29

Vuokatti (seuraava aukeama)

Vuokatti (following pages)

Vuokatti on Kainuun matkailun ykkösveturi. Nuasjärven rantamille rakentunut Katinkulta,Vuokatinrinteet, urheiluopisto,
Snowpolis ja Angry Birds Superpark yhdessä monien muiden
yritysten kanssa on kaikilla mittareilla kilpailukykyinen, ympärivuotinen palvelukonsepti.Vuokatin vaaroilta näkee kauas.
Korkein huippu Porttivaara yltää 345 metriin.

Vuokatti is Kainuu’s most important centre for tourism. Its attractions include ski slopes, the Katinkulta golf and spa resort,
a sports institute, Snowpolis Technology Park, and the Angry
Birds Superpark. Vuokatti’s hilltops offer splendid views over
Lake Nuasjärvi and the surrounding forests. The highest hilltop, Porttivaara, lies 345 metres above sea level.
300
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Joulupukki

Father Christmas

Vuoden toivotuin vieras jakaa lahjoja kerran vuodessa niin suurten hotellien ja
mökkien asiakkaille kuin paikallisiin koteihin.

The most eagerly awaited visitor of the year visits holiday-makers’ lodgings and hotel
rooms as well as local families’ homes.
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Vesijumppaa
Varpaita voi liotella Katinkullan kylpylässä vuodenajasta
riippumatta. Sulan veden aikana on mukava nostellä töppösiä kesämökkien rannoilla. Mitä kovempi pakkanen sitä
helpompi on pulahtaa avantoon +4 asteiseen järviveteen.
Avantouinnilla on todettu olevan hyviä vaikutuksia terveyteen. Kylmäkaraisu piristää venrenkiertoa ja aineenvaihduntaa ja hidastaa solujen ikääntymistä.

Fun in the water
You can enjoy a dip in the pools of the Katinkulta spa resort at
any time of year. It’s also a treat to walk down to the lakeshore,
even when the lake is frozen over. Some brave souls bathe in
holes cut in the ice, though the water is a chilly +4 degrees.
Bathing in icy water is believed to be good for the circulation
and metabolism, while also slowing the ageing of cells.
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Hiidenportti
Vuonna 1982 perustettu Hiidenportin kansallispuisto (45 km2) Sotkamossa on
Kainuun ykköskohteita ainutlaatuisten kalliorotkojen ansiosta. Rotkojen pohjalla oleva vesi peilaa kauniisti jyrkkiä seinämiä. Hiidenportissa käyskentelee
vuodessa n. 10.000 henkeä. Käsillään seisova kuusivanhus on Puolangan Paljakalta.

Hiidenportti National Park
Hiidenportti means ”The Demon’s Gate”.This 45-km2 national park in Sotkamo
includes some of Kainuu’s most spectacular rocky gorges, whose sheer cliffs are
UHÁHFWHGLQFOHDUZDWHUHGODNHV7KHSDUNDWWUDFWVDERXWYLVLWRUVHDFK
year.This strangely forked spruce tree grows near Puolanka.
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Marjoja
Marjoista saa hyvin vitamiineja, kaliumia, kuituja ja myös
mm. natriumia. Suomessa on 37 syötävää luonnonmarjaa.
Kaupallisessa luonnonmarjojen poiminnassa Kainuu on tärkeä alue. Satoja thaipoimijoita on marjayritysten apuna, koska kotimaisin voimin marjoja ei saada tarpeeksi. Musta variksenmarja, punainen puolukka ja sininen mustikka.

Tasty wild berries
:LOGEHUULHVDUHULFKLQYLWDPLQVÀEUHDQGPLQHUDOVOLNHSRtassium and sodium. Finland is home to 37 species of edible
wild berries. Kainuu is an important region for commercial
berry picking. Hundreds of pickers come here from as far away
DV7KDLODQGWRZRUNIRUORFDOÀUPVLQODWHVXPPHU7KHSLFtured berries are black crowberries, red lingonberries and blue
bilberries.
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Squirrels
Red squirrels can leap several metres from tree to tree, but they do not glide
WKURXJKWKHDLUOLNHWKHVPDOOHUJUH\FRORXUHGÁ\LQJVTXLUUHOVDOVRIRXQGLQ
)LQODQG SLFWXUHGFHQWUH 5HGVTXLUUHOVDUHDFWLYHLQGD\OLJKWZKLOHÁ\LQJ
squirrels sleep in their holes until dusk, when they head out to feed. In summer they mainly eat leaves, but in winter they feed on catkins retrieved from
storage sites, as well as buds, pine seeds and larch needles. Flying squirrels
are threatened today due to shortages of the decaying trees where they nest.
People can help them by putting up nest-boxes in areas of suitable forest
habitat, with old spruce trees and aspens.

Oravia
Hyppäävä orava ei liidä - vaikka se ponkaisee puusta toiseen useita metrejä - kuten pienempi harmaa liito-orava, jolla on liitopoimu. Orava on päiväaktiivinen mutta liituri nukkuu kolossaan päivät ja lähtee etsimään ravintoa iltahämärissä. Kesällä lehtipuiden lehdet ovat pääravintoa.Talvella kelpaavat mm. lehtipuiden norkot, joita se on
piilotellut varastoihinsa, silmut sekä männynkäpyjen siemenet ja lehtikuusen neulaset. Uhanalainen liito-orava tarvitsee lahopuiden koloja pesäkseen. Ihminen voi auttaa
liituria pönttöjä ripustelemalla oletettuun liito-oravan ympäristöön: vanha kuusi- ja haapametsä on mieluista biotooppia.
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Merikotka yleistynyt

White-tailed eagles on the rise

Merikotka oli vielä 1980-luvulla vaikeasti kuvattava laji Kainuussa. Nyt se on korpin ohella yleisimpiä lintuja haaskoilla. Säännöllinen talviruokinta (kuten kalastajien jäälle jättämät roskakalat tai luontokuvaajien haaskat) auttaa merikotkaa
selviytymään jopa Lapin olosuhteissa. Laji on myös pesinyt useita vuosia Kainuussa.
Vanhan linnun tunnistaa valkoisesta pyrstöstä.
Lapinpöllö keltaisine silmineen houkuttelee myös ulkomaisia luontoharrastajia Suomeen.

Back in the 1980s white-tailed eagles were seldom seen in Kainuu, but today they
FDQ RIWHQ EH VSRWWHG ZKHQ ÀVKHUPHQ OHDYH XQZDQWHG ÀVK RQ WKH LFH RU ZLOGOLIH
photographers leave out carcasses.The availability of such food can help them through
the harsh winter. White-tailed eagles have also nested in Kainuu in recent years.
Mature birds can be recognised by their white tails.
Great grey owls are among the exotic birds wildlife photographers come to Finland
to seek out.
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Pajakkakoski
Saukko ihmettelee outoja uimareita Kuhmon keskustan kotivesillään: turvallisissa pelastuspuvuissa koskikellujat antavat
virran viedä ja ihastelevat pakkastaivasta: kokemus, joka ei
jätä ketään kylmäksi...

Pajakkakoski Rapids
The wild otters who live in these rapids in Kuhmo often see a
strange sight in their territory: human thrill-seekers in lifeVDYLQJJHDUÁRDWLQJGRZQWKHUDSLGVDQGDGPLULQJWKHZLQWU\
scene.This experience leaves no one cold!
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Chamber music at Kuikka Base Camp
Kuhmo’s international chamber music festival has brought music-lovers from afar
to this backwoods region every summer since 1970. Concerts are held in churches,
schools, farmsteads and resorts, as well as in Kuhmo Arts Centre. In July 2011
an impromptu alpine horn performance amused visitors before a concert held in
our Kuikka Base Camp. The horn-player’s accompanists in the surrounding forest
LQFOXGHGDFKDIÀQFKDJROGHQHDJOHDQGDFDSHUFDLOOLH

Kamarimusiikkia Kuikan kämpällä
Kansainvälinen Kuhmon kamarimusiikki kokoaa joka heinäkuu musiikin ystäviä myös “perukkaan”. Festivaalin luonteeseen kuuluu konsertit Kuhmo-talon lisäksi kirkoissa, kouluissa, pirteissä, matkailuyrityksissä ja naapurikunnissakin. Ensimmäisen kerran kamarimusiikki soi Kuhmossa kesällä 1970 taitelija Seppo Kimasen johdolla.
Alppitorven soittaja viihdytti yleisöä 22.7.2011 Kuikan kämpän pihalla ennen konsertin alkamista. Häntä säestivät peippo, maakotka ja metso.
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Pöllöilyä
Hiiripöllö on helposti havaittava päiväpöllö: se tähystelee korkeiden puiden latvoissa, sähkölinjoilla tai rakennusten katoilla. Tarkkanäköisenä pöllö huomaa lumen pinnalla piipahtavan
myyrän satojejn metrien päästä. Silloin “raketti” syöksyy tihein siiveniskuin saaliin luo ja imuroi
herkkupalan kynsiinsä. Lapinpöllö isosiipisenä ja suurikokoisena leyhyttää siipiään harvakseltaan ja lähestyy kohdettaan myös liitäen.

Owls on the prowl
Hawk owls are active in daylight, and easy to spot perching high on treetops, power lines or
rooves. These hawk-eyed owls can spot small voles in the snow from hundreds of metres away,
before plunging dramatically towards their prey with rapid wingbeats, and grabbing it in their
talons. Great grey owls are much larger.They home in on their prey by gliding, only occasionally
ÁDSSLQJWKHLUZLQJV
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Lapinpöllö

Great grey owls

Lapinpöllö pystyy paikallistamaan pikkujyrsijän kuulonsa avulla syvältä lumipeitteen alta. Se täsmentää kohteen sijainnin lekuttelemalla hetken äänilähteen
päällä. Sitten seuraa voimakas upottautuminen lumeen.Vähän ennen lumen pintaa lintu ojentaa pitkät jalkansa surma-aseeksi. Joskus isku lipsahtaa ohi mutta
kohtuullisen usein myyrä pusertuu kynsiin. Pöllö siirtää saaliin nokkaansa. Jos
on kova nälkä, myyrä katoaa kitaan yhdellä hotkaisulla saalistuspaikalla.Vanhat pakettipellot ovat hyviä myyrien lisääntymisalustoja. Jos hangen pinta on
täynnä myyrien jälkiä, silloin jossain peltoalueella tähystelee pöllö, ja sen iskujäljet piirtyvät lumeen. Keväthangilla pöllön saalistus saattaa vaikeutua, kun
hanki kovettuu eikä pöllö pääse pyydystämään lumen alla vipeltäviä otuksia.
Nälkiintyneitä pöllöjä ilmestyy talojen pihapiiriin. Pitkään jatkuvat kehnot säät
tai myyrien vähentyminen voivat merkitä täysin pikkujyrsijöihin erikoistuneen
lapinpöllön elämän sammumista. Pöllöjen ystävät ovat lisäruokinnalla pelastaneet näitä sympaattisia äänettömiä lentäjiä. Aluksi pöllöille tarjotaan loukuilla
pyydettyjä kuolleita myyriä. Kun linnut oppivat nauttimaan ihmisen tarjoamasta
ruoka-avusta, ruoaksi kelpaa myös supermarketista ostetut raakalihapalat, joita
tarjotaan pieniksi pilkottuina. Muutaman päivän jatkuva ruokinta saa pöllön
kuntoutumaan. Jos myyrätilanne tai olosuhteet ovat huonot, lisäruoka voi kelvata
monen viikon ajan. Jotkut pöllöyksilöt ovat säännöllisen ruokinnan ansiosta oppineet luottamaan ihmisiin niin paljon, että kun ihmiset liikkuvat lähistöllä, pöllö
havahtuu päiväunestaan ja tulee katsomaan, joko ruokaa on saatavilla.

Great grey owls can locate rodents even
beneath deep snow, using their excellent
hearing. They hover above the spot to home
in on the animal’s exact location, before
plunging down into the snow, opening their
talons at the last instant to grab the unwitting rodent. Though they sometimes miss,
they often manage to grab a tasty meal. A
hungry owl can gulp down a whole vole in
a single mouthful. Voles particularly breed
DEXQGDQWO\ZKHUHÀHOGVDUHOHIWIDOORZ2ZOV
look out for vole tracks in the snow, and you
FDQRIWHQÀQGWUDFHVLQWKHVQRZZKHUHDQ
RZOKDVPDGHDFDWFK,WEHFRPHVGLIÀFXOW
for owls to hunt in late winter, when the
crust of the snow hardens. Hungry owls may
then appear in gardens and parks. Longer
periods of poor weather conditions or a
shortage of voles may be fateful for great
grey owls. Some people help these amazing
birds through hard times by putting out
food for them: initially voles caught in traps,
and then also chopped meat, once the owls
have got used to coming to a certain place
to feed. After a few days of such feeding the
owls soon recover, though if harsh conditions
FRQWLQXH WKH\ PD\ EHQHÀW IURP VXFK IRRG
aid for several weeks. Certain individual
owls have learnt to trust people so much
that when people are around they may wake
up from their daytime nap and come to see if
any food has been brought for them.
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Elimyksen Levävaara

Levävaara Croft

Elimyssalon retkeilijät pääsevät tutustumaan Levävaaran autiotaloon. Rakennuksia
on kunnostettu ja peltoaukea pidetään niittämällä tai lampaiden avulla “elävänä”.
Sota-aikana rakennukset poltettiin mutta sodan jälkeen pihapiiriä asutettiin uudestaan. 1860-luvulta vuoteen 1918 Levävaaraa isännöi ahkera pyytömies Tuomas
Haverinen, joka on kertonut tappaneensa satakunta metsäpeuraa.Viimeiset asukkaat
muuttivat pois 1960-luvulla. Lapinpöllölle Levävaaran tapaiset autiotilat saattavat antaa ravintoa - jos pikkujyrsijöillä on ollut suotuisa lisääntyminen.

In Elimyssalo hikers can explore a disused croft at Levävaara, where old buildings
KDYHEHHQUHVWRUHGDQGWKHÀHOGVDUHNHSWRSHQE\JUD]LQJVKHHSRUKXPDQKD\
mowers. Between the 1860s and 1918 Levävaara was home to Tuomas Haverinen,
who lived by hunting wild forest reindeer. During World War Two the croft was burnt
down, but it was later rebuilt and reoccupied.The last inhabitants left in the 1960s.
Abandoned farms like Levävaara make excellent hunting grounds for great grey owls.

54
54

55

Elimyssalo
Kuhmon Elimyssalolle kohti Venäjää parhaat näkymät avautuvat Juntin entisestä metallisesta palotornista, jonka rakentamisen Metsähallitus antoi urakaksi 1966.Viime vuosikymmeninä vastaavia torneja ei ole tarvittu tulipalojen
tähystelyyn.

Elimyssalo
Fine views east over the wild forests of Elimyssalo towards Russia can be enjoyed
from a metal tower at Juntti, built in 1966 and used to watch out for forest
ÀUHV7KDQNVWRPRGHUQFRPPXQLFDWLRQVVXFKWRZHUVDUHQRORQJHUQHHGHGWRGD\
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Tasty voles for hungry owlets
9ROHVUHDGLO\FOLPEWUHHVWRÀQGWDVW\PRUVHOVRIIRRG$PDOHKDZNRZOKDV
FDXJKWDYROHDQGSDVVHGLWRQWRKLVPDWHZKRÁLHVRIIWRIHHGWKHLU\RXQJ
ster. A hungry great grey owlet (bottom right) perches in a tree waiting for
OXQFK,QWKHEDFNJURXQGSKRWRDJUHDWJUH\RZOIHHGVKHUÁHGJOLQJ$IWHU
leaving their nests owlets climb up onto a suitable branch to sit and wait to
be fed. Owls sometimes store their prey in holes or nooks and crannies in trees.
Some owl species only eat rodents, but other species like Ural owls and pygmy
owls also prey on small birds.

Myyräjahdissa
Myyrät kiipeilevät puissa mielellään: ne saattavat popsia oksien kasvillisuutta.
Hiiripöllöisä on löytänyt myyrän ja luovuttanut sen äidille, joka kiikuttaa saaliin
kolossa odottaville pikkusuille. Pöllöt myös varastoivat myyriä tai pikkulintuja koloihin, pönttöihin, puiden oksistoon. Osa pöllöistä syö vain pikkujyrsijöitä mutta
esimerkiksi viiru- ja varpuspöllö varastoivat myös lintuja.
Pohjakuvassa lapinpöllöemo tuo suussaan myyrän poikaselle. Oikealla alhaalla
lapinpöllön poikanen odottelee ruokintavuoroaan. Poikaset kiipeilevät heti pesästä
lähdön jälkeen puiden oksille istuskelemaan.
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Yhteistyötä
Pöllöt eivät osaa tehdä pesää
vaan ovat riippuvaisia tikkojen
nakuttamista koloista tai ihmisen rakentamista pöntöistä ja
muista tekopesistä. Maapesijöitä ovat mm. suopöllö ja huuhkaja. Onpa lapinpöllökin tyytynyt vanhaan muurahaiskekoon
tai pökkelön nokkaan. Myrskyn
tai lahoamisen seurauksena katkenneet rungot, joiden tyvi on
jäänyt pystyyn, tarjoavat monelle lajille kodin.
Pohjantikkapari etsii ruokaa
vanhan kuusen rungolta ja hiiripöllö kurkistelee petäjän koloista.

New occupants
Because owls cannot themselves dig out holes in trees, they
typically nest in holes made by
woodpeckers, or nest-boxes put
out by people. Short-eared
owls and eagle owls nest on the
ground, while great grey owls
may make their home in an old
anthill or on a dead tree snag.
Tree trunks broken by storms
or due to rotting make good
nesting sites for many species.
While two three-toed woodpeckers forage on a spruce trunk,
hawk owls look out from their
holes in a pine.
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Ystävät
Kirjan Taistelijat (2013) kuva suden ja karhun “ystävyydestä” on levinnyt netissä kaikkiin maanosiin sekä
julkaistu painettuna kymmenissä maissa ja näytetty monien maiden TV-ohjelmissa.Tilanteessa susi ja karhu
tarkkailevat lajitoveriensa touhuja kuin patsaaksi jähmettyneinä. Eläimet ovat kuitenkin muutaman metrin päässä toisistaan. Kuva on otettu pitkällä teleellä, mikä aiheuttaa katsojan mielessä vaikutelman, että
eläimet olisivat kylki kyljessä.
Kesäyö erämaajärvellä (seuraava aukeama).

Friends
A photograph from our book Fighters (2013), suggesting that a wolf and a bear had become friends, has
featured in countless websites, exhibitions and TV programmes around the world. It captures a moment when
the wolf and the bear were both intently watching some of their fellow animals, out of shot.The two animals
were in reality several metres apart, though the image taken with a long-focus telephoto lens makes them
look as if they are standing shoulder to shoulder.
Following pages: A summer night scene by a lake deep in the forest.
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Turhaa pelkoa
Varmin tapa olla näkemättä suurpetoja Suomen luonnossa on liikkua mölisevänä ryhmänä. Pedot huomaavat
ihmiset ennen kuin ihminen tiedostaa pedot. Susi ei ole koskaan kiinnostunut ihmisestä ravintona eikä sudella
ole mitään syytä olla agressiivinen ihmistä kohtaan.Valitettavasti suden huono maine punahilkkasaduista
lähtien höystettynä tahallisella pelottelulla aiheuttaa joissakin henkilöissä turhia pelkoja.

8QMXVWLÀHGIHDUV
The best way to avoid encountering a bear or a wolf in the wilds of Finland is to hike with a noisy group.
Animals almost always notice when people are around long before we become aware of them.Wolves do not see
humans as prey, and they have no reason to be aggressive towards people. But their bad reputation, derived
from fairy tales like Little Red Riding Hood, still makes people unnecessarily afraid of them.
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Pärskeitä

Making a splash

Majavan hännän läiskäys viestii lajitovereille, että vaara uhkaa. Majava kuitenkin tottuu liian helposti paikallaan pysyttelevän ihmisen läsnäoloon.
Tottuminen voi merkitä pataan joutumista. Urostelkän soidinmenot ovat komeata seurattavaa keväisellä tyynellä lammella.

Beavers sometimes make a loud splash with their tails to warn other beavers of danger. But they can all too easily get used to the presence of a person
standing still.This failing may make them easy prey for hunters. Goldeneye drakes perform spectacular courtship displays in the springtime.

68
68

69
69

Tuli
Metsäpalo, juhannuskokko, hirvimiesten nuotio. Hallitsematon metsäpalo
ei ole toivottu mutta mm. Metsähallitus kulottaa vuosittain metsää uudistuskeinona. Hiili ja kulon aiheuttamat ravinteet houkuttavat uusia kasveja
ja hyönteisiä. Juhannuskokon merkitys pahojen henkien karkottamisesta on
muuttunut perheiden ja tuttavien sosiaaliseksi kesäyön juhlinnaksi vesien
rannoilla. Hirvestyksessä parhaat tarinat muistellaan makkaratulilla, kun
punatakkiset jahtimiehet pitävät evästaukoa. Innokkaimmat erästäjät viettävät yönsä kiehtovia liekkejä tuijotellen ja luonnonrauhasta nauttien.

Fire
5DJLQJIRUHVWÀUHVDUHWKHVHGD\VFDUHIXOO\SUHYHQWHGH[FHSWLQVRPHQDWXUH
UHVHUYHVZKHUHFRQWUROOHGÀUHVDUHOLWWRUHFUHDWHYDOXDEOHQDWXUDOEXUQWIRUHVW
habitats, where carbon and other nutrients in the ash attract many plants
DQGLQVHFWV7UDGLWLRQDO)LQQLVKPLGVXPPHUERQÀUHVZHUHHDUOLHUOLWE\WKH
ZDWHUVLGHWRGULYHDZD\HYLOVSLULWVEXWERQÀUHSDUWLHVDUHWRGD\VRFLDODQG
IDPLO\RFFDVLRQV+XQWHUVLQWKHLUUHGMDFNHWVJDWKHUURXQGFDPSÀUHVWRWHOO
tall tales while enjoying a break and a snack. Some like to stay out all night
E\WKHFDPSÀUHVWDULQJLQWRWKHÁDPHVDQGHQMR\LQJWKHSHDFHIXOVFHQH
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Piilokojumatkailua
Kainuu on piilokojumatkailun edelläkävijä maailmassa. Tuote syntyi vahingossa, kun toin 1980-luvun lopulla Kuhmoon
ulkomaisia kuvaajia. Nyt Suomessa toimii parikymmentä perheyritystä suurpetojen katselua ja kuvaamista organisoimassa
sekä muutamia lintumatkojen järjestäjiä.Yrityksemme vieraina Kuhmossa Kuikan kämpällä kävi vuonna 2016 noin 1200
asiakasta 30 maasta. Koko Suomessa wildlife matkailijoita on
noin 10.000 henkeä.

Wildlife-watching tours
The use of wildlife-watching hides in tourism has been pioneered
LQ.DLQXX7KLVWUHQGVWDUWHGLQWKHODWHVZKHQ,ÀUVW
invited a group of foreign photographers to Kuhmo. In Finland
about twenty family businesses today run trips where visitors
ZDWFKEHDUVZROYHVRUZROYHULQHV6HYHUDORWKHUÀUPVUXQELUGwatching tours. In 2016 our Kuikka Base Camp in Kuhmo
welcomed 1,200 visitors from 30 countries.Wildlife-watching
tours bring about 10,000 visitors to Finland annually.
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Thrilling encounters with wild animals
It’s possible to see bears, wolves and wolverines on the same night if you spend time out in a
wildlife-viewing hide in the wild forested borderlands east
of Kuhmo between April and October. It’s hard to encounter
these animals anywhere else in the world, except in zoos.
Inquisitive wolverines may particularly come close to
viewing hides.

Suurpedot kiinnostavat
Karhu ja susi (edellinen aukeama) sekä ahma on mahdollista nähdä piilokojusta saman yön
kuluessa Kuhmossa huhti-lokakuussa rajavyöhykkeen tuntumassa. Missään muualla maailmassa
eläintarhoja lukuunottamatta ei voi säännöllisesti tarkkailla näitä petoja. Utelias ahma saattaa
kurkistella kojuja kohti hyvinkin lähellä.
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Rekikoiraretki
Koiravaljakkoajelu on hieno luontoelämys: energiaa pursuvat koirat nauttivat lumen suihkeesta vähintään
yhtä paljon kuin asiakkaat.Vetokoirien kanssa voi retkeillä myös kesällä. Kestävyytensä ja sitkeytensä ansiosta siperianhuskyt ovat suosittuja rekikoiria. Siskokset Ginger & Grey, Routa Travel, Kuhmo.

Dog-sledding adventures
Riding through a snow-clad forest on a dog-sled is an unforgettable experience.The energetic dogs love the
trip at least as much as their passengers. Dog teams also pull passengers on carts during the summer. Hardy
Siberian huskies are the most popular breed for sledding. Ginger and Grey work for Routa Travel in Kuhmo.
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Kuhmo: Kamerimusiikkimekka
Eksoottista yöpymistä
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Monissa piilokojuissa on lämmitys, joten kovimmankin pakkasen aikana
yöpyminen
varmimmat
lajit
ovat meri-nisjaet,maaFerspelisqueonnistuu.
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am et que
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sit,
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Unforgettable nights out in the wilds
Many wildlife-viewing hides have heating, so they can also be used on cold winter
nights, when the most likely sightings are eagles and ravens – though with luck a
ZROIRUDZROYHULQHPD\DOVRDSSHDU2QWKLVRFFDVLRQ DERYH VSULQJWLPHÁRRGZDWHUV
rose suddenly while I was photographing black grouse courtship displays.
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Keväiset soitimet

The springtime courting season

Huhti-toukokuun parhaita näytelmiä ovat leveäpyrstöisen metson ja lyyrapyrstöisen
teeren soitimet. Lajien risteymää sanotaan korpimetsoksi. Korpimetso (oikea alakuva) on peloton, ukkometsoa pienempi ja usein väritykseltään violetin musta.

In April and May male black grouse and capercaillies perform spectacular courtship
displays. These two species sometimes interbreed. The resulting hybrid males (below
right) are fearless, smaller than male capercaillies, and often have violet colouring.
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Metso saaliina
Kanalintujen kuningas metso on perinteisesti ollut himoittu saalis. Moni rajaseudun nuori on pystykorvansa kanssa hiipinyt metson haukkuun pakahtumaisillaan
jännityksestä. Luontokuvaajille keväinen metsonsoidin on vähintään yhtä jännittävää. Jos metsokanta on vähäinen, Suomen riistakeskus rajoittaa tai kokonaan
kieltää metsästyksen, että tämä uljas lintu säilyisi kaikkialla.Vuosittain Suomessa
ammutaan 25.000-50.000 metsoa eli alle 10% kannasta. Suomessa on noin
300.000 metsästäjää eli 5,5% väestöstä.

Bagging a capercaillie
Finland’s largest game bird, the capercaillie, has always been highly prized by
hunters. Photographers are equally excited by the chance to shoot these impressive
birds performing their springtime courtship displays.When capercaillie numbers
are low, the authorities limit or prohibit hunting to ensure their population remains viable. In a typical year Finnish hunters bag about 25,000-50,000 capercaillies, less than 10% of their total numbers. Finland has about 300,000
hunters, about 5.5% of the population.
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Huhtikuun hanget
Huhtikuun hanget ja eivirtapaikkojen kovat jäät kantavat
pakkasyön jälkeen jopa pyöräilijää ja kävelijää. Majavat
näyttäytyvät huhtikuussa, jonka loppuun saakka lajin metsästys on mahdollista.Vesistön varsien maanomistajat eivät
perinteisesti ole tykänneet majavapatojen nostamista tulvista. Majava osaa rakentaa patonsa niin taitavasti, että ihminen tarvitsee dynamiittia padon purkamiseen. Kainuussa
ja Itä-Suomessa asustaa tuontilaji kanadanmajava, joka
suurempikokoisena ja tehokkaana selviytyjänä on levinnyt
paljon laajemmalla kuin euroopanmajava, jota on siirtoistutettu takaisin moniin Euroopan maihin. Suomessa lajia
tavataan lounaisosissa ja Ruotsin rajavesistöissä Torniosta
pohjoiseen sekä muissakin Lapin vesissä Saariselälle saakka.

Out on the ice and snow in April
On a cold April morning the hardened snow and the icecovering of still waters can take the weight of walkers and
even cyclists. Beavers emerge in April, and they can be huntHGWLOOWKHHQGRIWKHPRQWK/DQGRZQHUVGLVOLNHWKHÁRRGV
caused by beavers’ dams - which are sometimes so well built
that they can only be broken using dynamite. The beavers
of Kainuu are Canadian beavers, which were mistakenly
introduced into Finland long ago.They are larger and tougher
than native European beavers, which can today only be found
in the southwest, in the northwest near the Swedish border, and
in parts of Lapland. In some countries European beavers are
being reintroduced.
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Mummolassa

At Granny’s farm

Moni meistä on viettänyt lapsuutensa ihanissa maalaismaisemissa. Isämme ja äitimme jaksoivat
painaa pitkää päivää maataloustöissä ilman vapaata. Rankka vuoroton työrytmi ei ole meille
nuoremmille ollut itsestään selvyys vaan “helpomman” työn perässä olemme irtaantuneet juuriltamme ja muuttaneet kaupunkeihin - osa Ruotsiin tai muihin maihin. Kesälomalla lapsemme
ja lapsenlapsemme ovat voineet kuitenkin nauttia kanssamme maalaisidyllistä. Jotkut palaavat
juurilleen eläkeiässä.
Petäjälahti, Kuhmo.

Many older Finns grew up in idyllic rural settings earlier in the 20th century, though their
parents had to work hard on these family farms, with little free time.This lifestyle has not been
attractive to youngsters, who have increasingly chosen to uproot and head for the bright lights of
the city, or even abroad. But the younger generations still often like to return to the countryside
for their summer holidays, and some even return to their rural roots when they retire.
Petäjälahti, Kuhmo.
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Hirvipata

Lassi’s moose stew

Laita pataan pannulla ruskistettujen lihojen höysteeksi mm. sipulia, valkosipulia,
suolaa, pippureita, chiliä,
persiljaa (mausteita ja vihanneksia mielikuvituksen
mukaan), porkkanoita, tomaattia, vettä ja reilu tujaus
punaviiniä tai väkevämpää.
Lämpötila yksi tunti 200220 astetta ja sitten yön yli
80-90 astetta.Vanhakin sonni mureutuu hauduttamalla.

Put browned pieces of moose
meat in the pot together with
some chopped onions, carrots,
tomatoes, garlic, salt, pepper,
parsley, perhaps a sprinkling
of chilli (and any other herbs
and vegetables you like). Add
water and a generous dash of
red wine, and bake in the oven
ÀUVWIRUDQKRXUDW
degrees, and then overnight
at 80-90 degrees. Even meat
from an old bull moose will
become juicy and tender.
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Suolla ja pellolla

2QWKHÀHOGVDQGPDUVKHV

Kurki ja metsäpeura hyödyntävät sekä peltojen että soiden tarjoamaa ravintoa. Peuralle avosuo on keskikesän hyttysaikana ihanteellinen, viileä “turvakoti”. Metsäpeura on poroa jykevämpi pystysarvinen, pitkäkuonoinen peuran alalaji (rangifer tarandus
fennicus), joka rauhoitushetkellä 1913 oli hävinnyt Suomesta. Peuralaumoja kuitenkin vaelsi Kuhmoon idästä 1950-luvulta
lähtien. Kuhmon Lentuan jäkäläiset saaret olivat satojen peurojen talviravintoloita 1970- ja 1980-luvuilla. Jäkälikköjen kulumisen myötä peurat tyypilliseen tapaansa etsivät uusia ruokamaita ja 2000-luvulla peuroja on nähty lännessä Ristijärvellä,
Kajaanissa ja Pyhännällä saakka.Venäjän Karjalasta peurat ovat dramaattisesti vähentyneet mm. salametsästyksen vuoksi eikä
idästä enää tule meille uusia peuroja. Metsäpeuroja siirtoistutettiin Kuhmosta Keski-Suomeen 1979-80. Suomenselällä asustaa yli tuhat peuraa, Kainuussa alle tuhat jaVenäjän Karjalassa ehkä yli 2000. Suomenselältä peurat ovat levittäytyneet jopa
satojen kilometrien päähän. Ähtärissä on pieni populaatio eläintarhasta vapautettujen peurojen ansiosta.

&UDQHVDQGZLOGIRUHVWUHLQGHHUUHDGLO\IHHGRQÀHOGVDQGPDUVKHV%UHH]\RSHQERJVFDQSURYLGHDZHOFRPHUHIXJHIURPKHDW
and mosquitoes in the summer.Wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus) are the sturdy, long-snouted wild ancestors of
domesticated reindeer. About a century ago they were extinct in Finland, but herds that later roamed into Kainuu from Russia
were then protected. Hundreds of them used to graze on the lichen-clad islands of Lake Lentua each winter in the 1970s and
80s. As these pastures became exhausted the reindeer naturally shifted their feeding grounds, and in the 2000s they have been
seen as far west as Ristijärvi, Kajaani and Pyhäntä. On the Russian side of the border their numbers have declined dramatically,
partly due to poaching, so no new arrivals can be expected from the east. In 1979-80 some animals were captured in Kuhmo
and introduced into forests in Central Finland.Today more than 1,000 wild forest reindeer live in the Suomenselkä region, under
1,000 in Kainuu, and perhaps over 2,000 in Russian Karelia.
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Liikettä
Myyttinen musta korppi ja Kainuun erikoisuus metsäpeura liikkeessä. Kesäisin peuroja on eniten Kuhmossa mutta talvilaidunkohteena Sotkamo on ollut viime vuosina ykkönen. Karibuilla Kanadassa ja
Venäjällä tunnetaan jopa 500-2000 kilometrin vaelluksia kesä- ja talvilaidunten välillä.

On the move
Mystical jet black ravens and Kainuu’s famous wild forest reindeer are both on the move. In summer the
reindeer are most numerous around Kuhmo, but in recent winters they have grazed in Sotkamo’s forests. In
Canada and Russia their caribou cousins roam up to 2,000 kilometres between their summer and winter
pastures.
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Ulkoilun riemua

Fun in the snow

Kevättalvi ja varsinkin sen huipennus pääsiäinen houkuttelee lapsiperheet luontoon: pulkkamäkeä, ahventen
pilkintää, hiihtoa, laskettelua, moottorikelkkailua, lumikenkäilyä tai vain ulkoilun ja lumen nautintoja. Maalis-huhtikuussa kelitkin ovat siedettävät perheen pienimmille.

In late winter, especially around Easter, when the weather
is often quite mild, local families enjoy lots of activities in
WKHVQRZVOHGJLQJÀVKLQJWKURXJKKROHVLQWKHLFHVNLLQJ
snowmobiling, snowshoe-trekking, or just exploring the
white wintry scene.
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Rapsuttelijoita
Kutittaa se vuorollaan itse kutakin: rusakko, siili, karhu.

Nothing beats a good scratch!
Hares, hedgehogs and bears cannot resist a good scratch.
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Kurkistelijoita

On the lookout

Orava, harmaapäätikka, karhu, susi,
hiiripöllö, käpytikka, siili.

Red squirrel, grey-headed woodpecker,
bear, wolf, hawk owl, great spotted woodpecker, hedgehog.
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Hepokönkään jäätonttu
Puolangan Heinijoen Hepoköngäs on Suomen korkeimpia sisävesiputouksia, putouskorkeus tietolähteestä
riippuen 18-24 metriä. Suurin osa kävijöistä näkee kesäisen kalliomiljöön. Erikoisimmillaan suvanto ja
pakkasen jäädyttämä lirisevä virta on talvella: jään reunoilta tippuva vesi muotoilee hahmoja ja sorvaa
taidepalloja. Pitkä kylmä jakso kuorruttaa seinämän “betonivaippaan”.

0\VWHULRXVLF\ÀJXUHV
The Hepoköngäs Falls on the River
Heinijoki in Puolanka are among
Finland’s highest, at 18-24 metres.
Most visitors see the water falling down
exposed bedrock in the summer, but they
are perhaps even more special in winter,
when water gradually dripping down
from the falls’ icy covering creates many
unusual icy patterns and formations.
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Korkeita vaaroja

Wooded hills

Kainuussa on runsaasti vaaroja lähes 400 metrin korkeuteen saakka. Paljakan luonnonpuiston lähellä olevasta näkötornista pääsee ihailemaan jyhkeää kuusikkoa.

Many of Kainuu’s tree-clad hills rise to heights of almost 400 metres above sea level.
A viewing tower near Paljakka Strict Nature Reserve overlooks wintry spruce forests.
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Hiihtokeskuksia
Osa Kainuun korkeimmista vaaroista tuo alueelle toimeentuloa
matkailun kautta. Tunnetuimpia hiihtokeskuksia ovat Vuokatti,
Ukkohalla-Paljakka, Saukkovaara, Vimpeli. Hiihtokeskusten palveluvarustus on hyvä kuten kuvan Paljakkatalo sisäliikuntamahdollisuuksineen. Laskettelu, hiihto, lumikenkäily, lapsiperheiden
leikkiaktiviteetit ja moottorikelkkailu ovat tyypillisiä harrasteita.
Kuvassa Paljakan rinteitä.

Ski resorts
Kainuu’s highest hills are an asset for tourism. Good slopes for
downhill skiing can be found at Vuokatti, Ukkohalla-Paljakka,
Saukkovaara and Vimpeli. Other popular activities include
cross-country skiing, snowshoe trekking, snowmobiling, and games
organised for kids in the snow. Paljakka has facilities for indoor
activities (left) as well as several ski slopes (right).
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Ensilumi
Ruskan jälkeen odotellaan uutta lunta, joka saattaa leijailla maiseman somisteeksi jo viimeisten ruskapuiden väriloistossa. Lokakuun tuulet tiputtavat lehdet
puista.Talvi ei enää tule kertatupsauksena vaan lunta voi sadella monesti mustaan maahan, kun lämpöaalto karkottaa edellisen rippeet. Pysyvä lumi peittää
luonnon marraskuussa - tästäkin on lipsuttu viime vuosina mutta aniharvoin
joulu on musta. Säännöllinen pihalintujen ruokinta aloitetaan lokakuussa.
Mitä kovemmat kelit sitä tärkeämpi on muistaa ruokkia eloisia pikku ystäviä.
Pohjoinen laji lapintiainen (yläkuva) on vähentynyt eikä tupsulakkinen töyhtötiainenkaan ilostuta jokaista lintulautaa. Useampia lajeja saa monipuolisella
tarjonnalla: siemeniä, pähkinöitä, rasvaa.

7KHÀUVWVQRZRIWKHZLQWHU
,Q.DLQXXWKHÀUVWVQRZRIWHQIDOOVZKLOHWKHWUHHVDUHVWLOOUHVSOHQGHQWLQWKHLU
autumn colours. But the winds of October eventually blow all the leaves off the
WUHHV7KHVQRZPLJKWQRWVWD\DWÀUVWDQGGXULQJPLOGHUSHULRGVWKHJURXQG
often appears again from beneath the melted snow. But during November a
permanent snow cover typically settles. It’s very rare for Kainuu not to have a
White Christmas. Many local people help wild birds by putting out food in their
gardens from October onwards, especially during colder spells.To attract a wider
range of bird species it’s worth putting out a variety of food, including seeds, nuts
and fat. Forest birds like Siberian tits (above) and crested tits sometimes appear
at bird tables.
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Hyrynsalmen kirkko

Hyrynsalmi Church

1786 valmistunut kirkko vältti sodan kauhut ja kuuluu Suomen merkittävimpiin puukirkkoihin. Kirkon rakenteiden suojaamiseksi kellojen painolta tehtiin erillinen kellotapuli 1840. Myös Kajaanin kirkko vuodelta 1896, Sotkamon kirkko vuosimallia
1870, Kuhmon kirkko 1816 ja Paltaniemen kuvakirkko vuodelta 1726 ovat arvokkaita puurakennuksia.

Built in 1786, Hyrynsalmi Church is one of Finland’s most cherished wooden churches. A separate bell tower was constructed in
1840. Other old wooden churches worth visiting in Kainuu include those in Kajaani (1896), Sotkamo (1870), Kuhmo (1816)
and Paltaniemi (1726).
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Retkeilyä reiteillä
Kainuun jokaisesta kunnasta löytyy opastettuja retkeilyreittejä,
jotka on suunniteltu luonnon parhaiden palojen näkemiseksi.
Hyrynsalmen Vorlokin halkeama tunnetaan myös Vortikan kalliorotkona. Heinäkuun lopussa kulkija pääsee maistelemaan
korpien ja soiden kätköistä herkullista lakkaa - sama marja
tunnetaan Lapissa hillana ja suomuuraimena etelässä. Kookkaita korpilakkoja poimitaan vielä elokuun alussa kuusikon
suojaaman vihreyden seasta.

Trekking the trails
Well-signposted hiking routes can be found in all parts of
Kainuu, leading walkers to the most attractive local natural
sights. This unusual cleft in the rocks can be seen in Hyrynsalmi. In late July and early August walkers can watch out for
tasty orange-coloured arctic cloudberries growing in moist spruce
forests and on marshes.

110

111

Komulanköngäs

Komulanköngäs Falls

Hyrynsalmen Komulankönkäällä on kunnostettu mylly kertomassa ajoista, jolloin
lähitaloista tuotiin syksyllä hevosilla viljaa jauhettavaksi. Syväjoessa sijaitsevan
kaksoisputouksen korkeus on kuusi metriä.

An old water mill has been restored by these waterfalls in Hyrynsalmi. Local residents
used to bring their grain here by horse and cart in the autumn.The water falls about
six metres here in twin waterfalls along the River Syväjoki.
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Värejä taivaalla

Colourful lights in the sky

Sivuauringot ovat tyypillisimpiä haloilmiöitä: auringonvalo etenee kuusikulmaisista kiteistä koostuvan jääkidepilven läpi. Sateenkaaren spektriä muistuttavat värit
syntyvät valon taittuessa ja heijastuessa vesipisaroista. Sivusateenkaaren värit ovat
käänteiset pääsateenkaareen verrattuna.

”Sun dogs” are atmospheric phenomena similar to the halos sometimes seen around
the sun or the moon. They form when sunlight is refracted through hexagonal ice
crystals. The colours of the rainbow can often be seen in them, but in the opposite
order to normal rainbows, with the red end of the spectrum nearest the sun.
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Vihattu susi
Luontotarkkailijalle ja -kuvaajalle susi on unelmalaji. Tuhannet ulkomaiset asiakkaat ovat tulleet Kuhmon itärajan piilokojuille susien innoittamana: sudella on siis
matkailullista arvoa. Suden biologinen ominaisuus olla hyväksymättä kilpailevia
koiraeläimiä kotiinsa aiheuttaa vihaa. Myös epäluulot ja turhat pelot lisäävät hysteriaa. Usein sudeksi luullut jäljet paljastuvat koiran, ketun tai ilveksen tekemäksi.
Susi ei ymmärrä, ettei se osaa lentää. Oikealla susi “laskeutuu” hypättyään kelossa
istuvaa maakotkaa kohti. Eniten susia harmittaa kiusanhenki korppi, joka raakkuu
äänekkäästi ja koukkailee sutta kohti. Joskus susi on onnistunut nappaamaan korpin
kitaansa, kun linnun lähtökiihdytys haaskalta ei ole ollut tarpeeksi nopea. Susi ei
kuitenkaan syö korppia.

Who’s afraid of the wolf?
Wolves are very popular among nature-lovers and photographers. Since many foreign
visitors come to viewing-hides in Kainuu’s forests hoping to see them, they also beQHÀWWKHORFDOHFRQRP\7KHPDLQUHDVRQWKDWVRPHORFDOSHRSOHKDWHWKHPLVEHFDXVH
wolves naturally cannot tolerate the presence of dogs in their territories, and may
attack them. Old prejudices sometimes make matters worse. But presumed wolf tracks
often turn out to have been left by a dog, a fox or a lynx. In the picture on the right
one wolf has been trying to get at the golden eagle up in the tree.Wolves also often
get annoyed by ravens seeking to feed on their kills or other carrion.They might even
PDQDJHWRFDWFKDUDYHQWKDWÁLHVDZD\WRRWDUGLO\EXWWKH\GRQRWHDWUDYHQV
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Raatteen tie

Memorials to war victims

Raatteen Portin kivikentällä “lepää” 17.000 kiveä talvisodan 1939-40 kauheuksista muistuttamassa. Hiljaista on kansa myös Reijo Kelan tilataideteoksessa viitostien
varrella Suomussalmelta pohjoiseen (aukeaman pohjakuva).

By the roadside at Raatteen Portti, 17,000 stones stand to commemorate the victims
of the Winter War of 1939-40. Reijo Kela’s environmental artwork by Highway 5
north of Suomussalmi is another moving monument to war victims (background).
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Hossan kansallispuisto
Suomussalmen Hossa on Kainuun suosituin luontokohde 50.000 kävijän mittarilla.Valtion 9000 hehtaarin Hossan retkeilyalue perustettiin 1979. Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi Hossasta tuli kansallispuisto 2017, jolloin retkeilyalueeseen liitettiin mm. Julma Ölkky ja Moilasenvaara. Kirkkaita vesiä ja
kauniita harjuja pääsee tutustumaan sadan kilometrin polkuverkostoa hyödyntäen. Alueella on laavuja,
autiotupia ja vuokrakämppiä mutta lähistöllä toimii monta yksityistä majoitusliikettä. Poronhoitoa on
harjoitettu 1500-luvulta, kun lappalaiset liikkuivat karjoineen jäkäläkankailla.

Hossa National Park
Finland’s newest national park, at Hossa in Suomussalmi, was created in 2017 to commemorate the 100th
anniversary of Finland’s independence. Most of the park earlier lay inside a popular national hiking
area, but natural attractions such as Julma Ölkky and Moilasenvaara were also added.Visitors can explore
Hossa’s beautiful lakes, forests and esker ridges using an extensive network of trails and facilities including
SLFQLFVLWHVVKHOWHUVDQGIUHHO\DFFHVVLEOHRUUHQWDEOHFDELQV0DQ\ÀUPVRIIHUFRPIRUWDEOHRYHUQLJKWDFFRPmodation nearby. Reindeer have been herded in these forests since the 16th century.
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Kalliomaalaukset
Hossan Värikalliota on maalausten eläinhahmojen perusteella käytetty 3500 vuotta
sitten hirvieläinten saalistamiseen; kalliolta eläimiä yritettiin tiputtaa alas keihästettäväksi. Kuviomäärältään vuonna 1977 löytyneet maalaukset ovat Suomen kolmanneksi
suurimmat. Asutusta Hossassa on ollut lähes 10.000 vuotta. Kirkasvetiset harjujen suojaamat vedet ovat kalaisia.

Ancient rock paintings
2Q WKH FOLIIV DW9lULNDOOLR LQ +RVVD WKH DQLPDO ÀJXUHV LQ DQFLHQW URFN SDLQWLQJV
suggest that moose and deer used to be hunted here about 3,500 years ago. Discovered
in 1977, these awe-inspiring rock paintings are among the most extensive found in
)LQODQG3HRSOHÀUVWFDPHWRWKHVHIRUHVWVDOPRVW\HDUVDJR)LVKDERXQGLQWKH
clear lakes overlooked by Hossa’s sandy esker ridges.
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Julma Ölkky
Naapurikaupungin Kuusamon puolelta Hossan kansallispuistoon liitettiin Suomen suurin,
noin 3 km pituinen kanjonijärvi Julma Ölkky, jolla on syvyyttä 50 metriä. Kalliot kohoavat noin 50 metriin.

A gorgeous lake
Lake Julma Ölkky in Kuusamo lies in a scenic steep-sided gorge, now protected in the
new Hossa National Park.The lake is about 3 km long and 50 metres deep, with lakeside
cliffs rising up to 50 metres.
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Piispajärvi, Suomussalmi

A wintry wonderland

Viitostien varrella Suomussalmen pohjoisosassa kaunis järvimaisema saa monet pysähtymään varsinkin ilta-auringon hetkellä.
Talvinenkin näkymä järven saarineen ja metsineen on viehättävä. Digitaalinen panoraama monen kuvan yhdistelmänä.

The forest-fringed Lake Piispajärvi, by Highway 5 north of Suomussalmi, is a lovely sight all year round. Many drivers take a break
here to enjoy the view, especially at sunset.This panoramic view was created by digitally combining several images.
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Domnan Pirtti
Suomussalmen Kuivajärvelle rakennettiin 1964 vienalaisten runonlaulajien kunniaksi karjalaistyylinen,
museoviraston suojelema Domnan Pirtti, joka sai nimensä runonlaulaja, itkuvirsien taitaja Domna Huovisen (1878-1963) mukaan. Domna muutti rajan takaa Vuokinsalmen kylästä miniäksi Kuivajärvelle Hilipän taloon. Domnaa esittävän pronssivalun vierellä samaa sukua oleva Kuivajärvellä nuoruutensa asunut
Anni Huovinen.

Domna’s Cottage
This cottage was built at Kuivajärvi in Suomussalmi in 1964 to commemorate Karelia’s unique poet singers,
including Domna Huovinen (1878-1963), one of the last great singers of traditional Karelian laments.
Domna was born in Russian Karelia, but she moved to Finland when she married. Anni Huovinen, who is
related to Domna, poses here beside a bronze bust of the famous singer.
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Viimeinen runonlaulaja Jussi Huovinen
Suomussalmen Hietajärvellä vuonna 1924 syntynyt Jussi (Johannes) Huovinen on Suomen viimeisin runonlaulun perinteenä oppinut soittaja, säveltäjä, karjalaisen rakennustyylin osaaja, jolta sujuu myös loitsut ja
sadut.Talvisodassa tuhoutuneen karjalaisen talon paikalle Juminkeko-säätiö rakennutti 300 neliön perinnetalon (valmis 2007) työllisyystöinä.Taustalla sodan jälkeen Jussin tekemä asuintalo Jussila. Itsetehtyjen
kanteleiden, viulun ja haitarin lisäksi Jussi on soittanut mandoliinia. Johannes Huovinen sai Kaustisilta
vuonna 2015 mestaripelimannin arvonimen.

The last of Karelia’s poem singers
Jussi Huovinen, born at Hietajärvi in Suomussalmi in 1924, is the last surviving exponent of the ancient
Karelian art of poem singing, as well as an accomplished composer, a teller of tales, a caster of spells and
an expert builder. He additionally plays the violin, the accordion, the mandolin and traditional kantele
harps (which he also makes himself). The building on the left was constructed in 2007 by the Juminkeko
Foundation, who cherish traditional Karelian culture. The house on the right was built by Jussi Huovinen
after the war.
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Ensimmäinen ja viimeinen matka
Uivelon hyppy, hiiripöllön poikanen ja vastasyntynyt.
Seuraava aukeama:
Suomussalmen kirkonkylän siunauskappeli on ollut monen matkalaisen viimeinen
leposija. Kirkkoherra Risto Kormilainen pitämässä puhetta omaisille.

From the cradle to the grave
Smew ducklings, a hawk owlet and a human baby all have a lot to learn.
Following pages:
6XRPXVVDOPL·VFHPHWHU\FKDSHOKDVEHHQWKHÀQDOUHVWLQJSODFHIRUPDQ\ORFDOSHRSOH
Vicar Risto Kormilainen consoles relatives of the deceased.
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Säynäjäsuo
Suomussalmella Vuokin vesistön eteläpuolella oleva mosaiikkimainen Säynäjäsuo-Matalasuon soidensuojelualue on Kainuun suurin avosuomaisema, jossa
pesii yli 30 lintulajia. Märkine rimpineen ja jänteineen suo muistuttaa Pohjanmaan aapasoita. Pientä mäntyä kasvavia jänteitä pitkin kulkija onnistuu
ylittämään suon mutta väärän jänteen valittuaan retkeilijä kohtaa “vesiperän”.
Helpoiten kohdetta voi kierrellä merkittyä 9 km:n pituista polkua askeltaen.
Suokukko kuten monet muut kahlaajat saavat keväisin ravintoa avosuolta.

Säynäjäsuo Bog
The diverse wetland habitats of the Säynäjäsuo-Matalasuo nature reserve, south
of Suomussalmi, include Kainuu’s most extensive open bogs. More than 30 bird
species nest among these marshy pools. It is possible to walk through the bogs
along ridges of slightly drier ground, where stunted pine trees grow, though
many of them end suddenly, so the best way to explore the bog is along a specially
created 9-km trail. Ruffs and many other wading birds gather here in the spring
to feed and breed.
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Emäjoen reitti
65 km pitkä Emäjoki kuuluu Hyrynsalmen reittiin, joka alkaa Suomussalmelta ja päättyy Ristijärvelle. 1950-luvulle saakka ennen kolmen voimalan rakentamista Emäjoella oli kymmenen vapaata koskea. Emäjoen reitti on
ollut tärkeä sekä tervansoudussa että puutavaran uitossa. Paltamo-nimellä tunnettiin pitkä ja kapea tervavene,
johon voitiin lastata 125 litran tynnyreitä yli 20 kpl. Oikealla Ristijärven Tenämäjärvi ja alla Ristijärven
kuntakeskus. 1867 perustettu Ristijärven kunta on Kainuun kahdeksasta kunnasta pienin: 900 km² ja 1400
asukasta.

The River Emäjoki
The Emäjoki forms a 65-km stretch of a longer waterway from Suomussalmi to Ristijärvi.Ten rapids raged along
the river until the 1950s, when three hydropower stations were built.The waterway was earlier used by tar traders
DQGORJÁRDWHUV7UDGLWLRQDOORQJDQGQDUURZµ3DOWDPRµWDUERDWVFRXOGFDUU\PRUHWKDQEDUUHOVHDFKKROGLQJ
125 litres of tar. The view on the right shows Lake Tenämäjärvi in Ristijärvi. The municipality of Ristijärvi,
centred on the village of the same name (pictured below) is Kainuu’s smallest, with 1,400 residents.
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Asutusta rannoilla ja vaaroilla

Homes on lakeshores and hillsides

Kainuussakin sodan jälkeen lypsykarjatilat ja talollisten omistamat metsät antoivat
toimeentulon. Asutus laajeni vesien ääreltä myös vaaroille, missä peltomaa saattoi
olla tuskaisen kivistä. 1970-luvulta lähtien monet tilat ovat autioituneet ja jääneet uusien omistajien kesänviettoparatiiseiksi. Oikealla Ristijärven Iijärvi viitostien
suunnalta katsottuna.

After the war many families in Kainuu mainly made a living from dairy cattle and
their forests. Settlement spread away from the lakeshores up onto the hills, even
though the ground was stony. Since the 1970s many farms have been abandoned, or
left to new owners for use as idyllic rural retreats.The view on the right shows Lake
Iijärvi in Ristijärvi.
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Umpeenkasvu
Pienet lammet ja järvet kasvavat umpeen. Kasvimassa levittäytyy matalissa, seisovissa vesissä kauniita
muotoja tehden. Suokasvit ja sammalet loistavat syksyllä lehtipuiden ruskan tavoin. Ristijärvi, Hepolampi
viitostien varrella.
Kiiltokorentoja on Suomessa alle kymmenen lajia ja ne kuuluvat aitosudenkorentoihin.

Shrinking ponds
Small lakes and ponds can quite rapidly become overgrown with mats of mosses and marsh plants gradually
spreading over their still, shallow waters. In autumn these plants turn bright colours. Hepolampi Pond is
in Ristijärvi, by Highway 5.
6HYHUDOVSHFLHVRIHPHUDOGGUDJRQÁLHVFDQEHVHHQLQ)LQODQGSDWUROOLQJWKHVNLHVRYHUSRQGVDQGPDUVKHV
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Väkiluku / Population 75000
Pinta-ala / Area 22687 km²

