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Pääkirjoitus

Pohdintaa maatiaisista

M

tella ja samalla levittää jalosteiden ilosanomaa niin
pellolla kuin navetassa. Varhaiset jalostajat eivät
säilyttäneet keräämiään maatiaiskantoja eikä myöskään viljelijöille vihjaistu niiden vielä olevan mahdollisesti arvokkaita. Ehkä jalostajat eivät tosiaan
ajatelleet maatiaisnäytteissä enää piilevän mitään
hyödyllistä. Laitosmaisesti järjestetty säilytystyö
olisi myös ollut huiman kallista eikä asialle omistautuneita kansalaisjärjestöjä vielä ollut olemassa.
Maatiaisten säilytys jäi pienviljelijöiden ja yksittäisten tutkijoiden varaan ilman mitään julkista kannustusta saati tukea. Sillä tavoin jokseenkin kaikki
maatiaiskannat katosivat jo pian sotien jälkeen. Jopa
kokonaisia kasvilajeja ja eläinrotuja katosi tästä valtakunnasta 1900-luvun puolivälissä. Jalostajat saavat tekijänoikeuksiin verrattavia palkkioita omien
tuotteidensa käyttäjiltä, mikä tietysti on ollut hyvä
kannustin. Maatiaisten asema on kuitenkin siinä sivussa huonontunut entisestään.
Kasvien monimuotoisuutta on yritetty säilöä geenipankkeihin, mutta Suomen ja Skandinavian suhteen
toiminta alkoi maatiaisten kannalta aivan liian myöhään. Geenipankkia perustettaessa maatiaiskannoista
jokseenkin kaikki oli jo menetetty – pitkäikäisiä puutarhakasveja lukuunottamatta. Tässä mielessä Maatiaisen jäsentoiminta on ollut suureksi avuksi – yhdistyksen kautta on löytynyt ja monasti saatu yhteiseksi
hyödyksi ja iloksi kasvikantoja, joita muuten olisi ollut
hyvin vaikea jos mahdotontakin enää tavoittaa. Tässä
mielessä Maatiaisen jäsenkunnalla on hallussaan erinomaisen laaja ja hyvin merkittävä geenipankki.
Peliin on kuitenkin liittynyt vielä kaksi suurta
tekijää: monilla tahoilla kuulutettu ilmastonmuutos ja toisena yllätyksenä geenimuuntelu. Perimän
tutkimus ja samalla sen muuntelun mahdollisuudet
ovat kehittyneet uskomattoman nopeasti. Geenimuuntelun edustajat lupaavat yhdeksän hyvää ja
kymmenen kaunista ja vielä kuunkin taivaalta.
Geenimuuntelun mahdollisuudet ovatkin epäilemättä suuret, jos ovat riskitkin. Sen sanotaan myös
ruokkivan kolmansien maiden valtavan väestön, sa-
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aailma muuttuu ja Maatiaisyhdistyksen ja maatiaisten asema sen mukana.
Yhdistyksellämme alkaa olla ikää parikymmentä
vuotta. Olemme tänä aikana koonneet yhteen ihmisiä, joita maatiaiskasvit ja –eläimet sekä elävä
kulttuuriperintö kiinnostavat. Yhdistyksen jäsenet
ja myös yhdistys itse ovat merkittävällä tavalla
osallistuneet kaskinauriin, (härkä)pavun, maatiaiskanan ja kyytön pelastamiseen ja elvyttämiseen.
Huomionarvoista toimintaa on ollut myös yrttien,
koristekasvien ja puutarhan puolella, esimerkiksi
omenapuiden kartoituksessa.
Tällä välin yhteiskunnassa on kuitenkin tapahtunut
suuria muutoksia: perinteinen maatiaisten maaseutu
on lähes kokonaan kadonnut. Tavanomaisilla pelloilla maatiaisten viljely on yhdistyksen toiminta-aikana
erinäisin virallisin säädöksin ja määräyksin jokseenkin aukottomasti kielletty, mutta vain harva yhdistyksen jäsen lienee tästä asiaintilasta kuullutkaan. Ehkä
monikin on sitävastoin lukenut englanninkielisestä
mediasta levinnyttä tietoa suurten kasvinjalostusfirmojen monopolihankkeista köyhissä tropiikin maissa. Eikä ihme, jos maatiaisten ja jalosteiden suhteesta
kotimaassa ei tiedetä, eihän yhdistykseen juuri kuulu
EU-valtuuksin ja -velvollisuuksin toimivia farmareita, jotka omasta työstään kertoisivat. Suomessa viljelijäyhteisöllä ei kuitenkaan ole ollut erityisempiä
syitä vastustaa uutuuksia: siitä pitävät huolen tehokas
koulutus ja ankara valvonta sekä alituinen kilpajuoksu suurenevien satojen ja suhteellisesti halpenevan
hinnan kesken. Me erinäisissä marginaaleissa toimivat pienviljelijät taas olemme kaupallisen toiminnan
ulkopuolella vapaita kasvattamaan akateemisesti jalostamatontakin satoa.
Maatiaisia on totuttu ajattelemaan lähinnä jalostustyön raaka-aineena ja samalla jonkinlaisena
muuntelun aarreaittana. Niillä on kuitenkin myös
arvoa sinänsä ja ne ovat merkittävä osa ikiaikaista
kulttuuriperintöä. Akateemisen jalostuksen ensimmäisinä vuosikymmeninä maatiaisia pidettiin paitsi
raaka-aineena myös saasteena, jota vastaan piti tais-

moin kuin kasvinjalostuksen edellinen harppaus
– ns. vihreä vallankumous teki 1960-70-luvuilla.
Geenimuuntelu on kuitenkin samalla myös harppaus tuntemattomaan. Mitään niin perusteellista
ihminen ei ole perimälle koskaan pystynyt tekemään. Kuitenkin valtavan paljon asioita on yhä
edelleen selvittämättä. Geenimuuntelun kannatus
ja vastustus ovat yltyneet uskonnollisen kiihkon
kaltaisiksi. Molemmin puolin käytetään todeksi
uskotun ohella myös epärehellisiä argumentteja.
Geenimuuntelun pitkän tähtäimen seurauksia voi
vain arvailla. Pieleenkin voi jossain mennä ja silloin kerrannaisvaikutukset voivat olla valtavat.
Maatiaisten asema on viime vuosien menestyksen huumassa geenimuuntelijoiden silmissä vähentynyt, hehän sanovat nyt voivansa itse rakentaa ja siirtää perimää monellakin tapaa ja entistä
helpommin käyttää myös villikasveja. Maatiaiskasveilla kuuluu olevan arvoa vain geenipankin
ikiroudassa talletettuina, käytössä säilytetyistä
muka häviää ominaisuuksia kaiken aikaa, kun
ne mukautuvat muuttuviin oloihin, lausui muuan kasvinjalostaja taannoisilla Tieteen päivillä.
Näin asia tuskin kokonaan on, vaan sopeutumisesta on hyötyäkin ja samalla maatiaiset voivat
toimia omanlaisenaan vakuutuksena yllättävien
tilanteiden varalta. Ja kuten sanottu, maatiaisilla
on myös muuta arvoa kuin maksimaalisen voiton
tavoittelu.
Jos perimältään muunnellut eläimet ja viljelykasvit joskus yleistyvät, ne ovat varmasti nykyistäkin tiukemmin maksullisia, säädeltyjä ja
viritettyjä. Sellaisessa tilanteessa maatiaiset monenkirjavine ominaisuuksineen olisivat ainoita vapaita siemeniä tai lisäysainesta, edellyttäen tietys-

ti, ettei niitä entistäänkin rajoitettaisi. Pitäkäämme
siitä huoli, että oikeus maatiaisten kasvatukseen
säilyy, suurissakin muutoksissa.
Maatiaskasvit ja -eläimet, erityisesti yksityisten ihmisten hallussa, edustavat eräänlaista
vapaata maa- ja karjataloutta. Tämä ominaisuus
saattaa joskus osoittautua arvokkaaksi. Nykyaikaan asti säästyneet maatiaiset kannattaa pitää
elossa ja käyttökelpoisina, liikaa muuttamatta,
liikaa museoimatta. Maatiaisten kasvattajalla on
myös oma vastuunsa ikiaikojen perinnöstä, niin
kokeilunhaluisia kuin monasti olemmekin. Maatiaiset ovat myös elävä yhteys kymmenien, satojen ja tuhansienkin vuosien taakse, usein jopa
jonkinlainen yhteys omaan sukuun. Maatiaisten
kasvatukseen liittyy myös valtava kulttuuriperintö: tietoja, taitoja, makuja ja tunnelmia, joiden
välittämisestä on pidettävä huolta, sillä niitä ei
opeteta missään koulussa. Koko kulttuuriperintöä voi tuskin siirtää muuttuneissa oloissa, mutta
olisi hyvä, jos jokainen pitäisi huolta siitä, minkä
tietää ja taitaa ja välittäisi sitä myös uusille sukupolville. Olisi toivottavaa, että monenkirjavat
maatiaistiedot, -taidot ja -kokemukset välittyisivät mahdollisimman paljon edelleen ihmisten
välisessä kanssakäymisessä, koska vain sillä tavoin ne pysyvät edelleen monenkirjavina ja maatiaisina. Käykää tapahtumissa, tavatkaa paikkakuntanne muita maatiaisia, kysykää vanhuksilta,
kertokaa lapsillenne ja ystävillenne.
Timo Rantakaulio
Puheenjohtaja
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Toimiston siemen- ja muitakin kuulumisia
Toimisto haluaa lähettää kaikille mitä parhaimpia siementerveisiä. Olemme nimittäin saaneet
kuulla, että siemeniä on tullut ilahduttavan yllättävästi lisää edellisen lehden ilmestymisen
jälkeen. Siitä haluamme kiittää kaikkia siemeniä lähettäneitä. Nyt tämä toimintamme taas
kantaa hedelmää, kun siemenluettelo lehden

liitteenä ilmestyy. Ja vieläkin siemeniä on tullut lisää. Suosittelenkin käymään siihen oitis
käsiksi ja tekemään tilauksenne, niin saatte valita parhaat ja jännittävimmät uutuudet päältä,
etenkin te jäsenet, jotka olette itsekin keräilleet.
Tällaiset terveiset teille kaikille lähettää myös
Anja Alanko!



Tänä vuonna saatavilla on erityislaatuista Ristijärvi-ruista. Siinä yksi siemen kasvattaa monta
vartta. Tämä uskomattoman tehokas kanta on
yli satavuotias, siis isoisän isän aikainen. Ruis
on syötävän hyvä sellaisenaan, toisin kuin kaura,
jonka kuori on niin kova, että vain linnut osaavat sen kuoria. Sinkku saa muutamasta neliöstä
delikaatin puuroaterian, perheellisen kannattaa
viljellä aareissa. Mutta hekin voivat muutaman
neliön viljelyalalla tuottaa linnuille maistuvaa
talvipurtavaa lyhteiden muodossa. Lyhteitä varten muistakaan myös siivekkäiden perinneherkku – mustakaura. Miksei se sopisi myös omakodin tai rivitalon pihaan?
Sinivuokkojenkin ystäville on hyviä uutisia: värimuunnosseosta nyt saatavilla! Samasta
pussista kasvaa punaista, sinistä ja valkoista
sinivuokon värimuunnosta. Sinikukkainen on
kaunis, valkokukkainen harvinainen ja punakukkainen äärettömän kaunis, ja sen värikin
säilyy jälkeläisissään yllättävän hyvin. Mutta
näitä saadakseen täytyy olla nopea. Ensi vuonna näitä voidaan saada lisää, samoin vanhaa
harvinaista turnipsikantaa ja ties mitä muuta
vielä keksimme ja löydämme.
Siementoiminta menee kovaa vauhtia
eteenpäin. Uusia kerääjiä on tullut joukkoomme ja heidän mukanaan uusia lajeja, muutama
niistä todella kiinnostavia. Pohjois-Karjalassa
ainakin järjestettäneen tänä vuonna siemenpäivä, ja mahdollisesti me muutkin Suomen seudut järjestämme vielä sellaisia. Kuinkas muuten uudet siementen villitsemät tietäisivätkään,
miten siemeniä kerätään. Siemen on kova ja
sen ympärillä on höttöä ja pehmeämpää kuoriainesta, ruumenia sun muita häntiä ja vihneitä.
Ne puhdistetaan pois, kun puidaan. Sen jälkeen selviää, onko kasvi ehtinyt kypsyttää siemeniä, vai onko siemen ”tyhjä”. Viime syksy
tuli varhain, ja kaikki syyskukkijat, varsinkaan
ukonhattu, eivät ole aivan saaneet siemeniään
valmiiksi.
Viime vuonna pyysimme myös yhteydenottoja harvinaisten siementen säilytysviljelystä kiinnostuneilta. Tätä toimintaa emme ole unohtaneet,
vaan se jatkuu. Muutkin kiinnostuneet voivat
vielä ottaa yhteyttä. Muutenkin toivomme yhteydenottoja sähköpostitse niiltä joilla sellainen on,

niin voimme viedä toimintaa eteenpäin ja luoda
erilaisia postituslistoja erilaisiin tarpeisiin, myös
eläinihmisille, kanaihmisille, paikallistoiminnasta kiinnostuneille, niille, jotka haluavat pitää
esitelmiä ym ym. Ja vähitellen laskujakin voisi
alkaa osittain lähettää verkkoversioina puun ja
postikulujen säästämiseksi.
Palatakseni vielä tuohon harvinaisten kantojen säilytysviljelyyn, pääpaino on vanhojen hyötykasvien, vihannesten ja juureskasvien siemenviljelyssä. Tavoitteena on myös jossain vaiheessa
perustaa maatiaiskasvirekisteri uhanalaisten kantojen säilyttämiseksi. Yritämme saada erikoisia
kantoja asiasta kiinnostuneille jäsenille viljelyyn,
joten kiinnostuneet lähettäkää jonkinsorttista
postia tänne. Suunnitteilla on myös jämäkkää
tietoa kylvöistä, itämisestä ja taimikasvatuksesta sekä erilajisten siementen käsittelystä nettisivuillemme.
Yhteistyö Omakotiliiton kanssa ottaa ensi
askeleitaan, ja sitä kautta voisi löytyä lisää
kiinnostuneita järjestämään suosittuja taimienvaihtopäiviä. Tässäkin asiassa voit ilmoittautua toimistoon, jos olet valmis osallistumaan
järjestelyihin jollakin tapaa, tai vain muuten
tulemaan mukaan tapaamaan muita maatiaiskasveista kiinnostuneita, auttamaan ja saamaan
neuvoja toisilta lajien tunnistamisessa. Taimipäivillä voi löytyä tunnistaja oudolle kasville,
jota pihalla on ihmetelty jo monta vuotta, mutta ei ole vielä uskallettu kysyä keltään, mikä
se on nimeltään. Jos kukaan paikalla ei kasvia
tunne, kuvatkaa, ja lähettäkää toimistoon, niin
täältä käsin voimme välittää tiedusteluja eteenpäin. Kenties vastaus sitten löytyykin, onhan
joukossamme runsaasti taitavia biologeja, kasvitieteilijöitä ja kasvitohtoreita.
Nuorten toimintakin saa uusia muotoja:
viime vuoden omavaraisuuspäivän ja hapatuspäivän jatkona seuraa hapatuspäivä ja palstaviljelyn peruskurssi. Lisää tietoa tapahtumista
löytyy nettisivuilta.
Hyvää Maatiaisen 20-vuotis juhlavuotta 2009!
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Maija Manninen

Vuoden perinnemaisema:

Linnansaaren torppa

M
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aatiaisen vuoden perinnemaisemaksi
2009 valittiin Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla, Haukiveden
saarella sijaitseva Linnansaaren torppa, joka ympäristöineen muodostaa valtakunnallisesti arvokkaan
perinnemaiseman. Torppa on perustettu Waahersalon
kartanon maille 1852. Monivaiheisen historiansa aikana tila on ehtinyt toimimaan tavallisena kartanon
torppana, metsäkämppänä, valtion metsänvartijan
torppana ja itsenäistyneenä pientilana.
Valtio osti torpan ensimmäisen kerran 1913. Silloin torpparina oli Oskari Parviainen, josta nyt tuli
valtion virkamies, metsänvartija. Oskari Parviainen
sai usean yrityksen jälkeen lunastetuksi tilan itselleen
vuonna 1940. Tila ostettiin uudelleen valtiolle 1975

ja liitettiin vuonna 1956 perustettuun Linnansaaren kansallispuistoon. Nyt torppaa hoitaa
Metsähallituksen Luontopalvelut, joka pyrkii
entisöimään torpan tiluksineen sellaiseksi kuin
se oli Oskari Parviaisen torppariaikana viime
vuosisadan alussa.
Kaskenpoltto,
itäsuomalaisen perinnemaiseman luoja

Kaskenpoltolla on erityisesti Itä-Suomessa vuosisatojen ajan raivattu metsää pelloiksi ja laitumiksi. Linnansaaressakin tiedetään kasketun jo
1500-luvulla eli satoja vuosia ennen kuin saarelle tuli vakituisia asukkaita. Pitkä kaskiperinne
muovasi koko Itä-Suomen metsiä lehtipuuvaltaisemmiksi ja Linnansaaressakin pyrittiin
valtion hallinnan aikana
1920-30-luvuilla uudistamaan lehtipuuvaltaiset
metsät paremmin metsäteollisuuden tarpeita
vastaaviksi hoidetuiksi
kuusimetsiksi – kuten
suuressa osassa Suomen
metsiä on tapahtunut.
Moderni
metsänhoito
onkin saattanut monet
kaskitaloudesta riippuvaiset eliöt uhanalaisiksi
kuten koko kaskiviljelyn
luoman perinnemaiseRiihipolkua reunustavat uhkeat kukkaniityt.
mankin.



Vuoden perinnemaisema
Linnansaaressa pyritään nyt palauttamaan maisema
siihen asuun, jossa se oli viimeisen torpparin aikaan.
Kaskenpoltto aloitettiin uudelleen vuonna 1993 ja
sitä jatketaan vuosittain. Näin torpan ympäristöön
palautuvat vähitellen kaikki kaskiviljelyn luoman
maiseman vaiheet. Kaskeamisen jälkeen poltetulle
alueelle kylvetään kaskinaurista ja -ruista. Lajikkeet
ovat vanhoja maatiaislajikkeita, mikä maallikonkin
on helppo havaita ainakin ruishalmeen reunalla.
Miehenmittaisista korsista voisi tehdä vaikka perinteisiä olkipatjoja.
Vuoden viljelyn jälkeen kaski jää laitumeksi, jota
Linnasaaressa käyttävät valtiolla kesätöissä olevat
yksityisen viljelijän maatiaislampaat. Näin muodostuu hiljalleen Itä-Suomelle tyypillisiä ahoja, jotka
edelleen metsittyvät koivuvaltaisiksi sekametsiksi.
Noin kolmenkymmenen vuoden kuluttua sama alue
voidaan kasketa uudelleen.
Kaskeamisen lisäksi Metsähallitus on poistanut
kuusia Linnansaaren metsistä, joissa voi tavata vaikka erityisen hyvin vanhoissa lehtimetsissä viihtyvän
valkoselkätikan.

Kaskirukiin korkeaksi venähtäneet korret taipuvat kauniisti tuulessa.

Torpan pihapiiri
Linnansaaren torpan alkuperäinen päärakennus on
kunnostettu ja sisustuksensakin osalta entistetty sellaiseksi kuin se on Oskari Parviaisen aikaan mahdollisesti ollut. Pihapiirissä on muitakin asiaankuuluvia rakennuksia, aitta vuodelta 1918, lato vuodelta
1920, riihi vuodelta 1933 ja savusauna, joka on tuotu palaneen alkuperäisen saunan tilalle läheisestä
saaresta. Vain navetta puuttuu, siitä on jäljellä vain
komea kivijalka.
Päärakennuksen seinustalla kasvaa akileijaa, takana viinimarjoja, kiviraunion vierellä raparperia ja
saunapolun varrella on pikkuruinen kasvimaa, josta
löytyy ainakin härkäpapua, porkkanaa, ruohosipulia ja sipulia, tietysti maatiaislajikkeita. Kasvimaata
hoitavat varsinaisen työnsä ohessa kansallispuiston
oppaat. Loppukesällä saattaa pihapiiristä löytää
heinäseipäitäkin, vaikka nykyisin torpan heinille ei
olekaan talvella käyttöä. Pihapiiri kuitenkin niitetään kesäisin, vaikka suurin osa heinästä päätyykin
kasken reunaan kompostoitumaan. Kauneimmillaan
pihapiiri on keskikesällä kymmenien niittykukkien
kukkiessa perhosten ja turistien iloksi. Kukkaniityltä
löytyy muun muassa yhä harvinaisemmaksi käyvää
ketoneilikkaa laajoina kasvustoina, samoin runsaasti
päivänkakkaraa, peurankelloa, niittynätkelmää,

Maatiaislampaat kätkeytyvät kivien ja kasvillisuuden
joukkoon laitumellaan.
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Kaskinauris Linnansaaren torpan kasketussa pellossa
elementissään.

Vuoden perinnemaisema
Hienoa yhteistyötä

Monin paikoin harvinaistunut ketoneilikka rehottaa
tuuheana kasvustona.

hiirenvirnaa, harakankelloa, ahomansikkaa,
nurmikaunokkia ja kymmeniä muita tuttuja
kasveja – ja yhä useammalle myös tuntemattomia. Pihapiiriä niittämästä voi kesällä tavata
vaikkapa WWF:n paikalle tuomia talkoolaisia, jotka osaltaan auttavat hienon perinnemaiseman säilymisessä.
Linnansaaren torpan erikoisuus on harvinainen idänkurho, joka ei ole Linnansaaressa
alkuperäinen. Metsähallitus on tuonut paikalle
sen siemeniä Savonlinnan eteläpuolelta Hevossaaresta, jossa kurho on uhanalainen vanhojen
laitumien umpeen kasvamisen vuoksi. Hevossaarenkin laitumia hoidetaan ja laidunnetaan
jälleen, joten kurho mahdollisesti säilyy sielläkin, mutta onnistunut siirto Linnansaareen
vielä varmistaa sen säilymistä, sillä torpan pihapiirissä kurho on nopeasti levittäytynyt ympäristöön tuottaen runsaasti siemeniä. Tämä on
hieno esimerkki toimivasta uhanalaisen kasvin
elävästä geenipankista.

Linnansaaren kansallispuistossa toimivat yhteistyössä
Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa monet tahot,
joiden työn tuloksena saarelle on helppo kenen tahansa päästä tutustumaan itäsuomalaiseen perinneympäristöön. Saarella on pieni leirintäalue, jossa yksityinen
yrittäjä pitää kioskia ja vuokraa kanootteja. Kanootin
voi vuokrata myös mantereen puolelta Oravin rannasta,
josta on kesäisin mahdollista tulla Linnansaareen myös
vesibussilla. Leiriytyminen ei maksa mitään ja alueella
on myös vuokrattavia mökkejä ja sauna. Torpalle menee
leirintäalueelta pieni tie, joka sopii huonommin liikkuvillekin. Saarella kulkee useita kilometrejä luontopolkuja, joita pitkin pääsee myös torpalle. Minua vastaan tuli
luontopolulla kesäillan hämärässä liikkunut näätä.
WWF järjestää saarella viikon mittaisia hoitotalkoita, jolloin niittämisen ja muun maisemanhoidon lisäksi
korjaillaan kansallispuiston rakenteita, muun muassa
perinteisiä riukuaitoja. Talkoisiin osallistuen voi saarella
saada täysihoidon sisältäen runsaan ruuan ja majoituksen
puolijoukkueteltassa. Toki omassakin teltassa voi majoittua. Työviikosta yksi päivä käytetään retkeilyyn Saimaan
saarilla, ja iltaisin on mahdollisuus tutustua Linnansaaren
luontoon.
Maatiainen ry on vuoden perinnemaisemavalinnallaan halunnut arvokkaan maiseman lisäksi kiinnittää
huomiota tähän hienosti toimivaan yhteistyöhön, jonka
ansiosta toisaalta saaren luonnon ja maisemien monimuotoisuus saadaan säilymään ja toisaalta saari on helposti matkailijoiden saavutettavissa varsin syrjäisestä
sijainnistaan huolimatta.
Lisätietoja Linnansaaren torpasta löytyy Metsähallituksen
nettisivulta, joilta on myös peräisin osa tämän kirjoituksen
tiedoista: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=236
Itse Linnansaaren löytää kartalta Haukivedeltä Savonlinnan ja Varkauden puolivälin tienoilta, tässä tekemäni pikalinkki Karttapaikan kartalle: http://tinyurl.com/Linnansaari
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Googlemapsissa (maps.google.fi) hakusana Oravi vie
rantaan, josta vesibussit lähtevät, Linnansaari on siitä
hiukan länteen päin.
Lue lisää ja katsele kuvia vuoden perinnemaisemasta
nettisivuiltamme.
Keijo Luoto
Idänkurho kuuluu Linnnansaaren erikoisuuksiin.



Vuoden 2009 ”eliöt”
eli eri yhteisöjen valitsemat
vuoden 2009 kasvit ja eläimet
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Vuoden puuvartiseksi kasviksi on Dendrologinen seura valinnut pihlajan.
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Tämän vuoden maatiaiskasviksi on valittu ihanasti
tuoksuva ja loppukesällä pitkään kukkiva rohtosuopayrtti, jonka ei soisi puuttuvan yhdestäkään puutarhasta. Tällä kasvilla on myös hyötykäyttöä, ja
lisää kasvista ja sen viljelyhistoriasta ym. voidaan
lukea toisaalla lehdessämme, missä Henry Väre
esittelee meille vuoden maatiaiskasvimme. Toivottavasti saamme jäsenistöltämme kokemuksia
kasvistamme ja sen käytöstä lisää lehtemme seuraavissa numeroissa. Samoin toivottavasti saamme myös vuoden maatiaiseläimestä ahvenanmaanlampaasta useitakin kirjoituksia, sillä meille
mantereella asuville ”maakravuille” tuo saariston
asukki ei liene kovinkaan tuttu. Ehkä joskus olemme nähneet niitä Ruotsin laivoilla seilatessamme
lounais-saaristossa. Nyt nämä ihanat otukset on
hyvä oppia tuntemaan paremmin!
Vuoden puuvartissuku on dendrologian seuran valitsema pihlajien (Sorbus) suku. Dendrologian seura on valinnut pihlajat seuran 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vuoden 2009 puusuvuksi,
eikä ilman syytä, tai oikeastaan siihen on moniakin syitä. Seuran jäsenlehti on ollut vuodesta 1982
Sorbifolia, joka on vapaasti suomennettuna ”pihlajanlehti”. Seuran 20-vuotisjuhlavuonna 1989
valittiin suomenpihlajan lehti seuran jäsenmerkin
tunnuskuvaksi. Tänä vuonna seuran lehdessä julkaistaan toivottavasti monia kirjoituksia pihlajista. Ainakin seuran keskustelupalstalla pihlajakeskustelu velloi voimakkaana jo vuoden vaihteessa,
jolloin aiheena olivat valkomarjaiset pensasmaiset pihlajat. Vaikka meillä ei ole luontaisena kuin
kolme pihlajalajia, on viljelyssä olevien pihlajataksonien, siis pihlajalajien, -alalajien, -muunnosten, -risteymien, -muotojen ja -lajikkeiden määrä
melkoinen. Esitelläänhän vuonna 2004 Tammen
kustannuksella ilmestyneessä Kukkapuut-kirjassa

eitä maatiaisia kiinnostanee varmaan, mitä muita eliöitä on valittu tänä vuonna meidän valitseman maatiaiseläimen ja -kasvin lisäksi. Tämän
alkaneen vuoden kasveiksi ja eläimiksi on jälleen valittu 11 erilaista kasvia ja eläintä aivan
kuten viime vuonnakin. Arvelin vuosi sitten että
luetteloni ei olisi ollut täydellinen, mutta eipä
toimitukselle ole kukaan ilmoittanut, että joku
vuoden nimikko-otus olisi jäänyt pois. Seuraavassa luettelen tämän vuoden tunnuskasveiksi
valitut kasvit ja eläimet, joita meidän pitäisi
erityisesti harrastaa tai ainakin oppia tuntemaan
alkaneena vuonna!

Vuoden 2009 kasvit ja eläimet
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peräti 93 erilaista meillä menestyvää pihlajaa! Ja
siinä ei ole edes mainittu kaikkia meillä mahdollisesti menestyviä pihlajia! Eiköhän yksin jo pihlajia istuttamalla voisi perustaa isonkin puutarhan?
Tämän vuoden kärhöteemaksi on Dendrologian seuran kärhökerho valinnut astioissa
kasvatettavat kärhöt (Clematis) eli kärhöjen
ruukkukasvatus eri sovellutuksineen, kuten se
on luettavissa kärhökerhon nettisivuilla. Kärhöillähän on hyvin monipuolinen käyttö puutarhassa.
Börje Fri kirjoitti Kärhökerhon lehteen (2/2000)
kirjoituksen, jossa hän esitteli kaikki 12 tapaa kasvattaa näitä köynnöskasvien valioita puutarhassa.
Yksi niistä oli ruukkuviljely (lehti ei ilmesty tällä
hetkellä). Monet kärhöt sopivat hyvin kasvatettaviksi astioissa, ja hyvässä hoidossa ahkerasti
lannoittaen ja kastellen niiden kukintaa riittää
pitkään. Varsinkin komeakukkaiset koko kesän
kukkivat jalokärhöt (C. Jackmannii- ja Patensryhmien lajikkeet) sopivat hyvin kasvatettaviksi
ruukuissa. Myös valkokukkainen C. florida-laji ja
tarhalyhtykärhöt (C. Texensis-ryhmän lajikkeet)
mainitaan ruukkuviljelyyn sopiviksi. Kärhöruukut
sopivat niin parvekkeille, oleskelupaikan vierelle,

terassille, oven pieleen ym. paikoille, joissa niiden
kukkarunsaus tulee hyvin esille.
Vuoden ruusuksi on Suomen ruususeura
valinnut erään löytöruusun, joka on saanut löytöpaikkansa ja löytäjänsä mukaan nimen ‘Herttoniemen Helena’. Ruusun löysi nimittäin 1970luvulla Helena Riihelä Helsingin Herttoniemestä
kartanon läheltä tien varrelta (ei 1980-luvulla,
kuten mainitaan Ruususeuran ruusukuvastossa netissä). Hän siirsi siitä juurivesan mökkinsä
puutarhaan Sauvoon, josta hänen miniänsä Helena Riihelä toi sen Satu Tegelille nähtäväksi ja
tunnistettavaksi, mutta hänkään ei ollut nähnyt
tällaista ruusua aikaisemmin. ´Herttoniemen Helena´ on pystykasvuinen, lopulta 2-metrinen ja se
tekee runsaasti juurivesoja. Se on vaaleanpunakukkainen, voimakastuoksuinen, puolikerrannainen blandaruusuihin kuuluva ruusu ja muistuttaa
ulkonäöltään samaan ryhmään kuuluvaa ´Tarja Halosta´, tarjanruusua, mutta on vaaleampi.
Litteitä, pieniä kiulukoita muodostuu niukasti,
vaikka pensas kukkiikin runsaasti. Ruusua on
saatavilla Hongiston ja Oulujoen taimitarhoista
omajuurisena.
Vuoden vihanneksen valitsee puutarha-alan
keskusjärjestö Puutarhaliitto yhdessä Kotimaiset
kasvikset ry:n kanssa apunaan muut alan järjestöt
ja asiantuntijat. Tämän vuoden vihannekseksi on
valittu kurkut, niin avomaan- kuin kasvihuonekurkut. Kurkut ovat kasvitieteellisesti marjoja, jota
ei hevillä tule ajatelleeksi kurkkua syödessä. Alla
mainitussa Puutarha ja kauppa-lehden artikkelissa
on hyvin tyhjentävästi kerrottu kurkkujen monituhatvuotisesta viljelyhistoriasta, sillä kurkut ovat
olleet ravintokasveina koko ihmiskunnan historian ajan. Kurkku kuuluu trooppiseen ja subtrooppiseen, yli 700-lajiseen kurkkukasvien heimoon,
johon kuuluvat myös meloonit ja kurpitsat. Nykyään on kurkuista viljelyssä vain sellaisia lajikkeita,
joilla on pelkästään hedelmiä tuottavia emikukkia.
Niiden hedelmät muodostuvat ilman hedelmöitystä eikä niissä ole siemeniä. Suomessa kasvatetaan
kasvihuonekurkkuja kasvihuoneissa yli 70 ha alalla
ja siitä on 15 ha ympärivuotisessa viljelyssä. Satoa
saadaan 70 milj. kiloa eli noin kuusi kiloa asukasta
kohti. Avomaankurkkuja kasvatetaan 320 ha alalla.
Lisätietoja vuoden vihanneksesta löytyy Puutarha

Suomen ruususeura valitsee vuosittain nimikkoruusun. Tässä kuvassa näkyvä ruusu
ei ole vuoden lajike, vaan kuvattu Vihdin
Päivölän ruusukoeviljelmällä.
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enemmän C-vitamiinia kuin appelsiineissa. Aikaisemmin oli maaseudulla tapana. kun tuli harvinaisia vieraita tai haluttiin tarjota parasta mitä talosta
löytyi, tarjottiin itse kerättyjä lakkoja (niin ainakin
lapsuudenkodissani).
Tiedotteessa tuodaan esille kuinka hyviä ruokasieniä vuoden sieneksi valitut lampaankäävät ovat
paistettuina tai kuivattuina sekä lyhyesti neuvotaan,
miten ne erottaa samannäköisestä typäskäävästä ja
vaaleaorakkaasta. Valko- ja puna-apilan käyttö
ruokiin ja juomiin lienee outoa monille nykypäivän
suomalaisille. Ainakin meille sota-ajan lapsille on
tuttua valkoapilan kukista tai/ja vatun lehdistä äidin
valmistama erinomainen tee. Toivo Rautavaaran
kirjassa Miten luonto parantaa suositellaan myös
kuivattujen apilankukkien käyttöä jokapäiväisenä
terveellisenä teenä yhdessä muiden luonnosta saatavien teeainesten, kuten maitohorsmaan, mesiangervon ja vatun lehtien kera. Arktiset Aromit ry:n
nettisivuilla kerrotaan myös kuinka valko- ja punaapilan ravinnerikkaita lehtiä ja kukkia voidaan kerätä alkukesällä ja kuivattaa ja käyttää leipään, keittoihin ym. ja tuoreina myös salaateissa ja keitoissa
sekä ruokien koristeluun.
Vuoden linnuksi on lintujen suojelua edistävä
Birdlife Finland valinnut törmäpääskyn, joka on
viime vuosina suuresti harvinaistunut. Tavoitteena
on kartoittaa lajin pesimäkolonioita koko Suomesta
paitsi lintuharrastajien myös suuren yleisön avulla.
Aineiston avulla tullaan tarkistamaan törmäpääskyn valtakunnallinen pesimäkannan arvio sekä
listaamaan lajin tärkeimmät pesimäkoloniat eri
puolilla Suomea. Hankkeen koordinaattorina toimii Santtu Ahlman. Meillä törmäpääskyä esiintyy
eniten Pohjois-Suomessa, missä on ollut jo luonnostaan isoja jokia, joiden pystysuoriin hiekkaisiin
rantatörmiin törmäpääskyt ovat kaivaneet pesäkolonsa. Nykyään lintua tavataan etelämpänäkin, sillä
se on löytänyt sopivia kolon paikkoja hiekkakuoppien jyrkistä rinteistä. Törmäpääskyjen elinympäristöön liittyy aina vesistö, joiden kuten myös läheisten rantaniittyjen yllä liidelleen ne pyydystävät
hyönteisiä ravinnokseen. Lisää tästä sympaattisesta
linnustamme löytyy jokaisesta lintukirjasta.
Pentti Alanko
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ja kauppa-lehdestä 1/2009, ss. 4-6 ja netistä osoitteessa www.kotimaisetkasvikset.fi. Sieltä löytyy
myös maukkaitten kurkkuruokien reseptejä.
Vuoden rohdoskasviksi on Suomen Terveyskauppojen Liitto ry. onnistunut valitsemaan todellisen terveyspommin päätyessään valkosipulin
valintaan! Valkosipuli ei ole vain erinomainen
rohdoskasvi, vaan se on muiden sipuleitten ohella
yksi ruoanlaiton kulmakivistä, joka kuuluu aivan
välttämättömästi päivittäiseen käyttöön. Tosin jotkut kaunosielut vierastavat tätä erinomaista kasvia
sen voimakkaan hajun vuoksi, mutta heillekin
sopivia hajuttomia pillerivalmisteita löytyy terveystuotekaupoista. Valkosipulia voidaan viljellä
meilläkin, mutta kotimainen tuotanto ei riitä tyydyttämään kasvanutta kysyntää, vaan sitä tuodaan
meille paljon mm. Kiinasta ja Espanjasta. Lisätietoja valkosipulista saa mm. luontaistuotekaupoista saatavilla olevasta esitteestä ”Valkosipuli, Vuoden 2009 Rohdoskasvi” ja lisää siinä mainituista
lähteistä. Esitteessä todetaan mm. valkosipulin
olevan yksi maailman vanhimmista rohdoksista
ja nykyäänkin sitä arvostetaan terveyttä edistävien
vaikutustensa vuoksi. Sitä suositellaan käytettäväksi veren rasva-arvojen alentamiseen ja ehkäisemään ikäriippuvaisia verisuonimuutoksia, kuten
valtimoiden kovettumistaudin ehkäisyyn sekä
ylempien hengitysteiden infektioiden hoitoon ja
verenpaineen alentamiseen. Esitteen lopussa todetaan, että ”Pitkän ja monipuolisen käyttöhistoriansa sekä tieteellisen näytön perusteella valkosipuli
on ansainnut Suomen Terveyskauppojen Liiton
vuoden 2009 rohdoskasvin arvon”.
Arktiset Aromit ry. on valinnut vuoden 2009
yrteiksi valko- ja puna-apilan, vuoden sieneksi
lampaankäävän sekä vuoden marjaksi lakan, jolla kuten rakkaalla lapsella yleensäkin on monta nimeä: lakka, hilla, (suo)muurain, valokki. Tiedotteensa mukaan valintojen tarkoituksena on nostaa
luonnontuotteiden arvostusta ja tunnettavuutta
sekä lisätä niiden käyttöä. Heidän raikkailla ja pirteillä nettisivuillaan voi tutustua ”Syö marjoja 2 dl
joka päivä”- kampanjaan, osallistua kilpailuihin ja
saada uusia vinkkejä marjojen käytöstä sekä lisätä
yleensäkin tietämystään marjoista. Valistusta todella tarvitaan, sillä suomalaiset ovat unohtaneet
mm. sen, että lakan marjoissa on kaksi kertaan

Rohtosuopayrtti

– vuoden maatiaiskasvi

S

Suopayrttien suvun noin 20:stä lajista on Suomessa kasvatettu lähinnä rohtosuopayrttiä (Saponaria
officinalis L. 1753) ja jossain määrin kivikkosuopayrttiä (S. ocymoides). Suopayrtit ovat alkuperäisiä Etelä- ja Keski-Euroopasta Lounais-Aasiaan ja
Siperian länsiosiin. Ne ovat kohokkikasveja ja hyvin läheisiä käenkukille (Lychnis) sekä kohokeille (Silene). Kuten nekin myös rohtosuopayrtti on
hyvä perhoskasvi.

ja menestyy hoidotta autiotalojen kuivanpuoleisilla heinittyneillä pihamailla. Pihakasvina se onkin
eräs helpoimmista. Siemenestä lisättäessä kylmäkäsittely parantaa itävyyttä. Tavallisimmin kasvia
kuitenkin jaetaan uusille omistajille. Maaperä voi
olla niukka- tai keskiravinteisesta, niin savi-, multa- kuin hiekkamaata, kunhan se on vettä läpäisevää. Kovin happamassa maassa se ei menesty.
Minne kasvinsa istuttaa on makuasia. Suosituksena on kirjoitettu, että suopayrtin sopivia käyttökohteita ovat perenna- ja kivikkoryhmät, puolivillit
puutarhat, rinnepuutarhat ja perhospuutarhat. Paikka voi olla kuiva taikka tuore, kunhan kasvi saa valoa ja lämpöä. Talvenkestävyys on hyvä.
Tavallisimmin niin kukkapenkeissä kuin karkulaisenakin näkee rohtosuopayrtin kerrannaiskukkaisia lajikkeita, joita ovat muun muassa ’Alba
Plena’, ’Rosea Plena’ ja ’Rubra Plena’. Nimistä voi
päätellä kukan värin. Kerrottujen kukkien heteet eivät aina auvaudu. Perusmalli yksikertaisin kukin ei
sekään kuitenkaan ole harvinainen.

Tuntomerkit
Monivuotinen 30–70 senttiä korkea rohtosuopayrtti on pysty ja haaraton tai harvoin varren yläosasta
haaroittuva ruoho. Sormenpaksuinen ruskeanpunainen juurakko haaroo runsaasti. Sisus on keltainen. Puikeat–puikeansuikeat 4–5 senttiä pitkät
vahvasuoniset lehdet ovat ristikkäin vastakkaiset.
Kukinto on kaksipuolinen tiheä viuhkosto. Valkeat tai punertavat kukat tuoksuvat; verhiö on kapea,
ulkoverhiötön, mutta 2,5–3,5 senttiä leveä teriö on
kynnellinen. Rohtosuopayrtin kukat ovat kaksineuvoiset, emiössä on 2 vartaloa. Kota aukeaa neljällä
liuskalla. Kerrannaiskukkaiset kasvit ovat Suomessa tavallisia.

Viljelyhistoria
Suopayrtti on sekä koriste- että rohdoskasvi, jonka uskottiin myrkyllisyydestä huolimatta auttavan
monissa vaivoissa. Euroopassa sen viljely on ikumuistoista. Antiikin yrttitietämyksen pelastanut
Dioscorides sisällytti rohtosuopayrtin viisiosaiseen
teokseensa De Materia Medica, joka ilmestyi noin
55 jaa. Kirjassaan Dioscorides esittelee kreikkalaisten käyttämiä itäisen Välimeren alueen kasveja. Todennäköisesti jo kasvitieteen isäksi nimetty
Theophrastus (340 eaa) tunsi rohtosuopayrtin edut.
Dioscoriden muistiin kirjaama kreikkalainen kasvitietämys vallitsi Euroopassa aina 1500-luvulle.
Suomen kasvitieteen isäksi tituleerattu Elias
Tillandz ei suopayrttiä kuitenkaan mainitse vuosina
1673 ja 1683 ilmestyneissä Turun seudun kasviluetteloissaan. Ensimmäisenä sen kirjasi lääketieteen
professori Johan Leche (1702–1764), Turun lähistöl-

Levinneisyys
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Rohtosuopayrtti on alkuperäinen Keski- ja EteläEuroopasta Siperian länsiosiin. Pohjoisempana
sitä tavataan puutarhakarkulaisena, myös Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa sitä on
uustulokkaana puutarhoista karanneenna Oulun
Pohjanmaata ja Kainuuta myöten. Myös satamien
painolastipaikoilla sitä on tavattu. Mitään haittaa
alkuperäisluonnolle kasvista ei ole.
Kasvupaikat
Parhaiten rohtosuopayrtti menestyy auringossa tai
puolivarjossa. Juurakon avulla se leviää helposti
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tä vuonna 1750. Siksi on todennäköistä, että sitä oli
kasvatettu ensi kerran 1740-luvun puolella. Kemian
professori Pehr Adrian Gadd (1727–1797) mainitsee
sen vuonna 1751, kuvauksessaan Satakunnan pohjoisosista, joskin siinä mainitut pitäjät ovat etupäässä Hämettä, mistä Gadd itsekin, Pirkkalan Kaarilasta
oli kotoisin. Leche työ jäi muistiinpanoluetteloksi,
mutta Hjalmar Hjelt tulkitsi vuonna 1884 huolella
Lechen muistiinpanoja.
Taloustieteen professori Pehr Kalm (1716–
1779) kasvatti rohtosuopayrttiä akatemian puutarhassa (Hellenius-Mollin 1779). Puutarha oli
avattu vuonna 1757. Rohtosuopayrtti mainitaan
myös Gaddin ohjaamassa neliosaisessa väitöskirjasarjassa niistä ulkomaisista kasveista, joita
hän oli viljellyt plantaaseillaan. Väitöskirjassa on
maininta, että saksalainen kasvitieteen professori
Gleditsch oli todennut lääkevaikutusten olevan
kuin sarsaparillalla. Kukista tehtiin tuoksuvettä,
ammatti-ihmiset poistivat murskatulla kasvilla
tarhroja nahasta. Gaddilla kasvoi kerrottua muotoa, joka oli tuolloin harvinainen (Gadd-Florin
1778). Turun akatemian aikaisia viljelytietoja on
kuitenkin hyvin niukasti, mikä voidaan tulkita
siten, ettei kasvi ollut Suomessa yleinen 1700luvulla. Björnlundin (1797) Materia Medicassa
ja Suomen ensimmäisessä farmakopeiassa se
mainitaan (Anonyymi 1819). Sillä hoidettiin reumatismia, kihtiä, keltatautia, syyhyä ja kuppaa.
Se kuuluu Hintikan (1928) mukaan silti niihin
lääkekasveihin, joita levitettiin Turun akatemian
plantaaseista, mutta jotka eivät levinneet venäläisten vuodesta 1743 alkaen hallitsemaan Vanhaan
Suomeen.
Sitä vastoin kasvi levisi kohti Pohjois-Suomea.
Oulussa sitä on kasvatettu säätyläisten puutarhoissa ainakin 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Mikkelistä on ensimmäinen karkulaistieto, vuodelta
1881. Oulussa se löytyi Raatin saaresta siltojen
luota seuraavana vuonna. Rohtosuopayrtti on löydetty myös painolastitulokkaana.

nosta. Suurimmillaan se on kukinnan aikaan.
Suovan valmistuksessa raastettua kuivattua
tai tuoretta juurta keitetään hiljakseen vähäisessä
vedessä puolisen tuntia - sekaan voi laittaa hiuksia hoitavia yrttejä esim. nokkosta. Museoiden
konservaattorit käyttävät sitä yhä niiden vanhojen
silkki- ja villakankaiden pesuun, jotka eivät kestä
nykyaikaisia pesuaineita. Hienojen hiustenpesuaineiden valmistukseen sitä myös yhä käytetään. Ne
saattavat kuitenkin olla ihoa ja limakalvoja ärsyttäviä. Juuria voidaan kuivata ja varastoida myöhempään käyttöön.
Vaikka saponiinit ovat myrkyllisiä, ne eivät
ulkoisesti käytettynä ole kovinkaan vaarallisia,
sillä ne eivät imeydy ihon läpi. Myrkkyvaikutukset heikkenevät juurta keitettäessä. Lääketieteessä
juurta (Radix saponariae) on käytetty etenkin yskänlääkkeenä liman eritystä lisäävänä. Juurista on
valmistettu lääkettä myös maksa- ja sappivaivoihin ja ulostusaineeksi ja virtsaneritystä lisääväksi.
Sukupuolitautejakin sillä on hoidettu.
Verenkiertoon päätyessä ne hajoittavat punasoluja. Tämän hemolyysiksi nimitetyn ilmiön
aiheuttavat jo pienetkin saponiinipitoisuudet.
Suopayrttiä ei pitäisi istuttaa vesialtaiden viereen, jos niissä on kaloja. Juurista erittyy kaloille
ja matelijoille myrkyllisiä yhdisteitä. Ominaisuutta
on joskus hyödynnetty kalastuksessa.
Suopayrtin siemeniä voi hankkia Maatiaiselta.
Uusi siemenluettelo ilmestyy helmikuun lopulla,
ja se löytyy myös netistä.
Henry Väre

Kirjallisuus:
Björnlund, B. 1797: Materia medica selecta. Opera et
Studio. – 178 s. Frenckellianis, Aboae.
Gadd, P. A. & Florin, I. 1778: Rön och anmärkningar,
om utländska växter försökte i finska climatet III. – 16
s. J. C. Frenckell. Åbo.

Käyttö
Nimensä suopayrtti on saanut raastetun juuren
vaahtoavista saippuamaisista ominaisuuksista.
Saponaria (lat. sapo) = saippua, officinalis (lat.
officina) = apteekki (apteekkikäytössä). Saippuaan viittaa myös suomenkielinen nimi. Kasvin
sukunimestä on myös sen sisältämä myrkyllinen
yhdiste saponiini saanut nimensä. Saponiinin pitoisuus vaihtelee verraten paljon, 5–20 % juuren pai-

Hellenius, C. N. & Mollin, J. 1779: Sistens hortum Academiae Aboensis I. – 4 + 30 s. J. C. Frenckell. Åbo.
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1928: Muutamien vanhojen koriste- ja lääkekasviemme levinneisyydestä ja kulttuurihistoriasta.
– Luonnon Ystävä 32: 121–132.

Maatiaiskasvit Töölöläispihassa
Maatiaisluentosarjassa 15.1.2009 Pentti Alanko kertoi havaintojaan kaupunkipihoista ja Erja Laukkanen
esitteli oman pihansa runsaasti kuvitettuna kaikkien
kuulijoiden suureksi ihastukseksi.
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Rauhallisella töölöläisellä talonyhtiön pihalla kasvaa
kahdeksansadan lajin puutarha (viidelläkymmenellä
neliömetrillä), talon edessä on tilaa n. 50 neliömetriä ja
takapihaa samoin n. 50 neliömetriä. Ohi kulkevat ihmiset kertovat viehättävälle puutarhurille, mistä tykkäävät, kun kulkevat ohi. Monet tykkäävät pikarililjoista
ja keltaisista kevätesikoista. Monet ihastuvat myös
keväällä ensimäisenä tulppaaneihin. Niitä on täällä istutettu sinne tänne - yksitellen. Tulppaanit lisääntyvät
täällä vuosien mittaan ja niin melkein kaikki muukin.
Erittäin hyvin viihtyviä kasveja, kuten mukulaleinikkiä
joutuu joskus rajoittamaan. Kasveille joutuu antamaan
kuolemantuomioita, jakaman niitä naapureille ja tuomaan Maatiaisen taimienvaihtopäiville.
Kun jossain sitten on aukkopaikka, saa kuulla ohikulkijoilta, että miten tuossa on tuommoinen. Kaikki eivät
tiedä, että siemenistä kasvatettaville pikkuisille taimitarhalaisille ja uusille siemenkokeiluille pitää olla tilaa.
Ohikulkijoiden ja puutarhurin välille syntyy kuin itsestään mielenkiintoisia pieniä keskusteluja. Onko tämä nyt
sitä, mitä kaikki puuhaa Amerikassa.
Tilaisuudessa Pentti Alanko kertoo seikkailuistaan
kaupunkien taloyhtioiden pihoilla, Suomessa, Saksassa ja

Kerrottu keltavuokkopuska seuranaan muutamia siperiansinililjoja.
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Pihan erikoisuuksiin kuuluu valko- ja keltavuokon
risteytymä.

Amerikassa. Ulkomailla asuntoalueiden julkisia
ja puoleksi julkisia tiloja pyritään elävöittämään
monipuolisella tavalla. Yhden lajin massaistutusten sijaan tuodaan paikalle monenlaisia kasveja. Hyvät ja oikein sijoitellut istutukset voivat
myös estää seinätaiteilijoiden toimintaa. Nurmikko on tutkitusti suuritöisin, ja moniin kapeisiin kaistaleisiin sopii paremmin jokin muu
maanpeittokasvi.

Keltavaleunikko viihtyy ja siementää runsaasti.
Mukana kuvassa myös saniaisia ja varjolilja.

Tämä voisi olla kuva-arvoitus:
Mikä tämä on?
Jalokiurunkannushan se sieltä
nousee keväisestä mullasta!

Vaivaisesta oksasta aloitettu helenanruusu on kasvanut muhkeaksi pensaaksi.

Erja Laukkasen esittelemä on sellainen puutarha,
jota bussilastilliset ihmisiä voisivat tulla katsomaan,
mutta pidetään tämän nyt vähän salaisuutena, ettei
paikan idyllinen rauha järky. Muut saisivat kyllä tehdä hekin omille pihoilleen jotakin tämän kaltaista.
Kuivasssa ja varjossa kasvaa jäykkävartinen keltamo. Sellaisessa paikassa ei monet kasvit viihdykään.
Edelleen on käynnissä kerrotun keltamon metsästys.
Melkein kaikkia muita kuvitettevissa olevia lajeja ja
lajikkeita täältä jo löytyykin. Yhdestä lajista ei ole monia yksilöitä, mutta lajien määrä on hirmuinen. Lajeja
on siis kahdeksansataa (ei 50) 2 x 50 neliömetrillä.
Kuinka ikinä voi muistaa noiden kaikkien kasvien nimet? Pitääkö niissä olla merkkilaput? Nykyaikaisen
tietotekniikan aikana voi onneksi kaiken kirjata tietokoneelle, kukapa muuten kaikkia muistaisikaan.
Keltavuokko kasvaa ja tekee ajan kuluksi mattoja ja pyörylöitä. Mukulaleinikki leviää joka paikkaan,
kukkii keväällä ja katoaa sitten. Kasvaapa täällä myös
keltavalkoinen risteytysvuokko. Keltainen on pitkään
ollut pois trendivärien listalta, mutta se on nyt taas
tulossa. Keltavaleunikko on massiivinen siementäjä.
Ylimääräiset siemenet voi aina laittaa Maatiaisen siemenkeräykseen.
Pienestä piiskasta tuli helenanruusu. Tämä on kasvien ihmeellistä elämää, pienestä tulee suurta, Myrskyisenä päivänä ei ole kiva lähteä ulos, jos ei tiedä, romahtaako vaarallisiin mittoihin kasvanut kotkanruusu
sillä aikaa jonkun päälle. Tällaisissa tapauksissa kasvit saavat kuolemantuomion, jonka Erja itse määrää
ja toteuttaa. Ruusuissa on kaiken lisäksi se hyvä puoli,
että ne ovat kauniita pakkasessakin.
Adiatum-saniainen viihtyy lehmuksen juurella ja
saksankirveli on kaunis kermakakkujen päällä. Jalo-

kiurunkannuksen siementaimet tulevat maasta ulos
aina vähän erinäköisinä. Niistä Erja näyttää aivan arvoituksellisen kuvan, josta kukaan ei tietystikään heti
voisi arvata, mitä ne ovat.
Joku kuulijoista kysyy, miten tämmöinen voi taloyhtiössä onnistua. Aluksi taloyhtiö myönsi määrärahoja joihinkin hankintoihin, mutta sitten se alkoi
miettiä, onko tässä kyse siitä, että taloyhtiö sponsoroi
henkilön harrastusta. Voi olla myös että henkilö sponsoroi taloyhtiötä ilmaisella puutarhasuunnittelulla ja
puutarhanhoidolla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikki osapuolet ovat järjästelyyn tyytyväisiä. Vielä joku
kysyy, miten Erja hoitaa multa-asiat. Tämä puutarhuri
on hoitanut suhteensa julkisiin tahoihin niinkin hyvin,
että hänellä on kaupungilta (puun)lehtienkeräyslupa
vuoteen 2030 asti.
Erja Laukkasen esitelmän pohjalta

Maija Manninen
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Adiatum-saniainen viihtyy lehmuksen juurella.

Maatiaisen kesämatkat
Maatiaisen matkoihin on aina kuulunut ekologinen, luonnonläheinen ja eettinen
arvomaailma. Kestävä maalais- ja puutarhakulttuuri lähiruokineen, perinnemaisemineen sekä upeine luontokohteineen ovat päämääriämme. Samoin
maatalouden ja puutarhan historia, käsityöläisyys ja paikalliskulttuuri ovat meille
arvoja. Kun lähdet matkallemme, tuet näitä kestäviä päämääriä.

K

Kesällä teemme kaksi matkaa, toinen suuntautuu Viroon ja
sen upeisiin luontokohteisiin saaristossa. Kotimaan matkat
ovat yhdistyksen periaatteille erittäin tärkeitä, ja vaikka ne
suuntautuvat melko lähelle, ne avaavat monille uusia upeita
näköaloja mitä kaikkea kauniista maastamme löytyy joskus
aivan kotinurkan takaakin.
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Hiidenmaa ja Saarenmaa
Luonnonkasveja ja perinnemaisemia
12. - 14. kesäkuuta
Ensi kesänä lähdemme kolmen päivän matkalle Viroon ja sen
kauniisiin saariin Saarenmaalle ja Hiidenmaalle. Tämän matkan kohteita ovat erityisesti luonnonkasvit ja saarien kämmekät eli orkideat. Siksi matka toteutetaan alkukesällä. Myös
virolaiset perinnemaisemat ovat ohjelmassa. Mahdollisuus
on bongailla perhosia ja lintuja sekä hiljentyä luonnonrauhassa. Käymme lisäksi ostamassa taimia mielenkiintoisista
puutarhoista. Virossa on jäljellä myös maatiaiseläimiä. Saarissa on maatiaislampaita. Varsinkin Hiidenmaalla on paljon
alkuperäistä luontoa, koska saari oli suljettu neuvostoaikana.
Molemmilla saarilla on vanhoja kyläyhteisöjä, joita voi nykykielellä kutsua ekokyliksi. Kolme päivää näissä maisemissa on lyhyt aika, mutta toisaalta alkukesä on kiireistä aikaa
maatiaisille peltotilkkuineen ja puutarhoineen.
Matka alkaa Eteläsataman makasiiniterminaalista Linda Linen katamariinilla. Paikka on kauppatorin yhteydessä
olevan Vanhan Kauppahallin ja Olympialaiturin välissä.
Sinne pääsee hyvin kolmosen ratikalla. Paikalla tulee olla
noin kello 7 aamulla (saatte matkaliput), ja laiva lähtee
kello 8. Tallinnassa, jonne saavumme 9.30, meitä odottaa
bussi ja lähdemme kohti Virtsua. Lähellä Virtsua on hieno
lehtometsäalue Puhtu, joka on ensimmäinen luontokohteemme. Sen jälkeen menemme lautalla Saarenmaalle ja
ajamme Muhun saaren kautta Saarenmaalle. Muhun saa-
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rella on hieno kirkko ja museokylä.
Sitten suuntaamme kohti Kaalijärveä, joka on vedellä täyttynyt kraatteri. Presidentti Lennart Meri kertoo
Hopeavalkea-kirjassaan Kaalijärven
kraatterin liittyneen Kalevalan tapahtumiin ja arvelee sen olleen jumalten
palvontapaikka. Jossain vaiheessa
syömme yhdessä, ehkä vasta myöhään
iltapäivällä, joten kannattaa hankkia
evästä ja juotavaa päiväksi.
Yövymme Orissaaressa, ja aamulla
lähdemme kohti Triigiä ja jatkamme
lautalla Hiidenmaalle. Etsimme Kassarin saarella ja sen lähistöllä kämmeköitä vehmaista lehdoista ja niityiltä ja
käymme Vaelman villatehtaalla, jossa
on mahdollista tehdä ostoksia. Yövymme Puulaid-matkamajalla ja vietämme
yhteistä iltaa alueella. Lounasta nautimme Puulaid-matkamajalla.
Aamupäivällä lähdemme kohti
Heltermaata ja tulemme lautalla Rohukülään. Haapsalussa lounastamme,
ja tässä keskiaikaisessa kaupungissa
nopeimmat voivat käydä ostoksilla.
Haapsalusta ajamme kohti Tallinnaa, ja
matkalla käymme puutarhamyymälöissä. Laiva lähtee takaisin Helsinkiin klo
21 ja matka kestää 1,5 tuntia.
Matkanjohtajana toimii Anne Paalo ja oppaana Pertti Pyhtilä. Hän puhuu erinomaista eestiä, tuntee hyvin
luontokohteita ja Eestin kulttuuria
sekä paikallisia kohteita.

Maatiaisen kesämatkat
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fi. Siitä on erillinen ilmoitus ja matkalle lähtijät ja
kaikki muutkin ovat tervetulleita.
Runebergin puutarha,
Mustilan arboretum ja
Kotkan seudun puistoja ja puutarhoja
Kotimaanmatka järjestetään 1. - 2. elokuuta
lauantaina ja sunnuntaina omalla bussilla. Lähdemme aamulla Kiasman tilausajopysäkiltä klo
8.30. Matkan varrelta voi tulla kyytiin pikalinjapysäkeiltä. Anna tiedot hyvissä ajoin ennen matkaa, niin ilmoitamme milloin bussi on pysäkillä.
Poikkeamia reitistä ei aikataulu salli.
Porvoossa käydään Runebergin kotimuseossa
ja puutarhassa, jossa hienoa puutarhaa ja huonekasveja kasvatti kansallisrunoilijan puoliso Fredrika Runeberg. Puutarha on harvoja säilyneitä
historiallisia suomalaisia kaupunkipuutarhoja.
Museo avautuu klo 10 ja meillä on hieman aikaa
katsella historiallista vanhaa Porvoota ja pitää
vaikka kahvitauko.
Mustilan arboretumin, seuraavan kohteemme,
perusti valtioneuvos A.F. Tigerstedt 1902. Puulajipuiston alue on 120 ha ja alueella on 100 havupuulajia, 130 lehtipuulajia sekä lukuisia pensaita, köynnöksiä ja perennoita. Luvassa on mielenkiintoisia
tarinoita ja paljon tietoa alueen puista ja pensaista.
Oppaana on emeritusprofessori Peter Tigerstedt.
Mustilan myymälöistä voi ostaa taimia ja siemeniä
sekä kotimaisia laatuviinejä ja herkkuja. Mustilassa
nautimme keittolounasta.
Illaksi saavumme Kotkaan, jossa yövymme
kesähotelli Katarinassa. Se on aivan Sapokan
vesipuiston lähellä ja voimme jo iltakävelyllä
tutustua tähän hienoon puutarhapuistoon. Katarinassa on erikokoisia huoneita ja useimmat niistä
ovat 2- hengen huoneita. Yhden hengen huoneista
peritään lisämaksu. Tässä vaiheessa ei ole tietoa
kuinka monta niitä on saatavilla.
Jo lauantai-iltana kohteina ovat Kotkan seudun
hienot puistot ja puutarhat merellisessä ympäristössä. Sapokan vesipuisto on pienimuotoinen kasvitieteellinen puutarha ja Suomen palkituin viheralue. Luonnonkasvien lisäksi puistossa voi ihailla
lukuisia puita, pensaita ja istutettuja koristekasveja.
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Matkan hinta on 260 euroa ja se maksetaan Maatiaisen matkatilille AKTIA 405500-1356091 (eri
tili kuin yhdistyksen varsinainen tili). Matkan voi
maksaa vaikka heti kokonaan tai maksaa siitä varausmaksu, joka on 40 euroa. Matkasta ei palauteta toimistomaksua, koska matkanjärjestäjällä
on kuluja jo ennen matkaa, vaikka matkasi peruuntuisi. Kannattaa hankkia aina matkavakuutus
ja matkarahat (ei varausmaksua) saa takaisin vain
esittämällä voimassa olevan lääkärintodistuksen
tai vastaavan asiakirjan, jos peruu matkan kaksi viikkoa ennen matkan alkua. Varausmaksun
pidämme myös, jos matkan peruu alle kuukausi
ennen matkan alkua. Paljonko palautetaan viimehetken perujille, siitä matkakirjeessä. Noudatamme valmismatkaehtoja.
Hintaan kuuluvat laivamatkat Tallinnan ja Helsingin välillä, oma bussi, kolme lauttamatkaa saaristossa, yöpymiset aamiaisineen ja kolme lounasta,
matkanjohtajan ja oppaan palvelut ja sisäänpääsymaksuja. Matkalle kannattaa ilmoittautua pian,
viimeistään 27. huhtikuuta maanantaina. Samalla
viikolla pitäisi tietää lähtijät, mutta peruutuspaikkoja voi kysyä vielä toukokuussa. Laivayhtiö tarvitsee jokaisen lähtijän nimet, syntymävuoden, myös
päivämäärän ja kuukauden. Suurin osa saa yöpyä
kahden hengen huoneissa, mutta on myös isompia
tiloja. Saarenmaalla ja Hiidenmaalla majoituskohteet ovat melko pieniä ja yhden hengen huoneesta
joutuu maksamaan lisämaksua.
Ilmoittautumiset matkalle tehdään Anne Paalolle 050 570 6105 (tekstiviestiin myös yhteystiedot)
tai sähköpostitse anne.paalo@kolumbus.fi. Toimistolla voi lähettää kortin osoitteella Maatiainen ry,
Stenbäckinkatu 8 00250 Helsinki. Matka toteutuu,
jos lähtijöitä on 30 ja matkalle otamme korkeintaan
40 lähtijää. Matkalle lähtijät saavat matkakirjeen
tarkkoine ohjelmineen ja aikatauluineen.
HUOM! Suunnitteilla on ennen matkaa toimistolla pidettävä eestinkielen kasvinimikurssi, jossa
opettajana on Pertti Pyhtilä. Opiskelemme matkalla mahdollisesti nähtävien kasvien nimiä eestiksi.
Näin voimme puhutella arvon kasveja niiden äidinkielellä. Kasvinimikurssille voi ilmoittautua
suoraan Pertti Pyhtilälle pyhtila@iki.fi tai toimistolle 09 477 5331 tai toimisto@maatiainen.

Maatiaisen kesämatkat
Puisto on kaunis kaikkina vuodenaikoina taidokkaiden
kivirakennelmien ja valaistuksen ansiosta. Kalliovesiputouksessa kiertää merivesi.
Yrttipuutarha Redutissa on noin 100 erilaista yrtti- ja maustekasvia. Aurinkoisia päivinä yrttitarhassa
on runsaasti perhosia. Vedenalaiseen suomalaiseen
maisemaan tutustumme akvaariotalo Maretariumissa, jossa on 22 erikokoista akvaariota ja niissä yli 50
erilaista kalalajia. Aidot kotimaiset kalat voidaan luokitella maatiaiseläimiksi. Kotkan kohteiden jälkeen
nautimme lounasta.
Kotimatkalla käymme Pernajan Isnäsissä Labbyn
kartanossa ostoksilla tilakaupassa ja iltapäiväkahvilla. Tuotteet ovat biodynaamisesti kasvatettuja ja niitä
voi varata myös etukäteen. Tilakaupasta voivat halukkaat saada myös luomulihaa ja tuoreita kananmunia.
Matkakirjeessä on tarkempia tietoja tilaamisesta. Ohjemaan voi tulla pieniä muutoksia, lähinnä joku minikohde matkan varrella.
Matkan hinta on 150 euroa ja se maksetaan Maatiaisen matkatilille AKTIVA 405500-1356091 (eri tili
kuin yhdistyksen varsinainen tili). Matkan voi maksaa
vaikka heti kokonaan tai maksaa siitä varausmaksu,
joka on 40 euroa. Matkasta ei palauteta toimistomak-

sua, koska matkanjärjestäjällä on kuluja jo
ennen matkaa, jos matka peruuntuu. Matkan
hintaan kuuluu oma bussi, yöpyminen aamiaisineen, sisäänpääsyt ja opastukset, matkanjohtajan palvelut ja lounaat. Varsinkin opastukset ja sisäänpääsyt ovat riippuen kohteesta
melko kalliita, koska valtionavustukset monille
kohteille ovat nykyään pieniä. Matka on maksettava viimeistään 26. kesäkuuta mennessä
perjantaina. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on
vähintään 30.
Ilmoittautumiset matkalle tehdään Anne
Paalolle 050 570 6105 (tekstiviestiin myös
yhteystiedot) tai sähköpostitse anne.paalo@
kolumbus.fi. Toimistolla voi lähettää kortin
osoitteella Maatiainen ry, Stenbäckinkatu
8, 00250 Helsinki. Matkalle lähtijät saavat
matkakirjeen tarkkoine ohjelmineen ja aikatauluineen.
Mikäli ennen matkoja yleinen kustannustaso muuttuu oleellisesti, voi hintoihin
tulla pieniä muutoksia. Todennäköisesti hintarakenne pysyy vakaana. TERVETULOA
MATKALLE!

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry:n kevätkokous
järjestetään tiistaina 5.5.2009 kello 18
yhdistyksen toimistossa, Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Tervetuloa!
Timo Rantakaulio
Puheenjohtaja

Liity jäseneksi! Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Maatiainen-lehden, jonka ensim-
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mäinen numero sisältää siemenluettelon. Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 25 € yhdistyksen tilille Aktia 405500-114419. Kirjoita viestikenttään UUSI JÄSEN sekä nimesi ja osoitteesi.
Maatiainen – det lantliga kulturarvet ry. Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki
puh: 09- 477 5331, toimisto@maatiainen.fi www.maatiainen.fi.
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Tanskan kongressi

M
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ulttuurikasvien tarinat
kiinnostavat Pohjolassa

Maatiainen ry:n tanskalainen sisaryhdistys Foreningen Frøsamlerne kokosi Hillerødiin marraskuussa 2008 ison joukon pohjoismaisen geenipankin
NordGenin edustajia, kasvigeenivarojen tutkijoita
sekä kansalaisjärjestöjen ja kulttuurihistoriallisten
museoiden edustajia Pohjoismaista keskustelemaan
Pohjolan kasvigeenivarojen kulttuurisesta perinnöstä. Seminaarissa oli kaikkiaan yli 80 osallistujaa, ja
edustettuina olivat kaikki Pohjoismaat ja täydennettynä sveitsiläisen kansalaisjärjestön Pro Specia Raran edustajalla.
Seminaarin keskeisiksi teemoiksi asetettiin
ensinnäkin, kuinka kulttuuriperintö välittyy pohjoismaisissa kasvigeenivaroissa ja toiseksi kuinka
tämä perintö voisi edistää Pohjolan omaleimaista
ruokakulttuuria. Kulttuurisesti kiinnostaviksi kasvigeenivaroiksi nostettiin historialliset kasvit keskiaikaisista arkeofyyteistä vanhoihin viljeltyihin paikallislajikkeisiin eli maatiaiskasveihin.
Kaiken lähtökohtana on se, että vanhoja ja paikallisia kasvilajikkeita on tallella joko geenipankissa
tai muussa vastaavassa pitkäaikaisessa säilytyksessä
tai viljelyssä. Pohjoismaiseen geenivarakeskukseen
NordGeniin on keskitetty Pohjolan maa- ja puutarhatalouden siemenestä lisättävää kasviainesta, joka sisältää merkittävän joukon myös vanhoja lajikkeita ja
maatiaiskantoja. Lisäksi Pohjoismaissa on viljelijöitä
ja kotipuutarhureita sekä yhteisöjä kuten kulttuurihistoriallisia museoita, joskin niiden suuruusluokka on
tutkimaton ja tuntematon, jotka viljelevät ja samalla
ylläpitävät vanhoja kasvikantoja.
Kulttuurinen tieto hajanaista

Kulttuurisen tiedon käyttöarvo
Seminaarin lukuisissa esityksissä korostettiin kasvigeenivarojen kulttuurisen tiedon merkitystä ja sen
moninaista käyttöarvoa. Yksi kulttuurisen geenivaratiedon käyttökohteista on kulttuurihistoriallisten
museoiden puutarhojen kasvikantojen esilletuominen. Hieno esimerkki tästä tulee Etelä-Norjan Oslon
läheltä Gamle Hvam museosta, jossa on systemaattisesti kerätty, jäljitetty, tunnistettu ja dokumentoitu
perennoja kuten vanhoja pioneja. Pionien historia on
pitkä, ja vanhojen pionien tunnistaminen vaatii usein
melkoista salapoliisityötä, ja tämä jäljittäminen on
vienyt jopa yli Norjan rajojen Suomeen asti.
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Toistaiseksi NordGenin aineiston tietojärjestelmä
(Sesto – Seed Store) palvelee sisällöllisesti enemmän
alan tutkimusta ja geenivarojen säilytystyötä ex situ.
Sen sijaan se ei tarjoa tietoa historiallisten kasvigeenivarojen kulttuurisesta ulottuvuudesta – sellaisesta

tiedosta, josta geenipankin näkökulmasta uudenlaiset asiakaskunnat ovat kiinnostuneita. Näitä kulttuurisen geenivaratiedon tarvitsijoita ovat esimerkiksi
monet kotipuutarhurit, koululaitos, museotoimi ja
tuotekehittäjät esimerkiksi elintarvikesektorilla.
Etenkin maatiaiskasvit ovat historiallisilta, paikallisilta ja muilta ominaisuuksiltaan otollisia kulttuuriperinnön ilmentäjiä. Pohjolan maatiaiskasveja
ja muitakin kasvigeenivaroja koskeva kulttuurinen
tieto on kuitenkin hajanaista ja epäsystemaattista.
Haasteena onkin järjestelmällinen kulttuurisen
tiedon kuten kasvien sisältämien moninaisten tarinoiden, viljelyhistorian ja käytön kokoaminen. Systemaattisen kokoamisen tekee haasteelliseksi monien
yksittäisten paikallislajikkeiden tietolähteiden puuttuminen. Maatiaiskasvien tarinat ovat tyypillisesti
suusanallista tietoa, jota harvoin on kirjoitettu ylös.
Se sukupolvi, jolle maatiaiskasvit olivat arkipäivää,
on harventunut, ja tarinat eivät ole useinkaan, tai ne
ovat vain osittain, välittyneet seuraaville sukupolville. Lisäksi kulttuurisen tiedon dokumentointi Seston
kaltaisiin tietojärjestelmiin, joista tieto on haettavissa
hakusanoin, vaatii tarinoiden osittamisen ja sovittamisen luokittelujärjestelmään.

Tanskan kongressi
Toinen tärkeä kasvien tarinoiden käyttökohde
on paikallislajikkeista valmistettujen erikoistuotteiden markkinointi. Huippukokit arvostavat laadukkaita ja maukkaita raaka-aineita,
ja he ovat viime aikoina alkaneet niitä etsiä
kansallisten alkuperäiskasvien ja – rotujen
joukosta. Seminaarin esimerkki tuli ’New
Nordic Kitchen’ – hankkeesta, jossa suomalaiset, islantilaiset, tanskalaiset, norjalaiset ja
ruotsalaiset eturivin kokit ja ravintolat promovoivat pohjoismaista ruokakulttuuria salonkikelpoiseksi. Maatiainen ry:n sveitsiläinen
sisaryhdistys Pro Specia Rara on menestyksekkäästi kehittänyt laajan erikoistuotteiden
tuotanto- ja myyntiverkoston.

Linkkivinkit:
Foreningen Frøsamlerne www.froesamlerne.dk
Plants that tell stories –seminaari 17-18.11.2008 ohjelma
www.froesamlerne.dk/aktivitet/aktivitet.htm
Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen uudistuneet sivut
www.nordgen.org g plants (kasvit)
Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma
www.mtt.fi/kasvigeenivarat
MaatiaisTietoPankki: www.mtt.fi/kasvigeenivarat g MaatiaisTietoPankki
Gamle Hvam Museum, Norja www.akersmus.no/gamlehvam
New Scandinavian Cooking www.scandcook.com

Maarit Heinonen,
Tutkija,
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus,
Jokioinen

S
T

New Nordic Kitchen www.eatandjoy.com
10+ kiehuu www.kiehuu.fi
Pro Specia Rara www.prospecierara.ch

eminaari maatiaiskasveista Tanskassa
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-tarinoita, toimintaa ja geeniperimän säilyttämistä vanhoista hyötykasveista

Tanskassa Hillerödissä järjestettiin marraskuussa 09
perinteisiin hyötykasveihin liittyvä seminaari, johon osallistuivat Maatiaisesta Pertti Pyhtilä ja Riku
Cajander. Tapahtuman nimenä oli “Plants that tell
stories”. Nimi viitaa siihen, että perinteisten hyötykasvien tunnettavuutta, käyttöä ja markkinointia
voidaan kehittää, kun vanhaan lajikkeeseen voidaan
liittää joku tarina sen aiemmasta käyttöhistoriasta tai
merkityksestä.
Tapahtumassa “Seed savers” -järjestöt, joihin
maatiainenkin luettiin, kertoivat toiminnastaan. Lisäksi mukana oli perinteisten kasvien geenien säilyttämisestä vastaavat tahot sekä eräät kaupalliset yritykset,
jotka käyttävät perinteisiä kasveja erikoiselintarvikkeiden ja ravintolaherkkujen raaka-aineina.

Pohjoismaissa monet vanhat maatiaislajikkeet
elävät renessanssia, sillä kiinnostus niiden kasvattamiseen ja käyttöön on lisääntynyt. Entistä
keskeisempää ja myös organisoidumpaa on näiden vanhojen lajikkeiden siemenkeräys ja geeniperimän säilyttäminen.
Maatiaisen sisarjärjestöt Ruotsissa, Norjassa
ja Tanskassa ovat keskittyneet lähinnä vanhempien keittiö-hyötykasvilajikkeiden ylläpitoon ja
siemenvälitykseen ja niillä koristekasvipuoli on
vähemmän esillä kuin meillä. Esimerkiksi norjalainen yhdistys, joka on perustettu vasta 2006,
huolehtii n. 220 hyötykasvista, joihin kuuluu mm.
40 vanhaa artisokkalajiketta, 32 kaalilajiketta ja
22 raparperilajiketta. Järjestö tekee yhteistyötä
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Tanskan kongressi
aktiivisesti Norjan (valtiollisen) geenivarakeskuksen sekä maan puutarhaliiton kanssa. Norjassa on
jäljellä myös 270 paikallista omenalajiketta, joista
kaikista on olemassa oma nettisivunsa.
Ruotsin Sesan-yhdistys on väkimäärältään pieni
ja keskittynyt myös hyötykasveihin, kuten vanhoihin tomaatteihin, sipuleihin ja omenoihin. Järjestö
kouluttaa omia jäseniään kasvattamaan näitä sekä
keräämään niiden siemeniä. Kullakin harvinaisella
lajikkeella saattaa olla yksi tai muutama “räätälöity”
kasvattajansa, joka ottaa vastuun sen vapaaehtoisesta säilyttämisestä.
Varsinkin Keski-Euroopassa monet perinnekasvit ovat saavuttaneet kaupallista suosiota, ja
sitä kautta niiden säilyttämiseen erikoistuneet kansalaisjärjestöt ovat saaneet piristystä ja taloudellista tukea toiminnalleen. Tästä esimerkkinä on mm.
sveitsiläinen ProSpeciesRara, jossa siemenjärjestöt, yritykset, vähittäismyynti ja ravintolat toimivat
yhdessä. Tämän koaliition kautta on markkinoille
lanseerattu kymmeniä perinteisistä hyötykasveista saatuja brändituotteita, joiden menestys on ollut huikeaa. Monia näitä tuotteita on myytävillä jo
suurimmissa kauppaketjuissa ja jotkut ravintolat
ovat myös itse alkaneet viljellä maatiaislajikkeita.
Aidoista perinteisistä raaka-aineista valmistettuja
ruokaherkkuja on tarjolla hienoimmissakin ravintoloissa.

Euroopassa on meneillään useita kokeiluja,
joissa vanhoja perunalajikkeita ja maatiaisohrakantoja on käytetty hyväksi kehiteltäessä yhä
parempaa vodkaa ja erityisoluita. Tanskassa on
selvitettävänä yli 200 yrtin, joista osa maatiaislajikkeita, käyttömahdollisuuksia uusien akvaviittilaatujen maustamiseen.
Myös Suomesta oli Hillerödin tapahtumassa
on antinsa. Bertalan Galambosi kertoi värikkäästi
yrttiperimän historiasta ja säilyttämisestä meillä,
Hannu Ahokas valotti rukiin viljelyn etnobotaniikkaa sekä Maarit Heinonen selvitti vanhojen viljakasvilajikkeiden etsintää ja geeniperimän talteen
ottamista maassamme.
Kaikkiaan Tanskan kokous oli innostava ja
osoitti, miten meillä Maatiaisessakin on monia
mahdollisuuksia ja tarpeita mennä eteenpäin upean
ja monipuolisen maatiaiskasvivalikoiman ja maatiaiseläinkatraamme kanssa.
Riku Cajander

Lisätietoja sisarjärjestöistämme:
Ruotsi: www.foreningensesam.se
Norja: stephenb@broadpark.no

Tapahtumia
Pohjois-Karjalan paikallisryhmä tiedottaa
Keskiviikkona 4.3. klo 17.00 kevättapaaminen ProAgrian
luentosalissa. u Ohjelmassa: l ProAgrian tietoisku
l Kuvia ja kertomuksia maatiaisten viimekesäiseltä Ruotsin puutarhamatkalta l Tulevan toiminnan suunnittelua
kahvittelun kera
u Jäikö pussien pohjalle viimevuotisia siemeniä? Tuo
mukanasi ylimääräiset vaihdettavaksi! u Osoite paikan
päälle on: ProAgria Pohjois-Karjala, Koskikatu 11, D-rappu,
4.kerros, Joensuu

Paikallisryhmämme jäsentiedote on tähän asti postitettu kerran vuodessa Maatiaisen Pohjois-Karjalassa
tai lähialueilla asuville jäsenille. Nyt joukkomme on kuitenkin kasvanut niin suureksi, ettei resursseja kirjeiden
lähettämiseen enää riitä. Ne jotka lähettävät sähköpostiosoitteensa alla näkyvään osoitteeseen, saavat jatkossa ajankohtaisia tiedotteita sitä kautta. Muitten kannattaa seurata paikallisryhmän kuulumisia lehdestä.

TULOSSA syksyllä siemenpäivä: Mitä, miksi ja miten
kerätään?
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Yhteydenotot ja tapahtumien tiedustelut Tuovi Mutanen
tuovi.mutanen@pp.inet.fi tai 044 257 1660

R

aakkila

– Unikoiden kukinta on parasta kesää
Olavi Niemen puutarha on myös
perhospuutarha

Maatiainen 1/2009

M

Maatiaisen Minun puutarhani -sarja on edennyt Olavi
Niemen osuuteen. Tätä onkin jo odotettu. Olavi kertoo
meille kuulijoille väsymättömällä tarmollaan, kuinka
kalliokuusikon varjostamasta rintamamiestontista tupineen, omenapuineen ja marjapensaineen kuoriutui
vuoden 2006 voittajapuutarha Omapiha –lehden järjestämässä Paras piha-kilpailussa. Hänen kertomuksiaan, vinkkejään ja tietojaan voisi kuunnella tuntikausia ja päiväkausia, jos välillä on vain kahvitauko.
Alussa oli rintamamiestalo pihoineen ja pieni
kukkapenkki lipputangon ympärillä. Siellä kukkivat
lupiini, sarviorvokki, harjaneilikka, pioni ja sammalleimu. Nämä kasvit ja joukko muita ovat sittemmin
vallanneet nykyään hehtaarinkokoisen pihan ja enemmänkin. Uskomattomalla tavalla niistä on riittänyt jaettavaa ei ainoastaan laajentuneelle pihalle vaan myös
arvattavasti monelle muullekin kukkien ihailijalle,
ystävälle ja taimenvaihtopäiville. Mutta sellaisiahan
maatiaiskasvit ovat tyypillisimmillään. Niistä tehty
kukkapenkki kestää ajan hammasta vaatimattomallakin hoidolla, usein myös ilman hoitoa.
Sammalleimu on tämän puutarhan tunnusomainen kasvi. Se reunustaa kivettyjä polkuja ja muureja. Kun se touko-kesäkuussa kukkii, muuttuvat
kaikki luiskat, muurien harjat, rinteet ja portaikot
vaaleanpunaisiksi hyvin vahvalla, läsnä olevalla
ja intensiivisellä tavallaan. Sammalleimu laajenee
kasvamaan kivetyksillekin niin paljon kuin vain
annetaan, ja vuorenkilpi kehystää sitä.
Maatiaiskasvit osaltaan mahdollistavat tällaisen
upean puutarhan olemassaolon. Ne hoitavat itse itsensä. Pitkälle jalostetut perennat kärsivät järjestelmällisesti ravinteiden puutteesta, ja kun käytössä on runsaat
valikoimat upeita maatiaisperennoja, voidaan niiden
ohessa vaalia myös vaativampia kaunottaria: Värikanna poksauttaa keraamisen ruukun rikki, ja se onkin parasta istuttaa muovisaaviin. Tällainenkin saavi pullistelee kannan sipulien rajusta puristusvoimasta. Tietysti
niitä pitää jatkuvasti kastella vedellä johon on liotettu
kanankakkarakeita, muuten kukkaloistoa ei saada.

Niemen puutarhan tyypillinen väriläikkä ovat idänunikot,
jotka kylväytyvät ja leviävät itsestään.

Alussa kuuset korkealla rinteellä peittivät iltamaiseman. Illat valaiseva, auringonlaskut turvaava ja autotallin rakentamisen mahdollistava ratkaisu löytyi, kun
pariskunta osti rinnekuusikon. Sadan kuutiometrin
puusavotassa he muokkasivat kahdestaan kalliokuusikon tukeiksi ja massapuuksi. Sitten kallio räjäytettiin erikokoisiksi kiviksi ja sepeliksi. Kun Olavi Niemi vaimoineen oli istunut kivikasan päällä aikansa
miettimässä, he keksivät paljon tapoja hyödyntää tätä
räjäytyksissä syntynyttä ainesta. Sen poiskuljettaminen olisi tullut kalliiksi. Työmaa on ollut vaikuttava.
Olavi kertoo räjäytyksistä, kivien pyörittelemisestä,
kääntelystä ja vääntelystä kallioiden keskellä. Kuvat
suurista hiidenkivistä, erikokoisista murskeista, lohkareista ja kuopista havainnollistavat tarinan kulkua.
Siispä he rakensivat polkuja, portaita, pengermiä,
muureja ja oleskelutasanteita. Kivien pyörittelemiseen ja liikutteluun kului kaksi vuotta.
Pihalla on huikeasti oleskelutilaa. Alun perin siellä
oli vain ketunmultaa, joka periaatteessa riittää vaatimattomammille kasveille kuten unikoille, joiden siemeniä
sinne on heitelty hyvin tuloksin. Multaa on pihalle lisättykin. Koivujen juurella tarha-alpi kasvaa piittaamatta
siitä väitteestä, että koivun juurella ei kasvaisi mitään.
Salaisuus on paikalla sijaitseva lintujen syöntipaikka.
Aterioivat linnut roiskivat koivun juurelle riittävästi ravinteita niin koivun kuin tarha-alpienkin käyttöön.
Kaapeliojat kaivettiin valaisimia varten
Vähitellen näemme, minne ja miten kalliokasat ovat
hävinneet. Muuri alkaa peittyä. Puutarhaan saatiin korkeuseroja ja kauniita näkymiä. Muurit korkeimmillaan
ovat jopa kolme metriä, ja niitä voi hyödyntää verkoilla
varustettuna erinomaisina kärhötukina. Puutarhan kypsyessä ja kehittyessä muurit ja kiviaines verhoutuvat
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Portaat johtavat pihan alatasanteelta yläosaan. Vasemmalla verkolla tuettua pengerrystä. Keskikesän kukkaloistoon kuuluvat mm. päivänliljat, ruskoliljat ja idänunikot.

Suurella vaivalla rakennettu pengerrys luo Niemen puutarhan ominaisilmeen. Sammalleimua ja hopeahärkkiä on
runsaasti kaikkialla.

näkyviin, kun ohi kulkee lintu. Lintu nappaa perhosen
siiven silmään ja perhosen matka voi jatkua. Törmäilevät perhoset kaljuuntuvat.
Puutarhan saavuttaessa muotoaan ja maatiasperennojen vallattua kasvupaikkansa ne myös hoitavat
itsensä. Silloin tulee aikaa muillekin harrastuksille,
kuten valokuvaukselle, perhosille, mesipistiäisille,
mittareille ja hämähäkeille.
Olavi on mukaansa tempaava kertoja. Kuvat ovat
upeita. Te, jotka ette ole vielä katsoneet netistä www.
raakkila.fi, katsokaapa ja laskekaa, kuinka monta erilaista kukkaa löydätte. Sen jälkeen tutustukaa pihan
kuviin eri vuodenaikoina ja lopuksi hyönteismaailmaan. Näiden kuvien parissa voi viettää runsaammankin tovin aikaa.
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monenlaisen kasvillisuuden suojaan. Prinsessa Ruususenkin kelpaisi nukkua jossain rauhaisassa kivenkolossa, mutta se rooli samoin kuin kukasta kukkaan
lepatteleminen on tässä puutarhassa varattu perhosille,
kukkakärpäsille ja mesipistiäisille, joiden joukkoon
meille kaikille tuttu mehiläinenkin kuuluu. Rooli on
langennut niille luonnostaan.
Tässä puutarhassa on kymmenittäin perhosia, kun
niitä vain alkaa katsella. Tähän mennessä kamera on
hakenut tarkennukseensa 670 erilaista tunnistettua
perhoslajia tältä hehtaarilta. Havainnot on laitettu
Luonnontieteellisen keskusmuseon havaintokantaan ja
tunnistukset on saatu pääasiassa netissä Hyönteisfoorumilta. Miten perhoset sitten löytävät puutarhaan? Ne
eivät katso kukan ulkonäköä samoilla kriteereillä kuin
ihmiset. Iisoppiin ja oreganoon perhoset ovat hulluina,
ja jos kukintoja on paljon, kuten piikkiputkessa, perhoset kyllä tulevat. Isompiin kellokukkiin harva perhonen
löytää. Vuorenkilpi ja auringontähti ovat hyviä mesikasveja, samoin yrtti-iiso. Kurkkuyrtti ja hunajakukka
ovat parasta, kun halutaan hyviä kukkakärpäskuvia.
Vaeltavat perhoset tulevat etelätuulten mukana.
Upea kukka perhosten makuun on nauhus. Jos valvot yötä yöperhosten kera, voit tutustua niiden jännittävään maailmaan, joka on hieman samanlainen kuin
ihmistenkin, mutta kuitenkin erilainen. Perhosilla on
oma kirjanpitonsa, ne jättävät ja tutkivat toistensa jättämiä hajujälkiä, ja sitten vielä sähkötetään. Siksi ne
eivät mene samaan kukkaan montaa kertaa. Siivekkäät
katsovat kukkia eri tavalla kuin me ihmiset. Nauhuksen laitakukka viehättää ihmistä, mutta ne pienet nuput
siinä keskellä ovat perhosten silmään viehättävämpiä.
Mooseksenpalavanpensaan lehti maittaa ritariperhosen toukalle. Tätä kasvia tönäistessään voi saada
kosketuskohtaan vesikellukoita, sillä kasvi sisältää
eteerisiä öljyjä, jotka aiheuttavat allergisen reaktion
ja syttyvät helposti palamaan. Kesällä juhannustaikoja tehdessäsi voit kokeilla varovaisesti sytyttää tulitikulla kasvin ympärillä leijuvan kaasupilven tuleen.
Paikan tulee olla silloin tuulelta suojattu, ja lapset ja
kotieläimet on syytä pitää hiukan taaemmalla. Siksipä
onkin yllättävää kuulla yleisön joukosta tieto, että tästä kasvista valmistetaan Keski-Aasiassa teetä.
Hylkyviiniä kannattaa varata perhosille tarjottavaksi. Perhonen tulee mielellään sormelle ja lämmittelee
sormella viileässä yössä. Oudolla tavalla ne viihtyvät
ja kesyyntyvät, kun niitä lähestyy rauhallisesti ja niihin
tutustuu: Upean horsmakiitäjän suomut kuluvat nopeasti ja etelänpäiväkiitäjä on aina lennossa. Se ei läpyttele vaan etenee nimensä mukaisesti kiitävään tyyliin.
Kiitäjien siipien liike on pyörittelevä, ei samalla tavalla
läpyttelevä kuin linnuilla. Silmäkiitäjä läväyttää silmät

Eläköön Maatiaiset
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Osa 3
Aikaa on kulunut reilu vuosi
siitä, kun viimeksi kirjoitin
lehteen
maatiaisprojektini
kuulumisista. Vuosi 2008
oli varsin kiireinen ja tapahtumarikas niin itse projektin
Dina Samaletdinin komea
kuin myös perheeni osalta,
ahvenanmaanpässi edusja koko kesä meni ulkomailla
taa yhtä alkuperäisistä
(joskin kuvaussäät eivät kotilammasroduistamme.
maassa onneksi olleet kovin
suosiolliset). Itse kuvausten osalta siis projekti kävi hiljaisella liekillä, muutamia paikkoja kyllä tuli käydyksi läpi ja pari
uuttakin kuvauskohdetta siinä vanhojen tuttujen lisäksi, joka
on aina mukavaa. Kiitos vain taas kaikille, joiden luona sain
käydä kuvaamassa, oli oikein miellyttäviä ja vauhdikkaitakin
kuvaushetkiä.
Maatiaiskuvanäytöksiä eli tätä multimediaesitystä kävin
sitten näyttämässä sitäkin enemmän, ja vähän ympäri kotimaata, pohjoisin paikka lienee ollut Kainuun seutu. Esityksiä
pidin hyvin vaihtelevissa paikoissa: päiväkodeissa, kouluissa, muutama yleinen esitys, vanhusten palvelutaloilla jne.
Vastaanotto oli aina hyvin positiivinen, joka taas kannustaa
käymään lisää keikoilla.
Mukaan mahtui myös pari suurempaa tapahtumaa.
Toinen tapahtuma oli Ahlmannin ammattiopiston uuden
navetan avajaiset, joissa olin mukana molempina päivinä esitykseni kanssa. Ensimmäisenä päivänä avointen
ovien päivänä olin navetalla koko päivän, ja esitys pyöri
siellä lähes tauotta ihmisten nähtävillä. Toisena päivänä
kutsuvierastapahtumassa olin sitten myös tätä multimediaesitystäni näyttämässä kutsuvieraille. Olin myös Ahlmannilla paikalla, kun Sukevan geenipankkikarja saapui
Hämeeseen uutuuttaan kiiltelevään navettaan, ja kuvasin
lehmien kotiutumista varsin monin kuvin.
Toinen suurempi tapahtuma oli sitten tuolla Kainuussa,
KAO:n eli Kajaanin ammattiopiston Seppälän toimipisteessä, jossa vietettiin sinne muuttaneiden Sukevan kyyttöjen
tupaantuliaisia ja laidunkauden avajaisia varsin vilkkaissa ja
väkimäärältään runsaissa tunnelmissa. Sekin päivä oli todella hienosti onnistunut ja ikimuistoinen, ja minulla oli siellä
oikein mukavaa. Esitystä näytin juhlatapahtumassa salissa
ja sen lisäksi vielä pari näytöstä myöhemmin päivällä kaikille halukkaille katsojille. Mediassa olin vähemmän esillä
projektini kanssa. Kirjoitin Merkur-pankin asiakaslehteen
kuvien kera projektista, ja joitakin kuviani on sitten julkaistu
erilaisten muiden sivujen yhteydessä.
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Mitä tapahtuu vuonna 2009? Entäs sen jälkeen? Projekti on
laajentunut todella paljon, ja laajenee, ja sitä teen suurella
sydämellä varmaan vielä vuosia tämänkin artikkelin ilmestymisen jälkeen. Tulevana kesänä yritän vihdoin saada laidunkaudella kuvattua multimediani viimeisen osan Länsisuomenkarjasta, ja odottelen nyt LSK omistajilta yhteydenottoja
asian tiimoilta.
Suomenhevosia haluan kuvata erilaisissa työtehtävissä,
mm. metsätöissä, peltotöissä, rekeä vetämässä jne. Sen lisäksi haluaisin saada kuvasarjan yhden suomenhevosvarsan
elämästä syntymästä aikuisuuteen ja seurata tämän varsan
kasvua ja kehitystä sivuilla vähän niin kuin kummivarsaajatuksella.
Minulla on myös suunnittelu täydessä vauhdissa koskien
tätä suurta pyöräilytapahtumaani Suomi-neidon ympäri Maatiaisten hyväksi, tästä on lisää maatiaissivuillani. Tapahtuman tarkka ajankohta on nyt auki, koska aloitan tänä talvena
opiskelut, jotka varmasti joltain osin muuttavat alkuperäistä
aikatauluani - mutta eivät peruuta sitä kuitenkaan.
Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä osana
projektiani on kotisivuilleni lisätty osa tuottajia varten. Olen
halunnut nostaa tällä sivulla esiin heidän tekemäänsä arvokasta työtä, ja annoin heille aivan ilmaista mainostilaa oman
tilan tuotteiden esilletuomista varten. Toivottavasti näiden
sivujen kautta moni pientuottaja saa lisää näkyvyyttä ja yhteyksiä tahoihin, joiden kautta he voivat saada laadukkaat
maatiaistuotteensa markkinoille entistäkin tehokkaammin.
Halusin myös tätä kautta saada mahdollisimman monen yksittäisen ihmisen löytämään heidän tilansa, jotta he voivat
suoraan tiloilta suoramyynnistä käydä ostamassa laadukkaita
ja arvokkaita kotimaisia käsitöitä ja elintarvikkeita. Itse toivon, että tulevat opintoni matkalla ravintolakokin ammattiin
voisin kytkeä mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti maatiaistuotteiden eteenpäinviemiseksi ja samalla oma maatiaisprojektini voisi toimia tässäkin apuvälineenä.
Uskon vahvasti suomalaiseen gastronomiaan ja kotimaisiin laadukkaisiin raaka-aineisiin ja pientuottajiin sekä
maamme herkullisiin metsien antimiin marjojen, sienien ja
riistan osalta kuin myös merten ja järvien antimiin. Osana maatiaisprojektiani teen tämän projektin, suuntaan sen
nimenomaan viemään eteenpäin kotimaista osaamista niin
tuottajien osalta kuin raaka-aineiden ja toivon saavani ulkomaiset matkustajat innostumaan maamme todellisista aarteista ja antimista. Tämän osan nimi on The sights, sounds
and flavours of Finland.
Näissä tunnelmissa on hyvä jatkaa. Onnellista uutta vuotta
kaikille lehden lukijoille!
Mari Laulumaa – Hirvonen
Eläköön Maatiaiset!
www.marinmaatiaiset.net

Kirjaesittely
Kiuru, H. 2008:
Jalopuumetsät perustaminen ja hoito.
- 159 s. Metsäkustannus, Helsinki.

H

kävelypolut. Monimuotoisessa jalopuumetsikössä
viihtyvät sekä ihmiset että eläimet”. Kirjassa esitellään aluksi jalot lehtipuumme, tammi, saarni, vuori- ja kynäjalavat, metsälehmus, vaahtera sekä nk.
”puolijalo” tervaleppä ja näin pihlajan vuoden (!)
kunniaksi mainitaan myös pihlaja. Kirjassa on omat
lukunsa aiheille jalopuumetsän rakenne, luontaiset
taimikot, perustaminen, alkaen taimien hankinnasta, hoidosta ym. Onpa oma lukunsa myös jalojen
lehtipuiden puuaineksen käytöstä, ja siinä yhteydessä on myös kuvat eri puulajien puuaineksesta.
Meillehän tuodaan melkein kaikki käytetty jalojen
puiden puutavara ulkomailta vaikka sitä voitaisiin
tuottaa meilläkin. Kirjan lopussa on lueteltu ja lyhyesti esitelty eräitä retkikohteita, joissa voi tutustua
jalopuumetsiköihin. Kirjaan tutustuminen on hyödyllistä kaikille luonnonystäville, jotka haluavat
nähdä eivät vain kauniin metsän vaan myös oppia
tietämään jotain itse puistakin.
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eikki Kiuru piti Maatiaisen toimitiloissa viime marraskuussa esitelmän
jaloista lehtipuista puutarhoissa, puistoissa ja
maisemassa hienojen kuvien kera. Hän on kirjoittanut myös kirjat ‘Pihapiirin puuston hoito’
(2005) ja yhdessä Henry Vären kanssa ‘Suomen
puut ja pensaat’ (2006). Tällä kertaa häneltä oli
hiljattain ilmestynyt uusi kirja, ‘Jalopuumetsät ja
niiden hoito’. Kun tivasimme esitelmätilaisuuden
jälkeen tätä kirjaa, suostui hän vaatimattomana
miehenä hakemaan muutamia kappaleita autosta,
jotta saimme tutustua lähemmin itse kirjaan.
Jalot lehtipuuthan kuuluvat meillä yhä suosituimpien piha- ja puistopuiden joukkoon muiden
kotimaisten puiden ohella. Kuuluu siis yleissivistykseen tietää näistä ympäristömme kaunistajista
mahdollisimman paljon. Tähän kaikkeen Kiurun
opas on hyvä lähtökohta. Nähtävästi metsäviranomaisemmekaan eivät enää suhtaudu jalojen lehtipuiden istuttamiseen niin kielteisesti kuin aiemmin. Onhan meillä jo havaittavissa merkkejä siitä,
että tulevaisuudessa metsänomistajat saavat hoitaa
metsiään niinkuin he itse haluavat. Kun vähitellen
ulkomaiset edistykselliset metsienhoitotavat saavat
meilläkin jalansijaa, pystytään metsiämme hoitamaan paremmin ja samalla kunnioittamaan maiseman ja metsäluonnon monipuolisuuden vaalimista
nykyisin vielä vallitsevien viranomaisten määräysvallan mukaisten avohakkuiden sijasta.
Tästä kaikesta hän ei kerro kirjassaan paljoakaan, vaan toteaa diplomaattisesti, että ”kaikkialla
metsänhoito on suureksi osaksi keskittynyt havupuiden kasvatukseen”. Ja huomauttaa, että ”kalliiksi
tulevien rakennettujen puistojen asemasta voitaisiin
perustaa jalopuumetsiköitä, joihin on rakennettu

Pakolaiseksi suomalaisena Suomessa
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kasta, kilttiä ja eläinrakasta poikasta. Rakkaat eläimet
ja hyvä ystävä Eveliina olivat saavuttamattomissa.
Juha hankkiutui läheiselle tallille apupojaksi käyden siellä monia vuosia hevosia hoitamassa. Erityisen
läheiseksi tuli Lady Offensiv-tamma. Juha odotti innolla sen varsomista. Pieni hevonen syntyikin, mutta
emältä ei tullut maitoa ja varsa menehtyi. Ladyn uudelleen tiinehtyminenkin epäonnistui, niinpä se oltiin
hyödyttömänä lähettämässä teuraaksi. Juha-paralle
tuli hätä ystävänsä puolesta. Lopulta se siirtyi teurashinnastaan Airi-äidin nimiin. Koululla oli pieni vanha
navetta, jossa opettajat olivat aiemmin pitäneet eläimiään. Rakennus vuokrattiin ja kunnostettiin hevoselle.
Sen lisäksi Valtteri-pojalla oli navetassa kaneja.
Kiusaaminen oli raakaa nuo vuodet. Niin henkinen
kuin fyysinenkin väkivalta tuli tutuksi. “Oma syysi,
kun annat kiusata”, sanoivat aikuiset. Pojan hevosenpitoakin vastustamaan syntyi pienoinen kansanliike.
Oli toki joitain ymmärtäväisiäkin
ihmisiä. Jotkut antoivat laiduntaa
ja korjata heinää mailtaan. Eräskin
taksikuski, jonka pihamaalta Juha
oli heinää seivästänyt, auttoi kuljettamalla niitä peräkärryllään tallille.
Oli siinä kyläläisillä puheenaihetta.
“Taksilla ne hevoselleen heiniäkin
ajattaa. Niillä sitä on varaa.”
Vähitellen
yksinhuoltajaäidin
taloudellinen tilanne parani ja perhe
pääsi muuttamaan maaseutumaisempiin oloihin. Uusi koti oli tosin
vain vanha kesämökki. Pihavajasta
tehtiin talli Ladylle. Pikkupojan hoiviin alkoi kertyä muitakin eläimiä,
mikä mistäkin ja mitenkin. Oli lamHevoset ovat kuuluneet erottamattomasti Juha Väisäsen ja Jari Kokkisen
paita,
vuohia, poni, kissoja ja koira.
eläinystäviin.
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ienestä pitäen eläimet ovat olleet Juha
Valtterille tärkeintä maailmassa. Varhaislapsuutensa hän vietti Orimattilassa. Kotona ei rakkaan kissan lisäksi muuta kotieläintä ollut, mutta pienen matkan päässä sattui olemaan
maa- ja kotitalousoppilaitos. Eläimet vetivät puoleensa. Pikkupoika tutustui karjakkoon ja ryhtyi
kulkemaan koulun navetalla lähes päivittäin. Saipa
hän oman hoitolehmän, Ynsän, huolenpitonsa nimikoiduksi kohteeksi.
Noin yhdeksänvuotiaana Juha joutui vanhempiensa eron myötä muuttamaan äitinsä ja kasvattiveljensä
Mikan kanssa Poriin, äidin sukulaisten luokse. Vuoden
päivät perhe asui alivuokralaisina yhdessä huoneessa.
Myöhemmin he saivat vuokralle vapaan opettajanasunnon, huoneen ja keittiön, Tuorsniemen koululta.
Siellä Juha aloitti kolmannen luokan. Aika oli painajaismaista pikkukoulun poikien kiusatessa uutta tulo-
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neen kinttupolun tieksi, vedätti sähkölinjan, kaivatti
kaivot, kunnosti osin jo pusikoituneet pellot. Rakensi
suojat eläimille, myöhemmin pienen kodin vanhan
suulin suojiin, saman katon alle hevosten kanssa.
Juhalla oli paljon velkaa tilan rakennus- ja kunnostustöiden vuoksi. Tuotannon ollessa vasta aluillaan ei
ollut paljoa myytävää ja tuli maksuvaikeuksia. Lainan
vakuutena oli eläimiä, niinpä koko vuosikausia vaalittu karja vietiin erääseen kartanoon. Velat eivät tulleet
sillä kuitatuksi, mutta toimeentulomahdollisuudet oli
menetetty. Taloudellinen perikato uhkasi. Juha sai
kuitenkin järjestettyä itselleen velkasaneerauksen ja
jatkoi sinnikkäästi yrittämistä. Kasvatti uuden karjan.
Enimmillään nautoja oli kymmeniä ja lampaita useita
satoja. Siinä oli huolehtivainen ihminen kovilla. Kiivaimpaan poikima-aikaan meni viikkoja vailla unta.
Juha halusi valvoa jokaista synnytystä voidakseen
tarpeen vaatiessa siinä auttaa. Heikot tai orvot karitsat
hän juotti tuttipullosta. Loppuun uupuneena saattoi
nukahtaa hetkeksi havahtuakseen nälkäisten turpien
tönintään pullon tultua tyhjäksi.
Omaa maata Juhalla ei ole lainkaan. Laajat alueet
toisten viljelijöiden kesantopeltoja tuli hoidettua Juhan
laiduntaessa niillä lampaitaan. Juha rakennutti ison
kärryn autoonsa, jolla siirteli katrasta paikasta toiseen.
Lampaat oppivat luottamaan Juhaan ja menivät mielellään kyytiin. Pääsy uudelle laitumelle oli edessä. Lehmälauma paimennettiin kesäksi läheiselle rantaniitylle.
Olikin jo aikaa siitä, kun merenrantaa oli viimeksi laitumena käytetty ja se oli pahoin ruovikoitunut. Uudelleen aloitetun laiduntamisen myötä perinnemaisema
elpyi. Heinää kului talvien mittaan paljon. Juha vuokrasi pelto- ja niittypaloja, mistä sai ja tulivat monet
kaupungin puistoalueetkin hoidetuksi Juhan kootessa
ruokaa eläimilleen. Työtä oli liikaa yhdelle miehelle,
eikä itsestä huolehtimiselle jäänyt aikaa. Toive, että
joskus olisi helpompaa, auttoi eteenpäin.
Vilpittömän nuorukaisen ja hyväsydämisen rouvan ymmärtämättömyys antoivat häikäilemättömille ihmisille mahdollisuuden, paperiasiat kun olivat
jääneet hoitamatta. Rouvan veljenpoika oli hankkimallaan valtakirjalla myynyt maapalan kodin alta.
Pian kaupanteon jälkeen rouva oli kuollut. Kauppa
tehtiin Juhalta salaa. Ison sukutilan poika oli maksanut 5950 markkaa − siis alle tuhat euroa − tästä
alasta. Ja tähän hintaan hän katsoo ostaneensa myös
Juhan rakentamat rakennukset.
Juhalla oli tuolloin taloudellinen perikato uhkaamassa ja lukuisia eläimiä huolehdittavanaan. Loppuunpalaneella ihmisellä ei ollut mahdollisuuksia
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Eläimistä huolehtiminen täytti pikku-Valtterin päivät.
Koulunkäynnille ei juuri sijaa jäänyt ja oppikirjoja
enemmän kiinnostivat kotieläintenhoito-oppaat. Tuttu agronomi lainasi omia kirjojaan luettaviksi. Kesät
kuluivat aidaten laitumia kylän pakettipelloista ja heinää sekä lehtikerppuja talven varalle korjaten. Monet
iäkkäämmät ihmiset olivat sydämestään mukana pojan puuhissa. Jotkut lainasivat koneitaan ja Juha pääsi
opettelemaan jo traktoritöitäkin.
Nuorukaisen taivas putosi ja maailma luhistui
perheen joutuessa muuttamaan kerrostaloon kaupunkiin. Juha menetti kaikki rakkaat eläimensä ja koki
jääneensä täysin yksin. Henkinen tasapaino järkkyi ja
koulu sujui huonosti.
Peruskoulusta päästyään Juha hankkiutui harjoittelijaksi isoon kartanoon, jossa kasvatettiin emolehmiä ja lampaita. Tuon jälkeen Juha toimi Maatalouden tutkimuskeskuksen koelampolassa. Osa lampaista
joutui elämään yksinään pienissä ritiläpohjaisissa karsinoissa. Pikkukaritsoiden keinoruokintakokeilussa
sairastuvuus ja kuolleisuus oli suuri. Koe-eläinnavetan lampaat ja naudat ovat painuneet mieleen. Eläinten kylkiin asennetuista luukuista päästiin tutkimaan
ruoansulatuksen toimintaa. Näiden paikkojen jälkeen
Juha työskenteli vielä Porin kaupungin viljelemällä
Liinaharjan tilalla.
18-vuotiaana nuorukaisena hän hankki muutaman
hiehon sekä sonnimullin ja jokusia lampaita. Olosuhteet eläinten pitoon olivat hankalat ja tilapäiset. Lähistöllä asunut lapseton ja leskeksi jäänyt evakkorouva oli
kovin mielissään nähdessään nuoren pojan suhtautuvan niin antaumuksella asiaansa. Juha ja Anna Maria
ystävystyivät. Vanha rouva tarinoi iltakaudet entisistä
lehmistään ja muista eläimistään. Hän antoi syrjäisen
maatilkkunsa ystäväni käyttöön. “Ole siinä kuin omassasi. Enkä minä rahaa tahdo, minullahan on kaikki
mitä tarvitsen.”
Mikä ihana rauha! Enää eivät naapurit valittaneet
eläimistä. Vieressä ikikuusikko sammalpatjoineen.
Laidunalueella jyhkeitä mäntyjä, siirtolohkareita ja
saarekkeita. Sekä suuli, josta katto oli aikoja sitten romahtanut. Lattiasta puski jo pihlajaa ja saniaista. Vanha siirtolaispalsta oli ollut vuosikymmeniä tarpeeton
kenellekään. Ei ollut rakennuksia, ei sähköä, eikä edes
vettä. Mutta oli kaunis pala maata, johon Juha rakastui ja juurtui sydänjuuriaan myöten. Alkuvuodet olivat
raskaita, mutta luja usko siihen, että oma paikka maailmassa oli löytynyt, antoi voimaa. Vuosikaudet Juha
sinnitteli yksinään asuntovaunussa asuen. Vierestä oli
ennen kulkenut postireitti. Juha raivasi umpeenkasva-
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pitää puoliaan. Uusi maanomistaja saattoi sanella
kaikki ehdot ja toimia täysin mielivaltaisesti. Hänenhän ei ollut pakko vuokrata Juhalle mitään. Elämältä
kirjaimellisesti vietiin pohja pois. Tilalle tuli pelko ja
epävarmuus tulevasta. Koko Juhan elämäntyö joutui
toisen mielivallan kohteeksi.
Vuoden verran oli kulunut kaupasta, kun minä
tulin mukaan kuvioon. Juha tarjoutui jakamaan
pienen kotinsa kanssani. Ihastuin rustiikkiseen kokonaisuuteen, joka oli vanhan suulin seinien suojaan rakennettu, vanhaa kunnioittaen, kohtuuteen
tyytyen; Eläimet ja ihmiset toistensa yhteydessä.
Uskoin tarjoutuneen tilaisuuden elää luonnonläheisesti. Kutsumukseni mukaisesti hoitaa luontoa ja
maisemaa. Arvostin Juhan maata ja eläimiä kunnioittavaa viljelytapaa.
Uuden vuokraisäntämme hankittua pala palalta
omistukseensa myös kotimme ympäröineet siirtolaispalstat olemme jääneet saarroksiin. Anna Marian perhe
oli lähtöisin sodassa menetetystä Hiitolasta. Aikoinaan
kodeistaan paenneille karjalaisille pakkoluovutuksin
saadut maapalat ovat jälleen osa vaurasta tilaa.
Runsaan kymmenen vuokralaisvuoden ajan Juhaa
on kohdeltu kuin entisajan torpparia, mutta isännän sukuunhan kuuluukin saksalaista aatelia ja hänen kotitilansakin juuret ulottuvat yli kolmen vuosisadan taakse.
Tietäessään tilanteemme vaikeaksi ja oikeudellisen asemamme heikoksi mies on voinut toimia täysin mielivaltaisesti pilkkahintaisen maakaupan suoman määräävän
aseman turvin. ”Se on pakko” tai ”Jos ei käy, niin sopii
lähteä”, on ollut helppo sanoa turvattomille ihmisille.
On ollut kamalaa katsoa, kuinka ympäristön runteleminen on vuosien myötä pala palalta myös ystäväni sielua kuolettanut. Ikimetsä hakattiin, peltosaarekkeet ja hakamaa raivattiin. Jopa laidunalueen
suuret siirtolohkareet räjäytettiin. Käytettävissämme oleva peltoalue kutistui vuosi vuodelta uuden
maanomistajan ottaessa sitä haltuunsa vuokran
vastaavasti noustessa. Vähitellen jouduimme luopumaan lampaista ja muusta karjasta. Eläinten myyminen teuraaksi oli molemmista vaikeaa ja raskasta.
Hevosten kasvattaminen tuntui sopivan meille paremmin. Jouduimme kuitenkin huomaamaan, kuinka vaikeaa varsoille on hyviä koteja löytää. Monet
muutkin hevostoiminnan epäkohdat tulivat tutuiksi.
Viime vuosina hevosia on ollut vain muutama, jotka ovat jääneet perheenjäseniksemme. Puoliarabi
tamma Lady Paris, jonka Juha on parivuotiaasta asti
kasvattanut ja kouluttanut, Itäsaksasta tuotu ja monilla omistajilla kiertänyt Adschanta-mamma sekä
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Karitsa saa pullosta ravintotäydennystä.

sen jälkeläinen, meillä syntynyt, kymmenvuotias ori
Santa Maxmilian.
Edelliskeväänä, vuonna 2007, maanomistaja
ilmoitti alkavansa rakentaa alueelle. ”Meistä tulee
nyt lähinaapureita”, hän sanoi. Ennätti kulua muutama viikko. Oli kesäkuun alku, Juhan syntymäpäivän aika, kun mies tuli ovellemme. Meitä vaadittiin
häipymään ja luovuttamaan kotimme korvauksetta
hänelle. ”Mitä te olette, kaks homopoikaa, ette te
minulle mitään mahda”, hän huusi poistuessaan.
Hävitetyn talon pihasta tuomamme valkoinen syreeni kukki ovenpielessä runsaammin kuin koskaan.
Taholtamme esitetyt neuvottelutarjoukset torjuttiin. Komea hirsitalo nousi tallikämppämme läheisyyteen. Kesän kääntyessä syksyksi häipymisellemme
asetettu määräaika täyttyi, eikä meillä ollut paikkaa,
mihin eläiminemme mennä. Aikaraja oli tosin täysin
hänen mielivaltaisesti asettamansa ja olemassa olevien
vuokrasopimustenkin vastainen.
Siitä alkaen eläinten kanssa selviämisestä tuli vaikeaa. Hakkuu- ja kaivinkoneet jylläsivät alueella toiminnan suuntautuessa toistuvasti hevosten läheisyyteen. Aitoja alkoi rikkoutua konetöiden seurauksena.
Tosin oli joku ilkityöntekijä eräänä yönä kiskonut
tolpat maasta kahdeksankymmenen metrin matkalta.
Rakensimme aidan uudestaan, mutta pian kaivinkone
tuhosi sen. ”Pistätte vaan hihat heilumaan”, oli poliisin
kommentti pyytäessäni apua. Onpa sähkölinjammekin
sattunut kahdesti rikkoutumaan. Sähkölaitteita hajosi
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netyssä rakennusluvassa lukee sana ”hevostalli”
sanan ”asunto” sijaan, ja uskotaan maanomistajan
tarina hänen tietämättömyydestään asumisestamme
kodissamme.
”Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki,
sillä hän voipi asetella kaikki kohtuuden mukaan. Mutta missä paha ja väärä tuomari on, siinä ei auta hyvä
laki mitään, sillä hän vääntää ja vääristelee sitä oman
mielensä mukaan.” Suomen laki I 2007 XXXI.
Pitkään jatkunut epätietoisuus ja huoli eläintemme
kohtalosta ovat kuluttaneet niin fyysiset kuin psyykkisetkin voimavaramme loppuun. ”Paineen alla sairastutaan”, kirjoitti seurakuntalehti isäntämme murehtivan.
Murehtiiko meidänkin kohdallamme?
Viimeisenä hevosistamme lähetimme iäkkään
Adschantan toisaalle turvaan. Eläimet olivat olleet
ystäväni elämänlanka. Sen katkettua on ollut vaikea
nähdä enää syytä elää. Aiemmin eläimet olivat tarvinneet huoltajaa, vaikka oma elämänhalu olikin tapettu.
Enää kukaan ei tarvinnut. Koko elämäntyö oli riistetty. Edessä kodin menettäminen ja uhka mittavista
oikeudenkäyntikuluista, jotka isäntä vaatii taakaksemme sälytettäväksi. Ennen niin hyvästä kodistamme on tullut ahdistava loukko, jonka ympärillä mies
tapaa partioida mustan koiransa kanssa. Tunkeutuu
tilaisuuden tullen sisään ja kohdalle osuessaan uhkaa
usuttaa koiransa kimppuumme.
Joku viikko ennen joulua tuli ehdotus. Kun häivymme jouluksi ja annamme kotimme ilmaiseksi
maanomistajalle, voimme väliaikaisesti majailla toisaalla hänen nurkissaan. Isännän vuokrailema vanha
mökki kun on jäänyt tyhjilleen ainakin kolmen aiemman vuokralaisen saatua häätöhaasteen. Meidän pitäisi päästä pakoon mielivaltaista vuokraisäntäämme,
mutta hän haluaa pitää meidät otteessaan.
Ryhdyttyään petollisesti lain ja oikeuden varjolla
ajamaan meitä kodistamme isännällä ei ole ollut pienintäkään halua neuvotella tai sopia mistään kanssamme. Täydellinen nujertamisemme on kunnia- ja arvovaltakysymys, jossa järjen käytölle ei ole sijaa.
Laillisiin oikeuksiinsa nojaten ja vedoten suurmaanomistajat kautta maailman ovat ihmisiä kodeistaan ajaneet. Vajaan tuhannen euron hintaan hankittu
oikeus riittää siihen meilläkin.
Jari Kokkinen
Juha Väisäsen ystävä ja toveri
Rantahaantie 98
28760 PORI
044 - 318 6550
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linjarikon seurauksena ja palaneiden johtojen haju tuntui kodissamme päiväkausia.
Minua on alettu uhata ja painostaa, jotta pakenisin
ja Juha jäisi täysin yksin. Joulukuun ensimmäisenä päivänä, vuosi sitten, vainoamiseni sai uuden ulottuvuuden. Mieshenkilö ajoi pihaamme ja sanoi olevan asiaa,
mutta astuttuani lähemmäksi tämä tarttuikin äkisti kiinni vaatteisiini kiskaisten pääni auton sisään ja kaasuttaen liikkeelle. Huusin Juhalle: ”Katso, mitä se tekee,
soita poliisille!” Kyyditsijäni sanoi: ”Soittaako hän poliisit? Täällä tapahtuu jotakin, mikä ei päivänvaloa kestä.” Roikuin auton kyljessä, kunnes miehen ote irtosi ja
mätkähdin jäiseen maahan. Mersu ajoi tiehensä.
Vähän tämän jälkeen mustiin pukeutunut hahmo
hyökkäsi pimeydestä eteeni. Mies oli tiennyt odotella minua, oli aika mennä hevosiamme ruokkimaan.
Kengät tömähtivät sotilaallisesti yhteen miehen hypätessä piilostaan. Sanaakaan sanomatta aggressiivinen
tyyppi ahdisteli minua ja esti kulkemiseni. Lopulta
onnistuin säntäämään miehen ohi ja pääsin ruokkimaan nälkäiset eläimet.
Mies olikin jäänyt odottamaan paluutani ja tuli taas
uhkaavasti eteeni, solvaten minua ties miksi irtolaiseksi
ja hampuusiksi. Osaahan kersantti yksinäistä siviilipalvelusmiestä käsitellä. Ja huumekauppaakin kuulemma
käyn! Sen poliisit tulevat tutkimaan, mies uhosi. Ikuisuudelta tuntunut piinani päättyi, kun keskenään jätetyt
lapset alkoivat huudella isukkinsa perään.
Ystävänpäivänä, 14.2.2008, oli käräjäoikeuteen
toimitettu haastehakemus. Meitä vaaditaan välittömästi häädettäväksi kodistamme. Sama asianajaja oli
ollut jo vuosikymmen aiemmin todistamassa halpamaista maakauppaa. Maanomistajan vapaamuurariveljeyden ja muiden yhteyksien vuoksi meidän on
vaikea oikeuteen ja muihin viranomaisiin luottaa.
”Minulla on ystäviä”, muistan miehen uhonneen.
Oikeudellisesti tilanne on erityislaatuinen ja tuomarille tulkinnanvaraa jättävä. Maanomistajan itsensä
laatimat sopimukset kun ovat epämääräisiä, sovellettavaa maanvuokralajiakaan niissä ei määritetä. Jää
oikeuden ratkaistavaksi, katsotaanko kyseessä olevan
”muun asuntoalueen vuokran”, jolloin kotiamme ei
voida ainakaan ihan korvauksetta viedä. Vai pidetäänkö tonttialueen sopimusta ”muuna maanvuokrana”,
jolloin joudumme lahjoittamaan kotimme maanomistajalle tai jopa purkamaan ja hävittämään sen?
Huomioidaanko tosiasiallinen tilanne, että kotimme on alunpitäen asumista varten rakennettu ja uusikin
maanomistaja on ollut asiasta tietoinen? Vai takerrutaanko siihen, että vasta rakentamisen jälkeen myön-

Ragvaldsin museolalue
– ympäristö ja kasvillisuus
museon osana

ja siksi sekä esineistö, rakennuskanta että tilan ympäristö olivat säästyneet modernisoivilta mullistuksilta.
Kasvikaverit

Perunanistutusta Ragvaldsissa.

Ragvaldsin opetuskasvitarha.
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Vanha maatila tiivistyvän rakentamisen
keskellä
Ragvaldsin museoalue sijaitsee vanhan Kuninkaantien reitin varrella vain 1½ kilometriä Kirkkonummen keskustasta. Museoalueeseen kuuluu
koko vanhan tilakeskuksen alue asuin- ja ulkorakennuksineen. Pysyvinä näyttelyinä ovat vanhan
maatilan päärakennus, jossa on alkuperäinen irtaimisto sekä Porkkalan vuokrakauden näyttely.
Alue tuli Kirkkonummen kunnan omistukseen
vuonna 1984 viimeisen yksityisen omistajan kuoltua. Bertil Malmström oli säästäväinen vanhapoika
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Kun alueesta tuli museo, ympäristön hoito perinteiseen tapaan otettiin osaksi museosuunnitelmaa.
Vaikka kaikki ei olekaan sujunut alkuperäisten haaveiden mukaisesti, on lähiympäristö pyritty säilyttämään vanhan maatilan luonteeseen sopivana.
Museoalueen yhdeksi toimintamuodoksi on
otettu kasvillisuuden hoito, täydentäminen ja esittely. Pihapellosta osa on muutettu opetuskasvitarhaksi, jossa on tällä hetkellä noin 60 perinteistä hyötykasvia. Pientareet on jätetty niityiksi ja kedoiksi ja
niiden kasvillisuutta on koetettu monipuolistaa niittämällä, kylvöillä ja siirtoistutuksilla. Kukkapenkeissä on talon omia vanhoja pioneja, akileijoja ja
astereita sekä muualta saatuja vanhoja koristekasveja. Aluetta reunustavat luonnolliset pensaikot ja
pieni vanha metsälaidun. Lähipelto on jätetty salaojittamatta maisemallisista syistä. Avo-ojat taitavat
olla Uudellamaalla jo aikamoinen harvinaisuus?
Suurena kävijäryhmänä ovat paikalliset koulut ja päiväkodit, joille järjestetään opastuksia
esim. teemalla ”Kasvikaverit”. Yhdessä ihmetellään opetuskasvitarhan pizza- purkka- ja näkkileipäkasveja (mäkimeirami, minttu, kumina) ja
voidaan huomata, että sekä pellavasta että nokkosesta löytyy kuituja. Perhepäivähoitajien ”Pottupäivät” ovat olleet pienten maajussien suosikki:
vauvaperunoiden kaivaminen maan uumenista
omalla kuokalla on elämys! Harvalla lapsella
on nykyään kotipihalla omenapuu, mahdollisuus
omppuretkiin museon puutarhaan on myös ilahduttanut lähiseudun perhepäivähoitajia.
Töitä riittää, yhteistyö on tervetullutta
Kasvillisuuden hoito, lajiston seuraaminen ja sopivien työtapojen löytäminen ei aina ole helppoa.
Kunnan kulttuuritoimi vastaa museon toiminnasta, mutta niukkojen resurssien takia suurin osa

ympäristötöistä tehdään tilapäisen työvoiman
avulla. Välillä hommissa ovat opiskelijat, välillä työllistettävät, eikä kaikilla ole edes perustietoja kasveista. Alkuperäinen kasvillisuus,
hankinnat ja siirrot on pyritty dokumentoimaan
mahdollisimman hyvin, mutta ilman alan erikoisaamista ja kunnon resursseja lopputulos on
auttamatta hieman harrastelijamainen.
Haasteista huolimatta museon ympäristöön
liittyvä työ on erittäin kiinnostavaa ja palkitsevaa. Rakentamisen kiihtyessä perinteiset kasviyhteisöt vähenevät tai katoavat kokonaan.
Kirkkonummellakin muutos on tällä hetkellä
erittäin nopeaa ja museoaluetta ympäröivät jo
uudet pientaloalueet. Museoalueen monipuolinen kasvillisuus auttaa myös eläimistöä viihtymään. Perhosia saamme ihailla kesäisin ja
syksyllä takiaiset ja muut talventörröttäjät houkuttelevat tiklejä ja muita pikkulintuja. Joskus
innokkaista elukoista on toki riesaakin: pavut ja
sipulit on peitettävä aluksi harsolla, että naakat
ja harakat eivät nokkisi niitä ylös, ja välillä peura tai jänis käy haukkaamassa milloin mitäkin
herkkupaloja kasvitarhasta.
Olemme pyrkineet suosimaan vanhoja
kulttuurin seuralaiskasveja ja maatiaskantoja:
sellaisia kasveja, jotka viihtyvät ilman kohtuutonta hoivaamista. Monet kasvit viihtyvät
hyvin, tuottavat runsaasti siementä tai pyrkivät muilla tavoin leviämään liikaakin. Hyväksi todetuista kannoista voisimme mielellään
antaa muillekin tai vaihtaa johonkin kiinnostaviin kasveihin. Lähes kaikista kasveista on

Taivaansininen neidonkieli
kukkii Ragvaldsin kukkaniityllä.

Vuoden perinnekasvi rohtosuopayrtti on Ragvaldsissa kukiltaan valkeahko.

tieto, ovatko ne alueen alkuperäisiä kasveja vai onko
ne hankittu jostakin (esim. Kenkävero, yliopistojen
kasvitieteelliset puutarhat, Kirkkonummen pihat ja
pientareet) Tervetuloa tutustumaan!
Museo on avoinna kesälauantaisin, mutta opastuksia ryhmille järjestetään muinakin aikoina sopimuksen mukaan. Pääsymaksu on 1 €. Alueella voi
toki liikkua ihan omatoimisesti ilman opastusta koska tahansa. Ryhmien on kuitenkin hyvä sopia käynnistä etukäteen, ettei tule päällekkäisyyksiä.
Lisätietoja Ragvaldsista saa kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Elorannalta 09-29672489 maaret.eloranta@
kirkkonummi.fi . Tietoja museosta on myös kunnan
kotisivuilla www.kirkkonummi.fi/ragvalds
Museon osoite: Överbyntie 140, Kirkkonummi
Maaret Eloranta

Tapahtumia
Opintopiiri kasvimaan pitämisestä

Ilmoitathan tulostasi: Pauliina / 0407773869 u Lämpimästi
tervetuloa! - toivottavat Pauliina Helle ja Anja Alanko

Kevätpuutarha-messut
Helsingin Messukeskuksessa 26.-29.3.2009.
u Maatiaisella oma osasto, myytävänä mm. siemeniä.
Tervetuloa!
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Juurielo ry:n Helsingin seudun Juuripiiri ja Maatiainen ry järjestävät opintopiirin kasvimaan pitämisestä maanantaina 9.3.
klo 18-21 Maatiaisen tiloissa, Stenbäckinkatu 8. u Tervetuloa paikalle kaikki tutut ja tuntemattomat konkarit, harrastajat
ja vasta-alkajat jakamaan tietoa ja ajatuksia sekä kysymään
hyviä kysymyksiä! u Tilaisuus pitää sisällään vapaamuotoista keskustelua osallistujia askarruttavista aiheista, sekä Ruohonjuuren sponsoroimat teetarjoilut. Voit pohtia etukäteen,
mitä olisit kiinnostunut kuulemaan, oppimaan tai jakamaan.
Paikan päällä on mahdollisuus ostaa Maatiaisen siemeniä.

Tapahtumia
Kosketa lehmää -teemapäivä
Espoon Luukissa

keväällä. Jos säät sallivat, poimi maistiaisia muille kurssilaisille. Jos saadaan kukkia tarpeeksi, tehdään yhteinen
kukkasalaatti ja haudutetaan kukkateetä.

Ilmari Majuri järjestää 4.4.2009 kello 14.00-17.00 kyyttöä ja
yleensäkin lehmää koskevan teemapäivän tilallaan Espoon
Luukissa. Tule kokemaan ja näkemään kyyttölehmät, Suomen työhevonen ja maatiaiskanat perinteisessä ympäristössään, joka on samalla osa kaupunkimiljöötä. Mukaan mahtuu
noin 20 henkilöä. Ilmoittautumiset toimisto@maatiainen.fi tai
puhelimitse 09-477 5331. Osallistumismaksu 5€. Tervetuloa!
Auton voit jättää Lahnuksen Shellille ja kävellä siitä pyörätietä
pitkin pihaan. Paikalle on helppo tulla Helsingin keskustasta.
Mannerheimintieltä käännytään vain kerran vasempaan Vihdintielle. Osoite on Vihdintie 81, matkaa keskustasta on 21
km ja paikka on heti Lahnuksen Shellistä seuraava risteys
oikeaan. Voit tulla myös suoraan bussilla 345 Elielin aukiolta, esim. klo 13.10 laiturilta 27 lähtevällä vuorolla (tuohon
aikaan lähtee aina tunnin välein ja 10 yli, samoin takaisin
päin). Lähin pysäkki on aivan tuossa navetanpäädyssä, heti
Shellin jälkeinen pysäkki nimeltään Hemgård.

Omenapuiden varttamistyöpaja
Kirkkonummella
Tule harjoittelemaan varttamista! Saat mukaasi 2-3 omenapuun tainta kestävistä maatiaislajikkeista. Kurssi järjestetään
Kirkkonummella Kaj Simbergin luona lauantaina 25.4.2009
kello 12.00-17.00. Ilmoittaudu: 18.4.2009 mennessä: toimisto@
maatiainen.fi tai 09-477 5331. Kurssin hinta on 30€.
Luomuomenatarhalla suoritetun kiertokäynnin yhteydessä
perehdytään kaikkeen, mitä omenapuun yhteydessä voi
tulla vastaan. Ennakkotietoja et tarvitse!
l siementaivukas,

Maatiaistapahtuma Sellossa

pistokas ja ilmapistokas
leikkaus l taudit ja tuholaiset
l perusrunkokasvatus, varttuneen puun latvusvarrentaminen
l perinteinen jalostustyö, pölytyskokeet
l lajit ja lajikkeet
l omenapuiden

14.4.2009 Maatiaiskasvit – kestävät perinnekasvit -teemalla Olavi Niemi ja Maija Manninen kertovat ja näyttävät
kuvia Espoon Sellon kirjaston puutarhaviikoilla 30.3.2009
– 17.4.2009, jossa mukana myös mm. kompostinäyttely, ikebana- ja orkideayhdistys.

Syötävän ihania kukkia!
Syötävät kukat - kurssi lauantaina 18. huhtikuuta kello 10
- 16 Maatiaisen toimistolla Stenbäckinkatu 8. Anne Paalo
kertoo kukkaruokien historiasta ja opastaa, kuinka loihtia romanttisia kukkaruokia ja koristaa ruokia, leivonnaisia ja juomia
kukilla. Kurssilla opit, mitä kukkia voit käyttää ruuaksi luonnonläheisellä ja ekologisella tavalla. Saat myös ohjeita kukkien
kasvattamisesta ja voit hankkia kotimaiset kukkasiemenet
Maatiaisesta. Myös tietoja kukkarohdoksista ja myrkyllistä tai
haitallisista kukista.
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Ilmoittaudu Maatiaisen toimistolle puhelimella 09 477 5331,
sähköpostilla toimisto@maatiainen.fi tai kirjeitse. Kurssi tehdään yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton kanssa.

Anne Paalolta ilmestyy maaliskuussa aihetta käsittelevä kirja
Kukkaruokaa, jonka kustantaa Multikustannus. Kurssin hintaan
15 € kuuluu kurssin lisäksi kukkaisteetä tai kahvia sekä pullaa
ja keksiä. Varaa mukaan tasaraha, pankkikortit eivät käy.
Kurssilaiset saavat ostaa kirjan edulliseen kurssihintaan!
Ota mukaan omia eväitä. Monet syötävät kukat kukkivat
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Näihin kaikkiin perehdytään konkreettisten esimerkkien
avulla. Talo tarjoaa kahvit ja voileivät. Mukaan tarvitset vain
varttamisveitsen, joita saa puutarhamessuilta ja puutarhamyymälöistä. Tärkeintä on, että veitsen teräosan toinen
puoli on suora ja että veitsi on terävä.
Sijainti: Tarha sijaitsee Myllykylässä noin 5 km Kirkkonummen keskustasta. Yleisillä kulkuneuvoilla ei pääse paikalle,
joten kuljetus tapahtuu yhteiskuljetuksena bussilla. Tämä
matka sisältyy kurssin hintaan. Kokoontuminen on Kirkkonummen asemalla kello 12.00.

Maatiaisen Kevättaimipäivä
Lauantaina 22.5.2009 kello 10.00- 16.00 Maatiaisen toimistolla Stenbäckinkatu 8, Helsinki, sisäpihalla. u Tilaisuus
vaihtaa, ostaa ja lahjoittaa taimia. Tarjolla on aina yllätyksellinen valikoima koriste- ja hyötykasvien vanhoja lajikkeita
ja kantoja, puuvartisia kasveja ja paljon muuta. Tuo taimet
mieluiten ruukutettuina ja nimilapuilla varustettuna.
u Tervetuloa!
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Maatiaisen kirja- ja monistevälitys
Alanko P. & Lagerström M. Havupuut ja –pensaat. Tammi 2006. 200 s				32,20
Alanko P. Koristepuut ja pensaat. Tammi 2003. 168 s						21,00
Alanko P. & Kahila P. Köynnöskasvit. Tammi 2003. 231 s						21,00
Alanko P. & Kahila P. Palavarakkaus ja särkynytsydän. Tammi 2005. 224 s
			34,00
Alanko P. Perennat. Tammi 2007. 500 s							
61,00
Cajander R. Puutarhan parhaat perhoskasvit. Maahenki 2008. 175 s					37,00
Haapala T., Haukisalmi V. & Antikainen K. Nokkosen peltoviljely. Moniste. Maaseudun Kehittämiskeskus 1987. 16 s	18,00
Hassinen K. Maatiaisten matkassa. Maahenki 2006. 89 s						30,00
Kasvi A. & Laine S. Arnon keittiökasvit. Tammi 2008. 247 s					34,60
Kotipihan havukasvit Räty E. Taimistoviljelijät 2006. 35 s 					
5,00
Kotipihan köynnökset Räty E. Taimistoviljelijät 2007. 35 s 					
5,00
Kotipihan lehtipuut Räty E. Taimistoviljelijät 2006. 35 s
					
5,00
Kotipihan pensaat. Räty E. Taimistoviljelyt 2008. 35 s
					
5,00
Kotipihan ruusut Räty E. Taimistoviljelijät 2008. 35 s
					
5,00
Krannila A. & Paalo A. Omenapuu. Multikustannus 2008. 191 s					35,00
Monivuotisten puutarhakasvien istutusopas. Räty E. Taimistoviljelijät 2008. 35 s			
5,00
Niemelä T. Opas pienkanalan hoitajalle. Suomen Siipikarjaliito 2004. 95 s 				30,00
Paalo A. Japanilaistyylinen puutarha suomalaisittain. Tammi 2006. 204 s				37,00
Paalo A. Peruna. Multikustannus 2007. 159 s 							24,00
Peltola R. & Koivu V. Pionit. Tammi 2007. 280 s							36,00
Pihan peruskorjaus ja rakentaminen. Räty E. Taimistoviljelijät 2008. 32 s				
8,00
Rönnblom E. Puutarhan vuodenajat . Tammi 2008. 272 s						33,30
Saario M. Kotipuutarhan marjat ja hedelmät . Tammi 2008. 247 s					34,60
Savikko S. Isoäidin puutarhavuosi – neuvoja joka kuukaudelle. Helmikustannus 2006. 128 s		33,00
Somersalo I. - Mattila P. – Tuomisto H. – Haimi H. Härkäpapua sarvista. Multikustannus 2006. 192 s 	33,00

Maatiainen 1/2009

Tietoa maaseudun ihmisistä, maisemasta, kylätoiminnasta ja eläinten lajinmukaisesta hoidosta.
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja:
Högbacka R. 1995. Naisena maaseudulla. 41. 149 s
					3,00
Rouhiainen V. 2000. Maaseudun nuoret miehet. 69. 66 s
					3,00
Kupiainen H. 1997. Savotta - Suomen kulttuurimaisema. 56. 103 s
				3,00
Schepel I. 1996. Luonnonmukaisen tuotannon ympäristöarvot. 32. 39 s
			3,00
Lahtinen E. 1998. Kylätoiminnan menestystekijät. 62. 160 s
				3,00
Laamanen K. 1999. Kylätoiminta murroksessa. 65. 54 s
					3,00
Siiskonen P. 1999. Maaseudun vaihtoehtoiset tulevaisuudet. 64. 63 s 				3,00
Krözl H. 1995. Parresta pihattoon. 39. 64 s
						3.00
Krötzl H. 1997. Lajinmukaiset karsinat. 57. 38 s 						3,00
Hörning B. 1997. Sikojen lajinmukainen hoito. 54. 172 s
					3,00
Roiha U. & Nieminen T. 1999. Luomunaudan terveys ja hyvinvointi. 66. 145 s
			3,00
Sirkkala R. 1995. Kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen. 7. 140 s 				3,00
Susagri 1997-2000 loppuraportti. MTT 2000. 32 s Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. 		3,00
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Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry
Yhdistyksen
hallitus 2008
Puheenjohtaja
Timo Rantakaulio
Hallituksen jäsenet
Pentti Alanko
Riku Cajander
Laura Murto
Tiina Notko
Terhi Koivisto
Sinikka Koskinen
Pertti Pyhtilä
Juhan Savander
Varajäsenet
Minna Kärkkäinen
Mari LaulumaaHirvonen
Ilmari Majuri
Dina Samaletdin

Toimintaryhmät - Yhdistyksen sääntöjen puitteissa pitkälti itsenäisesti toimivia
ryhmiä, joihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Toimintaryhmien yhteyshenkilöt keskustelevat kanssasi ryhmän alaan liittyvistä asioista.
1 Maatiaismatkat
Anne Paalo
2 Siemenet
Anja Alanko
Riku Cajander
Pirkko Kukkola
Anna Lassila
Juhan Savander
3 Näyttelyt
Anja Alanko
Terhi Koivisto
Sinikka Koskinen
Maija Manninen
4 Taimipäivät
Riku Cajander
Pirkko Kahila
Terhi Koivisto
Leena Saario

5 Maisemat
Pentti Alanko
Sinikka Koskinen
Leena Saario
Dina Samaletdin
6 Maatiaiseläimet
Marjaana Kovanen
Timo Rantakaulio
Dina Samaletdin
Uljas Ilmari Wolmari
7 Maatiaisruoka
Anja Alanko
Eija Kunnari
Aino Tamsi
8 Paikallistoiminnan
tukiryhmä
Liisa Jääskeläinen
Marjaana Kovanen
Peter Tigerstedt

Yhteystiedot
Alanko Anja			
09 557 263			
Alanko Pentti		
0400 937 367		
Huvinen Hannu					
Cajander Riku		
050 561 6120		
Jääskeläinen Liisa		
050 307 0340
Kahila Pirkko		
045 671 0029		
Kalliojärvi Kristiina		
040 760 2720		
Koivisto Terhi					
Koskinen Sinikka		
050 340 3621		
Kovanen Marjaana		
050 327 7365		
Kukkola Pirkko		
040 512 8327		
Kämäräinen Aune		
050 3255 334		
Kärkkäinen Minna		
0400 596 085		
Lassila Anna		
041 507 6574		
Laulumaa-Hirvonen Mari
050 553 0256		
Lehtimäki Erkki		
040 877 5057		
Lundqvist Iris		
044 537 2192		
Luoto Keijo						
Majuri Ilmari		
040 410 5202		
Manninen Maija		
041 545 7317		
Murto Laura			
050 563 01330		
Mutanen Tuovi		
944 257 1660		
Notko Tiina			
044 2961 723		
Nurminen Tapani		
040 735 5496		
Paalo Anne			
050 570 6105		
Pyhtilä Pertti		
040 583 8910		
Rantakaulio Timo		
040 846 5571		
Rönning Annmaj					
Saario Leena		
041 545 7387		
Samaletdin Dina		
050 555 5143, 0440 999 361
Savander Juhan		
0400 165 531		
Tigerstedt Peter		
050 5641 717		

anja@musku.net
pentti@musku.net
hannu.huvinen@helsinki.fi
riku.cajander@luukku.com
pirkko.kahila@saunalahti.fi
kristiina.kalliojarvi@kolumbus.fi
terhikoivisto@hotmail.com
sinikka.koskinen@hel.fi
maatikko@hirvensalmelainen.com
kukkivaniitty@luukku.com
aune.kamarainen@kolumbus.fi
minna@musku.net
lassila.anna@luukku.com
mari@marinmaatiaiset.net
erkki.lehtimaki@kolumbus.fi
irislund@welho.com
keijo.luoto@gmail.com
ilmari.majuri@gmail.com
maijaemanninen@gmail.com
laura.murto@gmail.com
tuovi.mutanen@pp.inet.fi
tiina.notko@gmail.com
tapaninurminen@luukku.com
anne.paalo@kolumbus.fi
perttipyhtila@gmail.com
timo.rantakaulio@helsinki.fi
annmaj.ronning@pp.inet.fi
leena.saario@hotmail.com
dina.samaletdin@nordea.com
juha.savander@uudenmaanliitto.fi
peter.tigerstedt@helsinki.fi

9 Etelä-Savon ryhmä
Eija Kunnari
10 Pirkanmaan
ryhmä
Erkki Lehtimäki
11 Pohjois-Karjalan
ryhmä
Tuovi Mutanen
12 Turun seudun
ryhmä
Tapani Nurminen
13 Museoryhmä
Anja Alanko
Hannu Huvinen
Liisa Jääskeläinen
Pertti Pyhtilä
Timo Rantakaulio
Annmaj Rönning
14 Yhdistyksen kotisivut
Keijo Luoto
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