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E  lämme yltäkylläisyydessä. Silmäys lähikaupan tiskeille kertoo, että 
monenlaista elintarviketta tuodaan Kaukoidästä, Etelä-Afrikasta ja 

Espanjasta. Lahdet pursuavat ruokareseptejä, joiden eksoottiset tarvikkeet on 
tuotu kaukaisista maista. Mutta suomalaisia ohraryynejä ei tahdo löytyä mis-
tään. Otsikkoja viime kuukausilta maailmalta: Ruokapula uhkaa Aasiassa �,6 
miljardia ihmistä. �8 naista kuoli jauhojonossa Pakistanissa. Oxfam varoittaa 
Itä-Afrikan kuivuuskatastrofista. Etiopia pyytää ruoka-apua yli kuudelle mil-
joonalle. Nälkä hidastaa 200 miljoonan lapsen kasvua. Tallinna aloittaa peru-
noiden ja polttopuiden jaon vähävaraisille. 

Ja toisaalla: Maapallo lämpenee. Suomessa talvi lyhenee jopa kaksi 
kuukautta.

Mitä tekemistä köyhyydellä, nälänhädällä ja ilmaston lämpenemisellä on 
toistensa kanssa? Paljonkin. Maapallon lämpeneminen merkitsee sitä, että Poh-
joisilla arktisilla alueilla vuoden keskilämpötila saattaa kohota jopa +�5 astetta, 
Uudella Seelannilla +2 astetta, ja esimerkiksi Ateenassa kesällä voi olla jopa 
+50 asteen helteitä. Ääri-ilmiöt yleistyvät, ei vain helteet ja kuivuudet vaan 
tulvat, hirmumyrskyt ja maanvyörymät. Keskimäärin maapallon lämpötila 
nousisi 5,5 astetta. Se merkitsisi valtavia seurauksia ekosysteemille. Metsäpalot 
lisääntyvät kaikkialla. Merenpinta nousee. Jäätiköt sulavat. Viljasadot piene-
nevät nykyisillä maanviljelyalueilla. Makeasta vedestä tulee puute. Seuraava 
maailmansota käydäänkin ehkä puhtaasta vedestä.

Mitä tämä merkitsee meille suomalaisille? Ehkä voimme viljellä entistä use-
ampia kasveja entistä pohjoisemmassa. Vesivaroistamme tulee öljyn veroinen 
aarre, joka houkuttelee pakolaisia maailman kuivilta alueilta.

Ekologiassa kaikki liittyy kaikkeen. Ruokapula koettelee sekä kehitys-
maiden ihmisiä että rikkaiden maiden köyhiä. Köyhien maiden viljelijät ovat 
joutuneet ahdinkoon mm. sen takia, että suuret kansainväliset yhtiöt ovat 
kahmineet itselleen yksinoikeuden siemenviljan ja lannoitteiden myyntiin. 
Samaan vyyhteen kuuluu geenimuunneltujen elintarvikkeiden kauppaami-
nen tavallisia halvemmalla. Niiden seurauksista ei tiedä kukaan.

Näissä oloissa tärkeä ratkaisu olisi lähiruoka. Ääni lähiruuan puolesta ko-
hoaa hieman yllättävältä taholta: Ranskan-kirjeenvaihtaja Helena Petäistö on 
Suomen Kuvalehden kolumneissaan kertonut, että paikallista ruokaa on ylei-
sesti myynnissä jopa Pariisissa, mutta Suomessa markettien hyllyt pursuvat 
kaikki samanlaista tuontiruokaa. Silva Paananen puolestaan kysyi Helsingin 
Sanomien yleisönosastossa 4.9.09: ”Miksi johtava suomalainen työpaikka-
ruokailuyritys yritti pakottaa minua syömään vietnamilaista kalaa ja tarjosi 
elokuussa jälkiruuaksi purkkimangorahkaa? Miksi iso suomalainen hotelli-
ketju tarjosi minulle elokuussa aamiaisella eksoottisia (mutta raakoja) hedel-
miä, mutta ei suomalaisia vadelmia, mustikoita ja herukoita?” Missä vika? 
Ihmisen tulisi syödä ruokaa, jota tuottaa hänen jalkojensa alla oleva maa. 
Emme voi kylliksi painottaa omassa maassa tuotettuja elintarvikkeita, jotka 
ovat lähtöisin oloissamme kokeilluista ja menestyvistä kasveista ja eläimistä 
- maatiaisista!

Aune Kämäräinen

Pääkirjoitus

Maailman nälkä ja lähiruoka         
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Maatiaisen mainio 20-vuotisjuhla

V anhassa Pauligin huvilassa, nykyisessä Nuor-
ten luontotalossa Helsingin Töölössä lähellä 
Sibelius-monumenttia avautui kaunis kyntti-

länäkymä kutsumaan Maatiaisen jäseniä juhlimaan yh-
distyksen 20-vuotista taivalta. Vanhan talon viehättävään 
miljööseen oli katettu kasvisruokaa: ohrapiirakoita, pa-
pusalaattia, puutarhan kasvispiirakoita ja suussa sulavan 
pehmeänmakuista nauriskeittoa. Lähestulkoon oli kaikki 
luomua ja maatiaista, ja juhlaväki skoolasi lasillisella 
kuplivaa kuusenkerkkäjuomaa.

Lasit kädessä päästiin oitis kuulemaan MTT:n erikois-
tutkijan, kasvigeenivarakoordinaattori Merja Veteläisen 
upeaa juhlapuhetta maatiaisten arvosta, säilyttämisestä ja 
kansainvälisestä ulottuvuudesta. Juhlapuhuja painotti maa-
tiaiskansalaisjärjestön tärkeyttä yhteistyökumppanina Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:lle. Maatiaisen 
jäsenkunta muodostaa tärkeän yhteisön, joka säilyttää arvo-
kasta geeniperimää tuleville sukupolville.

Herkuttelun välipalana Papu Pirtolan lauluyhtye Ehivai-
ja lauloi kalevalaisia kansanrunoja. Ilta kului nopeasti, eikä 

läheskään kaikkien läsnä olleiden muisteloita heidän maa-
tiaisuransa vaiheilta ehditty kuulla. Onneksi kuitenkin kuu-
limme, mitä uunituoreilla syyskokouksen juuri valitsemilla 
kunniajäsenillä Anja ja Pentti Alangolla oli kerrottavanaan 
täydeltä kahdelta vuosikymmeneltä maatiaiselämää. Anja 
Alanko kertoi yhdistyksen synnystä ja alkuvaiheista ja esitti 
kiitoksensa tärkeille perustajajäsenille ja muille Maatiaisen 
työhön osallistuneille.

Pentti Alanko kertoi säilyttäneensä kaikki Maatiaisen 
lehdet alusta lähtien, sillä lehden jutut eivät vanhene, vaan 
niihin voi palata vuosienkin jälkeen. Esimerkkinä hän kertoi 
otteita muutamista erityisen kiinnostavista otsikoista vuosien 
varrelta ja näytti esimerkkejä jo loppuunmyydyistä nume-
roista ja ensimmäisistä vaatimattomista lehdyköistä.

Niin kului Maatiaisen vuosijuhla ja pian 20 ensimmäis-
tä maatiaisvuotta ovat ohi. Tulevaisuuden kasvinjalostuk-
sen, luomuviljelyn ja hyvinvoinnin turvaavat ilmastonmuu-
toksen kourissa toivottavasti jälleen maatiaiset.

Maija Manninen

Juhliva maatiaisväki täytti Nuorten luontotalon 24.10. On päästy skoolausvaiheesaan (kuusenkerkkämehu).
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M aatiaisen juhliessa 20-vuotista taivaltaan 24.�0.2009 
juhla polkaistiin käyntiin jo päivällä Pasilan pääkir-
jastossa Helsingissä pidetyssä seminaarissa. Illalla 

juhlittiin Nuorten luontotalossa.
Puheenjohtaja Timo Rantakaulio toivotti kirjaston auditorion täyttä-

män väen tervetulleeksi. Osa oli tullut varta vasten esitelmiä kuuntelemaan, 
mutta oli joukossa kirjastoon muuten poikenneita, jotka huomasivat jota-
kin jännittävää olevan tapahtumassa. Ilmari Majurin kyyttölehmä, sonni ja 
vasikka kirjaston edessä puistossa olivat hyvänä mainoksena tapahtumalle. 
Sonni vei kärryissä halukkaita pienelle ajelulle. Yhdistyksen johtokuntaa 
istui pöydän takana paneelissa, ja Pertti Pyhtilä piti tarjolla kirjoja ja sie-
meniä. Perustajajäsenet Anja ja Pentti Alanko muistelivat yhdistyksen al-
kutaipaletta. Pentin säilyttämä ensimmäinen Maaatiainen-lehti, jossa oli 
vain neljä sivua, herätti ansaittua huomiota.

Kyytöt pääosassa
Maatiaisen päiväjuhlassa 
Pasilan kirjastossa

Ilmari Majuri kyyttövasikoineen oli suuri vetonaula 
Maatiaisen päiväjuhlassa Pasilan kirjastolla.

Ilmari Majurin 
kyyttösonni herätti 
huomiota ajeluttaes-
saan ihmisiä Pasilan 
kirjaston edustalla 
Maatiaisen päivä-
juhlan yhteydessä. 
(Kuva: Tiina Notko)
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Kyytöt, Miina Äkkijyrkän kohtalo

Koska tapahtuma oli omistettu maatiaiseläi-
mille, oli Miina Äkkijyrkkä itseoikeutettuna 
esiintyjänä. Miina panee yleisöön aina vipinää, 
ja hänen ehdottamaansa yhteislauluun ”Jäi toi-
set aamulla nukkumaan” yhtyivät kaikki täysin 
rinnoin. Kuultiin Miinan elämästä ja nautako-
kemuksista. Samana päivänä julkistettiin vierei-
sessä Messukeskuksessa Kirjamessuilla hänestä 
kertova kuvateos Miina.

Tämä on merkkivuosi Miinan elämässä. 
Tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun hän hank-
ki Helvi Tossavaisen kyyttökarjan ja tuli aloit-
taneeksi kyyttöjen pelastamisen Suomessa, ja 
hän itse täyttää 60 vuotta. Toki lehmät olivat 
Miinan elämässä läsnä alusta alkaen, olihan 
äiti tarkkailukarjakko, joka kulki eläinlääkäri-
en mukana ja tunsi lehmät perusteellisesti. Mii-
nan syntymäpäivä, 2.7.�949, oli päivä, jolloin 
Hankasalmen maatalousnäyttelyn yhteydessä 
päätettiin lakkauttaa Itä-Suomen karjayhdistys 
– koska kyyttöjä ei enää ollut! Oliko se kohta-
lo? Miinan kiinnostus maatiaiselämään ja -eläi-
miin johti siihen, että hän opiskeli ensin Ypä-
jän hevostalousoppilaitoksessa ja myöhemmin 
karjakoksi. Hän osasi myös muotoilla puukolla 
puukalikasta lehmiä. Taide tuli eläinasiaan rin-

nalle yhtä tärkeänä. Natalia-lehmä oli hänen hankkimansa ensim-
mäinen nauta. Se esiintyi myöhemmin Matti Kassilan elokuvassa-
kin. Sydänsurujen vuoksi Miina oli menettämässä elämänhalunsa 
ja ajatteli viimeisenä elinpäivänään vielä katsella lehmiä. Siihen 
masennus sitten jäikin. Miina tapasi �977 Kalle Maijalan, josta tuli 
Euroopan geenipankkiyhdistyksen puheenjohtaja. Maijala on Mii-
nan mukaan ratkaiseva henkilö Suomen kyyttöjen säilyttämisessä. 
�97� oli Roomassa perustettu alkuperäiskarjojen säilytysyhdistys. 
Englannin Real Breed Association on myös tehnyt paljon asian 
eteen. Miinalta kuulimme, että kyyttö ei alkuaan ollut nupo, vaan 

Ensimmäinen Maatiainen - tämä Pentti Alangon 
säilyttämä kappale on hieman rispaantunut - ei 
ollut suuren suuri, vain neljä sivua. 
(Kuva: Anika Michelson)

gg Maatiaisen perustajajäsenet ja nyt myös 
kunniajäsenet Anja ja Pentti Alanko. Pentin kädes-
sä ensimmäinen Maatiainen-lehti vuodelta 1989.

Miina Äkkijyrkkä kertoi nautahistoriastaan. Mukana kyyttöjen kasvattaja 
Jouko Helander, joka sai kyyttöinnostuksensa alkuaan juuri Miinalta.
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vielä �900-luvun alussa vain 2% kyytöistä oli sarvetto-
mia. Nupous on jalostuksen tulos.

Miina heräsi �977 ihmettelemään, missä ovat Suomen 
kyytöt? Niitä osoittautui silloin olevan tuskin 50. Tuohon 
aikaan kyyttöjen puolesta puhui maassamme vain kaksi ih-
mistä. Kalle Maijala ja Miina Äkkijyrkkä. �984 saatiin varat 
geenipankin sihteerin viran perustamiseksi Suomeen. Siihen 
tuli Juha Kantanen. Tänään kyyttöjä on 450, Miinalla itsel-
lään �9. Tulevaisuus näyttää huonolta, sillä hän on saanut 
Helsingin kaupungilta häädön Skatan tilaltaan.

Miina muistuttaa, että hänen ollessaan �980-luvulla 
Maatalousministeriön nauta-asiantuntijana päätti ministeriö 
- ja päätös on kirjattu kokouspöytäkirjaan – että Helsingin 
kaupungin omistamalle Haltialan tilalle hankitaan Suomen 
karjaa. Sitä ei ole koskaan hankittu, tilalla on Herefordeja.

Miinalla on hauska teoria kotimaisten lehmärotujemme 
synnystä. Kukin heimo on jalostanut naudan näköisekseen 
ja vallitseviin luonnonoloihin. Lapin lehmä on valkoinen, 
mutta sen turpa, silmänympärykset, sorkat ja utareet ovat 
mustat: sääsket eivät tuppaa mustaan pintaan niin helposti. 
Länsi-Suomen ruskea lehmä on rauhallinen ja ylpeä kuin 
itse pohjalaiset. Itä-Suomen kyyttö on iloinen, vikkelä, itse-
päinen ja utelias kuin savolaiset ja karjalaiset. Sen maito on 
sakeaa ja hyvin juustoutuvaa. Samaa todisti paikalla ollut 
kyytönkasvattaja Jouko Helander, joka osti ensimmäisen 
kyyttönsä juuri Miinalta.

Miina paljasti vielä, että hänellä on ollut kiinnostusta 
myös kanoihin, hän on jalostanut ”tilhen näköisen”, mus-
tahelttaisen kanalajin – ne ovat rauhallisia luonteeltaan 
eivätkä noki toisiaan kuten muut kanat helposti tekevät.

Nauta-asia sai arvoisensa päätöksen, kun Ilmari Ma-
juri ilmestyi paikalle vasikka mukanaan. Tämä söpöliini 
(siis vasikka) ei yhtään ujostellut olla suuren joukon pai-
jattavana ja huomion kohteena.

Mitä löytyi Mustialan vintiltä?

Maatiaisten maailma on uskomattoman monimuotoinen, 
todisti tilaisuudessa puhunut HAMK:n Mustialan maa-
talousoppilaitoksen opettaja Annika Michelson. Hän 
toimii ammattikorkeakoulun ympärisöaineiden verkko-
opettajana, vetää kurssia maatiaiseläimistä ja -kasveista, 
ja parhaillaan hänellä on työn alla projekti, jossa hän 
vertailee suomalaisten ja suomensukuisten kansojen 
maatiaisia muihin. 

Pasilassa Annika näytti valikoiman ”Mustialan vintil-
tä” löytämiään kuvia, joissa esiintyy maatiaiseläinten kir-
joa laidasta laitaan �800-�900-lukujen vaihteesta. Saimme 
nähdä kadonneita kotimaisia lehmärotuja kuten ”hämäläi-
sen kartanolehmän”, saaristolehmän ja Lapinlehmän ns. 
B-kannan, joka oli ruskea, valkopäinen ja valkosukkainen 
– sitä kutsuttiin myös Lapin punaiseksi.. On ollut myös har-

maapilkullinen Lapin lehmä – kenties sukua Viron sinihar-
maalle ”merenlehmälle”?

Mitä kotimaisiin hevosiin tulee, olemme jo menettä-
neet Hämeen hevosen ja Karjalan hevosen, joista on vain 
vähäisiä tietoja. Lampaiden maatiaisrodutkin ovat muut-
tuneet. Kainuunharmaksessa on ollut sarvekkaitakin. Uusi 
tuttavuus oli ”nyylylammas”, joka oli pikkukorvainen tai 
korvaton. Sitä esiintyy Virossakin. Maatiaisvuohilla olivat 
uuhetkin alun perin sarvekkaita.

Suomessa on ollut useita alalajeja pohjoiseurooppalais-
ta maatiaissikaa: länsisuomalainen ”luppakorva”, Savossa 
ja Karjalassa pidetty kirjava ”pirtasika” ja Pohjois-Suomen 
sika. Karjalan maatiaiseläimistä on niin paljon hävinnyt 
siksi, että evakkoon lähdettäessä otettiin mukaan tärkein 
eli lypsykarja, ei sikoja, lampaita eikä kanoja. Hämmäste-
limme pitkäkarvaisia maatiaissikoja, joiden karvoista villan 
kanssa kehrättiin lankaa, josta tuli mainioita kintaita. Ne ei-
vät vettyneet kuten villakintaat, vaan vesi valui niistä läpi, 
ja ne sopivat siten hyvin talvinuotan vetoon. Järvialueella 
sanottiinkin, ettei tyttö voinut mennä naimisiin ennen kuin 

Pommi oli paksukarvainen maatiaissika 1900-luvun alusta. 
Kuvan löysi Annika Michelson Mustialan ullakolta.

Sianharjaskinnas 
Virosta. Entisajan 
pitkäkarvainen 
maatiaissika 
tuotti harjaksia, 
joita yhdistämällä 
lampaan villaan 
voitiin neuloa 
vaikka kintaiksi. 
(Kuva: Annika 
Michelson)
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hän oli oppinut tekemään miehelleen si-
ankarvakintaat.

Annika on kierrellyt naapurimaissa 
niin idässä kuin lännessä maatiaiseläi-
miä jäljittämässä. Näimme hämmästyt-
tävän kuvasarjan rajantakaisen Karja-
lan ja Arkangelin oblastin maatiaisista. 
Yhteistä Venäjän syrjäkylien maatiais-
eläimille oli, että ne suhtautuvat aivan 
pelotta vieraisiin – se on merkki siitä, 
että niiden kanssa on seurusteltu ahke-
raan. Viron maaseudun kätköissä on 
vielä paljon kartoittamattomia eläimiä. 
Eräs Viron maatiaiskana munii vaalean-
vihreitä munia – toinen vastaava löytyy 
vain Etelä-Amerikasta. Näimme kuvia 
Viron maatiaiskaneista, -kissoista ja ke-
syistä kyhmyhanhista. Tummaa maati-
aismehiläistä etsitään. Viron maaseudun 
kissat ovat pitkä- ja tuuheakarvaisia. 
Kissa kuuluu ”kalustoon” ei vain ko-
deissa vaan kirjastoissa ja luostareissa-
kin. Siperian kissa ei ole koskaan ollut 
Siperiassa, vaan on tuotu Neva-joelta. 
Annika muistutti, että kaikille tuttu oma 
maatiaiskissamme on oikeastaan aivan 
tutkimaton. Hän haluaa selvittää, ovatko 
norjalaisen metsäkissan juuret kenties 
Värmlannin suomalaismetsissä! Sinne 
�600-luvulla muuttaneet savolaiset var-
maan veivät kissansa mukanaan.

Maatiaisviljat ovatkin jo oman 
messunsa aihe. Annika palautti mie-
liin Kyrön, Vammalan ja Savitaipaleen 
mustakauran, Savitaipaleen Ensi-ru-
kiin, Heinävaaran juhannusrukiin ja 
Lahden seudulla viljellyt maatiaisohra- 
ja vehnälajikkeet.

Aune Kämäräinen

Annika Michelson on tutkinut Suomen ja 
naapurimaiden maatiaiseläimiä. Kuvassa 
vilkas ja ketterä suomenvuohi. (Kuva 
Annika Michelson)

I sokonnantatarta (Bistorta officinalis, aik. B. major, Persicaria bistorta, 
Polygonum bistorta) ei kasva Suomen luonnossa alkuperäisenä, vaikka 

sen siitepölyä onkin tavattu Mäntsälän Majurinsuon kerrostumista. Nykytietä-
myksen mukaan isokonnantatar on meillä silti luonnonvarainen, mutta toden-
näköisesti alkuperältään muinaistulokas (arkeofyytti) eli se on tullut Suomeen 
ihmistoiminnan myötävaikutuksella noin �600-luvun alkuun mennessä. Se kas-
vaa nimittäin täysin kotiutuneena Loimaalla vanhan Huovintien lähellä lähteen 
reunalla ja on nykyään rauhoitettu. Myös Ruissalossa kasvaa isokonnantatarta, 
mutta siellä se on todennäköisesti viljelyjäänne myöhemmältä ajalta. Muualta-
kin Suomesta sitä tavataan vanhoista puistoista ja puutarhoista paikoin laajoiksi 
kasvustoiksi levinneenä. Alkuperäisenä luonnonvaraisena sitä tapaa meitä lähin-
nä Baltian maissa ja Itä-Karjalassa.

Isokonnantatar on kukkiessaan noin metrin korkuinen. Vaikka se on luon-
nossa kosteiden lettosoiden, lähde- ja rantaniittyjen kasvi, viljeltynä se menes-
tyy monenlaisilla paikoilla. Erityisen hyvin se näyttää viihtyvän multavassa 
savimaassa puolivarjoisella paikalla. Tummanvihreät, alta sinertävät lehdet 
muodostavat tiiviin, maata peittävän kasvuston, josta tanakat, hyvin pystyssä 
pysyvät kukkavarret kohoavat. Kasvi kukkii kesä-heinäkuussa pitkään pienin 
vaaleanpunaisin kukin, jotka ovat tiheissä tähkäkukinnoissa.

Vaikka isokonnantatar onkin vanhoissa puutarhoissa paikoin levinnyt 
isoiksi kasvustoiksi, sen leviämistä puutarhassa ei tarvitse pelätä. Siementaimia 
ei näytä syntyvän eikä juurakon kasvukaan ole haitallisen nopeaa. Isokonnanta-
tar on todellinen maatiaiskasvi, sillä se ei kaipaa erityistä hoitoa eikä uudelleen 
istuttamista. Ja tyylikäskin se on somine, pönäköine kukkatähkineen.

Maatiaisperenna

Isokonnantatar
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Uusi viljelykasvi ruokohelpi

Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) 
on maassamme luonnonvaraisena 
kasvava monivuotinen heinäkasvi, 
jota on viime aikoina alettu myös 
viljellä. Se voi kasvaa luonnonti-
lassa �,5-2 m, viljeltynä jopa �-4 m 
korkuiseksi. Kiemurtelevan maavar-
tensa avulla kasvi leviää tuuheiksi 
kasvustoiksi. Harmaanvihreät lehdet 
ovat leveitä, litteitä, veitsen terää 
muistuttavia. Röyhy on tiheä ja ku-

kinnot kurottuvat sivuille pikkuvarsien päähän. Ruokohelpi 
kasvaa pohjoisella pallonpuoliskolla alueella, joka ulottuu 
noin Oulun korkeudelle, etelässä Ranskaan ja Sveitsiin. Suo-
messa sitä tavataan kaikkialla pohjoisinta Lappia lukuun ot-
tamatta. Se kasvaa useimmiten järvien lähellä sekä kosteilla, 
avoimilla paikoilla. Kasvaessaan ruokohelpi sitoo hiilidiok-
sidia varteensa ja etenkin juuriinsa. Parhaimmillaan ruoko-
helven viljelyssä maaperään sitoutuu enemmän hiiltä kuin 
ilmaan vapautuu. Ruokohelpeä käytetään rehuna ja energi-
antuotannossa. Rehukäyttöön jalostetut lajikkeet ovat Palaton 
ja Chieflton, joissa on tavallista vähemmän alkaloideja. Niitä 
suositellaan vain lihakarjalle. Ruokohelven ravintoarvot ovat 
huonommat kuin timotein ja ruokonadan. Energiakäyttöä 
tutkitaan Pohjoismaissa. Muualla maailmassa ruokohelpeä 
käytetään vain rehuna.

Energiatuotantoon tarkoitettua ruokohelpeä viljellään 
energialaitoksille sopimustuotantona. Ensimmäinen sa-
donkorjuu tehdään kahden vuoden päästä kylvöstä. Helpi 

korjataan keväällä kuloheinänä, jolloin sato on yhtä suuri 
kuin kasvukaudella, mutta pelto kantaa varmemmin ko-
neita ja sadon korsipitoisuus on suuri. Hehtaarilta ruoko-
helpeä saadaan energiaa noin �0 MWh. Ruokohelpi on 
kevyttä tavaraa. Sitä kannattaa kasvattaa vain alle �00 km 
päässä voimalasta.

Ruokohelpeä on tutkittu myös turvetuotannon valuma-
vesien suodattajana. Siitä voidaan valmistaa paperia: siitä 
saadaan lyhytkuituista selluloosaa, joka sopii hienopaperin 
valmistukseen.

Suomessa ruokohelpeä viljellään nykyisin yli 20 000 
hehtaarilla. Siitä saatava energia vastaa teoreettisesti 20 000 
omakotitalon energiantarvetta. Tällä hetkellä ruokohelpi-
energian käyttö on vielä vähäistä, se on samaa luokkaa kuin 
tuulivoimalla tuotettavan energian määrä. Viljelijälle ruoko-
helvestä tulee tuottoa suunnilleen saman verran kuin rehu-
viljasta. Ruokohelven viljelijä saa normaalit maataloustuet, 
tukialueesta riippuen 500-600 euroa hehtaarilta. Ruokohel-
ven etuja viljelijälle on vähätöisyys. Kun viljelmää ei kyn-
netä joka vuosi, vesiin valuu tavallista vähemmän ravinteita. 
Syväjuurisena helpi myös parantaa maaperän rakennetta: se 
kuohkeuttaa maata ja multapitoisuus lisääntyy. �0 voimalaa 
maassamme polttaa ruokohelpeä. Suurin helven käyttäjä on 
Vapo. Uusia viljelysopimuksia solmitaan vuosittain noin 
500. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on asettanut 
tavoitteeksi, että Suomessa olisi vuonna 20�5 satatuhatta 
hehtaaria ruokohelpiviljelyssä.

Puutarhurille tutumpi helpi on ruokohelven sukulai-
nen, juovikaslehtinen koristekasvi viiruhelpi (Phalaris 
arundinacea ´Picta´).

(HS 20.4.2009 ja Wikipedia)

Ruokohelpi saattaa 
olla tulevaisuuden 
energiakasvi.

Luonnonkantaa useammin istutuksissa tapaa isotäh-
käistä ja runsaskukkaista ‘Superba’-lajiketta, joka sekin 
on ollut viljelyssä jo ainakin �900-luvun alusta lähtien. 
Isokonnantatar on ollut terveen kasvin perikuva, mutta 
valitettavasti viime aikoina lehtiin on levinnyt eräs laik-
kuja aiheuttava sieni (Ramularia bistortae), todennäköi-
sesti ulkomaisten tuontitaimien mukana saapuneena. Se 
ei kuitenkaan ole kasville kovin haitallinen myöhäisen 
esiintymisensä takia.

Hyvän kuvauksen isokonnantattaren käytöstä puu-
tarhassa saa lukea Riku Kasterinteen Kodin kukkastar-
ha -kirjasta (4. p., �950): “Käytetään etupäässä isoissa 
käytävien varsien sekaistutuksissa tai istutetaan isohkoon 
ryhmään hiukan varjoisalle, hyvämultaiselle, hikevälle 
paikalle. Sievä saniaisten välissä kasvaessaan tai pu-
ronvarrella kivien ja kurjenmiekkojen äärellä. Istutetaan 
vahvaan multaan, jolloin kukkii kiitollisesti. Annetaan 
olla kauan samalla paikallaan, jolloin kehittyy monivar-
tisemmaksi.”

Monen muun maatiaiskasvin tapaan isokonnantatartakin on 
kasvatettu alun perin lääkekasvina (Radix Bistortae) sekä myös 
ravintokasvina sen laajalla, Brittein saarilta Itä-Aasiaan asti ulot-
tuvalla esiintymisalueella. Juurta on käytetty ravintona Venäjäl-
lä ja Siperiassa ja Brittein saarilla varhaiskevään vihanneksena. 
Käärmemäisesti, usein S-kirjaimen muotoisesti mutkittelevassa 
juurakossa (ruotsiksi kasvi onkin ormrot, käärmejuuri) on run-
saasti parkkiaineita sekä myös tärkkelystä ja valkuaista. Venä-
jällä juurista tehtyjä valmisteita on ollut apteekeissa saatavilla 
(ainakin oli vielä neuvostoaikana). Myös Toivo Rautavaara 
kirjassaan Miten luonto parantaa mainitsee isokonnantattaren 
juurta käytetyn pitkällisen ripulin, ientulehduksen ja muiden 
suun ja nielun limakalvojen tulehdusten hoitoon. 

Isokonnantatar on yhä suosittu perenna Keski-Euroopassa, 
samoin kuin sen sukulaislajit kapeatähkäinen verikonnantatar 
(B. ampelixaulis) ja meilläkin toisinaan nähty, koko kesän kukki-
va matalakasvuinen vuorikonnantatar (B. affinis).

Pentti Alanko

Maatiaisperenna

Pikkupaloja



Mukulakirveli  (Chaerophyllum bulbosum L.)

Mukulakirveli on kotoisin Keski- ja Kaakkois-Euroopas-
ta, missä sitä on vanhastaan viljeltykin. Etelä-Venäjällä se 
tunnetaan pellavan rikkakasvina. Suomessa mukulakirveliä 
tavataan harvinaisena viljelyjäänteenä, lähinnä Helsingin ja 
Turun liepeillä. Laji on kaksivuotinen ja kasvaa noin �,5 m 
korkeaksi. Näöltään se muistuttaa sukulaisiaan kuminaa tai 
koiranputkea. Sarjakukinnot koostuvat pienistä, valkoisista 
kukista ja lehdet ovat jakautuneet lukuisiin pikku lehdyköi-
hin. Varsi on punatäpläinen ja juurimukula parin sentin mit-
tainen, pyöreähkö, väriltään harmahtavan ruskea.

Idänkirveli (Chaerophyllum prescottii DC.) 

Idänkirvelin luontaista levinneisyysaluetta ovat Pohjois-Ve-
näjä ja Siperia. Suomessa idänkirveliä kasvaa paikoitellen 
Kuusamossa ja Kemin Lapissa, minne se on levinnyt ennen 
ensimmäistä maailmansotaa Venäjältä tuodun viljan muka-
na. Etelä-Suomessa idänkirveliä tavataan harvinaisena tulok-
kaana ratapihoilla ja myllykentillä. Idänkirvelin viljelyä ko-
keiltiin ainakin Norjassa ja Suomessa �800- ja �900-lukujen 
vaihteessa. Sen syötävä juuri on suurempi kuin mukulakir-
velin, ja Pohjois-Venäjällä sitä on kerätty luonnosta tuoreena 
tai kuivattuna syötäväksi.

Idän- ja mukulakirveli ovat lähisukulaisia; toisi-
naan niitä pidetään saman lajin rotuina. Ulkonäöltään 
ne muistuttavat toisiaan suuresti, mutta idänkirveli on 
yleensä eteläistä serkkuaan matalakasvuisempi jääden 
50 – �00 cm:n korkuiseksi.

Idänkirveli on kaksi- tai monivuotinen ja yleensä kas-
vi kuolee kukittuaan. Idänkirvelin mukulamainen juuri 
tarvitsee mekaanista ärsytystä kehittääkseen kukkavarren. 
Luonnossa tästä huolehtivat jyrsijät, joille mehevät muku-
lat maittavat hyvin. Venäjällä lajia esiintyy aroilla, jokiran-
noilla, tienvierillä ja kiusallisena viljojen rikkakasvina.

Maku jalostuu talven mittaan

Kirvelit viihtyvät kevyessä, multavassa hiekkamaassa. 
Siemenet on parasta kylvää syksyllä, sillä ne vaativat 

kylmäkäsittelyn itääkseen. Keväällä taimet harvennetaan 
8-�0 cm välein. Ensimmäisenä kesänä kasvit jäävät vaa-
timattoman kokoisiksi ja lehdet kuihtuvat jo heinäkuus-
sa. Tällöin juuret voidaan nostaa ja valikoida suurimmat 
talouskäyttöön, pienimmät lisäystä varten.

Siemenmukulat istutetaan syksyllä 4-5 cm:n syvyy-
teen noin 8 cm:n välein. Seuraavana vuonna juuret kehit-
tyvät huomattavasti suuremmiksi kuin siemenistä lisättä-
essä. Mukulakirveli viljellään kaksivuotisena, mutta 
idänkirvelin mukuloiden voi antaa kasvaa kokoa � – 4 
vuotta.

Syötäviksi aiotut juuret säilytetään kellarissa kos-
teassa hiekassa. Niitä ei kannata käyttää vielä alkusyk-
systä, sillä maku kehittyy talven kuluessa ja on par-
haimmillaan vuodenvaihteesta eteenpäin. Molempien 
kirvelien makua kuvataan pähkinämäiseksi, miedosti 
aromaattiseksi. Ossian Lundenin Köksväxtodling-kir-
jassa vuodelta �9�9 suositellaan mukulakirveliä syötä-
väksi suolavedessä keitettynä ”au naturel” voin kera, 
muhennoksina tai keitoissa.

Mukulakirvelin viljelyä on tutkittu viime vuosikymme-
ninä Ranskassa. Siellä on myös jalostettu mukulakirvelilajik-
keet ’Altan’, ’Vega’ ja ’M4.�0’. Mukulankirvelin siemeniä 
on ollut myynnissä verkkokaupassa www.magicgarden-
seeds.com.

Merikaali (Crambe maritima L.)

Merikaali kuuluu Suomen alkuperäiseen lajistoon. Luon-
taisena sitä kasvaa ainoastaan eteläisen ulkosaaristomme 
kivikko- ja sorarannoilla. Merikaali on komea, monivuoti-
nen, tukevavartinen ja runsaasti haarova kasvi. Luutamai-
sesti haaroittuneet kukinnot pienine valkeine kukkineen 
nousevat 50 - 70 cm:n korkeuteen.

Merikaalia on viljelty �700-luvun lopulta lähtien, lä-
hinnä Englannissa ja Keski-Euroopassa. Suomessa tämä 
parsan veroinen vihannes on jäänyt tuntemattomaksi, 
vaikka sitä kehutaan erittäin hienon makuiseksi. Merikaa-
lista käytetään ravinnoksi varhain keväällä kehittyvät ver-
sot, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi pitkänomaisista, 
mehevistä lehtiruodeista.

Jos satut luonnossa liikkuessasi löytämään mukulakirvelin tai 
merikaalin, ota siemeniä talteen! Käsissäsi voi olla arvotavaraa, 
joka johdattaa sinut vihannesherkkujen maailmaan.
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Vanhoja vihanneksia



Merikaalin kasvatus vaatii 
kärsivällisyyttä

Merikaali tarvitsee syvämultaisen ja lämpimän 
kasvupaikan, johon on hyvä antaa kunnollinen 
kompostilannoitus istutusta edeltävänä vuonna. 
Merikaalia lisätään helpoimmin juurenpaloista, 
joiden tulisi olla sormenpaksuisia ja noin �5 cm 
pitkiä. Juuripistokkaat säilytetään talven yli kel-
larissa kosteassa hiekassa ja istutetaan mahdolli-
simman aikaisin keväällä niin, että juuren yläpää 
jää 2-� cm:n syvyyteen. Rivi- ja taimivälien mi-
tat riippuvat siitä, miten pitkäikäiseksi viljelmä 
aiotaan. Vähimmillään riviväli saa olla 60 cm ja 
taimiväli 50 cm, mutta jos kaalimaa perustetaan 
�0 – �5 vuodeksi, on otettava huomioon, että jo 
viisivuotiaina taimet ovat halkaisijaltaan � – �,5 
m. Taimiväliä pitäisi silloin olla saman verran, ja 
rivien välissä � m tilaa.

Siemenestä lisättäessä ensimmäinen kasvu-
kausi kuluu taimikasvatukseen, toisena keväänä 
taimet siirretään lopulliselle kasvupaikalleen ja 
vasta kolmantena keväänä korjataan ensimmäinen 
sato. Merikaalin siemen itää hitaasti ja usein epä-
tasaisesti. Kylvöön kannattaa käyttää ainoastaan 
edellisen vuoden siementä, sillä vanhemmat tus-
kin enää itävät.

Kesäkuussa merikaalin runsaasti haarovia 
versoja harvennetaan ja vain �-2 vahvinta versoa 
jätetään. Maata harataan ja poutakausina suositel-
laan kastelua suolavedellä, jonka sanotaan paran-
tavan makua. Kukkavarret poistetaan heti niiden 
ilmaannuttua, jos halutaan mahdollisimman run-
sas versosato. Tosin kukkavarret ja kukinnot ovat 
nekin aivan syötäviä. Ruotsalainen Åke Truedsson 
kehuu niitä pehmeiksi ja maukkaiksi, parsakaalin 

tapaan kiehautettuina tai gratinoituina.
Lokakuussa leikataan kuihtuneet lehdet pois ja kasvien tyvelle 

tuodaan noin �5 cm:n löyhä hiekka- tai multakerros keväisten ver-
sojen valkaisemiseksi. Maan jäädyttyä pannaan päälle vielä lehtika-
tetta, joka poistetaan keväällä heti lumen sulettua. Satoa päästään 
korjaamaan, kun ensimmäiset lehdenkärjet työntyvät esiin katteen 
alta. Versot leikataan noin �5 – 20 cm:n mittaisina. Nuorista taimista 
voidaan korjata satoa 2-� viikon, vanhoista 4-5 viikon ajan. Korjuun 
päätyttyä kate poistetaan ja merikaaleja lannoitetaan kompostilla. 
Samat juurakot säilyvät tuottokykyisinä vähintään 5-�0 vuotta.

Hyötäminen

Merikaalia voidaan myös hyötää talvisaikaan sisätiloissa. Hyötöä 
varten juurakot nostetaan loka-marraskuussa ja säilytetään kella-
rissa kosteassa hiekassa. Hyödettävät juurenpalat saavat olla noin 
7-8 cm:n pituisia.

Hyötö tapahtuu pimeässä �2-�5 °C:n lämpötilassa. Juuret si-
joitetaan lähekkäin ja peitetään kevyellä, kostealla maakerroksella. 
Uusien versojen kasvuun kuuluu 5-6 viikkoa, jona aikana juuria kas-
tellaan reilusti muutaman kerran.

Merikaalia käytetään tuoreena tai keitettynä parsan tapaan. 
Sitä voidaan tarjota muhennoksena tai keitettynä voisula-, tomaat-
ti- tai kermakastikkeen kera tai salaattina majoneesilla höystettynä. 
Versot eivät kestä säilytystä; muutamassa päivässä ne nahistuvat 
ja tulevat kitkerän makuisiksi.

Merikaalista on saatavana englantilaista lajiketta ’Lily White’. 
Siemeniä on ollut myynnissä ainakin seuraavissa verkkokaupois-
sa: www.victorianursery.co.uk, www.davesgarden.com ja www.
magicgardenseeds.com.

Leena Lindén M
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Merikaalin ulkoinen olemus kertoo, että se todella on kaali.  
(Kuva Leena Lindén)

Kukkiva merikaali elementissään karulla merenrannalla. 
(Kuva Leena Lindén)
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T oimiston kuulumisia voisi aivan yhtä hyvin olla 
nimeltään siemenmyymälän kuulumisia, sillä 
osoitteessa Stenbäckinkatu 8 Helsingin Töö-

lössä on myös siemenmyymälä. Syyskylvettäviä siemeniä 
ja muita siemeniä saapui siemenpakkaamoomme Turun 
lääniin röykkiökaupalla ja niitä saatiin toimistollekin. Tuo-
reista väinönputken siemenistä leviää ilmoille viehättävän 
huumaava tuoksu. Jätin hetkeksi yhden siemenpussinipun 
pöydän vierelle pysyäkseni virkeänä ja iloisena. Kiitokset 
kaikille kerääjille! Keräyskausi jatkuu ja siemeniä voi lähet-
tää jouluun asti tai tuoda toimistolle.

Siementen syyskylvöjä ja siemenhankintoja stratifioi-
taville siemenille voi ja kannattaa tehdä edelleen. Strati-
fionti eli kylmäkäsittely tarkoittaa sitä, että joidenkin kas-
vien siementen lepokausi täytyy katkaista ennen kuin se 
itää. Monet meistä jo ehkä tietävätkin, että kylvöaikaa voi 
pidentää marras-joulukuuhun kattamalla maan ja merk-
kaamalla paikan kepeillä, jolloin se löytyy hangen altakin. 
Ainakin biodynaamikot tykkäävät tehdä kylvöjään vielä 
joulunpyhinäkin tällä konstilla.

Toimistosta voi siementen lisäksi ostaa kirjoja, maati-
aiseläinaiheisia pinssejä, Marja-Liisa Pitkärannan jouluka-
lentereita, joulukortteja ja tunnelmallisia, ekologisia kynt-
tilöitä. Muistakaa ystäviänne ja perhettänne ekologisilla 
lahjoilla. Saatavilla on edelleen muutamia ainutlaatuisen 
Maatiainen -lehden numeroita ja vuosikertoja. Vuosil-
ta 2003, 2004,2005, 2007 ja 2008 voitte edelleen saada 
täyden vuosikerran. Onko lähipiiriinne syntynyt pienokai-
nen jonakin noista vuosista? Maatiainen lehden kaikissa 
numeroissa on juttuja, jotka eivät vanhene. Ne kestävät 
aikaa ja välittävät tietoa uusille sukupolville.

Jos olette saaneet sähköpostitse viestiä Maatiaisen toi-
mistosta, se tarkoittaa sitä, että tiedossamme on voimassa 
oleva sähköpostiosoitteenne. Muussa tapauksessa voitte 
kernaasti ilmoittaa nämä tietonne, jos haluatte saada joskus 
tietoja tapahtumista tai muista tärkeistä asioista. Jos olette 

mielestänne saaneet liikaa postia Maatiaisesta, kannattaa 
siitäkin ilmoittaa.

Voimavaramme ovat edelleen niukat, vaikka allekir-
joittanut onkin aloittanut 18.8 työt Maatiaisen toiminnan-
johtajana. Titteli on yhtäkaikki uljas, vaikka palkka on vaa-
timaton. Seuraan tässä tehtävässä lukuisia maineikkaita 
edeltäjiä, joista kunniamaininnan ansaitsee syyskokouk-
sen 20-vuotisjuhlassa kunniajäseneksi nimetty Anja Alan-
ko. Siispä toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan tekemään 
tapahtumia, pitämään kursseja ja luentoja. Monet ovat 
tehneetkin aloitteita, ja niistä versoo kaikenlaista. Ideoin-
ti-ilta kantoi runsaan sadon ja vanhatkin ideat kaivettiin 
esiin naftaliinista. Yksi tällainen on maatiaispellon perus-
taminen. Siitä tulee mahdollisesti oma ideointipäivänsä-
kin ja mahdollisesti saamme tähänastisista kaavailuista 
tietopaketin nettisivuillemme. Kiinnostuneiden kannattaa 
silmäillä myös uutta toimintasuunnitelmaa, joka myös on 
tarkoitus saada nettisivuille.

Tammikuussa tunnelmoidaan orvokkien johdolla, 
ja niiden maailmaan meidät ohjaa tunnettu Maatiaisen 
kunniajäsen MMM Pentti Alanko. Lisäksi katsellaan 
puutarhakuvia tarkoituksena kehittyä itsekin puutarha-
valokuvauksen saralla. Tule mukaan inspiroitumaan. 
Ehkäpä kuvaat itsekin ensi vuonna puutarhasta ja luon-
nosta kuvia, joita katselemme seuraavana talvena yh-
dessä Maatiaisen viihtyisissä toimitiloissa. Helmikuuksi 
on kaavailtu lehmäpäivää vietettäväksi Lopella kyyttöjen 
seurassa toisen maatiaiseläimen poristessa kattiloissa. 
Kevätpuolella on tiedossa jälleen härkäpavun teemapäi-
vä ja kasveja jaetaan. Sitä ennen ilmestyy kuitenkin uusi 
siemenluettelo.

Siemenpakkaamon uusi sähköpostiosoite on 
siemen@maatiainen.fi.

      
 Maija Manninen

Toimiston kuulumisia



Kiitokset 
siementen kerääjille!

Yhdistys etsii edelleen sopivaa kohdetta ensi vuoden perinnemaisemaksi. 

Jäseniä pyydetään lähettämään ehdotuksia kirjeitse tai sähköpostitse Maa-

tiaisen toimistoon tämän vuoden loppuun mennessä. Toivomme ehdotuk-

sen liitteeksi kuvamateriaalia. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan eri vaih-

toehdoista ja nimeää vuoden 2010 perinnemaiseman. 

Maatiaisen laatimat perinnemaisemakriteerit ovat perustana valittaessa 

sopivaa kohdetta. Lisää aiheesta ja perinnemaisemista Maatiainen lehdessä 

2/2009 sekä yhdistyksen kotisivuilla www.maatiainen.fi.

Ehdota Maatiaisen 
Vuoden perinnemaisemaa 2010!
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S iemeniä on tullut runsaasti ja ilokseni olette tänä syksynä olleet hy-
vissä ajoin liikkeellä. Viime vuonna pahin ruuhka osui juuri joulun 

alle, jolloin kodin joulusiivous jäi hieman vähemmälle! 
Muuten olo on ollut kuin jouluna, lähes päivittäin postilaatikosta on 

löytynyt toinen toistaan mielenkiintoisempia, rapisevia paketteja.
Tärkeitä ja arvokkaita ovat tietysti kaikki vanhaa kantaa olevat 

“maatiais”kasvien siemenet. Näiden kantojen ylläpitäminen ja lisääminen 
on Maatiaisen tärkeä tehtävä. On tullut huonepalsamia 60 vuoden takaa, 
Aino-mummon kosmoskukkaa �950-luvulta, isotähtiputkea Tampereelta, 
Näsikallion puiston vanhasta kasvustosta, rusko- ja tiikerililjan itusilmuja 
ja monia, monia muita.

Iloisia yllätyksiä ovat olleet lajit, joista ei ole pitkään aikaan (tai 
ehkä koskaan) ollut siemeniä luettelossa, esimerkiksi särkynytsydän, 
ruusu- tilli- ja vuoripioni, ahomansikka, sinivaleunikko, tuoksuorvokki, 
nuokkuhelmikkä ja muita.

Myös aina yhtä suosittua ilmasipulia on tullut runsaasti, Heinävedeltä, 
Lohjalta, Koskelta, Hämeenlinnasta ja monesta muusta suunnasta. Ehkäpä 
se ei ensi keväänä lopu kesken kuten usein on käynyt.

Kiitos myös Teille, jotka olette jaksaneet kirjoittaa tarinoita kasvien 
taustasta. Niitä on ollut mukava lukea. Todella isot kiitokset kaikille 
kerääjille!

Ja Te, joilla siemenpussit ja -nyssykät vielä ovat kaapissa tai uunin 
päällä: toivon että saisin ne ennen joulua!

 Hyvää loppuvuotta ja joulun odottelua
    Siemenryhmän puolesta 

Pirkko Kukkola



BMOL ry:n ja Äidinkielen opettajain liiton vetämänä. Projekti on suun-
nattu perusopetuksen ja toisen asteen koulujen opettajille ja opiskelijoille 
ja se toteutetaan kouluissa biologian ja maantieteen sekä äidinkielen ja kir-
jallisuuden opettajien johdolla, mutta tavoitteena on myös muiden oppiai-
neiden osallistuminen siten, että oppilaat ryhmissä tai luokittain tutkivat 
omaa kulttuuriympäristöään valitsemastaan näkökulmasta. Näin myös 
maahanmuuttajaoppilailla on projektin myötä tilaisuus tutustua omaan, 
uuteen ympäristöönsä.

Maatiainen?

Myös Maatiainen on ilmoittautunut mukaan – noin 60 yhteisön kanssa 
– kulttuuriympäristökampanjaan ja allekirjoittaa Topeliuksen päivänä 
�4.�.20�0 seuraavan julistuksen: 

”Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt haluamme toimia Suomen yhtei-
sen kulttuuriperinnön arvostuksen lisäämiseksi. Vaalimme samalla arki-
sen elinympäristömme sisältämiä arvoja asukkaiden elämän laadun tur-
vaamiseksi, rikastuttamiseksi, nuorten ja lasten minuuden rakennuspuiksi 
sekä tulevien sukupolvien hyödyksi ja iloksi.

Koska vain valveutunut ja laaja kansalaismielipide voi ajanoloon turva-
ta yhteisen kulttuuriperintömme sisältämät monimuotoiset arvot, pyrimme 
järjestöinä toimimaan kiinteässä yhteistyössä valistaaksemme kansalaisia 
ja vaikuttaaksemme tehokkaasti päättäjiin. Vain siten uskomme voivamme 
siirtää kansakunnan kulttuuriperinnön ja -ympäristön seuraaville sukupol-
ville mahdollisimman eheänä ja toimivana.

Me allekirjoittaneet järjestöt katsomme, että Suomen kulttuuriperin-
nön vaaliminen on jo perustuslakimme antamana velvoitteena tärkeä osa 
kansalaistoimintaa. Siksi sitoudumme kulttuuriperinnön vaalimiseen ja 
sen kestävän käytön edistämiseen kukin oman järjestömme puitteissa ja 
toimialalla ja tarvittaessa voimavaramme yhdistäen.”
Tampereen Eväitä -seminaariin 26.9.2009 osallistuivat Maatiaisen 
edustajina puheenjohtaja Timo Rantakaulio, päätoimittaja Aune 
Kämäräinen ja hallituksen jäsen Pertti Pyhtilä. Timo Rantakau-
lio käytti yhdistyksemme puheenvuoron arvokkaassa tilaisuudessa, 
jossa tervehdyspuheen piti JOY20�0-kampanjan suojelija Jorma 
Ollila: 

”- - - perinnemaisema, kulttuurimaisema (yhdellä tavalla kulttuuri-
ympäristö) on se kokonaisuus, jonka me oman elämisemme tuloksena 
jätämme jälkipolville oman kerroksemme siihen lisäten. Kutakin su-
kupolvea ei tulisi siis arvioida vain sen mukaan miten se on kohdellut 
luonnonympäristöään vaan myös nimenomaan millaisella tavalla se 
vaalii kulttuuriympäristöään ja millaisen oman jäljen, kerroksen se 
jättää jälkeensä. Tästä syystä nyt avattava kampanja on poikkeuk-
sellisen tärkeä. Me tarvitsemme laajaa, ruohonjuuritasolla toimivaa 
aktiivisuutta perinteisen kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Toisaalta 
tarvitaan tietoisuuden kohottamista, jotta sekä julkinen että yksityi-
nen päätöksenteko voisi kohota valveutuneemmaksi kuin mitä men-
neiden vuosikymmenien aikana on ollut asianlaita. Moni virhe olisi 
voitu välttää, mikäli oikeanlainen kansalaismielipide olisi voinut olla 
tukemassa terveempää perinteiden kunnioittamisen ja uudisrakenta-
misen tasapainoa.”

Maatiainen mukana 
JOY 2010-
kampanjassa

V uonna 20�0 järjestävät kymme-
net kansalaisjärjestöt Suomen 
Kotiseutuliiton johdolla Kult-

tuuriympäristökampanjan, jonka mottona on 
”JOY Jokaisen Oma Ympäristö” ja joka ke-
hottaa näkemään, ymmärtämään ja toimimaan 
kulttuuriympäristön hyväksi: ”NÄE - Katso 
ympärillesi ja havaitse: Mistä kulttuuriympä-
ristösi muodostuu? Luonnosta, rakennuksista, 
ihmisten työstä, ihmisistä. YMMÄRRÄ - Opi 
lukemaan kulttuuriympäristöäsi ja ymmärrä, 
mitä se Sinulle kertoo. TOIMI - Kerro kulttuu-
riympäristösi sanoma muille. Suojele ja vaali 
ympäristöäsi. Vaikuta siihen, että muutoksissa 
huomioidaan historialliset ja kulttuuriset ar-
vot.”

JOY-kampanjan tavoitteena on nostaa 
kulttuuriympäristön arvostusta, parantaa 
kulttuuriympäristöä vaalivien järjestöjen, 
viranomaisten, yritysten ja muiden tahojen 
yhteistyötä sekä muodostaa kansalaisten ja 
järjestöjen toimintaverkosto. JOY-kampan-
jaan mukaan ilmoittautuneet yhteisöt järjes-
tävät kampanjan merkeissä omia tapahtumia, 
toimintoja, hankkeita tai koulutuksia vuoden 
20�0 aikana. Yhteisöt voivat myös tuottaa ai-
heeseen liittyvää aineistoa, esimerkiksi julkai-
suja tai artikkeleita tiedotusvälineille.

Mistä olet?

Koulujen kulttuuriympäristöprojekti 2009–
20�� otsikolla ”Mistä olet?” on jo alkanut 
Biologian ja maantieteen opettajien liitto 
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Pikkupaloja
Lopuksi Ollila nosti esille Britannian mallin, ”jossa pääosin 
henkilöjäsenyyteen perustuva National Trust huolehtii lä-
hes 4 miljoonan jäsenensä keräämän ja lahjoittaman tuen ja 
4�000 vapaaehtoistyöntekijän avulla suuresta joukosta maan 
merkittävimpiä kulttuuriympäristökohteita.” Tällaisen kult-
tuuriympäristörahaston myöntämän apurahan turvin myös 
Maatiainen voisi varmasti olla entistä aktiivisemmin maati-
aiskasvien, -eläinten ja perinnemaisemien asialla!

Tampereella puhui lisäksi mm. tekniikan tohtori Aija 
Staffans Teknillisestä korkeakoulusta Paikallisuudesta suun-
nitteluarvona, erikoistoimittaja Erkki Toivanen, Suomen 
Kulttuuriperinnön Tuki ry:stä otsikolla Valtakunnalliset koh-
teet vaarantuvat – toimivatko kansalaisjärjestöt? ja Lasten ja 
nuorten puutarhayhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva-Maija 
Bergholm Lasten ja nuorten puutarhakulttuurikeskuksesta. 
Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Kalle Luoto kehotti 
adoptoimaan monumentin. Kampanjan koordinaattori, Suo-
men Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Lasse Saressalo esitteli 
kymmeniä hyviä ideoita JOY-osaprojekteiksi ”itse kunkin 
sovellettaviksi” – niitä mukailemalla esim. Maatiaisen paikal-
lisryhmät voisivat hyvin kehitellä omat JOY-tapahtumansa. 

Pertti Pyhtilä

Lisätietoja?

Sekä Tampereen seminaarin esitelmät että JOY20�0-kam-
panjan uutiset ja tapahtumat löytyvät sen omilta kotisivuil-
ta: www.joy2010.fi sekä Wikipediasta ja Facebookista.

Kortteja voi tilata Ulla Toropaiselta, Haaposillantie 5, 82�80 Tolosenmäki, puh. 050-408 5968. 
Kortit maksavat 2,50.  Hinta sisältää kirjekuoren.

Myytävänä maatiaiseläinaiheisiä joulukortteja

M
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Missä kotimainen ruoka?

Soisin alan suomalaisten toimijoiden kiinnittävän 
ruokaturvallisuuden lisäksi huomiota kestävään 
kehitykseen: on täysin kaupunkilaisjärjen vastaista 
kuljettaa vietnamilaista kalaa suomalaiseen lounas-
pöytään aikoina, jolloin jokaisen pitäisi kantaa kor-
tensa kekoon luonnon puolesta ja jolloin suomalai-
set kalastajat taistelevat elinkeinonsa puolesta.

Yhtälailla järjetöntä on kuskata Suomeen eksoot-
tisia hedelmiä, joiden oikeaa makua Suomessa ei edes 
päästä maistamaan, koska saamme hedelmät eteem-
me joko raakoina tai pilaantuneina. Minne olemme 
hylänneet ymmärryksen tyytyä peruselintarvikkeissa 
vuodenajan herkkuihin?

Ulkosuomalaisena olisin Suomen-matkallani 
halunnut syödä kotimaisia marjoja. Hotellin tarjoi-
lijan mukaan ketjun käytännön mukaisesti kesällä 
tarjotaan tuontihedelmiä, ja marjat tulevat ohjel-
maan vasta syystalvesta – pakastettuina!

Marjanpoimintakin voisi olla nykyistä isompi 
bisnes maaseutuväestöllemme, jos hotelliketjut ja 
vaikkapa työpaikkaruokailua hoitavat ketjut sekä 
kauppa aloittaisivat vastuullisemman ostotoimin-
nan ja ennen kaikkea alkaisivat luottaa kotimaisen 
tarjonnan herkullisuuteen ja turvallisuuteen. 

(Silva Paananen HS, 4.9.2009)



M aatiaisen vuoden 2008 perinnemaisema, 
Mäki-Ketalan tila Alastarossa, on osoit-
tautunut ikivanhaksi kulttuurimaisemaksi 

ja ihmisen asuinpaikaksi. 
Mäki-Ketalan isäntäväki Ulla ja Juhani Toroska kir-

joittivat allekirjoittaneelle viime kesänä:

”Onko sinulle kuppikivet/ kuppikalliot ( uhri- tai kultti-
paikat) tuttuja? Tästä talon takaa löydettiin kolmelta eri 
kalliolta yhteensä ainakin n.�00 kuppia. Museoviraston 
tutkija Leena Koivisto kävi ne toteamassa ja tuumasi, että 
ohhoh! Rautakaudelta näiden arvellaan olevan. Hakamaita 
hän piti varsin mielenkiintoisena paikkana ja vähän koko 
aluettakin, hän arveli hautakumpujakin niissä olevan.”

Minulle tuli tilaisuus käydä katsastamassa löytöjä syyskuus-
sa, kun olin liikkeellä Satakunnassa. Ulla Toroskan kanssa 
kävelimme läpi kaikki paikat, joissa kuppikiviä oli löydetty. 
Osa oli itse asiassa ollut talon väen tiedossa aikaisemminkin, 
sijaitsivathan ne aivan talon lähistöllä silokalliolla. Kallios-

sa on useita 5-�0 cm läpimittaisia, sileiksi hiottuja, selvästi 
ihmisen tekemiä syvennyksiä. Ne ovat jonkinlaisina riveinä 
tai muodostelmina. Lähellä on myös jokin epämääräinen, sy-
vän uurteen reunustama kuvio, josta on vaikea päätellä, onko 
se luonnonmuoto vaiko ihmisen aikaan saama. Noin puolen 
kilometrin säteellä oli vielä kaksi löytöpaikkaa, joita voitiin 
epäillä kuppikivikallioiksi, ja sieltähän kuppeja löytyi lisää, 
kun kalliota peittänyt sammal, multa ja karike poistettiin.

Museovirasto valistaa nettisivullaan:

”Kuppi- eli uhrikivet yhdistetään yleisesti maanviljelyksen 
alkamiseen, mutta kivien tarkkaa ikää on vaikea arvioida. 
Kuppikivien alkuperäinen käyttötarkoitus on todennäköi-
sesti liittynyt hedelmällisyys- ja teurastusriittien ohella 
vainajien muistamiseen. Uhripaikat sijaitsivat usein asu-
musten lähellä, joten kuppikiviäkin tavataan usein vanhoil-
ta asuinpaikoilta. Osa kuppikivistä on voinut olla käytössä 
vielä �800-luvun lopulla, jolloin niiden käyttö on liittynyt 
esimerkiksi sairauksien parantamiseen.

Kuppikivet on helppo tunnistaa pyöreistä kuppimai-
sista syvennyksistä, joiden läpimitta vaihtelee 5-8 cm: n ja 
syvyys �-5 cm:n välillä. Joissakin kivissä uhrikuoppia on 
vain muutama, toisissa useita kymmeniä.

Rapolan lähiympäristössä kuppikiviä on jäljellä kolme. 
Hirvikallion kalmiston yhteydessä olevan kuppikiven lisäk-
si niitä on nähtävissä myös Sääksmäen kirkolle johtavan 
tien varrella sekä Voipaalan pellolla.”

Aune Kämäräinen

Mäki-Ketalan mailla muinaisasutuksen merkkejä

Emäntä Ulla Toroska 
esittelee Mäki-Ketalan 
kuppikiviä. Esiintymät 
ovat kaikki lähellä talon 
pihapiiriä. Uteliaat 
lehmät tulevat nekin 
katsomaan

Kuppikivet ovat 5-10 cm halkaisihaltaan ja 2-3 cm syvyisiä.
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Niin kauan, kuin on ollut kotieläintaloutta, on ollut myös paimenkulttuuria. 
Siitä on tietoja muinaisesta Egyptistä ja Assyriasta, Kaukoidästä, antiikin 
Roomasta ja Kreikasta ja tietenkin Euroopasta.

Kotieläimet olivat tärkeitä ruuan, lannoitteen ja vaatetuksen tuottajia. 
Mutta ne laidunsivat usein luonnon helmassa, jossa niitä vaanivat monet 
vaarat. Eläin saattoi joutua eksyksiin tai varas vei sen tai se jäi petojen saa-
liiksi. Tai eri omistajien eläimet sekoittuivat toisiinsa tai tekivät pahojaan 
naapurien mailla. Aidattuja laitumia ei ollut. Siispä oli laitettava paimen 
eläimistä huolehtimaan.

Kotieläimet tarvitsivat kaitsijaa

Kotieläinten kesyttäminen tapahtui varhain. Lähi-Idässä ruvettiin nautoja, aa-
seja ja mehiläisiä pitämään kotieläiminä 7000 vuotta e.a.a. Noin 5000 vuotta 
e.a.a. kesytettiin puhveli, kana ja kyyhkynen, hevonen ja kameli. Vetoeläimiä 
alettiin valjastaa vaunujen ja maataloustyökalujen eteen työhön. �000 vuotta. 
e.a.a. alettiin eläimiä käyttää hyväksi taistelussa, sodankäynnissä ja metsäs-
tyksessä: mm. hevosia ja koiria. Samoihin aikoihin tulivat hanhet ja ankat ko-
tieläinten joukkoon. �000 vuotta e.a.a. alkoi kameli- ja hevospaimentolaisuus 
Arabiassa ja Euraasiassa sekä poropaimentolaisuus Pohjois-Euraasiassa.

Kaikki kotieläimet tarvitsivat huolenpitoa ja kaitsentaa. Tarvittiin 
tähän työhön sopivaa ja halukasta väkeä, paimenia.

Ketkä olivat paimenia?

Paimenen työ ei kuulunut koskaan halu-
tuimpiin, vaikka Lähi-Idän kansoilla pai-
mentolaisuus oli elämäntapa. Raamatun 
monet henkilöt omistivat vuohi- ja lam-
maslaumoja. Jahve kehotti Abrahamia 
uhraamaan poikansa Iisakin mutta esti 
sen viime hetkellä – pojan tilalla uhrattiin 
vuohi. Myöhemmin tapaamme Abrahamin 
laumoineen Mamren tammistossa, jossa 
hän sai pöytävieraakseen kolme enkeliä. 
Juutalaisilla oli tapana sälyttää kansan 
synnit erityisen ”syntipukin” niskaan, 

”Mä kutsuin Herttaa 
ja Helunaa…”
Kadonneen paimennusperinteen jäljillä

Akseli Gallen-Kallela maalasi Paanajärven 
paimenpojan 1892 Karjala-innostuksen 
vallassa. Paimen, ehkä 12-vuotias poika, 
puhaltaa tuohitorveensa metsälaitumella. 
Selässä on eväskontti. Hän on sytyttänyt 
nuotion joko kypsentääkseen eväitään 
tai houkutellakseen lehmiä savulle hyttysiä 
pakoon. (Detalji, Timo Martin - Douglas Sivén: 
Akseli Gallen-Kallela, elämäkerrallinen rapsodia. 
Watti-Kustannus Oy 1984)

Sikopaimen on vienyt laumansa tammenterhoja 
syömään. Kuva veronalaisesta kirjasta Tacui-
num Sanitatis in Medicina, 1300-luvulta.

Paimentorvia Taalainmaalta 1800-
luvulta. Torvet tehtiin lampaiden, 
vuohien ja lehmien sarvista.

Paimenkalikat olivat eräänlaisia viestika-
puloita tai muistitikkuja, joihin merkittiin 
paimennusvuorot.
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joka sitten ajettiin erämaahan. Daavid oli pai-
menpoika, joka surmasi pelkällä lingolla vastus-
tajansa, suuren Goljatin. Israelilaisten vaeltaessa 
Egyptistä kohti luvattua maata he unohtivat Ju-
malan ja rakensivat kultaisen vasikan ryhtyen 
palvomaan sitä. Paimenet, jotka kaitsivat yöllä 
laumaansa kedolla, olivat ensimmäisiä, joille ker-
rottiin Jeesuksen syntymästä. Kristusta verrattiin 
uhrieläimeen, joka tapettiin syntisten puolesta. 
Jeesus käytti itsestään vertausta hyvä paimen, 
joka jättää koko lauman etsiäkseen yhden eksy-
neen lampaan. Kristillisessä taiteessa tuli tunne-
tuksi kuva karitsaa olallaan kantavasta paime-
nesta. Jeesus kertoi vertauksen tuhlaajapojasta. 
Tämä joutui halveksuttuun sikopaimenen työhön, 
kunnes palasi katuvana kotiinsa. Juutalaisten ja 
myös muhamettilaisten uskonto kieltää sianlihan 
syömisen ”saastaisena”. Jeesus ajoi pahat henget-
kin sikalaumaan. Miksi siis Lähi-Idässä kuitenkin 
kasvatettiin sikoja? Selitys täytyy olla, että niitä 
kasvatettiin myyntiin: sianliha oli roomalaisten 
tärkeä ravintoaine.

Kreikan tarustossa esiintyy jopa prinssejä ja 
prinsessoja, jotka paimensivat isänsä karjaa. Sel-
lainen oli esim. Paris, jolle jumalattaret antoivat 
vaikean tehtävän valita heistä kaunein. Valinnalla 
oli tuhoisat seuraukset, se johti Troijan sotaan. 
Zeus-jumala muutti itsensä komeaksi sonniksi 
vietelläkseen Europa-neidon.

Keskiajan Euroopassa paimennettiin lehmä-
, vuohi- ja lammaslaumoja. Paimen saattoi olla 
koko kylän yhteisesti pestaama; hänelle maksettiin 
palkkaa sen mukaan, kuinka monta eläintä hänen 
vastuullaan oli kustakin talosta. Harvaan asutuilla 
seuduilla eläinten omistajat järjestivät paimenen 

oman perheen piiristä. Paimeneksi pan-
tiin usein nuori tyttö tai poika – melkein 
lapsi – tahi vanhempi, sairaalloinen 
ihminen, joka ei pystynyt muuhun työ-
hön. Vaikka paimenen työ oli tärkeä ja 
vastuu suuri, paimenia vähäteltiin ja hal-
veksittiin. Paimen kuului yhteiskunnan 
hierarkiassa alimpaan kastiin. Kukaan 
ei halunnut naittaa lastaan paimenelle. 
He menivätkin keskenään naimisiin ja 
paimenen ammatti periytyi perheissä ja 
suvuissa.

Suomalaisissa kansanrunoissa mai-
nitaan, miten kertoja oli lapsena paime-
nessa ja miten köyhää ja surkeaa se oli. 
Kullervo paimensi isäntänsä Untamon 
karjaa metsälaitumella. Kun ilkeä Unta-
mon emäntä oli leiponut kiven eväslei-
vän sisään ja Kullervo katkaisi veitsen-
sä siihen, hän raivostui ja ajoi korven 
karhut lehmien sijasta emännän pihaan. 
Lemminkäisen Pohjolan-retkellä esiin-
tyy ”märkähattu karjapaimen”, sokeakin 
kaiken lisäksi, ja hän syöksee ”vesikyyn 
läpi Lemminkäisen syämmen, vatsan 
kautta”, ja tämä vaipuu Tuonelan jokeen. 
Toisaalta lyyrisissä kansarunoissa ja –
lauluissa paimenelämää kuvataan idylli-
seksi ja iloiseksi vaikkakin yksinäiseksi. 
Paimen kuunteli lintujen laulua ja karjan-
kellojen kilkatusta ja puhalteli torveensa. 
Hän ei päässyt sunnuntaina toisten tavoin 
kirkkoon, mutta piti metsää kirkkonaan 
ja humisevia puunrunkoja urkuina.

Paimenen työt

Keski-Euroopan alppiseuduilla paimen 
vuohi-, lammas- tai lehmälaumoineen 
oleskeli vuoriniityillä pitkiäkin aiko-
ja, jopa koko kesän. Hän asui majassa, 
ja paikalla saattoi olla karjasuojiakin. 
Hänen työnään oli lypsäminen, voin 
kirnuaminen tai juuston valmistus. 
Eläinten omistajat toivat hänelle sään-
nöllisesti ruokaa ja veivät samalla pois 
valmistuneet tuotteet. Joskus, paimenen 
päästessä alas laaksoon käymään, hän 
otti selkäänsä maidolla täytetyn säiliön: 
kävellessä hölskyvä maito tuli samalla 
kirnutuksi, ja laaksoon saavuttaessa voi 
oli valmista. Vuoriniittyjen karjan laitu-

Hyvä paimen,
Vatikaanin museo, 
varhaiskristillinen veistos 
300-luvulta.

Egyptiläinen paimen seinämaalauksessa 5. dynastian 
ajalta 2400 e.a.a. Sakkarasta Ti-nimisen henkilön hau-
dasta. Paimen vie lehmiä joen yli.

Unkarilaisia paimenen 
koukkusauvoja, joiden 
päihin on veistetty oi-
naan pää.

Tanskalainen paimen neuloo. Kuva 1800-luvulta. 
Lammaspaimenet neuloivat yleisesti silloin, kun lauma ei 
vaatinut huomiota.
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melle laskeminen ja syksyinen kotiin tulo oli suuri juhla, jolloin kellot 
kaikuivat ja lehmät koristeltiin kukkaseppelein – tämä tapa on vieläkin 
paikoitellen voimassa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Paimenen tärkeä työ oli pitää lauma koossa ja ohjata se sinne minne oli 
tarkoitus. Eläimiä ei saanut päästää vieraille alueille eikä tekemään tuhoa 
pihoissa ja puutarhoissa. Pedot tuli pitää loitolla. Jos paimen oli alaikäi-
nen, hänen mahdollisuutensa karkottaa susia tai karhuja olivat vähäiset. 
Koska paimenella ei yleensä ollut aseita, pedot voivat yllättää. Koiria pi-
dettiin apuna paimennuksessa. Paimenta ei asetettu korvausvelvolliseksi, 
jos peto tappoi eläimen. Paimen esti eläimiä joutumasta vaaran paikkoihin 
kuten kallionjyrkänteille tai soille. Hän piti huolen, että eläinten sorkat ja 
kaviot olivat kunnossa ja leikkasi niitä tarpeen mukaan. Hän typisti teräviä 
sarvia, etteivät eläimet vahingoittaisi toisiaan tai ihmisiä. Hän katsoi, että 
kellokkailla oli kellot kaulassa.

Lammaspaimenta pidettiin Saksassa muita paimenia arvokkaam-
pana. Jalostettiin lampaiden paimennukseen erikoistunut Schäfer eli 
saksanpaimenkoira. Unkarin paimenkoira puli on myös lammaspaimen. 
Englannin lyhytjalkainen corgi on lehmäpaimen, joka mahtuu juokse-
maan nautojen mahan alitse. Hyvä paimenkoira ei ole kova haukku-
maan, sillä äänekäs haukku voisi säikyttää lauman. Tanskan ja Pyreneit-
ten isokokoiset paimenkoirat pystyvät karkottamaan susiakin.
Sikopaimenen työ menneiden vuosisatojen Euroopassa oli tärkeä, sillä 
siat olivat vielä aika villejä ja tekivät paljon tuhoa karatessaan. Sikojen 
parasta ravintoa olivat tammenterhot, ja kukin talo piti tarkoin huolta, 
ettei sen tammistoon päässyt naapurin sikoja – niitä ajettiin silloin pois 
”kuin vierasta sikaa”. Suomen laissa oli vielä äskettäin Ruotsin val-
lan ajalta unohtunut pykälä ”sikojen päästämisestä terhometsään”.

Kylän karjan yhteispaimennusta harrastetaan vielä nykyäänkin mo-
nissa maissa, esim. Venäjällä. Se on kätevää, koska yhdellä perheellä 
saattaa olla vain �-2 lehmää tai muutama lammas. Paimen kokoaa lau-
man aamulla: kunkin talon eläimet liittyvät omasta pihastaan joukkoon, 
kunnes koko lauma viedään laitumelle. Paimen voi kulkea jalan tai rat-
sailla. Hänellä on eväät mukanaan. Illalla lypsyajan lähestyessä hän tuo 
eläimet laumana kylään, ja kunkin talon eläimet osaavat hyvin poiketa 

Pustan kaivolla 
Unkarissa 1900-luvun 
alussa. Paimen on 
vienyt nautakarjan 
kaivolle juomaan.

M
aatiainen 4/2009

�7

Kotieläinten koko on kasvanut sitten keskiajan. 
Kuvassa mustalla Länsi-Ruotsin keskiaikaisia koti-
eläimiä verrattuna nykyisiin (valkoisella).

tutusta portista kotiin. Myös hanhia paimenne-
taan joillakin seuduilla. Historia tietää jossakin 
päin Eurooppaa kanojakin paimennetun. Un-
karista kerrotaan paimenkoirien jopa hoitaneen 
hanhiparven laiduntamista itsenäisesti, ilman 
ihmisen apua. Lapin porokoirat ovat poromie-
hen välttämätön apu tokan kokoamisessa ja kul-
jetuksessa.

Paimen sai entisaikoina palkkansa kaksi ker-
taa vuodessa, Yrjönpäivänä keväällä ja Martin-
päivänä syksyllä. Silloin loppui maatalousvuosi 
ja paimen voi sanoutua irti työstään ja hakea 
uutta pestiä. Saksassa yhteispaimenen valinta 
oli niin tärkeää, että se tapahtui kaupungin raa-
din ja pormestarin toimesta. Tavallisesti paimen 
pestattiin vuodeksi kerrallaan, mutta tunnetaan 
myös 4, jopa �0 vuoden pestejä. Paimen sai osan 
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palkastaan tuotteina, ruoka-aineina ja vaatteina. Hän sai myös 
pitää omia eläimiään laumassa, se oli jopa suotavaa. Paime-
nen arvostus oli suuri, pelättiin tilannetta, että kylästä tulisi 
”paimeneton”. Joissakin maissa oli kielletty ottamasta nuoria 
miehiä paimeniksi – syynä mainitaan paheksuttu taipumus 
eläimiin sekaantumiseen.

Paimenen varusteet
Pohjoismaissa kävi karja yleisesti metsälaitumilla. Silloin 
saattoi paimentaminen koko kesän olla perusteltua petojen 
vaaran takia. Ainakin karjan keväisen laitumelle laskemisen 
aikaan, jolloin eläimet villiintyivät ulospääsystä ja saattoivat 
särkeä aitoja tai juosta suonsilmäkkeeseen, oli paimenen 
läsnäolo tärkeää. Lapset saattoivat juosta paimenessa pal-
jasjaloin, pieni eväslaukku mukanaan. Aikuisella paimenel-
la oli kontti tai reppu, joka sisälsi evästä ja suolaa. Vyöllä 
riippui puukko ja yhteispaimennuksessa ”paimenkalikka” 
– se oli talojen järjestämässä vuoropaimennussysteemissä 
oltermannin sauvaa muistuttava viestikapula, joka kertoi, ke-
nen vuoro oli paimentaa ja kuka oli velvollisuutensa tehnyt. 
Paimenella saattoi olla nuijamainen tai koukkupäinen sauva 
karjan ohjaamiseksi tai petojen hätistelemiseksi ja taitavas-
ti nahkanauhoista punottu ruoska. Paimensauvassa voi olla 
rautaisia renkaita, joiden helinä myös ohjaili laumaa. Paime-
nella oli tuohi- tai sarvitorvi merkinantovälineenä. Paimen-
torvet olivat yksinkertaisia eikä niillä juuri voinut soittaa. 
Siitä huolimatta taitavat paimenet kuten inkeriläinen Teppo 
Repo, soitteli paimentorvillaan kauniita sävelmiä. Akseli 
Gallen-Kallela on kuvannut maalauksessaan tuohitorveen 
puhaltavan Paanajärven paimenpojan. Keski-Euroopassa on 
paimenilla ollut säkkipillejäkin.

Unkarissa ja Karpaateilla, jossa laumoja paimennettiin 
ulkosalla jopa vuoden ympäri, paimen pukeutui lämpimästi 
suureen lammasnahkaiseen viittaan. Sadetta vastaan hänellä 
oli ruohoviitta. Saksassa ollaan aina pidetty univormuista, ja 
�800-luvulla suunniteltiin jopa paimenille oma virka-asu.

Tanskassa oli tavallista, että paimen teki karjan kait-
sennan ohessa jotakin käsityötä, lammaspaimen esim. 
neuloi. Paimenen eläintuntemus oli suuri. Hän joutui an-
tamaan ensiavun sairaalle eläimelle tai lopettamaan sen 
ja auttamaan poikimisessa. Monesti paimenta pidettiin 
taloissa eläinlääkärin korvikkeena.

Taikuutta ja nostalgiaa
Karjan kaitsentaan sisällytettiin romantiikkaa ja nostalgiaa 
tämän luonnonläheisen, rauhallisen elämänmuodon takia. 
Antiikin Kreikassa puhuttiin ”Arkadian paimenista”, jotka 
viettivät leppoisaa elämää laumoineen vuoriniityillä ja saat-
toivat kohdata tarumaisia luonnonhenkiä sileenejä, fauneja 
ja nymfejä tai itsensä metsänjumalan Panin. Roomalaiset 
tunsivat käsitteen ”paimenidylli” ja runoilivat siitä. Euroo-
pan romantiikan aikana �700-luvulla esiintyi taiteessa pai-

menelämään liittyviä ”pastoraaliaiheita” niin kirjallisuudes-
sa, maalaustaiteessa kuin musiikissakin. Herrasväen tyttäret 
saattoivat pukeutua ”paimentytöiksi” sauvoineen, lierihat-
tuineen ja kuljettaa karitsaa silkkinauhassa. Tämä oli leikkiä 
eikä mitenkään vastannut oikeaa, raskasta paimentyötä.

Vanhat elokuvat ovat kuvanneet romanttista paimen-
elämää, esim. Teuvo Tulion vuonna �9�9 ohjaama Unelma 
karjamajalla. Hollywood-elokuvien keskeinen lajityyppi oli 
lännenelokuva cowboyneen. Ratsastavat karjapaimenet oli-
vat niissä reipasta, karskia sakkia, joka oli myös naisväen 
mieleen. He ajoivat suuria karjalaumoja preerioiden halki 
karjanmyyntipaikoille taistellen intiaaneja, rosvoja ja luon-
nonvoimia vastaan. Viimeinen cowboyelokuva (vaikka lam-
paiden paimennuksesta tässä oli kyse) on ollut Ang Leen 
Breakback Mountain 2005. Etelä-Amerikassa vastasi cow-
boyta pampan gaucho. Mongolialainen, Saksassa opiskellut 
Byambasure Davain teki kotimaansa paimenelämästä 200� 
elokuvan Tarina itkevästä kamelista. Lapin poropaimenten-
kin elämää on kuvattu filmeissä kuten Erik Blombergin Val-
koinen peura tai Rauni Mollbergin Maa on syntinen laulu.

Tämän kirjoittaja on ollut pikkutyttönä joitakin kertoja 
mummolan lehmiä paimentamassa. Lehmiä paimennettiin 
muutamia päiviä keväisen metsälaitumelle laskemisen jäl-
keen, että ne tottuisivat uuteen olomuotoon tai myös, jos 
seudulla tiedettiin liikkuvan susia tai kettuja. Ne vaanivat 
etenkin karitsoita. Paimenelle annettiin kontti selkään ja 
siihen voileipiä tai kalakukkoa ja jokin pieni lypsyastia: 
paimen sai lypsää päivällä vähän maitoa juodakseen. Paka-
nallisia karjan menestymiseen liittyviä menoja oli käytössä 
vielä viime vuosisadalla. Keväällä ensi kertaa laitumelle 
laskettavan karjan piti kulkea emännän haarojen välitse 
– sitä varten emäntä asettui hajareisin seisomaan navetan 
oven yläpuolelle. Katolisen ajan jäänteenä harjoitettiin Ylä-
Savossa ”paimenen kastelemista”. Lehmien päälle pirsko-
teltiin vettä saunavastalla ja paimenen niskaan kumottiin 
ämpärillinen vettä – se oli karjan menestymisen edellytys. 
Lammaspaimen piti taskussaan leipäpalaa, jolla johtajapäs-
si houkuteltiin seuraamaan ja muu katras tuli perässä.

Paimenen tuli osata karjankutsuhuutoja, sen takia nai-
nen oli paimenena suositumpi kuin mies, sillä naisen korkea 
ääni kantaa kauemmaksi. Karjan kutsuhuutojen perinnettä 
on herätelty viime vuosina henkiin Lapinlahdella pitämällä 
vuosittain karjan kutsuhuutokilpailuja, arvostelulautakun-
nassa on myös lehmiä.

Aune Kämäräinen

Lähteet: l Brentjes Burghard: Die Erfindung des Haustieres. 
Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin 1986.  l Clark Kenneth: 
Animals and Men. Thames and Hudson, The Hague 1977.  
l Hofer Tamás, Fél Edit: Ungarische Volkskunst. Corvina Kiadó 
Budapest 1975.  l Szabó Mátyás: Herdar och husdjur. Nordiska 
museets Handlingar 73, Lund 1970.



vuosisataisen kyyselkäisen fenotyypin. Se tekee myös 
ketterästä ja sirosta lehmästä suuren ja kömpelön. Se vai-
kuttaa lisäksi rodulla todettuihin, muista roduista poik-
keaviin ominaisuuksiin maidon koostumuksessa.

Ilmari Majuri
Kyyttökarjansuojelija, Espoo

ISK- historiaa

”Keskikokoinen, matalajalkainen, hienorakenteinen 
nupokyyttö. Selvästi lypsytyylinen, sekä etu- että 
takaruumiiltaan suhteellisen kehittynyt eläin”. 

Vuoden �9�5 kantakirjaan otetuilta punakirjavilta 
ja sarvellisilta lehmiltä vaadittiin kaksi elossa olevaa 
tyypillistä nupokyyttöä jälkeläistä ennen kuin niitä 
voitiin hyväksyä kantakirjaan. Yksiväriset ruskeat (pun-
aiset), samoin kuin yksiväriset valkeat eivät päässet lai-
sinkaan ISK:n kantakirjaan.

Ensimmäisen lehmäkantakirjan eläinten kes-
kimääräinen säkäkorkeus oli ��� cm. Joka laski vuosi 
vuodelta. Vuoden �9�� kantakirjaan hyväksyttyjen 2�9 
lehmän keskimääräinen säkäkorkeus oli �09,7 cm ja 
vuonna �9�4 oli vastaava mitta 594 lehmästä vain �09,2 
cm. Kantakirjaan otettavan lehmän säkäkorkeus sai ylit-
tää korkeintaan 5 cm edellisenä vuonna kantakirjaan hy-
väksyttyjen lehmien keskimäärästä, eikä missään tapauk-
sessa saanut olla enempää kuin ��7,5 cm.

ISK -johtokunta päätti kuitenkin v. �9�9, että sonni, 
joka on säkäkorkeudeltaan alle �05 cm, on liian pieni 
hyväksyttäväksi vuoden �920 alusta lähtien kantakirjaan 
otettavaksi.

Lähteinä: 
l Tatu Nissinen, ISK tarkoitustaan toteuttamassa, 1938  
l Tatu Nissinen, Itäsuomen maatiaiskarjaa ja piirteitä sen 
jalostustyöstä, 1922

KKyytönlihaa, -maitoa ja -juustoja on brändätty viime 
aikoina markkinoille. Samassa tahdissa olen saanut yhä 
useampia yhteydenottoja uusilta karjankasvattajilta, jotka 
ihmettelevät ostamiensa kantakirjaeläinten kaikenkirja-
vaa ulkomuotoa. ISK-lehmien lukumäärä on tuplaantu-
nut vuodessa FABA:n tilastojen mukaan reilusta neljästä 
sadasta 9�5 lehmään.

Kyyttö tarkoitti sanana alunperin itäsuomenkar-
jan värimääritelmää. Itäsuomenkarjalla ei ole kuiten-
kaan nykyisin ”voimassa olevaa” rotumääritelmää. 
Ulkomuoto-ominaisuuksiin ei kiinnitetä minkäänlaista 
huomiota. Suomenkarjarodut tahdottiin kuitenkin pi-
tää �980 -luvun alun mietinnöissä toisistaan erillisinä 
rotuina. Itäsuomenkarjan lehmät on kantakirjattava tu-
kiehtojen täyttämiseksi. Kantakirjaus mielletään kuiten-
kin jalostukseen hyväksyttyihin yksilöihin ja sen avulla 
huolehditaan myös rodun laadun ja toivottujen ominai-
suuksien säilymisestä ja kehittymisestä.

Erilaisilla roduilla on kulttuurihistoriallisen arvo-
jen lisäksi monia muitakin merkityksiä ja rodun sisäi-
siä erityisominaisuuksia. Kantakirjauksesta huolimatta 
itäsuomenkarja on tällä hetkellä, ilman omaa rotumää-
ritelmäänsä vain nauta neljällä jalalla. Miten tällaisen 
eläimen voi kantakirjata johonkin tiettyyn rotuun kuu-
luvaksi? Rodulla kun tarkoitetaan jalostuksen tuloksena 
syntynyttä eläinryhmää, jolla on tietyt ennalta määritellyt 
ominaisuudet.

Nykyinen kantakirjauskäytäntö mahdollistaa sen, 
että ”puhtaassa” ISK -eläimessä on �9,�5% vieraan ro-
dun vaikutusta (5 sukupolvea, vieraita eläimiä �2 kpl 62 
mahdollisesta). Eikä tällainen eläin ole lainkaan mahdo-
ton, koska yleisesti käytettävien keinosiemennyssonnien 
taustoissa on lähes poikkeuksetta LSK-rotua. Epävar-
muustekijöitä lisää myös puhtaaksi kirjatut ISK-eläimet, 
joiden suvuista ei ole minkäänlaista tietoa.

Kantakirjaus ilman ulkomuoto-ominaisuuksien tar-
kistamista tuhoaa tämän hetkisellä käytännöllä paitsi 

Mullikoita 
möhkäleitä!

Isk vasikka Taika 
Mustialasta. 
(Kuva Annika 
Michelson)
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Kauniina syksyisenä päivänä �.9.2009 kokoontui satapäinen kutsuvierai-
den ja asianharrastajien joukko Loimaalle juhlimaan siementarkastuksen 
90-vuotispäivää. Vanhan ajan ruiskuhilaat tervehtivät tulijoita pihassa, ja 
konehalli oli koristeltu komeaksi tähkin ja oksin. Historiallinen näyttely kä-
sitti valokuvia, siementen kuvia, vanhoja kylvökoneita ja muita laitteita.

Johtaja Matti Puolimatka toimi juhlamenojen juontajana. Hän siteerasi 
Kalevalaa, miten Väinämöinen ”läksi maita kylvämähän, siementä sirot-
tamahan”. Viljan siementä onkin maassamme sirotettu multaan jo 5000 
vuotta. Siemeniä on moneksi. Maailman raskain siemen on Seychellien pal-
mulla: yksi siemen painaa 20 kg. Kevyin taas on orkidean siemen: yhteen 
grammaan niitä mahtuu 992 miljoonaa kappaletta. Ja kaikkein pieninkin sie-
men sisältää kaiken, mitä tuleva kasvi tarvitsee, tuoksua myöten.

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila toi valtiovallan tervehdyksen ja Eviran 
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio katto-organisaation onnittelut.

Siementarkastusta Euroopassa 140 vuotta

Jaostopäällikkö Päivi Mannerkorpi Euroopan komissiosta piti historiallisen 
katsauksen eurooppalaisen siementarkastuksen vaiheista. Ruotsin kunin-
gas Kustaa Vaasa oli jo innokas direktiivien laatija. Hän neuvoi talon-
poikia �500-luvulla tehostamaan maataloustuotantoa. Esim. Öölannin 
talonpoikien tulisi ryhtyä viljan korjuuseen ennen Pyhän Bartolomeuksen 
päivää (24.8.), muuten uhkasi sakko.

Nykyaikaisen siementarkastustoiminnan voidaan katsoa alkaneeksi 
Euroopassa �40 vuotta sitten Tanskassa ja Saksassa. Maatalouskemisti ja 
botanisti, professori Friedrich Nobbe perusti maailman ensimmäisen kyl-
vösiementen tarkastusaseman �869 Tharandtiin Dresdenin lähelle. Nob-
ben tarkoitus oli kylvösiementen laadun parantaminen, kun mitään yleisiä 

normeja ei vielä ollut. Hän julkaisi vuonna 
�876 alan ensimmäisen kirjan Handbuch der 
Samenkunde (Siementieteen käsikirja). Siinä 
kuvataan siementen morfologiaa ja anatomi-
aa, itämisprosessia ja kasvuvaatimuksia. Hän 
vaati yhdenmukaisia tarkastusmenetelmiä.

Seuraava tärkeä tapahtuma oli Wienissä 
�905 järjestetty ensimmäinen kansainvälinen 
kasvialan konferenssi, jossa korostettiin tar-

Kaikki alkaa siemenestä!
 Eviran siementarkastus täytti 90 vuotta

Vanhanajan ruiskuhilaat tervehtivät juhlayleisöä 
Loimaalla. Sinikka Lehti ja Johanna Liinahar-
ja-Poutanen olivat sonnustautuneet Tammelan 
hakkapeliittapukuihin.

Johtaja Matti Puolimatka toimi myös juhlan 
juontajana.
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kastustoiminnan tärkeyttä. Uusia kokouksia seurasi lähivuosina, mutta �. 
maailmansota keskeytti toiminnan. Seuraavan kerran kokoonnuttiin asian 
tiimoilta �920-luvun alussa Kööpenhaminassa ja Cambridgessä. Siellä pe-
rustettiin �924 ISTA (International Seed Testing Association) – kansainvä-
linen siementestausjärjestö. Järjestö jatkaa toimintaansa edelleen. Kasvien 
lisäysaineiston osalta oli ensimmäisiä tarkastuskohteita peruna �900-luvun 
alun Kanadassa. Rooman sopimuksella perustettiin �957 Euroopan talous-
yhteisö, jonka ensimmäiset siemendirektiivit astuivat voimaan �966. Eläin-
lääkintädirektiivi tuli �96�. Sodan jälkeinen ruokapula ja väestönkasvu 
vauhdittivat maataloustuotannon tehostamista.

Nykyään EU:ssa on mittava lainsäädäntö siementen laadun ja terveyden 
varmistamiseksi. Tukipilareina ovat lajikkeiden rekisteröinti ja siementen 
sertifiointi. EU on 27 jäsenvaltion yhteisö muodostaen 500 miljoonan kulut-
tajan markkinat. EU:n siemenmarkkinat kattavat yli 20% maailman siemen-
markkinoista. EU on yksi maailman suurimmista kylvösiemenen viejistä. 
Nykyhetken haasteita alalla ovat globalisaatio, energian saannin varmuus, 
ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Vanhimmat EU-direktiivit ovat jo 40 
vuotta vanhoja, ja on tullut aika arvioida niitä. Komissio valmistelee parhail-
laan lainsäädännön uusimista, tähtäimessä on vuosi 20��.

Siementarkastuksen vuosikymmenet

Valtion siementarkastuslaitos aloitti toimintansa �9�9 maataloushallituk-
sen alaisena. Se sijoitettiin Tikkurilaan ensimmäisenä johtajanaan Eemeli 
Kitunen. Epämukavista ja ahtaista tiloista päästiin muuttamaan �924 Hel-
sinkiin Korkeavuorenkadun ja Punanotkonkadun kulmataloon, josta tuli 
kuitenkin siirtyminen jo �926 puolustuslaitokselta vapautuneisiin tiloihin 
Maneesikadulle. Aitoustarkastus ja koekenttätoiminta aloitettiin �92�, jol-
loin laitos vuokrasi Hankkijan Tammiston koeasemalta koekentän. Siellä 
tutkittiin viljoja, hernettä ja juurikasveja. Huomiota kiinnitettiin laatupuh-
tauteen ja kasvitauteihin. Toiminta kansainvälistyi varhain, VSTL liittyi 
heti alusta �92� perustettuun Euroopan siementarkastusliittoon, sittemmin 
ISTA (Kansainvälinen siementarkastusliitto). Laitoksen toiminta aaltoili 
vuodentulon mukaan: katovuodet kuten �928 paisuttivat siementen tuontia 
ulkomailta ja myös tarkastustoimintaa. Tehtiin työtä kahdessa vuorossa, ja 
työntekijöitä oli toista sataa. Kehitys jatkui tasaisena 2. maailmansotaan asti. 
�9�0-luvulla maassamme elettiin myönteistä kasvun aikaa. VSTL:n koe-
kenttä siirrettiin Viikkiin Latokartanon alueelle. Siemenperunaa tarkastettiin 
ensi kertaa koekentällä �9�9. Uusi siemenkauppalaki �9�7 lisäsi laitoksen 
työmäärää. Sota-aikana näytteiden määrä väheni dramaattisesti. Siementä 
tuotiin ulkomailta poikkeuksellisen paljon. Tuontitavaroiden puutteen takia 
öljy- ja kuitukasvien viljely yleistyi. Elintarvikemyyntiä säännösteltiin, ja 
hallakesät �940-luvun alussa lisäsivät puutetta. Erikoisuutena mainittakoon 
viljan paahtimotarkastukset, viljanjyviä kun paahdettiin kahvin korvikkeek-
si. Jatkosodan dramaattisin hetki oli se, kun laitoksen ikkunat rikkoontuivat 
Helsingin pommituksessa ja idätyskokeet keskeytyivät.

Työmäärä kasvoi ja laitos kaipaili uusia tiloja. Niitä suunniteltiin-
kin, mutta rahaa toteutukseen ei ollut. Sodan jälkeisinä vuosina siemen-
viljaa ja mm. timotein siementä jouduttiin tuomaan paljon ulkomailta. 
Sodan keskeyttämä siemenkaupan valvonta pääsi käyntiin uudelleen 
�947. Johtaja Kitusen kuoltua �955 VSTL:n johtajaksi tuli Juuso Aal-
to-Setälä ja �956 Aarne Hilli. Huomiota ruvettiin kiinnittämään hukka-

Siementarkastuksen toimialaa hyvin kuvaavat 
tähkät koristivat laitoksen 90-vuotisjuhlaa.

kauraan ja sen vaaroihin. Uuden lain mukaan 
hukkakauraa ei saanut vuoden �962 jälkeen 
esiintyä tiloilla, joilla tuotettiin valiosiementä. 
�960-luvun alussa laitos sai johtajakseen Leo 
Yllön. Vuonna �966 Suomi liittyi OECD:n 
rehukasvien siementuotantojärjestelmään. Sa-
maan aikaan tuli muotiin laitosten hajasijoitus. 
Esitettiin VSTL:n siirtämistä Jokioisiin, mikä 
ei toteutunut. Toisena vaihtoehtona mainittiin 
Mikkeli. Uusi, kaksi vuosikymmentä valmis-
teltu siemenkauppalaki saatiin voimaan �975. 
Sen mukaan ”perus- ja valiosiementä sai 
tuottaa vain valtion siementarkastuslaitoksen 
tarkastamalta viljelykseltä ja kauppasiementä 
vain VSTL:n viljelytarkastajaksi hyväksymän 
henkilön tarkastamalta viljelykseltä.” Tarkas-
tuksen piiriin tulivat kokonaisuudessaan myös 
siemenperuna ja pikkuistukassipuli. �970-
luvulla hukkakauran ilmoitusmenettely vä-
hensikin sen määrää merkittävästi. Huomiota 
alettiin kiinnittää haitallisiin kasvitauteihin 
kuten viljojen nokitauteihin ja ohran viiru- ja 
lehtilaikkutautiin.
Laitoksen sijoittamista Helsingin ulkopuolelle 
pohdittiin paljon �970-luvulla. Ehdokaspaik-
kakunniksi tulivat Forssa, Loimaa ja Somero. 
Laitoksen johtajaksi tuli �978 Osmo Ulvinen, 
ja �980 hänen työtään jatkoi Pentti Teitti-
nen. �980-luku toi tullessaan tietotekniikan, 
joka mullisti toimintaa: paperityöt vähenivät, 
virheriski pieneni ja henkilökuntaa voitiin 
supistaa. Idätyksessä omaksuttiin uusi imu-
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paperimenetelmä. Siemenkauppalaki uudistettiin �985. 
Samana vuonna eduskunta hyväksyi laitoksen siirtämisen 
Loimaalle. �990-luku oli merkittävien muutosten aikaa. 
VSTL liitettiin �99� osaksi Maatilahallitusta, ja kun se 
�992 lakkautettiin, VSTL:stä tuli Kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen siementarkastusosasto. �992, laman 
keskellä laitos muutti uusiin tiloihin Loimaalle. Kylvösie-
menlainsäädäntöä sopeutettiin EY-jäsenyyteen �994, ja 
seuraavana vuonna Suomi liittyi EU:n täysjäseneksi. Sie-
mentarkastuksen perinteiset tehtävät vähenivät �990-lu-
vulla, johon yhtenä syynä olivat vuosikymmenen monena 
vuonna saadut suuret ja laadukkaat sadot. Siementen peit-
taukseen kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelusyistä, 
ja elohopean käyttö kiellettiin siinä. �990-luvulla on ser-
tifioimattoman siemenen eli ns. harmaa siemenkauppa 
lisääntynyt. Laitosta johtaneen Jorma Suurnäkin jäätyä 
eläkkeelle johtajaksi tuli �999 Matti Puolimatka.

KTTK ja siementarkastus perustivat Internetiin 
ensimmäiset kotisivunsa vuonna 2000. Siementarkas-
tukseen tuli kansainvälinen ISTA-akkreditointi. Se oli 
kansainvälinen tunnustus suomalaiselle näytteenotolle 
ja tarkastusmenetelmille. Siemenkauppalakia tiukennet-
tiin ja pakkaamoiden lupakäytäntö palautettiin voimaan. 
Pakkausluvan saanti edellyttää siementarkastuslaitoksen 
tekemää tarkastusta viiden vuoden välein. Tämä koskee 
Maatiaistakin – olemmehan virallisia siemenmyyjiä! Sie-
menten markkinointia tiukennettiin niin, että laissa lue-
tellaan ne poikkeustapaukset, joissa kylvösiementä saa 
markkinoida sertifioimattomana. Poikkeus sallitaan esim. 
maatiaislajikkeille. 2006 KTTK:sta tuli osa uutta Elin-
tarviketurvallisuusvirastoa Eviraa. Eviraan yhdistettiin 
KTTK, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA 
sekä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja ter-
veysosaston toimeenpanotehtävät. Uuden viraston pää-
johtajaksi nimitettiin Jaana Husu-Kallio. Evira on EU:n 

Jaostopäällikkö Sinikka Köylijärvi esittelee vanhaa, edelleen 
toimivaa siementen jakolaitetta, jolla saadaan helposti suurikin 
siemenmäärä saman kokoisiin eriin. Sinikalla on yllään Tuukka-
lan muinaispuku.

pohjoisin kasvilajikkeiden testauslaitos.
Suomalaisen viljanviljelijän tilanne on viime aikoina 

huonontunut. Välikädet vievät niin suuren osan, että myy-
mästään �000 kg:sta ohraa viljelijälle jää käteen 80 euroa 
(viime vuonna ��0 euroa) ja rukiista ��0 euroa. Ilmaston-
muutos tuonee mukanaan uusia kasvilajeja ja kasvintuhoo-
jia. GM-lajikkeiden tulevaisuus on vielä hämärän peitos-
sa. Maailmanlaajuisesti GM-lajikkeiden määrä on kovasti 
kasvanut erityisesti soijapavulla, puuvillalla ja maissilla. 
Bioenergiakasvien kuten ruokohelpin kasvatus on päivän 
sana. Vielä akuutimpi on puute kotimaisesta kasvivalku-
aisaineesta; tässä kohdassa nousee vanha tuttu härkäpapu 
arvoon arvaamattomaan!

Uudet ajat, uudet ongelmat: 2000-luvulla on ilmennyt 
uutta kasvitautirintamalla. Ohran lentonoki yleistyi merkit-
tävästi 2000-luvun alussa, kun taudinaiheuttaja oli tullut im-
muuniksi eräälle peittauksen tehoaineelle. Tauti saatiin hal-
lintaan muutamassa vuodessa. Vuoden 200� siemensadossa 
todettiin ohralla yllättävän paljon torajyviä, mikä on ollut pi-
kemminkin rukiin ongelma. Torajyvä eli karjunhammas eli 
härkäjyvä on itse asiassa sieniryväs. Siemenperunassa levisi 
nopeasti Y-virus samoihin aikoihin myös muualla Euroopas-
sa. Muuntautunut virus lienee tullut Suomeen maahantuodun 
siemenperunan kautta.

Aune Kämäräinen

            
           

            Pula-ajan puuro

Sota-aikana 1940-luvulla siementarkastajat olivat 
työssään viljan ympäröiminä, mitä muualla oli niukasti. 
Näytteet käytettiinkin hyödyksi viimeistä jyvää myöten. 
Joskus sattui, että aamulla viiden aikaan vahtimestari 
Wikströmin äiti sytytti hellaan tulen ja keitti näyteviljasta 
laitoksen henkilökunnalle puuroa isossa kuparikatti-
lassa. Jyvät jauhettiin vanhalla kahvimyllyllä. Useim-
miten saatiin vehnärouhepuuroa, joskus ruispuuroa. 
Toisinaan valmistettiin hernekeittoa, jossa oli seassa 
lanttuakin. Joskus joku henkilökunnasta toi keittoon 
lisukkeeksi jopa palan lihaa. 

Ruoka oli arvossaan, ja ruokatunnin pituus oli 55 
minuuttia. Tiskaus hoidettiin vuorotellen. Syöjillä oli 
mukanaan lisäksi eväsvoileipiä ja sadan gramman 
tippapullot maitoa.

Joulun alla jokainen sai 10 kg vehnäjauhoja, että 
kotona päästiin leipomaan joulupullaa.

(Siementarkastuksen historiikista)




