Maatiaiskasvien, -eläinten ja -maisemien puolesta
2/2009

Maatiainen -

Maatiainen-lehti

Det lantliga kulturarvet ry

21. vuosikerta
2/2009

Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989.
Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia perinnemaisemia.
Yhteys toimintaryhmiin
Yhdistyksen jäsenet ja muutkin maatiaisasioista kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyden toimintaryhmiin. Yhteyshenkilöiden tiedot ovat takakannen sisäsivulla.
Yhdistyksen toimisto
Stenbäckinkatu 8
00250 HELSINKI
(09) 477 5331
toimisto@maatiainen.fi
www.maatiainen.fi
Aukioloajat
Maatiaisen toimiston aukioloajat ovat keskiviikko ja
torstai klo 12-18. Toimisto sijaitsee Helsingin TakaTöölössä lähellä Naistenklinikkaa. Tienoille pääsee
Mannerheimintietä pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla sekä Topeliuksenkatua kulkevilla busseilla.
Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
toimistoon kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimella.
Jäseneksi voit myös liittyä maksamalla jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille. Kirjoita viestikenttään UUSI JÄSEN sekä nimesi ja osoitteesi.
Jäsenmaksu
Vuoden 2009 henkilöjäsenmaksu on 25 €, opiskelija 18 €, perheenjäsen (varsinaisen jäsenen ohella) 11€
Lahjoitukset
Yhdistys ottaa kiitollisena vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen.

Julkaisija: Maatiainen ry
Toimitus:
Päätoimittaja: Aune Kämäräinen,
aune.kamarainen@kolumbus.fi, p. 050 3255334
Taitto: Raija Ojanen, raija_ojanen@yahoo.com
Kirjoitukset ja muu aineisto:
Lehteen tarkoitetut kirjoitukset ja ilmoitukset pyydetään
lähettämään yhdistyksen toimistoon tai suoraan toimittajalle sähköpostilla tai kirjeenä. Toivomme vinkkejä,
kannanottoja ja lukijoiden kertomuksia kokemuksistaan
maatiaismaailmassa.
Arvoisat kirjoittajat! Jos kirjoitatte tietokoneella, lähetättehän tekstin joko levykkeellä tai sähköpostilla. “Vanhanaikaisella” kirjoituskoneella tai käsinkirjoitetut tekstit
naputtelemme toki itse paperilta tietokoneelle.
Ilmestyminen:
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Ilmestymisaikataulu 2009:
Numero

Aineiston viimeinen jättöpäivä

1
2
3
4

Ilmestymisaika

30.1.
6.4.
7.8.
6.11.

27.2.
4.5.
4.9.
4.12.

Tilausmaksu:
Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille jäsenmaksua vastaan.
Muille tilausmaksu on 25 € vuonna 2009. Irtonumero 4 €
Ilmoitushinnat:
Koko sivu 200 €, ½ sivua 120 €, ¼ sivua 80 €.
Painopaikka:
Forssan kirjapaino

Tilinumero
Aktia 405500-114419

ISSN 1455-3201

Kannessa: Ahvenanmaanlampaat
(vuoden maatiaiseläin) matkalla saareen

Maatiainen-lehti 3/2009 ilmestyy 4.9.2009.
Olkaa hyvät ja lähettäkää kirjoitukset, ilmoitukset ja
muu lehtimateriaali toimistoon tai suoraan toimittajalle
7.8.2009 mennessä.

Kuvaaja: Jan Häggblom

Pääkirjoitus

Viljelyä sekä säilytysviljelyä

O

n kevät ja pian koittaa touontekoaika.
Viimeistään nyt on aika miettiä sitä,
mitä kasvimaahan tai peltoon kylvetään. Jos haluaa kylvää maatiaisia, on ostosiemenistä jonkinmoinen pula. Omaa lisäysainesta on
maassamme suuremmassa määrin säästynyt ainoastaan perunasta, ryvässipulista ja härkäpavusta.
Perunasta siksi, että sen siemenen eli lisäysaineksen jättäminen on vaivatonta ja ostoinen siemenperuna maksaa melko paljon. Härkäpavusta omaa
siementä on pidetty siksi, ettei vastaavanlaatuista
rokkapapua ole saanut kaupasta – ei siemenenä
eikä elintarvikkeena. Sipulista taas yleensä jää
ylimääräistä ja kotoisen sipulin maku on yleensä
hyvä tai erinomainen, jos se vain keskuslämmitysoloissa säilyy yli talven. Vielä löytyy muutamaa
nauriskantaa ja ainakin yhdenlaista lanttua – kaikki
erinomaisia maultaan. Valkosipuliakin saa kohtalaisesti. Mutta jos haluaa kylvää muita juureksia tai
vihanneksia maatiaisina, niitä löytyy varsin vähän.
Vanhoja lajikkeita sen sijaan on saatavissa porkkanasta, punajuuresta ja kurkusta Lontoon torista
Muromalaiseen. Viljoista löytyy maatiaisina lähinnä ruista, mustaa kauraa ja tattaria. Vanhoja viljalajikkeita sen sijaan on paremmin saatavilla.
Yhdistyksen siemenmyynnissä on ollut jatkuvasti maatiaispapua, -naurista ja valkosipulia ja nyt
jonkin aikaa mustaa kauraa ja ruista. Muita siemeniä
ovat satunnaisesti vilahdellut listalla, sen mukaan
onko kukaan jaksanut niitä viljellä tai halunnut toimittaa myyntiin. Monesta kasvista ei ole ollut maatiaissiementä myynnissä koskaan eikä sitä ole ollut
muutenkaan enää vuosikymmeniin. Tällaisia aukkoja on koetettu paikata luomusiemenillä, jotka ovat
jonkinlainen vastine maatiaisille.
Parhaassa tilanteessa ovat siemenet niistä kasveista, joita viljelijät kasvattavat itselleen elintar-

vikkeiksi. Siementen laatu on silloin pysynyt hyvänä, jos tervettä järkeä sekä perinnäistapoja on
muistettu noudattaa.
Nyt yhdistyksessä on päätetty värväämällä värvätä kasvattajia useammanlaisille hyötykasvien
siemenille, jotta valinnanvaraa pystyttäisiin laajentamaan. Koska kaikkia siemeniä tuskin enää löytyy
edes yhdistyksen jäsenten salaisimmista kätköistä,
on päätetty käyttää hyväksi Pohjoismaisen geenipankin varantoja. Sieltä on tarkoitus valita jonkin
verran Skandinavian puolella säästyneitä maatiaiskantoja ja maatiaisiksi muuttuneita lajikkeita
säilytysviljelyyn myös Suomeen. Saman tien niitä
voi myös levittää yhdistyksen siemenmyynnissä.
Tämän lisäksi on tarkoitus myös tunnustella suhteita Pietariin Vavilovin instituutin valtavaan geenipankkiin ja selvittää, halutaanko sieltä nykyään
luovuttaa siemeniä tällaiseen käyttöön. Toivotaan
parasta, päätyihän sinne 1900-luvun alussa täkäläistäkin siemenainesta.
Nyt tarvitaan kasvimaasiementen viljelijöitä. Te,
jotka kylvätte omista siemenistänne, harkitkaa niiden
toimittamista myös yhdistyksen myyntiin ja vaihtoon.
Samaten tarvitaan uusia siemenviljelijöitä. Kummoista kokemustakaan ei tarvita, sillä ohjeita ja jopa kurssitusta on yhdistyksen taholta suunnitteilla.
Timo Rantakaulio
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Toimiston kuulumisia
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S

iemenkausi alkaa vilkastua. Puutarhamessut ovat ehkä havainneet tutustuessaan lehden loppuosan
ja siemenmyynti ovat taas sujuneet loistavasti. kirja- ja monistevälityssivuun. Jäsenistössämme on palMessupäivänä siemenhyllyt kuljetettiin paketti- jon hyviä kirjan tekijöitä. Vihdantekijän kirjasta oppii,
autolla Messukeskukseen. Tällä kertaa auto oli riittävän että vihdan voi tehdä hyvinkin erilaisista lajeista, eikä
korkea, jotta siemenhyllyt mahtuivat sinne pystysuunnas- ainoastaan koivusta.
sa. Siemenlaatikoiden ympärille rullattiin kuminauhat ja
Edessä on kesä ja paljon mukavaa puuhaa puutarhyllyt kiedottiin muoviin, etteivät ne lentelisi ympäriinsä hassa, mukavia maatiaismatkoja – retkiä unohtamatta.
kuljetuksen aikana. Tässä Maatiaisen talkooryhmä onnis- Perinnemaisemat kannattaa pitää mielessä, kun haluaa ketui erinomaisesti. Joukko kuminauhojen kierittäjiä teki rätä inspiraatiota ja ideoita kesän ja talven varalle. Kaikki
työnsä tuulennopeasti. Arpojen myyjiä voimme myös maatiaiset ovat tervetulleita perinnemaisematapaamiseen
kehua. Jotkut ostajat tulivat omaehtoisestikin kyselemään 22.7.2009 Linnansaaren kansallispuistoon Linnansaaren
arpoja, kun näkivät seinässä mainoskyltin. Kaiken kaik- torpan maisemiin. Silloin siellä on käynnissä niitto, ja
kiaan kiitokset hyvälle talkootiimille. Maatiaisen osasto Metsähallitus kertoo paikan historiasta. Luontopoluilla
kiinnosti yleisöä, osastolla vallitsi aikamoinen tungos.
voi katsella, miten kasvit kasvavat luonnossa. Erilaisissa
Maatiaisen siemenet kiinnostivat messuyleisöä, vaik- maisemissa liikkuessaan kannattaa pitää mielessä, että
ka tarjolla oli paljon muitakin siemeniä. Jos tiedätte tahon, Maatiainen valitsee taas ensi vuodelle uuden perinnemaijossa halutaan ottaa myyntiin Maatiaisen siemeniä, olkaa seman. Kannattaa pitää kamera valmiustilassa, samoin
yhteydessä toimistoon. Olemme keränneet myös niiden siementen keräyspussukat, varistavathan ensimmäiset keihmisten yhteystietoja, jotka haluavat ryhtyä vihannes- vätkukkijat siemenensä jo alkukesästä juuri kun olemme
ten siementen ylläpitoviljelijöiksi. Tätä projektia ei ole keränneet viimeiset siemenaarteet talventörröttäjien kuisuinkaan haudattu, vaan sitä on tarkoitus saada vauhtiin, vuneista varsista ja siemenkodista.
jotta voisimme jatkossa saada kotimaista kantaa olevia
vihannesten siemeniä luetteloomme nykyistä enemmän.
Maija Manninen
Ja edelleenkin kaikki ne, jotka tietävät tai tuntevat jonkin,
jolla on aarteenaan harvinainen siemenkanta, ottakaa yhteyttä, sillä olemme
niistä kiinnostuneita.
Toimistoon olemme
yrittäneet loihtia muodikasta ja Maatiaiselle tyypillistä pirtti-imagoa. Pöydästä
ei huomaakaan, että se ei
ole aito pirtin pöytä, kun
se on koristeltu värikkäällä
jättipoppanalla. Erityiset
kiitokset haluamme välittää talkoolaiselle, joka on
kunnostanut aidon vanhan
pirtin penkin kävijöiden ja
toimiston väen iloksi.
Kiitokset myös niille,
jota ovat lähettäneet kirjoittamiaan ja kuvaamiaan
kirjoja tänne toimistoon. Maatiaisen osastolla Kevätpuutarhamessuilla Helsingin Messukeskuksessa oli
Osaahan me täällä myös harvoin näin rauhallista hetkeä kuin kuvassa. Oikealla toimistonhoitajamme
Maija Manninen, tiskin takana Aune Kämäräinen ja pöydän päässä Pertti Pyhtilä.
myymme, kuten jotkut Kuvan otti Tiina Notko.



Ahvenanmaanlampaat ovat tottuneet saariston karuihin oloihin.

Ahvenanmaanlammas,

S

enemmän kuin vain lammas Ahvenanmaalta

Sven-Olof Eriksson Godbysta, Ahvenanmaalta, huomasi

määrä kasvanut kiitettävästi kuluvan vuosikymmenen aikana: vuonna 2001 oli noin 150 karitsoivaa uuhta.

Millainen sitten on ahvenanmaanlammas?



Aiemmin saaristolaislampaiksi kutsutut lampaat, nykyään siis viralliselta nimeltään ahvenanmaanlampaat,
kuuluvat nekin pohjoiseurooppalaisiin lyhythäntäisiin
lammasrotuihin. Tätä lammastyyppiä on esiintynyt Ahvenanmaalla luultavasti ainakin viikinkiajoilta lähtien.
Oman rodun aseman ne saivat pohjoismaisia lyhythäntäisiä lammasrotuja koskevan tutkimuksen (Kantanen,
Tapio ym.) yhteydessä.
Rakenteeltaan ahvenanmaanlampaat ovat suhteellisen
matalia ja kompakteja, ja niillä on kevyt luusto. Noin puolet pässeistä on sarvellisia ja noin 20%:lla uuhista on myös
sarvet. Sarvellisuus on luultavasti perimässä useimmilla yksilöillä. Ahvenanmaanlampaalla esiintyy karkeasti jaettuna
kolmea eri sarvityyppiä: suuret ”vuohensarvet”, keskisuuret,

Maatiainen 2 / 2009

ahvenanmaanlampaiden ainutlaatuisuuden jo yli kaksikymmentä vuotta sitten. Hän aloitti näiden lampaiden keräämisen eri puolilta Ahvenanmaata, silloin uskossa että
kysymys oli suomenlampaan erityisestä muunnoksesta.
Sven-Olof toimi viime hetkessä ja onnistui siten pelastamaan viimeiset rippeet näistä saariston selviytyjistä.
Nämä sirorakenteiset, vilkkaat, usein sarvelliset pitkävillaiset eläimet herättivät sitten kiinnostusta myös muutamissa muissa lampaankasvattajissa, ja kasvattajien määrä
nousi pikku hiljaa. Tällä hetkellä on noin 70 kasvattajaa
tietokannan piirissä, heistä noin puolet Manner-Suomessa, loput Ahvenanmaalla. Noin 900 uuhta on olemassa
olevien tietojen mukaan karitsoinut vuonna 2008.
Ahvenanmaan alueella ei ahvenanmaanlammas ole
suinkaan vallitseva rotu, vaan sitä on alle 10% Ahvenanmaan lammasmäärästä, joten varsinkin liharodut ja monenlaiset risteytykset ovat varsin tavallisia tämän päivän
Ahvenanmaalla. Kuitenkin on ahvenanmaanlampaiden

Kahta täysin samanlaista yksilöä on
vaikea löytää. Lisäksi saattaa sama
yksilö aikuisenakin vaihtaa väriä eri
tavoin, esimerkiksi vuodenaikojen
mukaan tai vanhetessaan.
Luonteeltaan ovat ahvenanmaanlampaat vilkkaita ja uteliaita.
Ne ovat ketteriä eläimiä, jotka hyppivät vuohimaisen ketterästi kiveltä
toiselle ja liikkuvat laiduntaessaan
yli suurien alueiden. Ravinnokseen
ne syövät mieluiten yrttikasveja,
lehdeksiä ja niittykasvillisuutta.
Siksi ne ovatkin erittäin sopivia laiduntamaan luonnonlaitumilla kuten
lehto- ja rantaniityillä.
Ahvenanmaanlampaat syövät mielellään vesoja ja lehdeksiä ja toimivat siten hyvinä maisemanhoitajina.

Kaksinkertainen villa kertoo
alkukantaisuudesta
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jämäkät ja tasaiset sarvet ja pienet, epätasaiset sarvet, jotka
helposti vaurioituvat, vinoutuvat ja jopa irtoavat.
Väritys on vaihteleva eikä värien välisiä vallitsevuussuhteita ole varmuudella tutkittu vielä tähän mennessä. Päätyyppejä ovat kuitenkin valkoinen, harmaan
eri sävyt, erityinen tumma siniharmaa, beige jossa on
punaruskea tai oranssi vivahdus; myös ruskeanharmaita ja ”riistanruskeita” ja täysmustia yksilöitä esiintyy.
Monet yksilöt syntyvät mustina tai tummanharmaina,
mutta vaihtavat väriä ensimmäisen elinvuotensa aikana,
jolloin ne yleensä vaalenevat. Tyypillistä on että pää ja
jalat säilyttävät alkuperäisen värityksensä. Valkoiset
kuviot päässä ja jaloissa ovat tavallisia, myös kirjavat
yksilöt ovat yleisiä. Turkin väri on useimmiten tummin
keskellä selkää vaaleten sitten kohti vatsaa. Niin sanottu
muflonin väritys eli yksilöt, joilla ovat vaaleat kaulukset,
vatsanalukset sekä hännänympärykset ovat myös yleisiä.

Ahvenanmaanlampaalla on kaksinkertainen villa, jossa pehmeä alusvilla antaa lämpöä ja karkeampi päällysvilla estää
pohjavillan kastumista, toimii ikään kuin sadetakkina. Tämä
kaksiosainen villapaita antaa ahvenanmaanlampaille hyvän
säänkeston. Ne voivat olla ulkona kutakuinkin kautta vuoden.
Karitsat ovat varsin villaisia jo syntyessään. Tämä villatyyppi
on ollut tunnettu jo ainakin viikinkiajalla, esimerkiksi viikinkilaivojen purjeissa on käytetty juuri tämän tyyppistä villaa.
Myös taljat ovat kauniita monisävyisyydessään. Sekä villa
että taljat antavat monipuolista materiaalia myös moderniin
käsityöhön.

Oma tietokanta tärkeä osa säilyttämistyötä
Rodun yksilöiden määrästä ja suvuista pidetään mahdollisimman tarkkaa kirjaa. Yksilöiden kartoitusta ja tietojen
kirjaamista erilliseen tietokantaan on tehty yli viisitoista
vuotta ja nykyisessä muodossaan tietokanta on ollut viimeisen viiden vuoden ajan ja sitä kehitetään edelleen. Tietokannasta vastaa ahvenanmaanlampaiden oma yhdistys:
Föreningen Ålandsfåret rf (www.alandsfaret.ax). Tärkeää
on, että kaikkien olemassa olevien ahvenanmaanlampaiden tiedot saadaan tietokantaan, sillä jokainen sukulinja
on tärkeä geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.
Säilyttämistyö on muutenkin tärkeää, ahvenanmaanlammas on aito – ja vielä elävä – osa kulttuuriperintöämme
ja sillä on ollut huomattava rooli varsinkin saaristoalueen
kulttuurimaiseman muodostumisessa.
Parhaita ahvenanmaanlammasterveisiä Ahvenanmaalta!
Maija Häggblom

Komea ahvenanpässi on juuri menettänyt talviturkkinsa.



Arkiston
lehmipoluilla

Vanha tuttavamme Eeva-Marja Nieminen-Luotola Saarijärveltä
on sukuselvitysten lomassa vähän “irrotellut” harrastelijahistorioinnin parissa. Kevätkiireet pukkaavat Eeva-Marjalle
päälle niin puutarhassa kuin pellon laidalla, jonne nousee
hevostalli ja pienkanala tuleville maatiaiskaakattajille.

”M
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Innolla odotin, löytyisikö perukirjoista mainintoja vuohista Laukaassa enää 1800-luvulta. Onhan yksi kotitilanikin
vanhimmista peltotilkuista vielä metsitettynäkin nimeltään
Pukinkaulapelto, ja Laukaan kuntakeskuksessa sijaitseva
Vuojärvi alkujaan Vuohijärvi. Vuohien pito taisi kuitenkin
rajoittua Laukaan emäpitäjässä enimmäkseen 1500- ja 1600lukujen uudisasutuskauteen, sillä yhtään mainintaa en 1800luvulta löytänyt ”satunnaisotannallani”. Lampaita ja sikoja
sitä vastoin pidettiin yleisesti. Kanoista tai muusta siipikarjasta ei merkintöjä.
Perukirjat kuvaavat vainajan jäämistöä parhaimmillaan
”hurstipaidan”, ”siniseksi maalatun sängyn” ja ”kahdentoista kannun vetoisen padan” tarkkuudella, mutta rakennusinventoinnin puuttuminen kyllä harmittaa nykypäivän lukijaa.
Pajat ja nuottakodat voi toki päätellä tarve-esineistä, mutta
mikä aarre olisikaan selonteko joka pytingistä! Silti perukirjat luovat ainutlaatuisen kuvan omavaraistaloudessa eläneistä, joista ei useimmiten ole jäljellä edes hautaristiä. Tämän
lähemmäs ei heitä pääse. Toisaalta voidaan ajatella niinkin,
että heidän perimmäiset pyrkimyksensä ovat piirtyneet maisemaan meidän päiviimme asti. Hämärimpään katveeseen
jää näissäkin dokumenteissa naisten elämä.
Joka kapineella oli omistajalleen selvä käyttötarkoitus eikä turhuuksia tarvittu. Niin vuonna 1824 kuolleen
torpparin kuin vuoden 1848 vainajan, vauraan talollisen,
tärkeimpiä tarvekaluja olivat peltoaurat, kaskiaurat, sirpit, viikatteet, hakkuukirveet, piilukirveet, hakokirveet,
rautalapiot, kuokat, rautakanget ja pajatyökalut. Hevospelit olivat torpassa vaatimattomat, mutta talolliselta löytyi työkärryjen lisäksi pikakärryt (courrier kärra), kaksi
kirkkorekeä ja matkareki, maalatut länget ja köysiohjasten lisäksi vielä nahkaisetkin. Elämä Kuusveden rannalla edellytti kahdeksanlapsiselta torpalta kolmanneksen
osuutta niin kirkkoveneeseen kuin nuottaan, talollisella
oli omistusoikeus koko kirkkoveneeseen ja puoleentoista
nuottaan. Talon kalansaannin turvasi myös 22 parempaa
ja 9 huonompaa särkiverkkoa, 6 muikkuverkkoa, 9 haukiverkkoa ja tuulastusrauta. Soudettiin mm. ”jataveneellä”
(Toivo Vuorelan Kansanperinteen sanakirja: jata on ”jono
toisiinsa jamottuja verkkopyydyksiä”).
Viljan määrä mitattiin molemmissa talouksissa rukiin
ja ohran osalta tynnyreinä, kaura kappoina. Muita elintarvikkeita ei mainita, jos viinapannuja ja muita astioita ei
oteta lukuun.

a(i?)ticki, Voiticki, Musticki, Tiusticki, Lehicki, Heinicki, Kaunicki,
Nurmicki…”
Erään laukaalaisen torpan karjaa (Kreatur) kesäkuussa 1824
toimeenpannun perunkirjoituksen mukaan. Lehmien arvo kolmesta neljään ruplaan per pää, nimeltä mainitsematon härkä
kolme ja hieho kaksi ruplaa. Suomen Suuriruhtinaskunnassa
kirjuri raapustaa mustekynällään ruotsiksi tarkan selvityksen
edesmenneen torpparin omaisuudesta. Toisella puolen samaa
keskisuomalaispitäjää kirjattiin 1840-luvulla toimitetussa
perunkirjoituksessa talon lypsävät tähän tapaan: ”Mansikki,
Walkuna, Kukkanen, Mustikki, Tähikki, Ristikki…”
Kuluneen talven hohdokkaimmat hetket olen viettänyt
Jyväskylän Maakunta-arkistossa 1700- ja 1800-luvun arkistolähteiden äärellä. Sukuhistorian hämäriin unohtuneiden ihmisten jäljitys on johtanut yllättäville lehmipoluille
– etenkin perukirjojen tutkiminen on maatiaisimmeiselle
silkkaa löytämisen iloa. Suosittelen kaikille menneestä
kiinnostuneille, olipa kiinnostusta sukututkimukseen tai
ei. Käsialaoppaiden avulla fraktuuraan perustuva wanha
asiakirjaruotsi avautuu yleensä kohtuullisen helposti. Vanhahtavat termit ovat ratkenneet mielestäni riittävän hyvin
1950-luvun ruotsi-suomi-sanakirjaa selaamalla. Vaikka onhan noita poikkeuksia…
Maatiaisnäkökulmasta jo pelkkä vanhojen (tuttujen!)
lehmännimien löytäminen on ilonaihe. Niitä en osannut
edes odottaa. Ainakin 1800-luvun laukaalaisten perukirjojen
perusteella näyttää siltä, että alle kymmenpäinen karja lueteltiin aina nimi nimeltä, sitä suuremmista ei yksilöitä käyty
erottelemaan kuin arvonsa puolesta. Hevoset taas on kirjattu
valitettavasti vain värin, iän ja sukupuolen mukaan. ”1 musta
valakkahevonen 4-vuotias, 1 ruskea tamma 12-vuotias…”,
jatkuu äskeisen torpankin perunkirjoitus, ja Kuusveden kylässä vuonna 1848 kuolleen talollisen nimiin on ilmoitettu
punaruskea, tummanruskea, rusehtava ja hiirakko (mössfärgad) hevonen. Olipa polleissa värikirjoa vuosikymmeniä ennen suomenhevosen kantakirjaa ja punarautiaan yleistymistä
rodun ”tyypillisimpänä”värinä.
Missähän määrin Suomessa on tutkittu kotieläinten varhaista nimiperinnettä? Jostain olen joskus löytänyt Veikko
Ruoppilan tutkimuksen Kotieläinten nimityksistä suomen
murteissa (I osa Hevonen, nauta, lammas, vuohi. SKS Helsinki 1943 sekä II osa Sika, koira, kissa, siipikarja. SKS, Helsinki 1947), mutta kutsumanimiä ei tämä tutkimus sivua.

Vanhat kartat selityksineen elävöittävät kirjallisia arkistolähteitä. Olen ihastellut kotiseutuni isojakokarttoja, joita
voi tilata nähtäville Jyväskylän Maakunta-arkistoon viereisestä Maanmittauslaitoksen arkistosta. Laukaassa isojako
toteutettiin vuosina 1783-1835. Karttoja laikuttaa viljelysten, niittyjen, kaskien, ahojen, kiviraunioiden, soitten ym.
hämmästyttävä tilkkutäkki, josta voi hahmottaa nykymai-

seman syntyä. Järvelle on saatettu merkitä talvitiet. Suurennuslasilla tiirustaen löytyi kartasta tuttu siirtokivilohkare
kotitiemme varresta, vuosikymmenestä toiseen lasten ja
koiranpentujen kiipeämä ”Saksankivi”. Olikohan sillä nimeä 200 vuotta sitten?
Eeva-Marja Nieminen-Luotola
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Morsiusleinikki
Maatiaisperennoista olen tällä kertaa poiminut esittelyyn morsiusleinikin (Ranunculus
aconitifolius, ruots. stormhattsranunkel).
Suomenkielinen nimi viittaa kasvin vitivalkoisiin, ”morsiuspuvunvalkeisiin”, noin 2
cm leveisiin kukkiin. Valkoiset kukat ovat
varsin näyttäviä tummanvihreitä lehtiä ja punaruskeita verholehtiä vasten. Tieteellinen ja
ruotsinkielinen nimi viittaavat koristeellisesti
liuskaisiin lehtiin, jotka muistuttavat lehtoukonhatun lehtiä.
Morsiusleinikki kasvaa luontaisena Alpeilla vuoristopurojen varsilla ja kosteilla
niityillä usein laajoina, tiheinä kasvustoina.
Puutarhassa se tarvitsee puolivarjoisen tai
Morsiusleinikki on saanut
katveisen
kasvupaikan. Se näyttää kyllä menimensä kukinnoistaan, joiden
nestyvän
aurinkoisillakin
paikoilla ja kukkii
muodostama pilvi on hento kuin
morsiushuntu.
runsaasti kevätkosteuden turvin, mutta kärsii kuivuudesta myöhemmin kesällä, ellei
kastella. Kasvin korkeudeksi mainitaan eri
lähteissä 30–60 cm nähtävästi sen mukaan,
kuinka hyvin se on viihtynyt kunkin tarhurin hoidossa. Morsiusleinikki on tiheähaarainen ja runsaskukkainen. Luonnonlajia
voidaan lisätä siemenistä, lajikkeita vain
juurakkoa jakamalla.
Englantilaisen Graham Stuart Thomasin
Perennial Garden Plants -kirjan mukaan
morsiusleinikki on ollut viljelyssä Euroopassa
Sepoleinikki.
ainakin vuodesta 1596 lähtien. Viljelyssä on
myös kerrannaiskukkainen lajike ’Flore Pleno’, jonka kukinta kestää pitempään
kuin yksinkertaiskukkaisen luonnonkannan kukinta. Sitä on kasvatettu Keski-Euroopassa jo aiemmin 1500-luvulla, ja sen leviäminen sikäläisiin puutarhoihin liittyy hugenottien vainoihin ja vaellusreitteihin Euroopassa. Kerrannaiskukkaisen
lajikkeen englanninkielinen nimi on osuvasti ”Bachelor’s Buttons”, poikamiehen
napit, ja nappileinikiksi sitä on meilläkin kutsuttu joskus. (”Virallinen” nappileinikki on niittyleinikin kerrannais- ja keltakukkainen ’Flore Pleno’ -lajike, ruots.
trädgårdssmörblomma.)



Harvoin on viljelyssä isokukkaista
’Grandiflorus’ (syn. ’Platanifolius’) lajiketta. Tämä lajike ei ole niin tarkka
kasvupaikan kosteuden suhteen kuin itse
laji ja saattaa tulla 130 cm korkeaksi.
Nykyään sitä pidetään omana lajinaan,
valkoleinikkinä (R. platanifolius, ruots.
vitsippsranunkel). Se kasvaa Etelä-Norjan tunturialueella ja siihen rajoittuvalla
osalla Ruotsin puolellakin.
Morsiusleinikki lajikkeineen on aito
luonnonperenna, joka ei tarvitse erityistä
hoitoa, jos vain kasvupaikka on sopiva
eli katveinen, multava, koko kesän tuoreena pysyvä paikka puutarhassa. Tällaisella paikalla olen tavannut sen Tuusulan
rantatien varrella Juhani Ahon huvilan
Aholan villiytyneessä puutarhassa komeasti kukkivana. On ihmeteltävää, että
näin kaunista kasvia näkee nykyään niin
harvoin – ei vain meillä vaan muuallakin
Euroopassa. Will Ingwersen kirjassaan
Classic Garden Plants 8 (1975) toteaakin lakonisesti ”once common, but
now less frequently encountered” eli aikoinaan yleinen, mutta nykyään harvoin
tavattu.
Komeasti kukkiva on kukiltaan morsiusleinikkiä muistuttava sepoleinikki
(R. amplexicaulis, ruots. daggranunkel).
Se kukkii jo keväällä ja sillä on pitkänomaiset, suikeat, hieman hopeahärmeiset
lehdet. Morsiusleinikki lajikkeineen kukkii Etelä-Suomessa touko-kesäkuussa,
riippuen kevään sääoloista ja kasvupaikan katveisuudesta.
Pentti Alanko

pääosin luonnonvaraisista kasvi- ja eläinlajeista sekä aikojen
kuluessa ihmisen mukana levinneistä lajeista.
Rakennettuja perinnemaisemia ovat muun muassa historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen,
puutarhakulttuurin muovaamat maisemat sekä varhaisen
teollisuuden ja liikenteen luomat maisemat. Maatilojen perinteiset pihapiirit, kartanomiljööt, vanhat kanavat ja myllyt
ympäristöineen sekä vanhat kylä- ja tilustiet ovat erityyppisiä rakennettuja perinnemaisemia. Myös muinaisjäännökset
kuuluvat rakennettuihin perinnemaisemiin.

Ehdota vuoden
perinnemaisemaa!

V

uoden 2009 perinnemaisemaksi valittiin
Linnansaaren torppa ympäristöineen Linnansaaren kansallispuistossa Haukivedellä.
Perinnetila esiteltiin lehdessä 1/2009 ja siitä voi lukea lisää
yhdistyksen verkkosivuilta.
Nyt etsimme vuoden 2010 perinnemaisemaa. Jäseniä
pyydetään tekemään ehdotuksia perinnemaisemakohteeksi
kirjeitse tai sähköpostitse Maatiaisen toimistoon lokakuun
loppuun mennessä. Toivomme ehdotuksen liitteeksi kuvamateriaalia. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan eri vaihtoehdoista ja nimeää vuoden 2010 perinnemaiseman.
Oheiset Maatiaisen perinnemaisemakriteerit ovat perustana valittaessa sopivaa kohdetta.

Perinnemaiseman arvotekijöitä
u Pitkään jatkunut perinteinen maankäyttö, laidunnus
tai niitto ja niiden jatkuvuus.

u Alkuperäisrotujen suosiminen laiduneläiminä.
u Perinnekasvillisuuden ja kasvilajiston edustavuus.

Uhanalaisten ja huomioarvoisten (esim. muinaistulokkaat
eli arkeofyytit) kasvilajien esiintyminen alueella.

u Alueen koko sekä kasvillisuustyyppien (esim. hakamaa, keto) monipuolisuus.

Perinnemaisemakriteerit

u Maisemassa näkyvissä kulttuurin kerroksellisuus

sekä alueen pitkä asutus- ja maankäyttöhistoria (esim.
muinaisjäännöksiä).

Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin liittyvien toimintojen muovaamia, usein alkuperäisestä käytöstä poistuneita tai poistumassa olevia maisematyyppejä.
Perinnemaisemat voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin.
Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia, perinteisen
laidun- ja niittotalouden muovaamia luontotyyppejä. Niitä
ovat erilaiset niityt, lehdesniityt, hakamaat, metsälaitumet ja
kaskimetsät. Perinnebiotoopit ovat monilajisimpia kasviyhdyskuntiamme ja niiden kasvillisuutta nimitetään perinnekasvillisuudeksi. Runsas ja omaleimainen eliölajisto koostuu

u Perinteisenä säilynyt kyläasutus (esim. tiivis
ryhmäkylä).

u Maatilojen pihapiirien vanhat, hyvin säilyneet talonpoikaiset rakennukset, puukujanteet, vanhat pihapuut,
perinteiset hyöty- ja koristekasvit.

u Perinteiseen karjatalouteen liittyvät rakenteet ja

rakennelmat kuten heinäladot, aitat, riihet, kivi- ja riukuaidat, karjakujat.

u Talonpoikaisen perinteen vaaliminen.

Maatiainen yhteistyöhön Omakotiliiton kanssa
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Maatiainen on aloittanut yhteistyön Suomen Omakotiliitto ry:n kanssa. Kummallakin järjestöllä on paljon
yhteistä ja samantapaisia intressejä. Omakotiliiton tunnuslause on ”Paremman asumisen puolesta”.
Suomen Omakotiliitto ry on toiminut vuodesta 1947 saakka. Sillä on 250 paikallisyhdistystä kautta Suomen. Se on pientaloasujien etu- ja palvelujärjestö, josta jäsenet saavat mm. maksutonta laki-, rakennus- ja
energianeuvontaa. Liitolla on viidesti vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Omakotilehti.
Liitto toimii mm. järjestämällä alaansa liittyviä projekteja ja kampanjoita ja osallistumalla niihin. Tällä
hetkellä ovat ajankohtaisia jätevesiviikko ja nuukuusviikko. Tee muutos-niminen energiansäästöhanke on
EU-maiden yhteinen ilmastokampanja, jossa Omakotiliitto on kumppanina. Sen tarkoituksena on ohjata kansalaisia tekemään pieniä omakohtaisia muutoksia päivittäiseen elämäänsä, jotta ilmastonmuutosta ehkäistäisiin ja kasvihuonekaasuja voitaisiin vähentää.
Omakotiliiton nettisivuja pääsee katselemaan osoitteessa www.omakotiliitto.fi ja yhteyttä voi ottaa sähköpostiosoitteella toimisto@omakotiliitto.fi.

Gunvors potatissorter
För två år sedan (tror jag) lovade jag sända lista över mina potatissorter. Här är den. Jag kan på samma gång berätta hur jag blev ”hon
med potatisarna”, ”potatisgalningen”. Har hört att jag kallas så.

F
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För ca 30 år sedan fick jag överta släktens potatisland

skörd. Om potatisarna varit bra förgrodda och har satts
tidigt, hinner knölarna växa till sig innan bladmöglet
angriper. Om man dessutom kupar ett tjockt lager mull
runt plantorna blir det svårare för bladmögelsporerna att
tränga ned till knölarna.
Man kan undvika smittsamma sjukdomar genom
att tvätta sättpotatisen innan den planteras. Det går
också att använda endast groddarna och då får man
friskt utsäde till följande år. Förr i tiden brukade man
klyva sättpotatisarna för att få mera utsäde, men detta
är förkastligt, eftersom smittytan lätt infekteras av olika slags virus.
Det lönar sig att börja vattna i tid, om sommaren
är torr. Själv vattnar jag planta för planta, eftersom
jag inte har stora arealer. Att vattna med slang kräver
mycket store vattenmängder, emedan man kan räckna med att en stor del av vattnet rinner bort. Detta
sker särskilt under extrema torrperioder. Genom att
vattna tillräckligt kan man i viss mån också undvika
skorvangrepp.
Har sänt en del material till Genbanken i Skåne. På
så sätt har jag t.ex. fått reda på Professor Maerker (tysk
sort från 1892). Andra sorter förblir okända, t.ex. Kanelpotatis, Rosenbollar, Sampo (alla hittade I Finland) och
Golden Point, som kom med en återvändare från USA år
1930. Alla dessa är friska och härdiga.
Gamla sorter blir inte så stora eller ger mycket stora
skördar, men de uthärdar en hel del: torka, bladmögelangrepp, ett par veckor under vatten… Sådana sorter
är t.ex. Edzell blue, Commodore (Sinisilmä) samt tyska
sorterna från år 1828 Paul Wagner och Rosafolia. Andra är känsligare: Ostbote (Tyskland 1933), Early Rose
(USA 1867) och British Queen (England 1894).
Folk frågar ofta vilken sort som smakar bäst. Det
kan jag inte saga något om. Enligt mig smakar alla
lika bra, om de har fått växa i lämplig jord och sommarens väder har varit lyckat. Vackrast är dock den
estniska Asalie!

Dalin, som från början är en gammal kolmila. Där har
odlats potatis i över 100 år. Jag började fråga bekanta
vilken potatissort var bäst och folk kom med små påsar.
Första året hade jag 15 sorter. Då hade jag ännu inte insett att sortsamlandet är en sjukdom. När man har over
40 sorter är tillståndet obotligt. Man tänker potatis, talar
potatis, ritar kartor över odlingarna, gör upp listor över
sorter man har och vilka man vill ha (helst allt vad som
finns att få). Sedan kommer man i kontakt med någon
likasinnad och byter listor och sorter. Beståndet fördubblas. När man nått over hundra sorter börjar det bli
tungt, men avstå från ännu en sort … nej.
Man gör ett nyårslöfte: Inte fler än 150 sorter. Men
så kommer 15 nya sorter med posten och ett halvt dussin
hittas på marketerna. Man närmar sig antalet 200 och
paniken stiger. Hur ska man orka, ensamma människan
och VAR ska alla sorter planteras? Blomlanden, grönsakslanden, gräsmattan och stora krukorna på verandan
offras. Sedan gör man en sista rond i affärerna och hittar
EN NY SORT. I en femkilopåse! Träffar olyckligtvis en
bekant. ”Herrejee, köper DU potatis?!” Jag mumlar någåt om att källaren är varm och potatisarna blir svampiga
så här på våren.
Sedan börjar man oroa sig för vädret. Torr sommar =
vattna, renig sommar – gräva kanal i största potatislandet. Bäst att gräva kanal, för säkerhetens skull. Så förflyter ännu en odlingssäsong medan man bekymrar sig förutom om vädret också sorkar, rullsjuka, bladmögel och
hur ska man hinna med allt om det blir tidig höst. Vissa
sensomrar har jag stått i potatislandet och torkat fukten
av varenda sättpotatis med tidningspapper.
Folk frågar inte mera hur jag mår utan: “Hur mår potatisarna?” Andra säger inte “Hej”, då vi möts utan “Hur
många sorter har du nu?” – När det var som värst hade jag
242 potatissorter, nu är de bara 204.
Man kan plantera sättpotatisen tidigt, så snart tjälen
gått ur jorden. Knölarna börjar dock inte växa förrän jordtemperaturen stigit tillräckligt. Genom att förgro potatisen
ökar man skörden betydligt. Stora sättpotatisar ger tidigare

Gunvor Pått



Gunvorin perunalajikkeet

N

Taisi olla pari vuotta takaperin, kun lupasin lähettää tietoa perunalajikkeistani.
Tässä sitä nyt tulee. Samalla voin kertoa, miten minusta tuli ”perunamamma”
tai ”perunahullu”. Niin minua kuulemma kutsutaan.



istutettu tarpeeksi aikaisin, ehtivät mukulat kasvaa
ennen kuin perunarutto iskee. Jos lisäksi laittaa taimien ympärille paksun multakerroksen, on ruttoitiöiden vaikeampaa tunkeutua mukuloihin.
Tarttuvia tauteja voi ehkäistä pesemällä siemenperunat ennen istutusta. Tai voi käyttää vain ituja, jolloin
saa tervettä satoa seuraavana vuonna. Ennen vanhaan
oli tapana halkaista siemenperunat, jotta saataisiin
enemmän satoa, mutta se on turhaa, sillä leikkauspinta
on altis erilaisille viruksille.
Kannattaa aloittaa kastelu hyvissä ajoin, jos kesä
on kuiva. Itse kastelen taimi kerrallaan, koska maani
ei ole suuri. Letkulla kastelu vaatii paljon enemmän
vettä, sillä silloin suuri osa vedestä valuu pois. Niin
käy varsinkin oikein kuivina kausina. Kastelemalla
voi myös jossain määrin välttää rupisuutta.
Olen lähettänyt jonkin verran aineistoa geenipankkiin Skåneen. Siinä yhteydessä olen saanut tutustua
esimerkiksi Professori Maerkeriin (saksalainen laji
vuodelta 1892). Toisia lajikkeita on jäänyt tuntemattomiksi, kuten Kaneliperuna, Rosenbollar, Sampo (kaikki Suomesta löydettyjä) ja Golden Point, joka tuli erään
USA:sta palaajan mukana vuonna 1930. Ne ovat kaikki
terveitä ja kestäviä.
Vanhat lajikkeet eivät kasva kovin isoiksi eivätkä
tuota niin suurta satoa, mutta ne kestävät kaikenlaista:
kuivuutta, perunaruton hyökkäyksiä, parikin viikkoa
veden alla oloa… Sellaisia lajikkeita ovat esimerkiksi
Edzell blue, Commodore (Sinisilmä) sekä saksalaiset
lajikkeet Paul Wagner ja Rosafolia vuodelta 1828.
Herkempiä ovat Ostbote (Saksa 1933), Early Rose
(USA 1867) ja British Queen (Englanti 1894).
Minulta kysytään usein, mikä lajike on paras. Sitä
en osaa sanoa. Minun mielestäni kaikki maistuvat yhtä
hyviltä, jos ne ovat saaneet kasvaa hyvässä maassa ja
kesän sää on ollut suopea. Mutta kaunein on kumminkin virolainen Asalie!
Gunvor Pått
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Noin 30 vuotta sitten sain haltuuni suvun vanhan perunamaan
Dalinin, joka oli alkuaan vanha hiilimiilu. Siinä oli viljelty perunaa yli 100 vuoden ajan. Aloin kysellä tuttavilta, mikä perunalajike olisi paras, ja ihmisiä tuli pussukoineen. Ensimmäisenä
vuonna minulla oli 15 lajiketta. Siihen aikaan en vielä ymmärtänyt, että lajikkeiden keräily on tauti. Kun lajikkeita on yli 40, on
tauti jo parantumaton. Silloin sitä vain ajattelee perunoita, puhuu
perunoista, piirtää viljelyalueiden karttoja, tekee luetteloita omistamistaan lajikkeista tai niistä, joita haluaisi saada (mieluiten
kaiken mikä on saatavissa). Sitten tapaa jonkun samanmielisen
ja vaihtaa luetteloita ja lajeja. Tilanne pahenee. Kun lukumäärä
on noussut yli sadan, alkaa olla rasittavaa, mutta että luopuisi
jostakin lajikkeesta … ei tule kuuloonkaan.
Sitä tekee uudenvuoden lupauksen: ei yli 150 lajiketta. Mutta
sitten saapuu postissa 15 uutta lajiketta ja kaupoista löytyy puoli tusinaa lisää. Lukumäärä lähestyy 200:aa ja pakokauhu iskee.
Miten minä, yksinäinen ihminen, jaksan ja MINNE kaikki lajikkeet istutetaan? Uhraan kukkamaan, vihannesmaan, nurmikon
ja verannan isot ruukut. Sitten teen vielä viimeisen kierroksen
kaupoissa ja löydän UUDEN LAJIN. Viiden kilon pussissa! Pahaksi onnekseni tapaan erään tutun. ”Herranjestas, ostatko SINÄ
perunoita?!” Mutisen jotakin sellaista, että kellari on lämmin ja
perunat alkavat olla nuutuneita näin keväällä.
Sitten sitä alkaa hermoilla säistä. Kuiva kesä = kastelua, sateinen kesä – ojien kaivamista isoimmille perunamaille. Parasta
on kaivaa ojia varmuuden vuoksi. Niin kuluu taas yksi viljelykausi tuskaillessa sään lisäksi myyrien, virustautien ja perunaruton takia sekä miten ehtii kaiken, jos tulee aikainen syksy. Tiettyinä loppukesinä olen seissyt perunamaalla ja kuivannut perunoita
sanomalehtipaperiin.
Ihmiset eivät enää kysele, mitä kuuluu, vaan ”Miten
perunat voivat?” Tai he eivät sano ”Hei”, vaan ”Montako
lajiketta sinulla on nyt?” Pahimmillaan minulla oli 242 perunalajia, nyt vain 204.
Siemenperunat voi istuttaa varhain heti, kun routa on sulanut maasta. Mukulat eivät kuitenkaan rupea kasvamaan ennen kuin maan lämpötila on noussut riittävästi. Esikasvatus
lisää satoa merkittävästi. Mitä isompia siemenperunat ovat,
sitä aikaisempi sato. Jos perunat on hyvin esikasvatettu ja

Ilmarin kyyttöjä katsomassa
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Sinä huhtikuisena lauantaina satoi hiljalleen ja sulavesi
muodosti puroja teille, kun suuntasimme kulkumme Ilmari
Majurin järjestämään Kosketa lehmää -tapahtumaan Espooseen. Pihalla meitä oli vastassa virkeä, ruskea hevonen, joka
uljaana heitteli harjaansa ja hämmästeli tulijoita. Siellä oli
myös maatiaiskanoja ruopsuttamassa lumen alta paljastuvaa
maata. Kaunis kukkokin kiekaisi välillä.
Tervehdimme isäntää ja menimme navettaan, jossa
meitä kohtasi nykymaailmassa harvinainen näkymä: Astuimme ikään kuin 1800-luvulle. Kyyttökarjalauma siinä
märehti rauhallisena ja tyytyväisenä. Lauman nuorin jäsen
oli syntynyt kaksi viikkoa sitten. Lehmät ovat peräisin Vieno
Nenosen karjasta, jonka Ilmari on saanut pelastettua nykyaikaan. Näkymä oli jotenkin uskomaton, kuin suoraan Mauri
Kunnaksen Koiramäki-lastenkirjoista. Nämä lehmät ovat
siroja ja ketteriä. Ne märehtivät kaikessa rauhassa nojaillen
välillä toisiinsa. Kun Ilmari nosti vasikan nähtäväksi, emo
alkoi ammua vimmatusti ja huuto loppui vasta, kun se sai
vasikan vierelleen takaisin. Siinä sitten taputeltiin lehmiä ja
isäntä kertoi kyytöistä ja elämästään.
Juttua jatkettiin tuvassa, joka oli kuin museo. Ilmari
on tehnyt suuren työn korjatessaan huonokuntoiset rakennukset asumiskelpoisiksi. Hän oli löytänyt paikan noin
vuosi sitten. Rakennukset olivat kuuluneet Luukin kartanon torpparille ja ne olivat olleet viisi vuotta tyhjillään.
Kahvin lomassa yhdistyksemme puheenjohtaja Timo
Rantakaulio kertoi Ilmarin monivuotisesta uurastuksesta

kyyttöjen hyväksi ja isäntä itse kertoi elämästään ja filosofiastaan. Hän oli ollut eläinrakas jo lapsena, ja nähtyään
Miina Äkkijyrkän nautavaelluksen televisiossa hän oli
rakastunut näihin kauniisiin olentoihin ja päätti opiskella
lomittajaksi, jotta saisi olla lehmien kanssa tekemisissä.
Monien vaiheiden kautta hänestä tuli kyyttökarjan omistaja. Ilmari puhui myös pitkään lehmistä terapiaeläiminä
ja sanoi, että ihmisillä pitäisi olla lehmiä samalla tavalla
kuin hevosia. Hän lupasi järjestää lehmätilaisuuksia kesällä Helsingin puistoissa.
Lopuksi vierailijatkin kertoivat itsestään ja siitä,
miksi ovat tulleet juuri tähän tilaisuuteen. Joukossa oli
muutamia, jotka aikoivat hankkia kyyttöjä itselleen.
Lopuksi menimme vielä uudestaan navettaan hyvästelemään Ilmarin karjan.
Tämä karja tuottaa paljon hyvää maanparannusainetta, joka on turpeen ja lehmänlannan seosta. Siitä saa oivallista kompostia. Ilmari myisi tätä oivallista ainetta, mutta
se pitäisi hakea ja pussittaa mustiin muovisäkkeihin itse.
Kompostin viereen ei pääse autolla, joten säkkejä pitää
kärrätä jonkin matkaa kottikärryillä. Mikäli haluatte ostaa
tätä maanparannusainetta, ottakaa yhteys Ilmariin. Navetta on 21 kilometrin päässä Helsingin keskustasta Espoon
Lahnuksessa aivan Vihdintien (Vanhan Porintien) vieressä. Puhelinnumero on Ilmari Majuri 040-4105 202.
Anja Alanko

Nämä eivät ole Ilmari Majurin kyyttöjä, vaan Kolilla kuvattuja kyyttöjä kesälaitumella.
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Teksti: Ilmari Majuri
Kuvat: Tommi Taipale

Merenlehmiä
Eestinmaan katoavan kansanperinteen jäljillä

K

dessä viljelemiä. Niiden määrä kasvoi toisen maailmansodan jälkeen, ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana
kun viljelijöitä kannustettiin ja lopulta pakotettiin yhteenliittymiin. Vastarinta tiesi Siperiaan karkottamista.
Kolhoosit tarjosivat valtiolle mahdollisuuden torimyynnin rajoittamiseen ja maatalousväestön tulotason
valvomiseen nopean suurteollistamisen rahoittamiseksi.
Kolhoosin jäsen sai osuuden tilan tuotosta tekemiensä työpäivien lukumäärän mukaan. Kolhoosin jäsenillä oli myös
oikeus yhteen aariin yksityistä maata ja mahdollisuus pitää
muutamia eläimiä. Monet maatyöläiset pitivätkin kolhooseista juuri näiden oikeuksien vuoksi, sillä he saivat suurimman osan tuloistaan oman maa-alueensa ansiosta.
Annika Michelson oli järjestänyt maaseutukierroksen ja
oli vastassa sataman porteilla aikaisena ja sumuisen kosteana toukokuun aamuna. Meillä oli kova kiire aamuruuhkan
alta, Tallinnan ydinkeskusta alkoi jo heräillä. Ensimmäiset raitiovaunuvuorot kirskuivat voimakkaasti tikittävien
liikennevalojen vilkkuessa ja kauppojen mainoskylttejä
nosteltiin kaduille. Kulku suuntasi suorilta kohti Hanilaa.
Pissatauoilla meitä tervehtivät virolaislehmien valtarodut,
samat kuin Suomessa: ayrshire ja holstein-friisiläinen, niitä
oli siellä täällä kuten kotimaassa ennen tilamäärien vähentämistä ja yksiköiden kasvattamista. Lehmät olivat paljon
sirompia ja pienikokoisempia, koska maan karjanjalostus
ei ole vielä samaa kansainvälistä tasoa kuin Suomessa. Keltaiset korvalätkät sen sijaan hallitsivat virolaisnautojenkin
yleisilmettä.
Ensimmäinen vierailukarja oli Kinksin kylässä oleva entinen kolhoosi. Valtava parsinavetta oli viimeistä
paikkaansa myöten täynnä. Isäntäpariskunta hoitaa karjan
ilman apua. He olivat juuri aamulypsyllä. Alkeellinen lypsykone hurisi seinällä, jo aika päiviä sitten Suomessa historiaan jääneen ensimmäisen markkinoille tulleen sankokoneen tykyttimet tikittivät kodikkaasti. Perinteiset talikolla
taustettavat lantakourut, ilman minkäänlaisia hydraulisia
lantakolia! Lehmiä neljässä kymmeniä metrejä pitkässä
parsirivissä. Lukuisia vasikoita ikkunanaluskarsinoissa.
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eväällä 2006 virolaisopettaja Annika Michelson otti minuun yhteyttä ja kutsui tutustumaan Viron alkuperäiseen siniharmaaseen
“eesti hall” -lehmärotuun. Aino Kallas kirjoittaa Reigin Papissa: “Oletkos kuullut vedenkarjasta, joka öisin Näckmansgrundista nousee ja syö saraheinää aamunkoittoon asti. Niin
rantataloihin kuuluu jääneen siitä jokunen harmaa hieho.
Mutta veteen takaisin on heidän pyrkimyksensä, ja näin on
minunkin, että minä sinne pyrin, kussa minua ei ole”. Kallas
siteeraa virolaista kansantarua.
Virossa uhanalaisten kotieläinrotujen suojelu ottaa
vasta ensiaskeliaan, huoli sukupuuttoon ajautumisesta
liittyy kiinteästi Euroopan Unioniin liittymiseen. Yksittäiset mummojen omatarvelehmät ovat kadonneet tienvarsipenkoilta, eikä liekalehmiä tapaa enää muualtakaan. Maa
kantaa nyt huolta omasta EU-kuntoisuudestaan. Maatalousmaasta oli vielä vuonna 1998 75% valtion omistuksessa, vaikka neuvostovallasta vuonna 1991 vapautunut
Viron tasavalta alkoi harjoittaa yksityistämisen periaatetta eli palauttaa kollektiivitiloja takaisin alkuperäisille
omistajille tai heidän perillisilleen. Virossa oli kyseisenä
vuonna 898 maatalousyritystä, joiden keskimääräinen pinta-ala oli
450 hehtaaria. Huomattava enemmistö - 45 000
- oli kuitenkin vielä alle
4 hehtaarin pientiloja ja
puutarhoja.
Epävarmat
maanomistussuhteet ajoivat
ihmisiä vielä itsenäistymisen jälkeen kaupunkeihin, joissa asuukin
70% maan väestöstä.
Kolhoosit eli osuustoimintatilat olivat valtion
Meeri on Viron perinteisten
valvomia ja yhteisön yhmerenlehmien säilyttäjiä.
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Kolmasosa karjasta oli kevytrakenteisia mustavalkoisia
friisiläislehmiä, loput Viron alkuperäistä punaista karjaa.
Samankaltaista kuin suomalainen länsisuomenkarja, mutta
syvemmän mahongin punaista ja sellaisilla vanhanaikaisilla
kippurasarvilla varustettuina. Karjasta löytyi vain kaksi “Eesti hall” - lehmää, joiden takia olimme ajaneet yli 200 kilometriä. Siitossonnikin oli kirjava, eikä se jättänyt harmaita
jälkeläisiä, eli kuten Kallas kirjoittaa; “mutta veteen takaisin
on heidän pyrkimyksensä”, tarkoittaen resessiivistä eli väistyvästi periytyvää värigeeniä. Kolhoosi tarjosi ristiriitaisia
elämyksiä ja ymmärsin nyt paremmin kolhoosi-sanan synnyttämiä assosiaatioita. Maisema oli hyvin karu ja kolkko,
tasaista puutonta aukeaa, heinän lisäksi vain rikkaruohoja ja
pieniä pajupuskia. Navetan ympäristö yhtä laajaa sora- ja betonikenttää. Asuintalokin ilman yhtäkään pihapuuta tai sitä
ympäröivää puutarhaa! Tulevaisuus lupasi kuitenkin esteettisempää tyylisuuntaa, joutomailla oli valtaisa taimikko, se
puski aivan kiinni navetan seinään ja hennon vihreät koivunlatvat kurkkivat sisään ikkunoista. Pääskynpoikien ajoittain
kiihtyvä sirkutus kertoi myös palaavasta elämästä. Pesiä ei
pudoteltu alas enää edes sisällä navettasalissa.
Vuodet olivat murtaneet myös laidunaitojen tolppia,
betoninen pylväsjono, jonka varaan oli viritetty piikkilankaa, oli kumossa mikä mihinkin suuntaan. Osasta pylväitä
lohkeili jo isoja palasia niin että paikoin jäljellä oli enää
vain valurautoja.
Isäntäpariskunnan suhtautuminen meihin oli varauksellinen. Kuvauskalustoa esiin kaivettaessa emäntä
keskeytti lypsynsä ja pakeni navetan taakse paijaamaan
kissanpentuja. Isäntäkin antoi luvan lehmien kuvaamiseen vasta pitkän suostuttelun jälkeen ja silloinkin vaatimalla kuvakulmien tarkkaa rajaamista. Virossa pelätään
EU-tarkastuksia kuin mafiaa. Tukiehtojen täyttäminen
investointeineen ja tukien takaisinperinnät ovat kaataneet
jo monta suurempaakin maatalousyritystä. Yhdellä tilan
lehmistä oli synnynnäinen kehityshäiriö - toisen korvalehden paikalla oli vain pieni nipukka. Kuvata sai vain
toiselta, täyden korvan puolelta. Isäntä kantoi syvää huolta - ilman pienintäkään ironiaa- siitä että EU-lainsäädäntö
vaatii korvamerkkejä molempiin korviin.
Menomatkalla poikkesimme maailmanlaajuisesti tunnetulla Matsalun luonnonsuojelualueella. Sinne kiertelevä
tie oli elämyksellinen. Satoja hehtaareja karjanlaidunnuksen
vuosisatojen aikana muokkaamia käkkyrämäntyjä ja hämyisiä lehtosaarekkeita. Lintutorneja kaikkialla.
Annika neuvotteli toiminnanjohtajan kanssa laidunnukseen käytettävistä lampaista. Matsalussa ei ole enää omaa
karjaa ja laidunlampaat tulevat yksityisiltä. Virossa perinnemaisemia ei laidunneta juurikaan lehmillä. Nauta hyödynnetään vielä niin tarkasti, että liharoturisteytyksiäkin aletaan
yleensä lypsää. Virolainen maatiaislammas on pienikasvuinen, ja ulkomaiset tuontilampaat ovat sen syrjäyttäneet. Mai-

semanhoidossa käytetään paljon rotua, joka pudottaa villansa
ilman keritsemistä.
Lintuharrastajat ovat raivoissaan maisemaa sotkevista
villatupoista etenkin siksi, että linnut käyttävät sitä pesämateriaalina. Sitkeät villansäikeet kiertyvät pesäpoikasten
jalkoihin aiheuttaen pahoja hiertymiä ja kuolioita. Lampaita
on alettu jättää myös saariin talveksi ilman suojaa ja ilman
minkäänlaista talviruokintaa.
Pysäköintialueen vieressä oli valtaisa valkoiseksi kalkittu kivinavetta, sen ympäristön huomasin olevan kauttaaltaan
villiintyneen jalomarjan, karhunvadelman vallassa. Multa oli
aivan mustaa ja niin möyheää, että sain kaivettua taimia paljailla sormilla. Kuljin seinänviertä ja uteliaisuus valtasi mieleni. Ronklasin puutikulla navetanoven auki. Edessä avautuivat
pitkät parsirivistöt ja erikoisen näköiset lehmien juomalaiteviritelmät. Jokaisessa parsipaikassa oli suolattu vuota. Kääntelin vuotia saappaankärjellä ja olin lamaantua: jokainen oli väriltään harmaa, kaikki eivät palanneetkaan mereen! Matsalun
karja oli ilmeisesti teurastettu yhdellä kertaa. Vuodat olivat jo
hyvin hauraita, suola oli hajonnut hienoksi pölyksi ja harmaa
karva oli irtonaista.
Iltapäivällä olimme jo toisella puolen Viroa, Anijan kunnan Rookylässä. Valtaisien peltoaukeiden keskellä oli unohtunut keidas erämaassa. Kasvillisuuden hautaamia harmaita
rakennusryhmiä. Pihaportilla valtoimenaan ruusupensaita aivan täynnä avautumaisillaan olevia nuppuja. Harmaa hirsinavetta odotti vieressä ja sen pieni särkynyt ikkunaruutu aivan
pakotti minut kurkistamaan sisälle hämärään, jossa juoksi
kolme vasikkaa kiekkaa.
Kiljuin riemusta nähdessäni siniharmaita vasikoita. Samassa saapui pitkänhuiskea isäntä Jaan Grühling naureskelevana paikalle perässään kepin kanssa kulkeva, huivipäinen ja
kirjavamekkoinen maatuska. Hän kätteli meidät tervetulleeksi ja kertoi olevansa Meeri.
Sain luvan kiikkua vasikkaläävään, jossa oli niin paljon
lantaa että siellä täytyi kulkea melkein kontallaan. Ämpäristä
juotetut vasikat olivat niin kesyjä, että söivät melkein vaatteet
päältä. Juoksin kilpaa ja olin hetkessä yltäpäältä sonnassa. Nopeasti kasvaneita hyväkuntoisia vasikoita. Sonnin mylvähtely
sai minut lopulta nousemaan karsinasta. Alkoi kimakka kutsuhuuto puutarhan reunassa olevalla juottoaltaalla. Jaan veivasi käsipumppua ja kantoi vettä ämpäreillä pitkänmalliseen
juottokaukaloon, jonka äärelle kerääntyi kaksitoista lehmää.
Vain yksi oli mustankirjava, sonnikin kokonaan harmaa! Vasikoitakin löytyi vielä lisää, niitä oli luumumetsän takaisella
kesälypsypaikalla. Kaksi vahvaa vasikkaa pomppi omissa
karsinoissa ja lutkutti toistensa korvia pienojen välistä. Viereisestä liiteristäkin löytyi vielä kolme lehmävasikkaa.
Meeri kaivoi esiliinan taskuista valokuvia, joissa oli
sinisenharmaita lehmiä, karjakuvia talon ensimmäisestä lehmästä alkaen. Meeri oli elänyt ikänsä “sinisellä”
maidolla. Meeri oli mitä sydämellisin vanhus ja luraut-
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teli kesänavetalla laulunpätkiä ja lehmän kutsuhuutoja,
puhui jopa melko sujuvaa suomea. Kielitaito oli peräisin suomenkieliseltä tv-kanavalta, josta hänellä oli tapana katsella uutislähetyksiä. Oppimisen halu oli edelleen
kova; monta sanaa joutui Meerin pyöriteltäväksi. Ihailin
viidakkomaista puutarhaa ja isoa päärynäpuuta. Kaikki
valtaisat omenapuutkin oli Meerin nuorena emäntänä itse
siemenestä kasvattamia. Mummo pyöritteli piirona -sanaa
suussaan ja tavoitteli huulille äätä ja yytä.
Sisäpihan portilla häsläsi kolme sekarotuista koiraa,
neljäs ärisi arkuuttaan kuistin alle kaivamassaan poterossa.
Puutarha laskeutui aivan talon katoille; polun ylle se valoi
holvikaaria, joita oli ajoittain väisteltävä, jotteivat oksat riipisi kasvoja. Maapohja oli tallautunut kovaksi kentäksi, siinä
ei ollut kulutuksen ja valonpuutteen takia juurikaan kasvillisuutta, vain joitakin krookuksen ja ylitallatun helmililjan
varsia. Keskellä pihaa oli talon ainoa vesipiste - perinteinen
pumppukaivo, josta Jaan ammentaa veden karjalle ja kantaa
sen talvisin ämpäreillä navettaan.
Lautaverhoiltu talo oli matala ja näytti puiden alla todellisuutta pienemmältä. Isoa lasikuistia kiersivät lukuisat pikkuruutuiset ikkunalasit ja sisälle mentiin pariovista. Meeri istui
portaille ja alkoi vetää tauluja esiin ovenpielestä. Jaan on
ammatiltaan taiteilija. Hän punasteli ja kiskoi tauluja takaisin piiloon, mutta vanha äiti piti pintansa. Hyvin vaikuttavia
postikorttimaisia maisema- ja lehmämaalauksia! Taulujen
myynti oli ainoa tulonlähde. Siitä Meeri tuntui pääsevänsä
lempiaiheeseensa, alkoi taivastella korvamerkkejä. EU-tukiakaan kun ei haettu!

Yli 80-vuotias nainen kulkee yhä poikansa kanssa lypsyllä.
Karja lypsetään käsin, mutta meijeriin maito ei enää mene.
Se juotetaan vasikoille ja käytetään omassa taloudessa.
Maidontuottajan asema ei ollut Virossa ennen Unioniin
liittymistäkään kovin hyvä. Voittomarginaali jäi varsin
pieneksi, maitolitrasta maksettiin vain 89 penniä, joka oli
kuitenkin tulonlähde. Unioni toi tuotantotuet, mutta palautti
samalla keskittämisen periaatteen.
Grühlingit perustivat yhteenliittymän kahden naapurin
kanssa, mutta siltikin maito jätettiin keräämättä. Nyt lehmiä
on enää Jaanilla ja Meerillä.
Jaan Grühling kaivoi matkamuistoksi kovasti kehumansa punaluumuntaimen. Oli aika hyvästellä ja jättää todellinen
omenankukkaparatiisi kimalaisten haltuun. Tallinnan esikaupungit olisivat olleet liian rankka paluu todellisuuteen ja
siltä välttyäksemme päätimme yöpyä maaseudulla.
Rookylän pienessä keskuksessa oli vaatimaton lato, jossa toimi autokorjaamo. Öljytahraisia miehiä ja murrosikäisiä
poikia parveili pihalla. Useammasta autosta puuttui ovia ja
ikkunoita, tällaiset menopelit ovat yleisiä Viron maaseudulla. Vanhan hyödyntäminen on ihailtavaa, Jaan Grühlingkin
esitteli isänsä nerokasta keksintöä. Vanhasta autosta oli irrotettu kaikki mitä irti saatiin, jäljellä oli vain pohjarunko, polkimet, vaihdekeppi, ohjauspyörä ja kuskinpukki. Sivulle oli
kiinnitetty ennen hevosvetoinen niittokone. Tämä menopeli
oli palvellut heinäpellolla jo vuosikymmeniä.
Rookylästä etsimme kauppaa, joksi neuvottiin edessämme oleva kivitalo. Sisällä eteisessä oli penkki, jolla
kaksi miestä löi korttia pirtupulloineen. Myymälässä oli
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Ilmari Majuri ja virolaiset merenlehmät tutustuvat toisiinsa.
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Merenlehmien siniharmaa väri on legendojen
ja tarujen aihe.

korkeat seinät ja muutamia lastulevykirjahyllyjä
yllättävän monipuolisilla valikoimilla. Kotivoita
ja kokkareista piimäjuomaa. Yllähyllyillä muutamia vodkapulloja ja kotipolttoista pirtua. Kaljaa ja
suppea tupakkavalikoima. Maalaisruokia ja ruokatarpeita, leipää ja kasviksia, joista tuskin yksikään
oli peräisin tukkuliikkeistä tai EU:n elintarvikehygienia-lainsäädännön hyväksymiä. Kaupungeissa
asuva “parempi” väestönosa varoittaakin matkalaisia maaseudulla vaanivista ruokamyrkytyksen
vaaroista.
Pelotteluista huolimatta kannoimme sylikaupoin ruokaa seurueemme pieneen ja täyteen ahdettuun henkilöautoon. Kuskina toimi valokuvaaja
Tommi Taipale, joka irrotteli kuoppaisella hiekkatiellä niin että kuvauskalusto vyöryi takapenkkiläisten niskaan. Itse olin kartturina, kylläkin ilman
karttaa ja tietoa määränpäästä. Oli yö aikaa.
Haaveilin pääsystä omenankukkaparatiisiin,
jota silmäni hakivat taukoamatta ikimetsien vilistäessä tuulilasiin. Silmissä kiisi kyllä muutama
harmaantunut lautahökkeli, kukkivia hedelmäpuita, suhteettoman suuria kasvihuoneita pienissä
puutarhoissa, joissa harjoitettiin pienviljelijän harvoja elinkeinoja, vihannesten ja hedelmien viljelyä torimyyntiä varten.
Ei yhtäkään lehmää ja seuraaviin kymmeniin
kilometreihin ei myöskään merkkejä asutuksesta.
Oli ajettu jo yli mielikuvituskartankin, mutta maan
pieni koko rauhoitti. Harkitsimme leiriytymistä
idylliseen joenrantaan, vaikka kosteus nousi voimakkaasti kylmänkoleana usvana. Aikainen laivan
lähtökin edellytti edes jonkinlaista kartalle pääsyä,
muutama leiviskän heitto ja taas mentiin.
Sivutielle kääntyminen koitui mielenharmiksi.
Ylikuormatun auton pohja rusahteli ilkeästi ja ympärillä siinsi satojen hehtaarien silmänkantamattomat avohakkuut kuin painajaisunessa. Mielialan

kärjistymä koettiin mäenharjalla, jossa oli neuvostoaikainen keskitysleiriä muistuttava kasarmi. Kymmenittäin valtaisia suorakaiteen
mallisia tiilirakennuksia, joista oli kiskottu tarkkaan kaikki irtoava,
kaikki ikkunat ja vesikatot. Metsä kasvoi jo isoina mäntyinä tiilikehikoiden sisässä.
Raunioilla meitä vastaanotti villiintynyt schäferin näköinen koira ja mustavalkoinen kissa. Kaksikko pakoili sulassa sovussa hyvin
ketterästi seinämuureilla kulkien, koirakin kuin pedon merkki katosi silmänräpäyksessä kuin taikurin sauvalla kosketettuna ja ilmestyi
taas jostain selkäkarvat karhellaan ilkeästi äristen ja kuola irvistävän
purukaluston lomasta valuen.
Maa nosti jo voimakkaasti kosteutta ja auringonlaskua oli enää
vain pieni kimallus metsän takana. Vihdoin näimme ensimmäisen
tienviitan Tallinnaan. Seurue oli jo valmis lähtemään, mutta minä
en tahtonut antaa periksi, vaikka moottoritie veti vauhdilla kohti
kaupunkia.
Sieltä synkän hämärtyvän kuusikon reunasta se vilahti ja hetkeä
myöhemmin autonvalot viskoivat ilmaan kuoppaisella peltotiellä.
Valkoisena kukkiva kirsikkametsä otti meidät huumaavasti tuoksuen vastaan. Pieni mökki oli karhunköynnöksen vallassa, se oli kuin
sadusta. Sisällä oli vierailtu meitä ennenkin, kaikki oli viety tai rikottu. Voimakas lahoavan puun tuoksu ja lattioilla sahanpurua, vaatteen
riekaleita ja ikkunansirpaleita. Yksinäinen kirjavin värein koristeltu
puinen maatuskanukke sai osakseen vahinkopotkun ja pyöri hetken
lattialla kolisten ja löysi vihdoin pelastajansa.
Mikä huumaava tuoksu ja mitkä yölliset äänet tulvivat sisään
ikkunoista! Valtaisa sirkkojen siritys eikä lintujen liverryskään tauonnut, vaikka jo hämärsi. Jostain kuului kyläpiskien kaukaista räksytystä. Siellä täällä heinikossa hohti kiiltomatoja! Kahlasin villiintyneessä puutarhassa sydän pamppaillen - kuinka valtavasti varjoliljoja
ja vanhan mallisia narsisseja. Ukonhattua, helmililjaa, pioneja ja siinä
samassa minulla oli jo sormet syvällä mullassa.
Oli säkkipimeää, kun saavuin sammalmattoiseen ikikuusikkoon. Sen pohjalla kimalsivat kukkivat käenkaalit kuin pimeässä
hohtavat timantit. Seurue oli jo pystyttänyt pienen retkiteltan, se
oli meille kaikille liian ahdas.
Pari tuntia unta ja matkapuhelimien herätysäänet iskivät tajuntaan. Käteni olivat kyynärpäihin asti tunnottomina, täynnä punaisen
kirveleviä nokkospuskien polttamia paukamia. Auringonnousu ja
aamukaste tekivät viimeisistä elämyksistä täydellisiä. Täydentäessäni kokoelmiani vielä muutamilla taimilla huomasin pienen navetan,
jonka välikössä oli iänikuista heinää. Matalasta oviaukosta sisään
astuessani olin pakahtua, hivelin hevospilttuun laitoja ja kahden
lehmäparren rakenteita. Vastapäätä oli lammaskarsina ja puusepän
ammattitaidolla tehty heinähäkki.
Olin voimakkaissa mielikuvissa: kuvittelin makoillen märehtiviä lehmiä, seisaalleen torkahtelevaa hevosta ja rääkyvää lampaanvuonaa. Soiva autontorvi rikkoi kaiken ja lehmät sinkosivat
sijoiltaan. Oli kiire lähtevään laivaan, aivan liian kiire. Osa minusta jäi Viron maaseudulle.
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Maatiaisessa opiskellaan

viroa

Ulkomaanmatkamme 2009 tehdään kesäkuussa Viroon,
siksi – ja valmistautuaksemme suomalais-virolaiseen
maatiaisyhteistyöhön – opiskellaan Maatiaisessa yhdessä
virolaisten kasvien nimiä.
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Useimmat virolaiset väriennimet ovat riittävän samankaltaisia, jotta suomalainen voisi ne
arvata – sinine, punane, kollane (keltainen),
must, valge, pruun (ruskea), mutta kasveissa
niin tärkeä roheline, joka on samaa kantaa
rohu (ruoho) -sanan kanssa, ei heti vihreäksi
aukene. Sen sijaan pari tume- ja heleroheline
paljastunevat vihreän tummiksi ja vaaleiksi
sävyiksi. Violetti on lilla ja vaaleanpunainen
roosa.
Kurssista toivoisin kasvavan Maatiaisen oman
Viron-harrastajien kerhon, jossa opeteltaisiin
verkosta siementen tilaamiseen tarvittava sanasto (esim. www.plantpost.eu tai www.seemnemaailm.ee) ja jossa jaettaisiin kokemuksia
virolaisista taimipäivistä Türillä (tänä vuonna
16.-17.5.), Jänedalla 31.5.-1.6. ja muualla:
esim. Tarton Raatihuoneen torilla järjestetään
kevätmarkkinat 7.5., josta 2006 sai muovikassillisen maatiaisdaalioita 10 eurolla. Lisäksi
kerho voisi olla apuna laadittaessa tänä ja ensi
vuonna Viron Maatalousmuseon kanssa kiertonäyttelyä maatiaiskasveista ja -eläimistä.
Kieltä jo osaavat – tai kerhoon myöhemmin
haluavat – voisivat ilmoittautua allekirjoittaneelle sähköpostilla: pyhtila@iki.fi
Kohtumiseni Eestis! (Tapaamisiin Virossa!)

Pertti Pyhtilä
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Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi 20 tavallisinta kevätkukkaa, joista virolainen Avita-kustantamo on tehnyt opetuskuvat ja vihkosen. Samalla keskusteltiin kasvien levinneisyydestä, tunnuspiirteistä, käytöstä rohtona jne. Näin tulivat
tutuiksi seuraavat kasvit: paiseleht (leskenlehti), sinilill (sinivuokko), mets- (aro-), kollane (kelta-) ja võsaülane (valkovuokko), lõokannus (pystykiurunkannus), harilik kopsurohi
(rohtoimikkä), kullerkupp (kullero), nurmenukk (kevät-) ja
pääsusilm (jauhoesikko), varsakabi (rentukka), harilik käopäkk (suomukka), lepiklill (kevätlinnunsilmä), kanakoole
(mukulaleinikki), palu- (hämeen-) ja aas-karukell (etelänkylmänkukka), harilik katkujuur (etelänruttojuuri), maikelluke eli piibeleht (kielo), kollane kuldtäht (isokäenrieska)
sekä mitmeõieline kuutõverohi (lehtokielo).
Kotitehtäväksi jäi – YLE.fi/naelkummi -sivuston kielikurssin avulla – harjoitella lausumista: b-d-g pitää viroa
lukiessaan unohtaa, sillä ne lausutaan p-t-k, jotka taas kirjoitettuna tulee lukea lähes kaksinkertaisina: pp-tt-kk. Siispä
piibeleht lausutaan [piipeleht] ja maikelluke [maikellukke].
Yhdyssanoissa ei loppuosien alussa olevia kirjaimia lausuta
kuten sanansisäisiä vaan varsakabi lausutaan [varsakapi; EI:
varsakkapi].
Vähän samaan tapaan kuin ruotsinkielisten sanojen taivutusmuodot piti opetella ulkoa, kannattaa virolaisia sanoja opetella taivutusmuotojen kera: leht: lehe: lehte (lehti:
lehden: lehteä); lill: lille: lille (kukka: kukan: kukkaa), sillä
joissain sanoissa muutokset ovat todella suuria: uba: oa:
uba (papu: pavun: papua). Kasviennimeissä toistuva harilik tarkoittaa muuten vain tavallista, yksinkertaista: harilik
kopsurohi ja harilik katkujuur ovat siis tavallisempia kuin
muut imikät tai ruttojuuret; mänty ja kuusi ovat viroksi virallisesti harilik mänd ja harilik kuusk.

Siemenkuulumisia!
Talven siemenurakka alkaa olla takanapäin, ja nyt on sopivasti aikaa
antaa toivomaanne palautetta.
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Kiitos monista tarkoista tiedoista, kertomuksista ja
mukavista kirjeistä, joita saapui siemenlähetystenne
mukana! Erityiskiitokset niille kerääjille, jotka olivat
säilyttäneet aikoinaan ostamiensa siementen eränumerot ja ilmoittivat ne lähettämiensä siementen mukana.
Tästä oli todella paljon apua. Tärkeä tieto on myös se
ovatko siemenet luonnon- vai puutarhakantaa. Tämä
koskee niitä lajeja, joiden luonnonkantojakin kasvatetaan puutarhassa kuten esim. kurjenkello, ketoneilikka ja kullero. Lähettämänne tiedot tallennetaan tästä
eteenpäin, mutta koska näin ei ole aina toimittu joudumme edelleen pyytämään teiltä tietoja, vaikka olisitte niitä jo aikaisemminkin kertoneet.
Miten sitten varautua tulevaan siemenkesään? Moni
siementen lähettäjä halusi tietää mitä lajeja erityisesti
kannattaa kerätä. Joka vuosi täydennystä tarvitaan etenkin niistä lajeista joiden itävyys säilyy vain lyhyen aikaa
eli ukonhatut, pionit, iirikset, sipulikasvit (liljat, hyasintit), syötävät kasvit kuten palsternakka, väinönputki, saksankirveli, liperi ja köynnöspinaatti.
Kysyttyjä lajeja ovat olleet mm. esikot, tädykkeet,
särkynytsydän, katkerot, neilikat, harvinaisemmat kellokukat, malvat, luonnon maanpeitekasvit kuten kissankäpälä, kangasajuruoho ja ahomansikka. Ja kissankellokin loppuu aina kesken.
Kaikki luonnonkasvien siemenet (lk) ovat tervetulleita sekä tietenkin kaikki vanhat perennakannat (****).
Maatiaissiementen ohella välitämme edelleen harvinaisempien puutarhakasvien siemeniä sekä uudempiakin
kantoja. Ja tietenkin myös puuvartiset lajit ovat tervetulleita. Yksivuotisista kasveista lähettäkää mielellään siemeniä niistä kannoista, joita olette kasvatelleet jo jonkin
aikaa (5-10 vuotta).
Roskaisuuden takia siemeniä ei pidä jättää lähettämättä. On myös oikein sopivaa lähettää vuosittain tai
harvemmin samojen kasvien siemeniä. Yksivärisistä
kasvustoista peräisin olevat siemenet, niistä lajeista
jotka risteytyvät keskenään, ovat arvokkaita. Tällaisia
ovat esim. akileijat, ritarinkannukset, kellokukat. Toki
voi lähettää siemeniä monivärisistäkin kasvustoista
kun mainitsee asian.
Mitä sitten ei kannata kerätä? Vaativampia lajeja
siemenviljelyn kannalta ovat ristipölytteiset lajit, jotka
helposti risteytyvät keskenään. Tällaisia ovat ns. ristikukkaiset eli esim. kaikki kaalilajit, lanttu ja nauris.
Vihannesten (hybridi)lajikkeiden siementen kerääminen on turhaa, koska lajikeominaisuuksien periytyminen on sattumanvaraista. Nuoria*-** perennakantoja

ei kannata lähettää ellei
kyseessä ole joku harvinaisempi luonnonperenna tms. Myöskään
tavallisten kesäkukkien
nuoria kantoja - eli niitä
siemeniä, joita on yleisesti saatavilla puutarhaliikkeissä - ei kannata
kerätä välitykseen.

Siemeniä
kylvöihin

Väinönputki

syys-

Toivottavasti olette saaneet tilaamanne siemenet. Siementilauksia voi
toki tehdä edelleen. Tänä kesänä kokeilemme
siementen syysvälitystä
niiden lajien kohdalla,
jotka olisi parasta saada maahan heti syksyllä. Tällaisia lajeja ovat
pionit, vuokot, iirikset,
liljat, kiurunkannukset,
pallo-ohdakkeet, piikkiputket, kylmänkukka, kurjenpolvet ja väinönputki.

Aurankukka

Hyvät siementen kerääjät, lähettäkää siis mielellään siemeniä näistä lajeista heti kun saatte ne kerättyä, mutta kuitenkin jo heinäkuun loppuun mennessä samaan osoitteeseen
kuin aikaisemmin eli Pirkko Kukkola, Turuntie 500,
31500 Koski Tl.
Tiedotamme syysmyynnissä olevista lajeista tarkemmin seuraavassa lehdessä.
Siementoimintaan ja siemenluetteloon liittyviä kysymyksiä
ja kommentteja voi antaa suoraan meille siemenvastaaville!
Kukoistavaa maatiaiskesää 2009!
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Terveisin, Anna ja Pirkko
lassila.anna@luukku.com
kukkivaniitty@luukku.com

Tässä siemenlähetysten mukana saapuneita tervehdyksiä kaikkien iloksi!

Vanhan torpan piha
Tervehdys! Lähetän nyt ensi kertaa ja totta kai myöhässä näitä siemeniä.
Olen kyllä paljon tilannut siemeniä ja saanut myös sitä kallioista rinnetonttia kukoistamaan sitä mukaan kun olen saanut sitä raivattua. Vielä on
sitäkin urakkaa jäljellä, mutta pahin on jo ohi. Ostimme sen äitini kanssa
1988 ja hänen kuoltuaan lunastin sen itselleni 1997. Sen jälkeen alkoi
järjestelmällinen tontinraivaus, tietysti sitä vanhaa miljöötä kunnioittaen.
Työkavereina lapio, talikko, kanki ja harava. Mielenkiintoisia aikoja on
eletty, ja mitä enemmän siellä töitä teen, sen rakkaammaksi paikka tulee. Mutta siis siemeniin. Ihan ensimmäisenä kesänä siellä kukki YKSI
sormustinkukka. Maata möyhentäessä niitä on tullut aina mihin tahansa
ja mieluummin niin paljon kuin tilaa itselleen pinnistelevät. Värit ovat
pilkulliset valkoinen ja punainen. Korjasin tuon sadon viime loppukesänä yhdeltä raiviolta. Samoin on ilmaantunut kahta yksivuotista unikkoa.
Toinen tummanpunainen ja toinen vaaleanpunainen. Yritän sada niitä
sen verran kylvettyä että saisin teille siemeniä. Meillä on jokaista tontilla olevaa kasvia kohti A4 mapissa tietoineen. Ja kaikki mitä sieltä on
löytynyt olen nimennyt alkuperäiskasviksi. Tämä tontin entinen kukoistuskausi on ollut joskus 1930-1960 luvuilla, joten ikää löytyy. Torppa on
osittain 1900-luvun alkupuolelta ja jatkettu 1950-luvulla. Piharakennuksista löytyy vuosilukuja 1950- ja 1960-luvuilta.
Nytkin minulla on parvekkeella n. 50 prk syyskylvöksiä. Ne on helppo ottaa keväällä valoon ja siitä vähitellen viedä maahan istutettavaksi.
Ehkä niitä vähitellen riittää (siis siemeniä) teillekin lähetettäväksi kun
oma tontti on pääpiirteissään kasvitettu. Eipä tällä kertaa muuta kuin onnellista, rehevää ja kukikasta uutta vuotta!

Väinönputkesta
”Hei, olen Maatiaisen jäsen ja kasvattanut kesämökilläni Teiskossa yli
kymmenen vuoden ajan väinönputkea, josta olen valmistanut erilaisia gourmet-herkkuja: mehuja, likööriä ja hilloja. Ostin ensimmäiset
kaksi tainta Tampereen keskustorilla sijainneesta Reinolan puutarhan
siemenliikkeestä vuonna 1994. Sen jälkeen kasvi on kukkinut upeasti, kuollut ja tehnyt uusia taimia. Se kasvaa mieluiten puolivarjossa
ja nostaa vihreät lehtensä lumen alta esiin jo varhain keväällä. Kasvi
on parhaimmillaan keväällä, jolloin sen lehtiä ja vartta kannattaa ottaa
käyttöön. Kaikki kasvin osat ovat periaatteessa käyttökelpoisia, myös
kukat voi keittää ja syödä kukkakaalin tapaan. Annoin väinönputkeni
kukkia taas tänä kesänä, ja siemeniä tuli runsaasti, noin litran verran.
Niitäkin voi syödä sellaisenaan esimerkiksi leivän päällä. Haluan Maatiaisen kautta muidenkin pääsevän kokeilemaan tätä Lapin arvokasta
arkkienkeliä (Angelica archangelica).”

Vuorimunkin tarina
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historiaan Suomessa”
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Bertalan Galambosi
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”Alkuperäisen kasvin löysin metsästä hakkuuaukiolta. Otin siitä oksan maljakkoon. Yllätyksekseni se teki siemeniä maljakossa, se oli vedessä kauan, sillä en raaskinut heittää sitä pois, en ollut nähnyt kasvia aikaisemmin.
Kylvin siemeniä kukkaruukkuun uteliaisuuttani, itäisivätkö ne. Ja itiväthän
ne. Nyt niitä kasvaa kukkamaassa, ja ne leviävät itsekseen. Kasvihan on
kaksivuotinen ja kasvimaassa kukkii tuuheina pehkoina. Myöhemmin olen
liikkunut samoilla tienoilla metsässä, mutta en ole onnistunut löytämään
kasvia uudestaan sieltä, vaikka niitä varmasti oli enemmänkin.”

Kirjallisuus artik-

Kasvien suojelua ja
monimuotoisuutta
pihoille:
Tärkeiden luonnonkasvien
siemeniä kaivataan runsaasti!

-Ahdekaunokki
-Aurankukka
-Helokkilajit
-Jaakonvillakko
-Keltamatara
-Ketokaunokki
-Ketoneilikka

Riku Cajander

riku.cajander@luukku.com
Monet niittyjen ja ketojen luonnonkasvit ovat viime vuosikymmeninä reippaasti
harvinaistuneet tehostuneen maataloustoiminnan seurauksena.
Useat niittykukat ovat kauniita ja mielenkiintoisia kasveja puutarhaa värittämään. Monet luonnonkasvit menestyvät pihoilla hyvin. Ja mikä tärkeää, eräät
niistä ovat mainioita ravintokasveja perhosille ja monille pölyttäjähyönteisille
sekä muille hyödyllisille ötököille.
Siksi olisi mitä toivottavinta, että esimerkiksi seuraavien kasvien siemeniä
pyrittäisin keräämään joko luonnosta tai puutarhoista talteen ja lähetettäisiin
Maatiaiseen. Mukaan tarvittaisiin maininta keräyspaikasta. Näin olemme mukana säilyttämässä ja lisäämässä tärkeitä niittykasvejamme ja eräitä hyönteisille
hyödyllisiä tulokaskasveja.

-Käenkukka
-Mäkimeirami
-Mäkitervakko
-Nurmikohokki
-Pukinparta
-Purtojuuri
-Ruiskaunokki
-Ruusuruoho
-Valkomesikkä

Lehmät pysyvät vankilassa sittenkin...
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eille kaksijalkaisille vankila ei ole kaikkein paras paikka, mutta Pelson vankilan
navetoissa majaileville maatiaislehmille
se on. Maaseudun Tulevaisuus otsikoi 23.1.09 näkyvästi:
”Pelson vankilan ja sen suomenkarja säilyvät”. Sen sijaan Konnunsuon vankila Lappeenrannassa lakkautetaan
vuoteen 2012 mennessä. Päätös oli hyvä Pelson vankilan
navetoissa asustaville lapinlehmille ja suomenlampaille,
sillä nyt ei jouduta niille etsimään uutta kotia. Luulisi että
tällaisten korvaamattomien ja uhanalaisten kotieläinrotujen säilyttäminen olisi tässä maassa turvattua, sillä lehden
tiedon mukaan vankilan sulkeminen olisi pahimmillaan
merkinnyt näidenkin eläinten lopettamista. Onkin tosi ihmeellistä, että kyse oli pelkästään aluepoliittisesta ratkaisusta itsensä ministerin mukaan eikä mistään arvokkaiden eläinten säilyttämisen tärkeydestä. Se ei nähtävästi
ole minkään ministerin vastuulla!

Toisaalta ei lapinlehmän elämäntaru olisi Pelson
vankilan sulkemiseen kokonaan loppunut, sillä
Pelsossa on 103 lehmää kun niitä koko maassa on
yhteensä 450. Suomenlampaita on vankilassa 550
päätä, ja niiden joukossa on 30 uhanalaista kainuunharmaslammasta. Lehden mukaan vangitkin ovat
mielissään päätöksestä säilyttää eläimet, sillä he
pitävät erityisesti eläinten hoidosta. Ilouutinen oli
myös jo aiemmin tammikuussa lehdistä lukemamme uutinen Helsingin kaupungin päätöksestä lykätä
Miina Äkkijyrkän ja samalla hänen lehmiensä häätöä kesään asti. Tässä asiassa Maatiainen ry toimi
aktiivisesti ja vaikutti myönteisesti tällaisen päätöksen syntymiseen. Tästäkin asiasta luemme lisää
Maatiaisen sivuilta vuoden aikana.
Pentti Alanko
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Vekara-Varkaus:
Ulla-mummon
yrttikuulumisia
Ulla Lehtosen “Ulla-mummon yrttiklinikka” toimii erityisesti lasten
ja nuorten kanssa.

Puna- ja valkoapila ravintona

Puna-apila ja valkoapila, vuoden yrtit 2009
ja lakka, vuoden marja 2009

19

Lakka eli suomuurain eli hilla
Lakka, suomuurain, muurain, valokki eli
pohjoissuomalaisten hilla on monivuotinen, 10-25 cm korkea, kaksilehtinen ja yksikukkainen ruoho. Sen maavarsi on rönsymäinen ja puutunut. Lehdet ovat kurttuisia,
munuaismaisia. Yksikukkaiset 1-3-lehtiset
kukkaversot ovat joko hede- tai emikukkaisia eli lakka on kaksikotinen. Kukat
ovat valkoisia ja kukinta-aikaa on kesäkuu.
Marja on kypsänä tavallisesti keltainen,
mehukas, maukas ja tuoksuva.
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Puna-apila kasvaa pientareilla, tienvarsilla ja viljelymaiden reunoilla yleisenä koko maassa. Se on monivuotinen ruoho, jonka lehdet ovat kolmisormiset. Lehdykät ovat soikeat, ja niissä on vaalea kuvio. Kukinnot ovat
punaisia, pallomaisia. Puna-apilaa viljellään yleisesti rehuksi ja hunajakasviksi, mutta monessa maassa se tunnetaan myös ihmisille sopivana ravintokasvina.
Apilat kuuluvat hernekasveihin, joilla on juurissa ilmakehän typpeä
sitovia bakteereita, ja siksi apiloitten valkuaisainepitoisuus on korkea.
Ne ovat myös erinomaisia vihantalannoituskasveja.
Nuoressa puna-apilassa on runsaasti kaliumia ja melko runsaasti kalsiumia sekä kuituja. Rautaa on suunnilleen saman verran kuin herneessä.
Puna-apilassa on myös flavonoideja ja haihtuvaa öljyä.
Rohtona puna-apila tunnettiin jo antiikin aikoina, jolloin sitä käytettiin
satunnaisesti haavojen hoidossa. Kun kasvi vietiin Amerikkaan, intiaanit
ottivat sen ravinto- ja lääkekäyttöön. He käyttivät sitä voiteissa ihon vaivoihin ja haavoihin. Pohjoismaisessa kansanlääkinnässä apilan kukkia, joskus
kasvin kaikkia osia, on käytetty keitteenä ripulissa, vatsavaivoissa, peräpukamissa, yskässä, kuukautiskivuissa, valkovuodossa ja maksavaivoissa.
Höyryhengityksenä kukkia on käytetty angiinassa ja hinkuyskässä. Sillä on
uskottu olevan myös ”verta puhdistava” ja rauhoittava vaikutus. Ulkoisesti
puna-apilaa on käytetty haavojen hoitoon ja limakalvojen tulehdustiloissa.
Nykyaika hyödyntää puna-apilan kasviestrogeeneja, isoflavoneja, ja
luontaislääkinnässä puna-apilatuotteita käytetään helpottamaan naisten
vaihdevuosivaivoja. Luontaiskosmetiikassa puna-apilan kukkia käytetään
kasvovetenä. Kukkien joukkoon kaadetaan kiehuvaa vettä, haudutetaan ja
siivilöidään. Päivän annos keitetään kerrallaan ja säilytetään käsittelyjen
välillä jääkaapissa.
Valkoapila on monivuotinen ruoho, joka menestyy pihakedoilla, niityillä ja tienvarsilla koko maassa. Se on myös suosittu nurmikkokasvi. Valkoapilan lehdet ovat kolmisormiset. Kukintovarsi on lehdetön vana, jonka
päähän muodostuu pallomainen valkoinen kukinto.
Myös valkoapilaa on käytetty rohtona. Kansanlääkinnässä valkoapilankukista tehdyllä teellä on uskottu olevan virtsaneritystä lisääviä ja yleisesti vahvistavia ominaisuuksia. Sillä on hoidettu muun muassa kihtiä ja
nivelreumaa sekä valkovuotoa. Ranskalaisten mielestä valkoapilankukkatee on ollut hyväksi limakalvojen tulehduksissa, yskässä, ripulissa ja
peräpukamissa.

Nuoria puna- ja valkoapilan lehtiä käytetään salaateissa, keitoissa, muhennoksissa,
makaronilaatikossa, letuissa ja pannukakuissa. Kuivatut lehdet ja kukat sopivat
myös leipien ja sämpylöitten leivontaan.
Apilankukat sopivat yrttijuomien ja
viinin valmistukseen. Yrttijuomaan tarvitaan noin teelusikallinen kuivattua yrttiä
teekupillista kohti. Yhdistä apilankukkiin
mustaherukan lehtiä, ruusun kukan terälehtiä ja muita luonnon tai puutarhan yrttejä.
Kokeile juoman kanssa englantilaiseen tapaan hiukan maitoa!
Puna- ja valkoapilat sopivat myös
käsi- ja jalkakylpyihin yksin tai yhdessä
esimerkiksi peltokortteen ja maitohorsman
kanssa.
Kerää ja kuivaa apilan lehtiä ja kukkia
lehtivihreä- eli viherjauheeksi! Kerää mukaan
nokkosta, poimulehteä, herukoitten lehtiä,
hiukan voikukkaa ja muita itsellesi mieluisia
yrttejä. Käytä seosta leivonnassa, puurojen ja
viilien sekä jogurttien kanssa. Saat ilmaiseksi
paljon kivennäis- ja hivenaineita sekä jonkun
verran vitamiinejakin!

Lakkaa kasvaa koko Suomessa, mutta runsaimmin se marjoo
Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Lakka on arvokas, erittäin terveellinen marja. Marjoissa on runsaasti E-, Aja C-vitamiineja, jotka toimivat elimistössä antioksidantteina.
E-vitamiinia on enemmän kuin hedelmissä, vihanneksissa tai
viljassa. A-vitamiinia on enemmän kuin muissa marjoissa.
Lakassa on kuitua enemmän kuin missään muussa marjassa.
Myös kivennäis- ja hivenaineita on runsaasti.
Lakka sisältää fenolisista yhdisteistä runsaasti erityisesti
ellagitanniineja. Niillä on VTT:n tutkimuksissa todettu olevan muun muassa haitallisten suolistobakteerien (salmonella)
kasvua ehkäisevä vaikutus. Helsingin yliopiston hiirikokeissa
lakan on todettu suojaavan suolistoa syövän synnyltä. Lakan
siemenöljyllä on hyvä vaikutus ihon hyvinvointiin, ja sitä
käytetäänkin kosmetiikkateollisuuden raaka-aineena.
Rohtona lakan marjoilla on hoidettu ja torjuttu keripukkia. Lehtiä on käytetty virtsateiden sairauksien hoitoon sekä
keuhko- ja suolistosairauksien tukihoitona. Keski-Euroopassa
lehtiä on käytetty rakkovaivojen hoitoon. Neuvosto-Karjalassa
lakkaa käytetään lääkkeenä muun muassa lisäämään virtsaneritystä ja hiostavana aineena. Lakan verholehdillä, jotka jäävät,
kun marja irrotetaan, hoidetaan yskää ja vilustuksia.

Lakka ravintona
Lakka on herkullisimmillaan mahdollisimman vähän käsiteltynä, tuoreena ja pakastettuna. Se sopii mehuihin, likööreihin,
keittoihin, jälkiruokiin, leivonnaisiin ja lämmitetyn Kainuun
juustoleivän tai jäätelön kanssa. Lappilaisilla on oma perinneherkkunsa: ”muuraimia poronmaidossa”.
Lakan lehdet sopivat ”lappilaiseksi yrttiteeksi” joko tuoreena, kuivattuna tai fermentoituna eli hiostettuna. Myös marjat sopivat teeksi ja teejuomien mausteeksi.

Maatiainen 2 /2009

Ulla Lehtonen
Puh. 017-5563260, ulla.lehtonen@pp1.inet.fi

Ulla-mummo eli
Ulla Lehtonen
on pitkän linjan
luomuviljelijä.
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Kirjaesittely

Puutarhailoa kaikille
aisteille
Kun ajattelemme puutarhaa, tulee monelle
ensimmäiseksi mieleen
sen värikkyys ja silmää
viehättävä monimuotoisuus. Mutta puutarhahan tarjoaa ravintoa
ihmisen kaikille aisteille, todistaa Mattias Tolvasen
uusi kirja Aistien puutarha. Se jatkaa periaatteessa
samoilla linjoilla kuin tekijän aikaisempi Villi puutarha. Molempien viesti on, että puutarha tulisi perustaa luonnon ehdoilla. Aistien puutarha korostaa vielä
voimakkaammin ekologisuuden periaatetta. Kirja
etenee aihepiireissään väljästi keväästä kasvukauden
loppuun ja talveen kiinnittäen huomiota mm. siihen,
miltä kasvit näyttävät syys- ja talviasussaan.
Kukkien värit ja muodot sekä harkittu massoittelu
ja värien sijoittelu toisiinsa sopivasti – ne ovat puutarhan näköaistille avautuvaa herkkua. Jotta puutarhassa
olisi aina myös silmänruokaa, istuttaa puutarhuri sellaisia kukkia, jotka kukkivat kasvukauden eri aikoina
niin, että tyhjää hetkeä ei pääse syntymään. Nykyään
on muodokasta ajatella puutarhaa värisinfoniana. Tietyn värisiä kukkia rinnakkain istuttamalla – tällöinkin
muistaen kukinta-ajat – saadaan aikaan esimerkiksi
”valkoinen puutarha” tai ”sininen puutarha”. Kirjassa esitellään erilaisia värien mukaan suunniteltuja
puutarhoja. Tällöin ei unohdeta myöskään syksyä ja
ruska-aikaa, joka voi tuoda puutarhaan uuden loiston.
Kirja antaa ideoita terassin, japanilaisvaikutteisen puutarhan, kosteikkopuutarhan ja metsäpuutarhan suunniteluun. Kerrotaan lyhyesti puutarhan kulkuväylien
pinnoittamisesta, siemenistä sekä niiden keräämisestä
ja käytöstä, kasvuvyöhykkeistä sekä kasvitaudeista ja
puutarhan tuholaisista. Kasviluetteloita on mukana.
Sisältö on runsas ja rönsyilevä eikä kirjasta ole helppoa löytää etsimäänsä ainakaan nopeasti.
Aistien puutarha toki sivuaa puutarhan anteja muillekin kuin näköaistille. Enemmänkin olisi toivonut noiden muiden aistien osuutta, koska ne ovat tässä yhteydessä epätavallisempia. Silmien ohella puutarha tarjoaa
luonnollisesti tuoksuja nenällä haisteltavaksi ja makuja
maisteltavaksi. Se kerää lintuja laulamaan ja hyönteisiä

surisemaan korvien iloksi. Eikä tuntoaisti jää sekään paitsioon: pehmeät heinänröyhyt ja nukkapallerot, rosoiset tai
tahmeat kaarnat ja äkäiset, terävät, jopa polttavat piikit ja
kärhet iholla tunnusteltavaksi.
Aistien puutarha on herkullisen värikäs runsaan,
tekijän laatiman valokuvakuvituksensa ansiosta. Kirjaa
katselee ihastellen muukin kuin varsinainen puutarhavillityksen tartuttama.
Aune Kämäräinen
Mattias Tolvanen: Aistien puutarha. Multikustannus 2009. 192 s.

Persoonallinen puutarha
luonnon ehdoilla
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Aune Kämäräinen
Mattias Tolvanen: Villi puutarha. WSOY 2005. 200 s.
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Mattias Tolvasen kirja Villi puutarha ei heti näytä nimensä veroiselta. Lukija tarttuu siihen odottaen ehkä ohjeita
luonnonkukkatarhan perustamisesta. Kirjan ”villi” puutarha voi kuitenkin olla varsin monenlainen. Siinä saatetaan
harrastaa luonnonkasveja mutta yhtä hyvin monia jalostettuja puutarhakasveja, yksivuotisia kesäkukkia ja perennoja, puita ja pensaita, koristekasveja ja hyötykasveja.
Sisällysluettelo helpottaa orientoitumista, mutta kokonaisuus on hieman sekava
ja yllätyksellinen.
Viitataan
lyhyesti puutarhakasvien
historiaan, minkä jälkeen kerrotaan oman
puutarhan ideasta ja
hoidosta.
Tolvanen
korostaa kautta linjan, että puutarha olisi
helppohoitoinen
– ei ole tarkoitus, että
puutarha antaa hoitajalleen pelkkää vaivaa
ja raadantaa. Tässä tullaankin suunnittelun tärkeyteen.
Perustipa puutarhan sitten entiseen kulttuurimaastoon
kuten pellolle tai luonnonmaisemaan, on huomioitava
paikan luonne ja siellä luontaisesti viihtyvät kasvit. Kulttuurimaisema kuten esim. vanhan talon pihapiiri tai kauan
viljelty peltomaa sopivat puutarhan perustaksi paremmin
kuin koskaan viljelemätön metsä. Molempiin toki voi
puutarhan laatia. Samassa pihapiirissä voi myös olla sekä
kulttuurimaisemaa että villiä luontoa.
Kirjassa tähdennetään, että puutarhurin olisi aina toimittava luonnonolojen mukaisesti ja kasvien ehdoilla.

Puutarhaa suunnitteleva haluaa tietysti myös toteuttaa
omia unelmiaan ja mieltymyksiään. Mutta kaikkea ei
voi saada samanaikaisesti. Ihailemme Englannin tai
Keski-Euroopan upeita puutarhoja. Pohjolassa emme
kuitenkaan voi saada aikaan aivan samaa – sen sanelee ilmastomme. Pohjoisiin oloihin kehitettyjä kasveja
kannattaa harrastaa, ja niitä pitäisi olla enemmän.
Puutarhanhoito on luonnon ja sen kasvien ohjaamista. Jos kasvien kasvattaminen on vaikeaa ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja hoitamista, se on väärillä
perusteilla. Ei pitäisi istuttaa eteläisen vyöhykkeen
kasveja liian pohjoiseen eikä mitään kasveja paikkaan,
jossa ne eivät luontaisesti viihdy. Siis ei varjokasveja aurinkoon eikä auringosta pitäviä kasveja varjoon.
Kuivan paikan kasveja ei kannata istuttaa kosteikkoon
eikä kostean paikan kasveja kankaalle tai kivikkoon.
Puutarha on viihtymistä varten, joten siellä tulisi
olla paljon yksityiskohtia, joita silmä etsii levätäkseen.
Kaiken ei tarvitse olla suurta ja värikästä. Kannattaa
panna painoa myös vaatimattomien, hienovaraisten
kasvien osuudelle: varjopaikkojen pikkukasveille
(oravanmarja, metsätähti, vanamo) tai sammaleille tai
heinille (metsälauha, nuokkuhelmikkä), joiden kauneus pääsee esille valon ja kasteen ansiosta.
Kirjan tarkoittama ”villi puutarha” on aina ihmisen luoma kokonaisuus. Jos puutarha perustetaan
vanhan, ränsistyneen puutarhan pohjalle, kannattaa pyrkiä säilyttämään kaikki käyttökelpoiset entiset kasvit – ne viihtyvät tutuilla kasvupaikoillaan
edelleen. Vanhojen puutarhojen kasvit ovat usein
kestäviä ja karaistuneita. Rajaamalla, karsimalla
ja lannoittamalla kasvustoja saadaan uudistetuksi.
Luonnonpuutarhaa ei voi perustaa hetkessä, vaan se
kehittyy vähitellen. Täysin luonnontilaisille tonteille
on viljelylajikkeita istutettava harkiten.
Kirjassa on muutamia kasviluetteloita kasvupaikkavaatimusten mukaan: rantakasvit, viljelyjäänteet ja
–karkulaiset, kalliomaaston kasvit sekä luonnonvaraiset köynnökset ja puut.
Kirjan keskeinen sisältö on puutarhan suunnittelu
luonnonoloja (maaperä, ilmansuunnat, ilmastovyöhyke) kunnioittaen. Kirja soveltuu parhaiten jo jonkin
verran asiaan perehtyneelle harrastajalle tiedon vahvistajaksi ja kertaukseksi. Tekijän ottamat valokuvat
ovat komeita ja laadukkaita, mistä syystä värikästä
kirjaa voi suositella vaikkapa lahjaksi.

Wendlan puutarhan yläosaa.

Wendlan puutarha säilyttää
Jokioisten kartanon kasveja

V

Merja Hartikainen ja Merja Veteläinen

Vietimme puutarhan avajaisia 26.8.2008 Suomen kansallisen geenivaraohjelman 5-vuotisjuhlan yhteydessä. Wendlan puutarha sijaitsee Jokioisten kartanon alueella Lounais-Hämeessä, Jokioisten keskustasta vain runsaan puolen
kilometrin päässä. Alue on nimetty Wendla Gustava Willebrandin mukaan ja
se esittelee Jokioisten kartanon kasveja, FinE-tavaramerkin saaneita hedelmä-,
marja- ja koristekasveja sekä muita suomalaisia vanhoja kasvikantoja. Puutarhan rakentamisesta on vastannut MTT:n koordinoima Suomen kansallinen
kasvigeenivaraohjelma yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston
kanssa.
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Jokioisten kartanon puutarhakulttuuri
Jokioisten kartano on ollut merkittävä puistokohde 1700 –1800 -luvulla. Vuodesta 1773 kartanon omistanut Gustaf Reuterholm ryhtyi rakentamaan niin kartanoa kuin ympäröivää puistoakin. Hänen aikaansaannostaan on 1780- luvulla
perustettu hedelmätarha, joka lukeutuu maamme vanhimpiin hedelmätarhoihin
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ja jossa yhä tänä päivänäkin on jäljellä
yli satavuotiaita omenapuita. Kartanon puisto oli Reuterholmin aikaan
barokkityylinen muotopuutarha, jossa
marjapensaat reunustivat suorakulmaisia istutusalueita.
Ernst Gustaf von Willebrand osti
Jokioisten kartanon vuonna 1791.
Willebrand rakennutti kartanon päärakennuksen kokonaan uudelleen ja
useimmat muutkin nykyiset kartanoalueen rakennukset ovat hänen rakennuttamiaan. Puisto muutettiin englantilaistyyliseksi maisemapuistoksi. Sen
suurimpia nähtävyyksiä lienee ollut
Versailles’n linnan kasvihuoneesta
pienoisjäljennöksenä rakennettu kasvihuone, joka valitettavasti purettiin
v.1959 – 60. Puistoon istutettiin edeltäjän tavoin runsaasti jaloja lehtipuita,
nykyiset 200-vuotiaat tammet ovat
niiltä ajoilta. Willebrandin tiedetään
istuttaneen kartanon alueelle omin käsin myös ruusuja.

Wendlan puutarhaan on koottu
kartanon kasvikantoja
Kasvigeenivaraohjelma on halunnut koota
talteen jäljellä olevia kartanon kasvikantoja. Maisema-arkkitehti Pia Kurki teki vuosien 2002– 03 aikana puiston historiallisen
ja nykytilan inventoinnin. Tätä inventointia
täydennettiin kartoittamalla istutusten ulkopuolinen puutarhakasvillisuus vuosien
2005– 06 aikana. Kartanon puiston kasvillisuutta ja tarinoita kerättiin myös kuuluttamalla (paikallislehdessä ilmoittelu ja
lehtijutut, yleisiin tiloihin jaettu ilmoitus)
Jokioisten vanhoja kasvikantoja lähiympäristöstä. Löytyneitä kasvikantoja on siirretty Wendlan puutarhaan sitä mukaa kun
niitä on löytynyt. Tästä opimme, että olisi
hienoa, jos kotipuutarhurit pitäisivät yllä
pientä tietokantaa oman pihansa kasvien alkuperistä ja iästä: monet hyvät kasvikannat
kulkeutuvat talosta toiseen ja kuljettavat
merkittävää historiaa mukanaan.

Wendlan puutarhan avajaisissa riitti innokasta yleisöä.
kinangervo (Spiraea x rosalba), valkolumimarja (Symhoricarpos albus var.
laevigatus) ja pihasyreeni (Syringa vulgaris) on siirretty kasvitarhan istutuksiin. Näistä harjaneilikka, ukkomansikka, valkoraunioyrtti, varjolilja, pihasyreeni, papulan-, punalehti- ja mustialanruusu muistetaan kartanopuistosta
1900-luvun alkupuolelta.
Esimerkkejä kartanon karkulaisista

Esimerkkejä kartanoalueelta siirretyistä
kasveista
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Tällä hetkellä Wendlan puutarhassa on parisen sataa erilaista lajia, lajiketta tai kantaa,
kasvit on merkitty nimikylteillä. Kartanon
alueelta näytepenkkeihin on siirretty mm.
keltapäivänliljoja (Hemerocallis lilioasphedelus), ukkomansikan hede- ja emikasvi
(Fragaria moschata), tarhaukonhattua (Aconitum x stoerkianum), varjoliljaa (Lilium
martagon), kultapalloa (Rudbeckia laciniata ’Goldball’), vaalean violettikukkaista syysleimua (Phlox sp), vaaleanpunaista
harjaneilikkaa (Dianthus barbatus), suvivuohenjuurta (Doronicum pardalianches),
suikeroalpia (Lysimachia nummularia),
kaukasianmaksaruohoa (Sedum spurium),
kamtsatkanmaksaruohoa (S. kamtschaticum)
ja kalliomaksaruohoa (S. rupestre), valkoraunioyrttiä (S. officinale var. bohemicum)
ja rohtoraunioyrttiä (S. officinale) ja tulppaaneja (Tulipa sp). Puuvartisista kartanoalueen
kasveista mustialanruusu (Rosa ’Minette’),
valamonruusu (R. ’Splendens’), neuvoksenruusu (R. x spaethiana) ja papulanruusu (R.
’Papula’), punalehtiruusu (R. glauca), mö-

Kartanon nurmialueilla on kukkinut valkoisia narsisseja, ennen sotia puistossa muistetaan kasvaneen ”tummanliilaa keskikorkeaa pionia” ja neilikkaruusua, näitä emme ole kuulutuksillakaan vielä tavoittaneet. Wendlan puutarhaan on sen sijaan siirretty kaksi Pellilän alueella (Jokioisissa)
yleistynyttä narsissikantaa, jotka eivät liene puhtaita valkonarsisseja, vaan
risteymiä (tähtinarsisseja, Narcissus x incomparabilis). Näiden epäillään
olevan kartanon myllärin pihalta lähtöisin. Mylläri on ollut aktiivinen puutarhaharrastaja ja ystävystynyt kartanon puutarhurin kanssa.
Pioneista löytyi ilmeisesti kartanon puutarhurin 60 vuotta sitten antama
kiinanpioni ’Festiva Maxima’ (Paeonia lactiflora). Kuuselan tilalla on kasvanut ”kartanon ruusuksi” nimetty pienikokoinen ruusu, joka on saatu Jokioisten
kartanon puutarhurilta 1930 – 40 -lukujen vaihteessa (ilmeisesti Rosa Rugosa-Ryhmä ’Pohjolan kuningatar’). Kartanon myllärin pihalta lähtöisin oleva
kaunis hovijasmikkeen tyyppinen jasmike (Philadelphus sp) ja kaksi karviaista, toinen vihreä- ja toinen keltamarjainen on siirretty Wendlan puutarhaan.
Sällin torpan pihan alkuperäiskasveista olemme saaneet näytteet yli 70-vuotiaista ruskoliljoista (Lilium bulbiferum) ja sahramililjoista (Lilium bulbiferum
subsp. croceum) sekä punamarjaisesta karviaisesta. Kaikista edellä mainituista
karviaispensaista on otettu DNA-lehtinäytteet, joista tutkija Kristiina Antonius
(MTT) määrittää kyseisten karviaisten lajikkeen. Menetelmä on jo kehitetty
omenapuiden määrittelemiseksi, nyt siis se on kehitteillä myös Ribes-suvun
edustajille. Jokioisten kartanon aluskartanosta, Vähäsuon kartanon pihalta kasvavasta syreenistä (ilmeisesti jalosyreenilajike) on saatu myös taimi
puutarhaan. Syreeni herätti kartanossa 1940-luvulla asuneen evakkoperheen
huomion tavallista suurempien kukintojensa vuoksi. Jänhijoen kylästä löytyi
torppa, jonka pihassa kasvaa Hiltan puu, omenapuu, joka on istutettu pihaan

Yhteystiedot:
l Tutkija Merja Hartikainen, merja.
hartikainen@mtt.fi, puh. (03) 4188 2476
l www.mtt.fi/kartanopuisto
l Kasvigeenivaraohjelman koordinaattori
Merja Veteläinen, puh (03) 4188 3683

Lähteet:
u Kurki, Pia (2003). Jokioisten kartanopuiston
historiallinen inventointi. u Suunnittelupalvelut
Engel Oy u Anttila, Olavi (1991). Kartanosta
kunnaksi - Jokioisten historia u Ruoff, Eeva
(2002). Vanhoja suomalaisia puutarhoja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki

Elimäeltä, Rahikkalan kylästä peräisin olevat ilmasipulit on saatu
Wendlan puutarhaan esille. Samassa kasvualustassa on Jokioisten
Lamminkylästä peräisin oleva humala ja kartanon myllärin karviaisia.
Kartanon kasvihuoneen tukimuurin alta löytynyt Rosa `Hansa´ kukkii
taustalla. Kuva Merja Hartikainen, MTT.

Puutarhan rakentamisen
vaiheista
Ensimmäisen suunnitelman puutar-

kartanon vuokrasopimuksen velvoitteena vuonna 1904, samaan aikaan istutetut ’stikkenperipensaat’ eli karviaiset olivat jo hävinneet.

haan teki maisema-arkkitehti Leena
Iisakkila, minkä mukaan puutarhan
yläosa rakennettiin jo 1990-luvulla.
Koska osa alueesta oli 2000-luvulla
vielä rakentamatta ja toisaalta alue
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Wendlan puutarhan muut kasvigeenivarat

haluttiin organisoida helpommin hoi-

Wendlan puutarha on myös tarvittaessa sijoituskohteena muille kansallisille geenivaroille, tällä hetkellä meillä on kansallinen japaninruusukvittenien (Chaenomeles japonica) kokoelma, ilmasipuleita (Allium cepa Proliferum-Ryhmä) ja kaksi jopa yli satavuotiasta ruusukantaa Kangasalta,
sammalruusu ’Communis’ (Rosa Centifolia Muscosa-ryhmä) sekä persiankeltaruusu (R. foetida ’Persiana’). Portin molemmin puolin oleva
pietaryrttikokoelma on erikoistutkija Marjo Keskitalon (MTT) väitöskirjaansa varten keräämä kokoelma.
Kolme japaninmagnoliaa (Magnolia kobus) edustavat puutarhassamme uusia geenivaroja, samoin MTT Laukaan toimipaikka on valinnut
vaihtuvaan näyttelyyn viisi monivuotista koristekasvia, joita ei vielä ole
ollut kaupan tai joita ei tunneta vielä kovin hyvin. Esillä ovat myös MTT:
ssä tutkitut ja kestäviksi kasvikannoiksi todennetut puutarhakasvit, joille
on myönnetty tavaramerkki FinE. Osa FinE-kasveista on hyvinkin vanhaa
suomalaista perua. Keräämme yrttimaalle suomalaista alkuperää olevia
yrttejä, tällä hetkeltä penkissä kasvaa Bertalan Galambosin lahjoittamat
ruusujuuri (Rhodiola rosea), etelänarnikki (Arnica montana) ja lännenarnikki (A. chamissonis) sekä nukula (Leonurus cardiaca). Toivon mukaan
saamme vielä tyhjillään olevaan osastoon teemoittain vihannes- ja muiden
kasvien näyttelyitä, tämä on vasta suunnitelmissa ja toiminta tarkentuu
keväällä kasvigeenivaraohjelman työryhmissä.

dettavaksi, kasvigeenivaraohjelman

Tervetuloa Wendlan puutarhaan ja myös kartanopuistoon!
Molemmat ovat yleisölle avoinna ympärivuotisesti!

rirahaston Hämeen rahastosta apu-
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tutkija Merja Hartikainen teki Wendlan nyt toteutuneen puutarhasuunnitelman vuonna 2005. Wendlan
puutarhan rakentaminen vaiheistettiin kolmeksi vuodeksi käytettävissä
olleiden resurssien mukaan. Museoviraston ohjeita noudattaen olemme
käyttäneet mahdollisimman vähän
työstettyjä luonnonmateriaaleja, kuten luonnon kiveä, lohkottua ja ammuttua kiveä.

Portin ja aidanteen

suunnitteli maisema-arkkitehti Kaija
Uusitalo. Rakentamista on ohjannut
Jokioisten kasvigeenivaratyöryhmä (MTT), jonka puheenjohtajana
oli vuoteen 2006 asti Ilkka P. Laurila,
professori Asko Mäki-Tanila on jatkanut puheenjohtajuutta. Työryhmässä
ovat olleet mukana Timo Kallio, Ari
Turtola, Pekka Saarnio, Timo Talikka,
Kristiina Antonius, Mia Suominen,
Merja Veteläinen ja Aarne Kurppa.
Kartanoprojekti sai Suomen Kulttuurahan v. 2007.

Kurkistus unikon
viljelytutkimuksen
historiaan Suomessa

M

Vuonna 1987 viettäessämme nuorimman poikamme syntymäpäivää Puumalassa vaimoni oli leiponut perinteisen
unkarilaisen unikon siemenillä täytetyn leivonnaisen. Se
tuoksuu ja maistuu hyvältä, siksi olimme hyvin yllättyneitä,
kun pojan kymmenestä koulukaverista vain kolme maistoi
sitä sanoen, että se sisältää huumetta! Huh-huh! Näin suuret
ennakkoluulot ja suuri tietämättömyys oli meille odottamatonta! Makeat, unikon siemenistä valmistetut leivonnaiset
ovat Keski-Euroopassa hyvin tavallisia ja erittäin suosittuja.
Ne kuuluvat lähes jokaisen perheen joulupöytään. Lapsuuden yksi varhaisimmista muistoista on se, että koko perhe
meni harventamaan unikkopeltoa. Se ei ollut rasittavaa työtä
nuorillekaan.
Yllämainituista kokemuksista johtuen olen seurannut hieman tarkemmin unikoihin liittyviä tietoja ja historiaa Suomessa
ja tutkijana olen itsekin pyrkinyt poistamaan ennakkoluuloja.
Tämä kirjoitus pyrkii selvittämään matkan varrella keräämiäni
tietoja ja kokemuksiani unikoista.
Tarkasteltaessa rohdoskasvien viljelyhistoriaa Suomessa,
tuli selvästi esiin se, että muiden lääkekasvien ohella monet
sukupolvet ovat kokeilleet myös oopiumunikon viljelyä. Tämän tärkeitä ominaisuuksia omaavan kasvin useasti toistuneet
viljelyn aloitukset ja lopetukset ovat johtuneet Suomen liian
pohjoisesta sijainnista.

Kasvin merkitys
Unikkoa käytetään useammalla tavalla. Se on ensisijaisesti lääkekasvi, toiseksi se on tärkeä maustekasvi, sitten öljykasvi. Eri
muotoisia ja -kokoisia siemenkotia käytetään myös koristeena
mm. kukkasidonnassa.

Lääkekasvi
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Lääketeollisuuden tarpeisiin käytetään kuivattuja siemenkotia, jotka otetaan siemenkorjuun yhteydessä talteen.
Unkarilainen apteekkari Janos Kabai on vuonna 1930
kehittänyt menetelmän, jonka avulla alkaloideja voidaan
erottaa siemenkodista ja oljista ilman huumevaaraa. Lääkekasveina erilaisia unikkolajikkeita viljellään hyvin tarkastetuissa viljelysysteemeissä.
Kasvinjalostuksen avulla on jalostettu sellaisia lajikkeita, jotka sisältävät ym. pääalkaloideja. Viljelyssä
käytetään lajikkeita joilla on korkea morfiini-, tebaiini- tai
kodeiinipitoisuus. Myös matalamorfiinisia tai morfiinivapaita lajikkeita on jalostettu, ja niiden avulla voidaan välttää raaka-aineen huumekäyttö. Ruotsissa Swalöf-yritys
on jalostanut ’Soma’- ja ’Libro’-lajikkeet, joiden viljelyä
on kokeiltu Suomessakin. Puolassa jalostettuja lajikkeita
ovat ’Przemko’, ’Michalko’ ja ’Mieszko’, niiden morfiinipitoisuus on hyvin matala, alle 0.04%. Myös Australiassa on syntynyt uusi morfiinivapaa lajike, ’Top1’.

Siemenmauste
Maustetarkoituksiin käytetään kypsiä siemeniä,
jotka eivät sisältää mitään alkaloideja. Unikonsiemenet ovat suosittuja ja tärkeitä mausteita eri puolilla

maailmaa. Siementen valkuaisainepitoisuus on n. 20–25
%, ja ne sisältävät lisäksi erilaisia kivennäisaineita. Maus-

Maatiainen 2 / 2009

Tuoreen siemenkodan maitiaisneste ja kuivattu siemenkota
sisältävät erilaisia alkaloideja. Kuivassa siemenkodassa alkaloidien kokonaismäärä vaihtelee 0.5 % ja 3.5 % välillä.
Maitiaisnesteestä on analysoitu erilaisia alkaloideja. Niistä
tärkeimpiä ovat morfiini (0.4 – 2.0 %), kodeiini (2.5 – 5 %),
tebaiini (0.4 – 0.7 % ), narkotiini (0.3 –1.0) ja papaveriini
(0.3 – 1.0 %). Oopiumista valmistetut alkaloidit ja niiden
johdannaiset ovat erittäin tärkeitä lääkeaineita, morfiini on
maailman paras kipulääke (Bernath, 1998).

Kirkkaan punainen, suurikukkainen idänunikko on
näyttävimpiä unikkoja.

teunikon siemenen on perinteisesti oltava väriltään metallinsininen. On kuitenkin olemassa viljelyominaisuuksiltaan hyviä
lajikkeita, jotka ovat esim. korkeasatoisia ja taudinkestäviä,
mutta niiden siementen väri on valkoinen, ja kuluttajat vierastavat sitä.
Unikon siemenet sisältävät 40 – 55 % rasvaöljyä. Sen
pääkomponentti on 70 –75-prosenttinen linolihappo, eikä
se sisällä erukahappoa. Linolihappo on teollisuudessa ja
elintarviketeollisuudessa arvostettu raaka-aine. Öljy on
hyvämakuinen ruokaöljynäkin ja sopii myös esim. taitelijoiden maaleihin. Unikkoöljyn haitallinen ominaisuus on
nopea härskiintyminen, jonka helposti maistaa vanhojen
siementen maussa.
Koristekasveina floristit käyttävät kuivattuja pitkävartisia siemenkotia. Siemenkodat ovat eri kokoisia, 1-2 cm ja
6-8 cm välillä. Muoto on myös vaihteleva, se voi olla pyöreä,
litteä tai soikea, jne. Siemenkotia myydään joskus myös värjättynä (Nummela, 1999).
Unikkoa viljellään eri puolilla maailmaa sekä siementuotantoon että lääkekasvina arviolta n. 100–120 000 hehtaarilla.
Päätuottajamaat ovat mm. Ranska, Unkari ja Australia.
Ilmastollisesti sitä voidaan viljellä pohjoisemmassakin, mutta ilmaston tuoman riskin lisäksi taloudelliset
kysymykset ovat viljelyn esteenä. Pula-aikoina se on kuitenkin aina tullut esiin vaihtoehtokasvina siemen- ja öljyntuotannossa. Esim. 2. maailmansodan alussa, vuonna
1940 Ruotsissa viljelyala oli 110 ha ja vuonna 1941 yli
5 000 ha.
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Pahamaineinen huumausaine
Oopiumunikon (Papaver somniferum L.) nimi yleensä liitetään kasvin maitiaisnesteessä oleviin alkaloideihin, erityisesti oopiumiin ja sen haitallisiin vaikutuksiin. Nämä
vaikutukset ovat hyvin merkittäviä ja tuhoisia erilaisissa
yhteiskunnissa. Tämän takia kasvilla on melko paha maine.
Historiasta on tunnettu, v.1839–1842 Kiinan ja Britannian välinen oopiumisota, jonka seurauksena arvioitiin, että
v. 1948 Kiinassa oli n. 20 miljoona oopiumin ja heroiinin
käyttäjää (Sailas, 1991).
Tilanne on nykyisinkin ongelmallinen. Oopiumunikon
laitonta viljelyä huumausaineeksi harjoitetaan erityisesti
Kultaisessa kolmiossa (Burma, Thaimaa, Laos) ja Kultaisessa Puolikuussa (Afganistan, Iran, Pakistan). Sekä kansallisten että kansainvälisten huumeiden vastaisten ponnistusten johdosta viljelyala eri maissa vaihtelee. Sailaksen
(1991) mukaan v. 1990 oopiumin päätuottajamaat olivat
Myanmar (2250 tonnia), Afganistan (415 t) Iran (300 t) ja
Laos ( 275 tonnia). Nykyisin päätuottajamaa on Afganistan, jossa v. 1993 viljeltiin yli 200.000 ha oopiumunikkoa.
Raakaoopiumin tuotanto oli vuonna 1994 3416 tonnia ja
vuonna 2004 jo 4950 tonnia (Finetto, 2005).
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Viljelykokemukset Suomessa
Suomessa oopiumunikon viljelykokeiden tarkoitus on ollut
ensisijaisesti siemenöljyn tuotanto. Kirjallisuudessa on vain
muutaman kerran mainittu oopiumunikon koeviljelystä oopiumin takia. 1700-luvun loppupuolella Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius ja Kokkolan apteekkari, Gustaf Libeck, aloittivat unikon viljelyn ja valmistivat siitä oopiumia.
Kokeiden lopputuloksena he totesivat, että sen laatu (maku,
väri ja haju) oli ulkomaisesta rohdoksesta valmistetun veroista (Peldan, 1967). Vuosina 1932 apteekkari Sipi Siintola
viljeli Piikkiössä 5 aarin koealalla unikkoa, jonka vihreästä
siemenkodasta hän valmisti ”klassisella” menetelmällä oopiumia. Analyysitulosten mukaan hän on saanut oopiumia,
joka sisälsi 12,4 % morfiinia (Siintola, 1932).

Viljelykokeet vuosina 1941–1945
Sodan aiheuttaman raaka-ainepulan takia Suomessakin tehtiin vuodesta 1941 lähtien öljykasvien viljelykokeita, joissa
mukana oli myös unikkoa. Kokeet tehtiin Maatalouskoelaitoksen kasvinviljelyosastolla ja yhdeksällä paikallisella
koeasemalla (Valle, 1945). Tammiston kasvinjalostuslaitoksellakin on ollut laajaa koetoimintaa (Heikinheimo,
1946), sen lisäksi unikkoa viljeltiin melko laajasti. Pintaalat vuosina 1942, 1943 ja 1944 olivat 25, 197 ja 45 ha.
Silloiset viljellyt lajikkeet olivat saksalaisia ”Peragis”,
”Mahndorf” ja ”Munchenberg”.
Koetulosten ja viljelykokemuksien yhteenvetona tutkijat totesivat, että unikko on vaateliaampi kuin monet
muut viljelykasvit. Hyvänä kesänä siemensato oli n. 1 000
kg/ha, mutta liian sateinen ilmasto on kasville haitallinen.
Ylistaron koeasemalla viljellyn 25 hehtaarin keskisato oli
800 kg/ha, mutta seuraavana vuonna 197 ha: n keskisato
oli vain 400 kg/ha. Tämän vuoksi unikon viljely tyrehtyi nopeasti. Sateisena kesänä esiintyivät myös kasvitaudit kuten unikkohome, joka tuhoaa lehdistöä ja vähentää
satotoiveita. Unikon viljelyä suositteltiin vain pienille
aloille ja puutarhoihin, laajamittaisia kokeita ei jatkettu.
Esitetyt koetulokset ovat tärkeitä kylvöajankohdan valitsemisessa, sillä aikainen kylvö varmentaa unikonviljelyn
onnistumista.

Viljelykokeet v. 1973 –1977
Unikon viljelykokeet aloitettiin taas 1973 Länsi-Hahkialan
opetus- ja koetilalla, jossa tarkoitus oli kokeilla uusia, melkein morfiinivapaiden lajikkeiden viljelymahdollisuuksia
(Antila, 1976). Morfiinivapaan lajikkeen viljelyssä ei ole
mahdollisuutta oopiumin väärinkäyttöön. Sellainen lajike
jalostettiin Ruotsissa, Svalöfin kasvinjalostuslaitoksella,
lajikkeen nimi on ’Soma ’. Lajikkeen viljelyä kokeiltiin

vuodesta 1977 lähtien myös Tikkurilassa Maanviljelyskemian- ja fysiikan
laitoksen koekentällä (Larpes, 1978).
Vaihtoehtokasvien, kuten sinapin, merikaalin, kitupellavan ja auringonkukan ohella on öljyunikonkin siemenviljelykokeita suoritettu MTT:n eri tutkimusasemilla vuosina 1975-1976 (Vestmann, 1982). Puutteellisesta viljelytekniikasta
huolimatta koetulokset olivat myönteisiä. Tulosten mukaan eri viljelyvyöhykkeiltä saadut satomäärät vaihtelivat 300-1300 kg/ha. Koeviljelyn lisäksi on unikkoa viljelty tuotantomittakaavassa Jämsässä (Koukela, 1974; 1975). Silloisten kokemusten mukaan pienestä siemenkoosta ja itämiseen vaadittavista
ominaisuuksista johtuen unikkoa ei pitäisi viljellä savimailla, ainoastaan
hietamailla tai multavilla mailla. Siemensato hietasavella oli 930 kg/ha ja
hiesusavella 1 000 kg/ha. Koepalstojen kylvösyvyydellä ei ollut suurta vaikutusta: 1, 2 ja 3 cm syvyydelle kylvetyistä palstoista saatiin 1 050, 1 150
ja 1 050 kg/ha siemensatoa, mutta koeviljely osoittaa 0,5-1 cm syvyyden
olevan paras. Maa on ennen kylvöä jyrättävä. Siemenmääränä käytettiin 3-5
kg/ha itäviä siemeniä. Tämä siemenmäärä kylvettiin niin, että viiteen kiloon
hyvää siementä sekoitettiin 15 kg siementä, joka oli tapettu lämpökäsittelyllä. Näin voitiin maahan kylvää tasaisesti siementä 20 kg/ha. Noin 180 kg/ha
typpilannoituksella saatiin siemensatoa 1 400-1 650 kg/ha.
Lupaavien viljelykokemuksien johdosta pyrittiin silloin selvittämään myös
unikonviljelyssä käytettävien rikkaruohontorjunta-aineiden käyttömahdollisuuksia (Erviö, 1981). Neljän vuoden aikana tehtyjen kokeiden tulosten mukaan 1,5
kg/ha pyridaattia yksin tai mekaanisen harauksen kanssa on käyttökelpoinen valmiste unikon rikkaruohontorjunnassa. Se ei ole Suomessa virallisesti hyväksytty
tehoaine unikon viljelyyn. Kokeiden yhteenvetona tutkijat totesivat jälleen, että
vaikka unikkoa voidaan viljellä Suomessa, sen satotulokset ja varmuus vaihtelevat epäedullisten sääolosuhteiden takia.

Tutkimustoiminta 1980 – 90-luvuilla
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tutkimuksesta on jo aikaisemmin saatu
myönteinen tulos Ruotsissa, jossa on
kehitetty jalostuksen tuloksena lähes alkaloiditon unikkolajike (’Soma’).
Unto Tulisalon (1981) mukaan
koeviljelykset todistivat sen, että satotasoa voidaan nostaa eikä viljelytekniikka
olisi ylivoimainen ongelma. Myös kasvinjalostus on tuottanut oopiuminvapaita lajikkeita. Siis lajin huonoa mainetta
voidaan parantaa ja sen joutumista huumekäyttöön voidaan välttää. Kuitenkin
ratkaisevin tekijä on unikonsiemenistä
saatavan öljyn määrä ja hinta, jonka on
oltava korkeampi kuin rypsiöljyn hinta.
Tähän päätyi Pietilä (1988), joka pohti
öljyunikon viljelymahdollisuuksia vaihtoehtokasvina.

Uudet kokeilut 1990-luvulla
Mausteunikon viljelyn vaihtoehtokasvina aloittivat uudelleen 1990-luvulla
kuminayritykset etsiessään lisää erikois-
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1980-luvulla eräs tutkijaryhmä otti uudelleen oopiumunikon koeviljelyyn ja
analysoi Helsinki-Kuopio-Oulu-Utsjoki välillä viljeltyjen, maailmalta saatujen oopiumunikkokantojen laatua. He totesivat, että kasvia pystytään viljelemään Suomessa, mutta sen kasvu ja alkaloidipitoisuudet vaihtelevat vaihtelevien ilmastotekijöiden takia (Wickström ym. 1982, 1984).
Oopiumunikon laitonta viljelyä ja huumeaineiden kauppaa vastaan on
taisteltu maailmassa erilaisilla keinoilla, mm. etsimällä korvaavia viljelylajeja.
Tähänastisten tulosten valossa Lähi-idän vuoristossa kasvava kaukasianunikko (Papaver bracteatum) on lupaavin. Kaukasianunikon alkaloidikoostumus
poikkeaa oopiumunikosta siinä, että kaukasianunikossa runsaammin esiintyvä
alkaloidi on tebaiini, ja tebaiinista voidaan helposti valmistaa lääketieteellisesti tärkeää kodeiinia. Itse oopiumissa on vain 1-2 % kodeiinia. Nykyaikana
lähes 90 % laillisesti tuotetusta morfiinista kuluu lääketeollisuudessa kodeiinin valmistukseen. Oopiumunikosta saadaan kodeiinia kolme kiloa hehtaarilta (Ojala, 1987, 1988, 1990).
Kaukasianunikkoa ja sen sukulaista, idänunikkoa (Papaver orientale)
viljellään usein koristekasveina. Suomessa ne ovat suurikukkaisimmat ja komeimmat koristekasveina viljellyt unikkolajit.
Turun yliopiston Biologian laitoksella tutkittiin oopiumunikon ja yllämainittujen muiden unikkolajien sukulaisuussuhteita. Alkaloidikemian, sytologisten ja risteytyskokeiden tavoite on oopiumunikolle vaihtoehtoisen unikkomuodon löytäminen (Pyysalo ja ym., 1988; Ojala ja ym., 1990). Samanlaisesta

Pahamaineinen oopiumunikko on kaunis puutarhakukka, jolle Suomen lyhyt
kasvukausi ei tahdo riittää.
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kasveja. Yhteistyössä Arctic
Taste Oy:n kanssa Helsingin
yliopiston Kasvinviljelylaitoksella Greeger Nyström (1997)
valmisteli gradunsa, jossa hän
on kokeillut oopiumvapaata
’Libra’-lajiketta ja hollantilaista
’Marianne’-lajiketta.
Koesarjassa satotaso on jäänyt
kuitenkin matalaksi 80 ja 760
kg/ha välille. Pitkästä kasvukaudesta johtuen unikon viljely on sijoitettava kuitenkin
Etelä Suomeen.
Trans Farm Oy on kasvattanut mausteunikkoa parinkymmenen sopimustilan kanssa jopa 100 hehtaarin alalla.
(Lehtonen, 1995). Viljelyssä
oli vain ’Libra’-lajiketta. Viljelystä saadut kokemukset olivat melko myönteisiä, satotaso oli 400 ja 1400 kg/ha välillä, mutta tuotannon kohtalon
ratkaisee sadon myyntihinta,
joka riippuu markkinahinnasta
maailmalla. Tullitilastosta näkyy, että maailmalta tulee Suomeen mausteunikon siementä
melko halvalla. Maahan tuotiin 178 tonnia unikonsiemeniä 257 000 eurolla, ja keskihinta oli siis 1.44 euroa/kg.
Tähänastisesta katsauksesta on käynyt ilmi, että unikko on viljelyteknisesti melko
vaatelias kasvi, sen viljelyssä
ilmastolliset riskitekijät ovat
suuret ja sadon määrä on hyvin vaihteleva. Suomi on siis
maantieteellisesti unikonviljelyn pohjoisrajalla. Hyvissä
olosuhteissa sen tuleentuminen onnistuu, mutta laajamittaisessa viljelyssä oleva epävarmuus on suuri este viljelyn
vakiintumiselle. Mutta viljely
pienemmässä mittakaavassa,
ihanteellisissa olosuhteissa voi
onnistua kuten seuraavat koetulokset osoittavat.

Taulukko 1. Unikko lajikkeiden kotien ominaisuudet. Mikkeli,
1994-1995.
Lajikkeen
nimi
) Tavallinen
2) "Egri Òriás"
) "Waldvierter"
) "Daneborg"
5) No. 26
6) No. 26
7) "Soma"
8) "Libra"

K.a.

Kota kpl/kasvi
alkuperä 1994 (n=6)
x (alin-ylin)
Unkari
,8 (2-8)
Unkari
6,2 (-)
Itävalta
, (2-)
Tanska
7,6 (-)
Unkari
6,5 (-)
Unkari
9,7 (2-2)
Ruotsi
5, (-8)
Ruotsi
- -

Kotien koko
1995 (n=12)
leveys cm x pituus cm
x (alin-ylin) 1994 (n=10) 1995 (n=20)
5,5 (2-)
8. x .9
6.6 x .
2,9 (-5)
7.7 x .
7.2 x .
7,5 (-)
.2 x .
. x .6
7, (-)
. x 2.9
.9 x .
,6 (2-6)
. x 2.7
.5 x 2.7
6, (2-2)
5.2 x .6
.5 x .
6,8 (-)
.8 x .
. x .
6,9 (-0)
.5 x .0

Taulukko 2. Unikko lajikkeiden siementen ominaisuudet.
Mikkeli, 1994-1995.
Lajikkeen
nimi
) Tavallinen
2) "Egri Òriás"
) "Waldvierter"
) "Daneborg"
5) No. 26
6) No. 26
7) "Soma"
8) "Libra"
Keskiarvo

alkuperä
Unkari
Unkari
Itävalta
Tanska
Unkari
Unkari
Ruotsi
Ruotsi

Siemensato g/kota
1994 (n=10) 1995 (n=20) Keskiarvo
x
±s
x
±s
5,00 , 5,7 ,67 5,35
,60 2,08 ,90 ,8 4,25
2,7 0,6 , ,26 3,06
2,0 0,8 ,5 0,58 1,75
,20 0,5 ,0 0,69 2,15
,22 0,85 ,65 ,9 3,91
2,59 0,87 5,25 0,97 3,89
,0 ,00 4,30
2,90
4,08
3,58

Siementen
itävyys %
1994 1995
96
90
9
9
92
89
6
92
6
9
98
97
97
9
97
84
93

tsp g
1994
0,68
0,68
0,50
0,6
0,52
0,68
0,56
0,57

1995
0,7
0,69
0,5
0,0
0,50
0,65
0,65
0,65
0,60

Viljelykokeet Mikkelissä 1994 – 1995
Oma viljelytoiminta
Oman viljelytoiminnan tarkoituksena oli ainoastaan perheen perinteisten mausteiden
saannin turvaaminen omasta kasvimaasta. Unikkoleivonnainen on yhtä tunnettu ja suosittu meillä Unkarissa kuin Runebergintorttu täällä Suomessa.
Vuosina 1989-1993 Puumalassa ja Mikkelissä viljelin omalta isältäni saatua tavallista unikkolajiketta. Kotitarveviljely osoitti, että tällä korkeudella melkein joka vuosi saatiin
hyvänlaatuinen siemensato. 30-50 m² alalta hehtaarille laskettu sato vaihteli 800-1 510 kg/
ha, ja siementen itävyys oli hyvä, 81–97 %. Tuleentuneet siemenkodat korjattiin syyskuun
alussa käsin ja kuivattiin autotallissa. Tällä tavalla saatiin hyvänlaatuista, metallinsinistä siementä. Siementen laatu oli kuuden vuoden aikana ainoastaan kerran huono, koska v. 1993
kasvupaikaksi valittu lohko oli melko kylmä. Onnistunut kotitarveviljely on inspiroinut
säännöllisempiin viljelykokeisiin, joiden tarkoituksena oli testata erilaisia lajikkeita Mikkelin korkeudella.
Lajikkeiden vertailu v. 1994–1995
Kokeet suoritettiin vuosina 1994–95 Etelä-Savon koeaseman yrttitarhassa, lämpimällä länsirinteellä, aidatulla alueella. Kylvöajat olivat mahdollisimman varhaisia: 13.5.1994 ja 28.5
1995. Viljelykokeissa oli neljä unkarilaista, joista kaksi oli uusia numerolajikkeita, kaksi oopiumvapaata ruotsalaista, yksi itävaltalainen ja yksi tanskalainen lajike. Koe oli havaintokoe,
kahdessa kerranteessa, riviin kylvettynä, ruudun pituus oli 3 metriä. Riviväli oli 80 cm ja
kasvit harvennettiin sirkkalehtivaiheessa 10 cm:n välein. Lannoitus oli v. 1994 NPK 51-70126 kg/ha ja v. 1995 79-49-100 kg/ha. Itävyyskokeet suoritettiin 2 kk korjuun jälkeen. Syk-
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Taulukko . Unikkolajikkeiden alkuperä ja kukkien ominaisuudet v. 996
No
lajike
2/99 Egri orias
7/99 Soma
8/995 Libro
/99 Daneborg
/996 Danish Flag
9/996 Maatiainen 270/a
0/996 Maatiainen 270/b
/996 Maatiainen 270/c
2/996 Maatiainen 270/d
/996 Hens & Chickens

Alkuperä
Unkari
Ruotsi
Ruotsi
Tanska
Ruotsi (Impecta)
Suomi, Miehikkälä
Suomi, Puolanka, Vihti
Suomi, Ylimaa, Parkano
Suomi,Puolanka
Thompson & Morgan

Kukkien ominaisuudet
vaaleanpunainen tai lila keskusta, yksinkertainen
valkoinen, lila keskusta, yksinkertainen
"
Punainen, sahalaitainen , keskusta valkoinen
”
tumman viinipunainen, kerrottu
lilahtavan vaaleanpunainen, yksinkertainen
väriseos, yksinkertainen
"Florists Poppy" ,väriseos, yksinkertainen
hauskanäköinen, paljon pieniä kotia

Taulukko 4. Unikkolajikkeiden kasvuominaisuudet v. 2006
Lajike

Korkeus Kotien määrä Kodan koko (cm)

Egri orias
Soma
Libro
Daneborg
Danish Flag
Maatiainen a
Maatiainen b
Maatiainen c
Maatiainen d
Hens & Chickens

cm

08
0
06
02
0
8
79

0

kpl/kasvi
2.9
.2
.6
.
6.2
.
.
.
7.
.

leveys x korkeus
. x 5.2
2.9 x .
. x .5
. x .
2.8 x .0
. x .8
.9 x 2.
2.5 x .5
.2 x .0
. x .9

Kodan muoto

Kota
suljettu /
auki
S
S
S
A
A
S
A
S
A
S

pitkulainen (soikea, pyöreä)
puikea (soikea)
soikea (pyöreä)
litteän pyöreä
pyöreä
soikea (pyöreä)
pyöreä (pitkänpyöreä)
soikea (pitkulainen)
litteän pitkä, pyöreä
puikea, herttamainen,'*

* hauska, epämuodostuminen

Taulukko 5.. Unikkolajikkeiden siemensadon ominaisuudet v. 1996

Lajike

Siemensato
g/kota
Egri orias
5.5
Soma
.6
Libro
.9
Daneborg
.6
Danish Flag
.7
Maatiainen a
.6
Maatiainen b
.0
Maatiainen c
.
Maatiainen d
2.5
Hens & Chickens .6

g/kasvi
.9
0.5
7.9
2.9
0.7
5.
.
.5
2.
8.7

TSP
g
0.65
0.60
0.600
0.65
0.70

Väri
metallisininen
metallisininen
metallisininen
ruskea
ruskea

0.600 ruskea

Siementen
itävyys (%)
korjuuajoissa
12.9.
99
00
99
00
96

21.9.
75
95
99
7

27.9.




5.10
2
2

2
2
0

99

0.55 harmaa, ruskea

96

50
9

0


Taulukko 6. Unikkolajikkeiden kasvukauden pituus Mikkelissä vv. 1991-1996.
Kylvöaika
.5
.5
.5
29.5
6.5

Korjuuaika
5 -0. 9
ei kypsynyt
.9 - 7.9.
0.0
2 - 27.9

Kasvukauden pituus (vrk)
-9
-28

9 - 

29

Itävyys %
97
0
6 - 97
89 - 97
 - 00
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Vuosi
99
99
99
995
996

syllä mitattiin kasvien korkeus, laskettiin siemenkotien määrä
/ kasvi, mitattiin siemenkotien koko ja punnittiin siementen
paino. Kypsiä siemenkotia korjattiin v. 1994 1. – 17.9. aikana.
Vuonna 1995 korjattiin kerralla kaikki siemenkodat lokakuun
10. päivänä. Tulokset ovat taulukossa 1. ja 2.
Kasvukauden pituus oli v. 1994 126 vrk ja v. 2005 134
vrk, siksi v. 1995 siemensadon määrä ja itävyys olivat parempia kuin v. 1994.
Kasveissa kehittyneiden siemenkotien määrä vaihteli suuresti ja epäjohdonmukaisesti. Siemenkotien koossa oli selvä
ero: kahden ensimmäisen unkarilaisen lajikkeen siemenkodat
olivat suurimmat. Niiden leveys ja pituus olivat molempina
vuosina n. kaksi kertaa suurempia kuin muiden lajikkeiden
siemenkodat. Myös siemensato ja tuhannen siemenen paino
oli suurempi kuin muilla lajikkeilla. Kaksi ruotsalaista lajiketta oli seuraavaksi suurisatoisempia ja siementen laatu ja
tuleentuminen oli hyvä.
Lajikkeista selvästi erottui tanskalainen ’Daneborg’.
Vaikka sen siemensadon määrä ja tuhannen siemenen paino
olivat pieniä ja itävyys heikko, lajike oli erittäin koristeellinen. Kun kaikkien muiden lajikkeiden terälehtien väri oli
vaalea lila ja valkoinen, ’Daneborg’ oli erikoinen, näyttävä,
voimakkaan punainen ja kukat muistuttivat hieman ”punkkarien” tulipunaisia päitä.

Lajikkeiden vertailu v. 2006
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Kokeen tarkoitus oli toistaa edellisissä kokeissa parhaaksi
osoittautuneiden neljän lajikkeen viljely ja myös kasvattaa
uusia, koristeellisia lajikkeita. Uudet lajikkeet olivat ”Danish
Flag” (joka on osoittautunut edellisen vuoden ”Daneborg”lajikkeeksi), ’Hens and Chickens ’ ja myös neljä tarhaidänunikon vanhaa maatiaiskantaa (Taulukko 3 ja 4).
Kylvö suoritettiin niin aikaisin kuin se oli mahdollista
(16. toukokuuta) ja työn loppuvaiheessa saatiin kunnon takatalvi lumipyryineen. Lannoitus oli PY-2 800 kg/ha ( NPK=
56-40-120 kg/ha), ja lisäksi annettiin kesäkuussa 27.5 kg/ha
N (Oulun salpietari). Ruutujen pituus oli 4 m rivissä, riviväli
oli 80 cm, kerranteita 2. Itämisen jälkeen kasvit harvennettiin
15 cm:n välein. Unikonviljelyssä harvennus on erittäin tärkeää, koska tiheässä kasvustossa ei pysty kehittymään kunnon
siemenkotia. Syksy oli melko kostea ja siksi siemenkodat
korjattiin jaksoittain, sitä mukaa kun ne kypsyivät. Satoa korjattiin 12.9. - 10.10. Sadon kypsyminen pitkän ajan kuluessa
vaikeuttaa mahdollista konekorjuuta (Taulukko 5).
Hyvin matalia olivat Maatiainen b ja c kannat (80 cm). Näyttäviä ja kookkaita olivat unkarilainen Egri Orias (Egerin jättiläinen) ja Maatiaisen d-kanta. Korkea oli myös tanskalainen
’Daneborg’ (100 -110 cm).
Lajikkeista aikaisin kukkivat Maatiaisen b- ja c- kannat
(kasvukausi 79-81 vrk). Myöhäisiä olivat Maatiaisen d-kanta
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ja unkarilaiset isokokoiset lajikkeet (108-113 vrk). Maatiaisen
c-kannan siemenet eivät tuleentuneet lainkaan ja kantojen aja d-siemenet tuleentuivat heikosti.
Siemenkotien koko ja muoto oli hyvin vaihteleva, ja se
antaa hyvät valintamahdollisuudet koristetarkoituksiin. ”Hens
& Chicken”-lajikkeen ulkonäkö oli hauska ja nimensä mukainen, mutta kaikki eivät olleet ihastuneita kiinnitarttuviin, pieniin ja kehittymättömiin siemenkotiin. Siemenkeruun osalta
tärkeä ominaisuus oli siemenkotien avoimuus kodan suulla
(Taulukko 4). Jos siemenkota on kovin avoin yläosastaan, siemenet varisevat helposti.
Niiden siemenkotien siemenet, jotka korjattiin aikaisemmin, syyskuun 12. ja 21. päivinä olivat melko hyvin tuleentuneita ja itävyys oli 71-100 %. Myöhemmistä korjuista siementen laatu oli heikko, itävyysprosentti oli 0-50 %. Yllätys
oli ’Hens & Chicken’-lajikkeen hyvälaatuinen siemen

Yhteenveto
Kolmen vuoden kokemusten perusteella voidaan todeta, että
aikaisemmat tutkijoiden ja viljelijöiden samat tulokset pitivät
paikkansa. Täällä ollaan melko pohjoisessa ja unikonviljely
on ilmastollisesti riskialtista puuhaa. Viiden vuoden koehavaintojen mukaan Mikkelin korkeudella kasvukauden pituus
oli 110-130 vrk välillä ja se on pitkä. (Taulukko 6). Lämpimän
syksyn aikana siemenet tuleentuvat, mutta kostean syysilman
takia siemenkotien jälkikuivatus on tarpeen. Tämä on koneellisen korjuun tärkein este, eli korjattava kasvimassa ei ole riittävän kuivaa koneelliseen puintiin.
Mutta kun ilmasto muuttuu ja kasvukausi hieman pitenee, voidaan luottavaisella mielellä kokeilla uusia unikkolajikkeita. Vanhojen maatiaiskantojen kukkaloiston vieressä
voidaan myös kasvattaa mausteeksi tarkoitettuja, riskittömiä,
oopiumivapaita lajikkeita, ja oma unikonsiemensato tarjoaa
uusia makuelämyksiäkin juhlapöydän antimiin.
Bertalan Galambosi

K

ansainvälinen siemenpäivä 26.5.

l International Seeds Day (ISD), eli kansainvälistä siemenpäivää
vietetään ympäri maailman tarkoituksena nostaa paikalliseen julkisuuteen vakavat uhat koskien patenttisiemeniä, GMO-viljelyä, globaalia agribisnestä ja irakilaista lakia nimeltä Order 81. Lisäksi informoidaan perinnelajikkeiden ja -siementen merkityksestä ja kannustetaan viljelijöitä
sekä puutarhureita käyttämään ja jalostamaan omia siemenkantoja.

l Amerikkalaisten säätämä laki Order 81 Irakissa antaa täyden
vallan USA:n agribisnes-yrityksille kuten Monsantolle kontrolloida Irakin
siementen tulevaisuutta ja maanviljelyä. Laki tekee laittomaksi omien
perinteisten siemenlajikkeiden käyttämisen ja siten pakottaa irakilaiset
viljelijät ostamaan siemenet amerikkalaisilta suuryrityksiltä.
l Omia siemeniä on käytetty ja jalostettu läpi ihmiskunnan historian. Niiden käyttö on mahdollistanut monipuolisten kestävien paikallisiin oloihin sopeutuneiden lajikkeiden syntymisen. Meidän elantomme
on riippuvainen siemenistä, ja siten niiden hallinta tulisi olla meillä eikä
suuryrityksillä tai valtioilla.
l Vandana Shiva on tullut yhdeksi keskushenkilöksi taistelussa perinnelajien ja vapaan siementen käytön puolesta suuryrityksiä vastaan Intiassa ja myös muualla maailmassa. He ovat elvyttäneet traditionaalisen
polykulttuuriviljelyn eloon organisoituneen verkoston avulla, säilyttävät
maatiaisia, jalostavat niitä ja levittävät tietoa eteenpäin.
l Verkostoa vastaa meillä eniten Maatiainen ry, jonka toiminta ei ole
yhtä radikaalia ja aktiivista johtuen siitä, että meillä tilanne ei (vielä?) ole
kiristynyt samaan vakavuuteen patentoinnin ja gmo-lajikkeiden kanssa
kuin Intiassa. Huomatkaa että emme ole yhtään enemmän ulkopuolella
(=yläpuolella) tästä asiasta kuin intialaisetkaan!
l
l

Toiminta: Ei kun omat siemenkannat elämään!

Kansainvälisestä siemenpäivästä voitaisiin tehdä kansalaisjärjestöjen yhteinen tempaus vuosittain. Kaiken ikävän lisäksi voisi olla positiivisuutta eli kotijalostusoppaat ja -neuvonta, siementen ja kasvien myynti/
vaihto, viljelyoppaat ja muu sellainen. Maatiainen ry voisi olla tässä keskeinen toimija kuten vastaavat liikkeet ovat muualla maailmassa, ehdottaa yllä
olevan tiedon meille välittänyt Toni Tanskanen.

l Kiinnostunut Kansainvälisen siemenpäivän järjestämisestä?
Ilm. ossi@kulma.net
Aiheeseen liittyviä linkkejä:
l luomuvegaani-help@listat.kulma.net
l http://www.grain.org/briefings/?id=217 (Order 81, Artikkeli: The Soils
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Tribunal, ( Brussells , Belgium )
Grain International, http://www.
grain.org , (Bercelona, Spain)
l The Green Party of the United States, http://www.gp.org,
DC, USA
l Dr. Vandana Shiva, http://
www.navdanya.org, ( New
Delhi , India )
l Wafaa’ Al-Natheema,
http://zennobia.blogspot.com ,
(MA, USA )
l Brian John, http://www.gmfreecymru.org, ( Wales , UK )
l Andrew Bosworth, Ph.D.,
www.biotechempire.com, (
Okinawa , Japan)
l Dirk Adriaensens, SOS Iraq,
( Brussells , Belgium )
Dr. Maha Alsakban, http://
www.nwciraq.org, ( Diwaniya,
Iraq )
l Dr. Souad Naji Al-Azzawi,
BRussells Tribunal, (Baghdad,
Iraq)
l Yasir Allawi, http://
www.dental-tribune.com,
(Dubai,UAE)
l Kirja: Carol Deppe:

Vegetable Varieties: The
Gardener’s and Farmers Guide to Plant Breeding and
SeedSaving”. http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/
breed_your_own_vegetable_
varieties:paperback/reviews
l Hyvä ostokauppa Iso-

Britanniassa: http://www.
bookdepository.co.uk/
book/9781890132729/BreedYour-Own-Vegetable-Varieties
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of War (Irakin ja Afganistanin oman siemenen käytön laittomaksi teosta!)
l http://www.youtube.com/watch?v=I-B1yU278zk (Vandana Shivan
viesti Irakin viljelijöille)
l Navdanya, http://www.navdanya.org , ( New Delhi , India ) Institute
of Science in Society,
l http://www.i-sis.org.uk, ( London , UK )

l Brussells Tribunal, BRussells

Pikku paloja
Tutki tarkkaan luontoa, niin ymmärrät
kaiken paremmin.
- Albert Einstein

Ruokakriisiä ei auteta hätäapuviljalla
vaan paikallista viljelyä tukemalla
Kumpi on pahempi maailmaa myllertävä kriisi:
luotto- vai ruokakriisi? Teollistuneen maailman
huolesta ja huomiosta päätellen ensimmäinen: se
hidastaa harmittavasti erityisesti teollisuusmaiden kasvua. Jälkimmäinen sen sijaan on – Maailman elintarvikejärjestön luonnehdintaa lainaten
– kuin hiljainen tsunami, joka pyyhkäisee sata
miljoonaa ihmistä kohti nälänhätää, mutta aivan
muualla kuin länsimaissa.
Juuri nyt tilanne maailman kaikkein köyhimmillä alueilla on se, että viljelijät joutuvat
myymään huomisen turvansa – eläimensä ja
työkalunsa – saadakseen ruokaa. Paremmin kuin
hätäapuna Amerikasta tuodut viljasäkit heidän
tilaansa helpottaisi, jos heitä autettaisiin tuottamaan ruokaa omilla pelloillaan. Jos he siis saisivat vaikka vesipumpun ja lannoitteita, he voisivat
pitää lehmänsä ja auransa.
Valmiin hätäapuviljasäkin saapuminen voi
olla jopa turmiollista: se ajaa paikallisen tuotannon
hintaa alas ja koituu viljelijän tappioksi.
Elintarvikkeiden hintojen nousu ohjaa amerikkalaista viljelijää lisäämään tuotantoaan, ja
hän pystyy hyötymään. Kehitysmaan viljelijä ei
tähän pysty: hänellä on harvoin mahdollisuutta
kasvattaa peltotilkkuaan tai sen tuottavuutta. Lisäksi suurin osa tuotosta menee perheen omaan
suuhun – olipa se sitten maailmanmarkkinoiden
silmissä kallista tai halpaa ruokaa.
(Helsingin Sanomat 6.5.2008)
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Rautatiet perinnemaisemien asialla
VR on lahjoittanut 70 000 € Suomen Luonnonsuojeluliitolle perinnemaisemien hoitoon ja entisöintiin. Rahamäärä kerättiin syyskuussa 2008
myytyjen pitkänmatkan rautatielippujen tuotosta siten, että hankkeeseen varattiin 5 senttiä
jokaisesta myydystä matkalipusta. Syyskuussa
myytiin noin miljoona kaukojunien matkalippua. VR on kiinnostunut perinnemaisemien hoidosta, koska monet vanhat rautatieasemat ympäristöineen ovat sellaisia. Hanketta aiotaan jatkaa
vuonna 2009.

Viherympäristöt parantavat ikäihmisten
hyvinvointia
Hyvinvointipalvelujen jatkuva alasajo ja perusturvan heikentyminen vaarantavat kansalaisten hyvinvoinnin. Hyvinvointia
ylläpitävät uudet näkemykset ovat tässä tilanteessa tervetulleita, varsinkin sellaiset, jotka eivät rasita valtion ja kuntien
taloutta.
Toimintakyky on keskeinen osa ikääntyvien hyvinvointia.
Toimintakykyyn vaikuttavat oleellisesti ympäristötekijät. Huonot
liikennejärjestelyt, heikko katuvalaistus ja palveluiden vähäinen
määrä asuinalueella ovat esimerkkejä toimintakykyyn negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä.
Vaikka ympäristön merkitys ikääntyneiden toimintakykyyn
on tiedostettu, viherympäristön ja luonnon merkitys ikääntyneiden hyvinvointiin ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota
valtion ja kuntien päätöksenteossa.
Viherympäristö eli kaupunkimetsät sekä rakennetut puistot ja pihat tarjoavat kaupunkilaisille ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia, maisemallisia elämyksiä ja suojaa esimerkiksi
ilmansaasteita vastaan. Viherympäristöllä on merkitys ihmisen
henkiseen hyvinvointiin. Ulkoilu viherympäristössä tuottaa
iloa ja parantaa mielialaa. Jopa yksittäisten kasvien kasvun ja
kehityksen seuraamisella on todettu olevan suuri merkitys mielihyvän tuottajina.
Viheralueiden laatua voitaisiin parantaa hyvinkin yksinkertaisin keinoin. Voitaisiin myös lisätä lähi-viheralueiden eli lähinnä taloyhtiöiden hallinnoimien pihojen laatua ja kunnostamista.
Viherympäristön tulisi olla varsinkin kaupunkialueilla jatkuvan
kehittämisen keskiössä, koska se on hyvin kustannustehokas
tapa ylläpitää ja parantaa ihmisten hyvinvointia.
(Tommi Sulander – Markus Holopainen. Helsingin Sanomat 4.9.2008)

Ruotsin tunturilehmille löytyi Louelta
hyvä kotinavetta
Seitsemän ruotsalaista tunturilehmää on saanut uuden kodin
Lappian Louen toimipaikasta alkuviikosta. Kuukausi sitten
saapuneet lehmät ovat olleet tähän asti tiukassa karanteenissa,
jonka aikana niistä otettiin verikokeita sekä niitä pestiin kaksi
kertaa virusten varalta. Ulkoloiset häädettiin puolestaan lääkkeellä. Lehmät päätyivät Lappian Louen toimipaikkaan, kun
niiden entiset omistajat Mirja ja Hans Hjalmarsson päättivät
luopua lehmistä syyskuussa Ruotsin Dyrvallenissa. Kohtalonkellot ehtivät jo hetken soida lehmille teurasauton tuntuessa ainoalta vaihtoehdolta, kun uutta navettaa ei tahtonut
löytyä. Lehmien hengenpelastajana toimi kuitenkin Suomen
Opetushallitus! Kotieläintuotannon opettaja Ritva Karppinen
kiitteleekin, että Opetushallitus pelasti toiminnallaan lehmien
arvokkaan geeniperimän.
(Pohjolan Sanomat 18.3.2009, kirjoittaja Pirjo Hedman, lähde Ritva Karppinen)

Koonnut Aune Kämäräinen

32

Maatiaisen matka
Runebergin puutarha, Mustilan arboretum ja Kotkan
seudun puistoja ja puutarhoja, akvaariotalo Maretarium
sekä Labbyn luomutila
Maatiaisen kotimaanmatka järjestetään 1.-2. elokuuta viikonloppuna. Lähdemme Helsingistä ja luvassa
on ainutlaatuisen upeita kohteita. Porvoossa käydään
Runebergin kotimuseossa ja puutarhassa, jossa
kasveja kasvatti kansallisrunoilijan puoliso Fredrika
Runeberg. Puutarha on harvoja säilyneitä historiallisia suomalaisia kaupunkipuutarhoja. Katsomme
myös Porvoonjoen rantojen uusia istutuksia.

u Yrttipuutarha Redutissa on noin 100 erilaista

u Maankuulun Mustilan arboretumin perusti val-

u Labbyn kartanon historialliseen tilaan kuuluu

yrtti- ja maustekasvia. Aurinkoisina päivinä yrttitarhassa on runsaasti perhosia. Vedenalaiseen
suomalaiseen maisemaan tutustumme ainutlaatuisessa akvaariotalo Maretariumissa, jossa on
22 erikokoista akvaariota ja niissä yli 50 erilaista
kalalajia. Syvin akvaarioista on seitsemän metriä.
Lounastamme Kotkan seudulla.

tioneuvos A.F. Tigerstedt 1902. Puulajipuiston alue
on 120 ha. Arboretum on Pohjois-Euroopan merkittävin metsäpuisto. Alue on todellinen geenipankki,
jossa voit tutustua tavanomaisen metsä- ja puistoluonnon lisäksi satoihin harvinaisuuksiin. Luvassa
on mielenkiintoisia tarinoita ja tietoa alueen puista,
pensaista ja alppiruusuista. Opas on emeritusprofessori Peter Tigerstedt. Mustilan myymälöistä voi
ostaa taimia ja siemeniä sekä kotimaisia laatuviinejä, lahjatavaroita ja elintarvikkeita. Mustila valmistaa
itse viinit, ja saatavilla on korkealaatuisia valko-,
puna- ja roseeviinejä sekä liköörejä, kaikki kotimaisista raaka-aineista. Lounastamme Mustilassa. Illaksi saavumme Kotkaan, jossa yövymme kesähotelli
Katarinassa.

vanhoja arvokkaita rakennuksia. Biodynaamisesti viljelty Demeter-tila on 130 ha, josta 40 ha on
perinnebiotooppeja. Kotimatkalla käymme Labbyn
kartanon tilakaupassa ostoksilla. Tuotevalikoima
on hyvin monipuolinen ja tuotteet ovat biodynaamisia tai luomua. Labby on tunnettu omista laadukkaista taimista ja yrttiseoksistaan. Voimme
varata etukäteen ajankohtaisia tuoreita kasviksia,
marjoja, yrttejä ja hedelmiä sisältävän vegeboksin tai biodynaamista lihaa ja kananmunia sekä
täysjyväleipää. Ohjeet tilaamiseen saatte matkakirjeessä.

u Matkan hinta on 150 €. Siihen kuuluu oma bus-

si, yöpyminen, aamupala, kaksi lounasta ja sisäänpääsyjä useisiin kohteisiin, opastuksia ja matkanjohtajan palvelut. Lisätietoja www.maatiainen.fi tai
Anne Paalo 050 570 6105 anne.paalo@kolumbus.
fi. Matkalle on vielä tilaa muutamia paikkoja. Myös
Maatiaisen toimistosta voi kysellä matkasta 09 477
5331 ja toimisto@maatiainen.fi.

u Kotka on panostanut paljon alueen puistoihin ja

puutarhoihin ja niistä on tullut suosittuja matkailukohteita. Sunnuntaina kohteina ovat Kotkan 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. Puisto on kaunis kaikkina vuodenaikoina kivirakennelmien ja valaistuksen ansiosta. Upeassa
kalliovesiputouksessa kiertää merivesi.

Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan matka on täynnä!
(Peruutuspaikkoja voi kysyä toimistosta tai Annelta)

Hillerødin pohjoismaisen kasviseminaarin paperit netissä
tivities/Hilleroed-2008/Plants-that-tell-stories-thecultural-heritage-of-plant-genetic-resources
Tiedon maatiaisille lähetti työryhmä
Anders Borgen, Irene Hellvik, Lars Landbo, Lila
Towle, Morten Rasmussen, ja Louise Windfeldt.
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Seminaarin “Plants That Tell Stories” (Hillerød,
Tanska, marraskuu 2008) osanottajille ja kaikille
asioista kiinnostuneille tiedoksi, että seminaarin
aineisto (abstraktit, linkit, partnerien haut jne) on
katseltavissa netissä osoitteessa: http://www.
nordgen.org/index.php/en/Vaexter/Innehaall/Ac-

Tapahtumia
Ulla-mummon yrttiklinikka
Varkaus, Koivikkopuisto (Taulumäen torin vieressä)
8.-14.6.2009
Ke 10.6.2009 klo 10.00–14.00
To 11.6.2009 klo 10.00–14.00

Turun seudun paikallisryhmä järjestää
(Myös muualta tulevat ovat tervetulleita!)

u

Ulla-mummon yrttiklinikalla tutustutaan vuoden 2009
yrtteihin puna-apilaan ja valkoapilaan sekä vuoden 2009
marjaan lakkaan eli hillaan eli suomuuraimeen.
u Järvikylä on lahjoittanut runsaasti yrttejä tutustumista ja
maistelua varten.
u Tule kyselemään, katselemaan, nuuskimaan luonnon
tuoksuja ja maistamaan yrttejä. Muistathan, että yrttiklinikalle ovat tervetulleita myös isovanhemmat.
u Toteutus tietokirjailija, keruutuoteneuvoja Ulla Lehtonen ja keruutuoteneuvoja Sonja Haapakoski. Ympäristönsuojelupäällikkö Karita Krooks auttaa tunnistamaan
kävijöitten mukanaan tuomia kasveja.
u Vapaa pääsy.
u Järj. Varkauden Luonnonystävät ry, Varkauden ympäristönsuojelutoimisto ja kulttuuritoimisto
www.vekara-varkaus.fi

Perennojen lisäyskurssin
lauantaina 9.5.2009 klo 13 -16
u

Ohjelmassa: Perennojen jakaminen, verso-, tyvi- ja juuripistokkaista lisääminen, siemenlisäys, kylmäkäsittely, kylvö, kouliminen.
u Ennakkoilmoittautuminen 7. 5. mennessä puh 040
5128 327 tai kukkivaniitty@luukku.com Kurssin hinta on 10
euroa. Kahvit ja pari jako/pistokastainta kuuluvat hintaan.
Paikalla on myös mahdollisuus ostaa perinneperennojen
taimia ja siemeniä.
u Kurssipaikan sijainti: Turuntie 500, Koski TL, Pirkko
Kukkolan luona. Turku-Hämeenlinna - tien (10 - tien) varrella, aivan tien vieressä. Koski - Mellilä - risteyksestä 300 m.
Turkuun päin. Turusta on n. 50 km ja Forssasta n. 30 km.
Tien vieressä kyltti “Perennataimimyynti”.

Kesäpäivä Päivölässä
Maatiainen järjestää lauantaina 27.6.2009 ruusujen ja
vanhojen perennojen päivän Vihdin Nummelassa Päivölän virkistyskodissa, joka on kauniin Hiidenveden ja
harjumaiseman kosketuskohdassa. Päivölä on paitsi ympäristöltään upea, myös kulttuurisesti ainutlaatuinen, sillä
siellä ovat viettäneet kesiään monet tunnetut taiteilijat ja
kirjailijat.
u Oppaina ja luennoitsijoina toimivat tunnetut puutarhahenkilöt Pentti Alanko, Peter Joy ja Pirkko Kahila.
u Ilmoittautuminen Maatiaisen toimistoon mahdollisimman pian, viimeistään 5.6.
u Tapahtuman maksu on 45€ / osallistuja. Maksun tulee olla maksettuna 15.6.09 mennessä tilille Aktia 405500114419. Hintaan sisältyvät ruokailu ja kaksi kahvittelua.
Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.
u Ohjelmassa on
l tutustuminen Päivölän historiaan ja ympäristöön
l pieniä luentoja ruusuista ja perennoista
l kierros ruusunjalostuskentällä (2 ha), jossa on myös perennoja ja niitty
l kasvi- ja maisemaretki Nummelanharjulle ja Kokkokalliolle
l mahdollisuus uimiseen
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Maatiaisen kevättaimipäivä
perjantaina 22.5.2009 klo 12-18
Stenbäckinkatu 8, Helsinki
Tule tekemään löytöjä Maatiaisen perinteiseen taimitapahtumaan perjantaina 22. toukokuuta kello 12-18. Tapahtuma on
tuttuun tapaan Maatiaisen toimiston läheisyydessä, saman
talon rauhallisella takapihalla (käynti porttikongista).
u Taimivalikoima on runsas ja päivän kuluessa vaihtuva.
Varmoja peruskasveja pihanrakentajille, yllätyksiä ja löytöjä kasvibongareille. Meiltä saa myös kotimaisia siemeniä
– kestäviä vanhanajan perennoja ja luonnonkasveja.
u Taimipäivillä on mahdollisuus vaihtaa taimia periaatteella ”tuo tullessas, vie mennessäs”. Kun tuot meille
taimia, ruukuta ne ja varusta nimilapuilla. Jos laji on epäselvä, ei hätää, me selvitämme.
u Erikoismyyntinä tarhakurjenmiekkojen taimia (ei taimivaihtoa).
u Päivän aikana paikalla on useita Maatiaisen asiantuntijoita neuvomassa kasveja koskevissa kysymyksissä.
u Toimistolla on mahdollisuus yhteisen pöydän äärellä
nauttia kahvia ja teetä ja napostella purtavaa, suolaista ja
makeaa, pientä maksua vastaan.

u

Tarkempia tietoja saa toimistolta, Maija Manninen
p. 09-4775331 ja sähköpostilla toimisto@maatiainen.fi
Päivölän virkistyskodin numero on 09-2222 320.

Olet sydämellisesti tervetullut!
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Tapahtumia
Tule tutustumaan vuoden
perinnemaisemaan
keskiviikkona 22.7. alkaen klo 13!
Kaikki maatiaiset ja muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita
tutustumaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Linnansaaren
torppaan ja sen ympäristöön Linnansaaren kansallispuistossa, joka sijaitsee keskellä Suur-Saimaaseen kuuluvaa
Haukivettä.
u Metsähallituksen edustaja on paikalla esittelemässä
perinnetilaa.
u Vuoden Perinnemaisema -kunniakirja luovutetaan torpan rappusilla.
u Pihapiirissä ovat niittotyöt käynnissä perinteisin työmenetelmin.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä Maatiaisen toimistoon
puhelimitse tai sähköpostitse, jotta venekuljetuksesta
mantereelta Linnansaareen voidaan sopia. Vuorovene
Oravista lähtee klo 9.30 ja 12.30. Venematkan yhdensuuntainen hinta on 8,50 €/aikuinen.
u Saarella on useita luontopolkuja ja mahdollisuus yöpyä.
Kulkuyhteyksistä, palveluista ja kartoista on tietoa Metsähallituksen verkkosivuilla www.luontoon.fi/linnansaari ja vesireittiliikenteen aikatauluista ja hinnoista myös osoitteessa
www.saimaaholiday.net

Pihan hedelmäpuut

ti 12.5. klo 17.00 - 20.00
Kouluttaja: Ylipuutarhuri Arno Kasvi
Kurssimaksu: 25 €, ilmoittautumiset 30.4. mennessä

Pihasta unelmien puutarha

ma ja ke 13. - 27.5. klo 17.00 - 19.30
Kouluttaja: Puutarhuri, suunnitteluhortonomi Maija LehtinenRanta
Kurssimaksu: 130 €, ilmoittautumiset 30.4. mennessä

Yrtit kotona ja puutarhassa

to 14.5. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: MMT Pentti Alanko
Kurssimaksu: 25 €, ilmoittautumiset 30.4. mennessä

Perennat - puutarhan helppohoitoiset
monivuotiset kukat

ti 26.5. klo 17.00 - 20.00
u Kouluttaja: MMT Pentti Alanko
u Kurssimaksu: 25 €, ilmoittautumiset 8.5. mennessä
KASVIRETKET

Maatiaisen syystaimipäivä

Kasviretki Aarno Kasvin puutarhaan
Turun Ruissaloon

on 11.9. Maatiaisen toimistolla ja pihalla. Periaate sama
– tuo ja vie, osta ja vaihda – kuin kevättaimipäivänä.
u Laita jo nyt kalenteriin!

ke 17.6. klo 8.30 - noin 19
u Oppaina ylipuutarhuri Aarno Kasvi ja MMT Pentti Alanko
u Retkimaksu: 85 €
u Sitovat ilmoittautumiset 28.5. mennessä

Helsingin seudun kesäyliopiston
KASVIKURSSIT JA KASVIRETKET

Kasviretki puistojen Kotkaan

Helsingin Seudun Kesäyliopiston kasviaiheiset luentoillat ja
retket ovat saaneet innostuneen vastaanoton ja sarja jatkuu tänäkin vuonna. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille kasveista, luonnosta ja puutarhan hoidosta kiinnostuneille ja
näitä aiheita harrastaville.
u Kouluttajina toimivat tunnetut asiantuntijat Arno Kasvi,
Pentti Alanko ja Maija Lehtinen-Ranta.
u Tervetulleita ovat niin uudet kuin aikaisemmin osallistuneet.

ma 11.5. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: Ylipuutarhuri Aarno Kasvi
Kurssimaksu: 25 €, ilmoittautumiset 30.4. mennessä

verkossa www.kesayliopistohki.fi, sähköpostitse taydennyskoulutus@kesayliopistohki.fi tai puhelimitse (09) 6811 020.
u Ilmoittautumisajan päätyttyä kesäyliopisto lähettää
kutsukirjeen, joka sisältää mm. tiedon kurssipaikasta
sekä laskun kurssimaksun suorittamista varten. Luentoillat pidetään Helsingin keskustan tuntumassa. Ilmoittautumisen voi kirjallisesti peruuttaa kustannuksitta
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Retkien
ilmoittautumiset ovat kuitenkin sitovia.

u

Lisätiedot ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet kesäyliopistosta tai www.kesayliopistohki.fi
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Loiskasvit pihassa ja niityllä

to 13.8. klo 9.00 - noin 17
u Oppaana MMT Pentti Alanko
u Retkimaksu: 85 €
u Sitovat ilmoittautumiset 23.7. mennessä.
u Ilmoittautumiset Helsingin seudun kesäyliopistoon:

Jäsenpalsta

Mustakuorista kauraa

Horniolaisia kananpoikia

Saatavana Kalott-nimistä mustakuorista kauraa. Sopii hyvin hevosille sekä koristekukkakäyttöön ym. u Tied. Jukka Moilanen,
p. 040-5283320. Os. Sonkajärventie 905 D
74140 Iisalmi

myydään. Erkki Kettunen, Lieksa.
u P. 044-268 45 23

Tyynelän torpan taimikirppis
u 13.6. klo 12-15
u Lieksan Lapaliellä, Tiensuuntie 85 B.
u Myy – osta – vaihda! Paikalla myös pelimannimusiikkia.
u Birgit Kettunen, p. 044-368 45 23

Hevosenlantaa
Joudumme lopettamaan viljelyn. Annamme kompostoitua hevosenlantaa hakijoille.
Antaisimme pois myös tunnearvoa omaavat
pihakasvit. Maanomistaja on ilmoittanut aikovansa hävittää kotimme ja raivata paikan
viljelymaakseen. u 044 -318 6550. Jari
Kokkinen, hortonomi. Pori.

Ostan
vanhan tumman viininpunaisen joriinin juurakonpalan sekä vanhojen saintpaulioiden
pistokkaita.
u Haluaisin myös saada vanhan mustanmerenruusun käpyjä.
u Marja Hintikka, Hytöläntie 51, 44330
Hytölä, p. 014-552544.

Pihasuunnitelmia
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koko maahan edullisesti ja nopeasti.
u Ritva Lehtonen o5o 30 34512

36

ANU HARKKI

PENTTI ALANKO

KARI HEIMONEN

Unelmien kesäkoti

Pieni vihreä kirjani

Kivi puutarhassa

Vanhasta talosta kuoriutuu
todellinen kaunotar, joka henkii
vanhanajan maalaisromantiikkaa
uudella, raikkaalla tavalla.

Yksityiskohtaisen kasvitietouden sijaan Suomen tunnetuin
puutarhuri tarjoaa lukijoilleen
kiteytettyä viisauttaan.

Puutarhan vallitsevana elementtinä voi olla myös kivi.

Mietteitä puutarhanhoidosta

Kierrätä, sisusta, askartele

Materiaalit, suunnittelu,
rakentaminen

Kuvat kirjasta Unelmien kesäkoti/Kustannusosakeyhtiä Tammi 2009

Tietoa, taitoa ja tarinoita
viherpeukaloille

Kevään
raikkaimmat
puutarhakirjat
nyt kaupoissa.

PENTTI ALANKO | PETER JOY
PIRKKO KAHILA | SATU TEGEL

PENTTI ALANKO
MIKKO LAGERSTRÖM

Suomalainen
ruusukirja

Puutarhan
koristepensaat

Ajanmukaistettu tietoteos, jossa pääpaino on kestävillä pensasruusuilla,
mutta kirjassa esitellään myös arat
ryhmä-, peitto- ja köynnösruusut.

Kuten ei voi olla puutarhaa
ilman puita, ei voi ajatella
puutarhaa ilman erilaisia
koristepensaita.
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WWW.TAMMI.FI
A BONNIER GROUP COMPANY
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Toteutuneita
unelmia
ruusutarhoista
Kauniisti kuvitettu kotimainen
ruusukirja esittelee Suomen
ilmastossa viihtyvät, helppohoitoiset ja runsaasti kukkivat
ruusut. Näillä ohjeilla pihasi
hehkuu kukassa kesäkuusta
aina pakkasten tuloon asti.

Pirjo Rautio

Suomen ruusut
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”Kun Merveille avasi ensimmäisen kukkansa, ajattelin,
ettei sellainen upeus ollut mahdollista.”

Maatiaisen kirja- ja monistevälitys
Alanko P. Puutarhan koristepensaat. 288 s 							33,00
Alanko P. Pieni vihreä kirjani. 176 s 								12,00
Alanko P.,Joy P.,Kahila P.,Tegel S. Suomalainen ruusukirja. 344 s 					36,00
Paalo A. Kukkaruokaa.264 s 									34,00
Rautio P. Suomen ruusut. 175 s 								46,00
Tolvanen M. Aistien puutarha. 192 s 								37,00
Alanko P. & Lagerström M. Havupuut ja –pensaat. Tammi 2006. 200s.				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
Alanko P. Pieni vihreä kirjani. Tammi 2009. 176 s.			
			13,00
Alanko P. & Lagerström M. Puutarhan koristepensaat. Tammi 2009. 288 s.
			34,00
Alanko P., Joy P., Kahila P. & Tegel S. Suomalainen ruusukirja. Tammi 2009. 200 s. 			37,00
Cajander R. Puutarhan parhaat perhoskasvit 							37,00
Haapala T., Haukisalmi V. & Antikainen K. Nokkosen peltoviljely. Moniste. Maaseudun Kehittämiskeskus 1987. 16 s. 9,00
Hassinen K. Maatiaisten matkassa. Maahenki 2006. 89 s.						30,00
Kasvi A. & Laine S. Arnon keittiökasvit. Tammi 2008. 247 s.					34,00
Krannila A. & Paalo A. Omenapuu. Multikustannus 2008. 191 s.		
			35,00
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. Kukkaruokaa. Multikustannus 2009. 265 s. 						35,00
Paalo A. Peruna. Multikustannus 2007. 159 s. 							
24,00
Peltola R.& Koivu V. Pionit. Tammi 2007. 272 s.							36,00
Rautio P. Suomen ruusut. Otava 2009 160 s.							42,00
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
Tolvanen M. Aistien puutarha. Multikustannus 2009. 192 s.		
				38,00
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Tietoa maaseudun ihmisistä, maisemasta, kylätoiminnasta ja eläinten lajinmukaisesta hoidosta.
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja:
Heikkilä M. Tyrni luonnonvaraisena ja viljelykasvina. 42 s. 					3,00
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
Krötzl H. 1997. Lajinmukaiset karsinat. 57. 38 s. 						3,00
Sirkkala R. 1995. Kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen. 7. 140 s.				3,00
Susagri 1997-2000 loppuraportti. MTT 2000. Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. 32 s.
	3,00
Krötzl H. 1997. Lajinmukaiset karsinat. 57. 38 s. 						3,00
Sirkkala R. 1995. Kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen. 7. 140 s.
			3,00
Susagri 1997-2000 loppuraportti. MTT 2000. Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. 32 s.
	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.m.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

Tässä numerossa
1

Pääkirjoitus: Viljelyä sekä säilytysviljelyä Timo Rautakaulio

2

Toimiston kuulumisia Maija Manninen

3

Ahvenanmaan lammas Maija Häggblom

5

Arkiston lehmipoluilla Eeva-Marja Nieminen-Luotola

6

Morsiusleinikki Pentti Alanko

7

Ehdota vuoden perinnemaisemaa

7

Maatiainen yhteistyöhön omakotiliiton kanssa

8

Gunvors potatissorter/Gunvorin perunat Gunvor Pått

10

Ilmarin kyyttöjä katsomassa Anja Alanko

11

Merenlehmiä Ilmari Majuri

15

Maatiaisessa opiskellaan viroa Pertti Pyhtilä

16

Siemenkuulumisia Anna Lassila ja Pirkko Kukkola

18

Kasvien suojelua ja monimuotoisuutta pihoille Riku Cajander

18

Lehmät pysyvät vankilassa sittenkin Pentti Alanko

19

Vekara-Varkaus: Ulla-mummon yrttikuulumisia Mari Laulumaa-Hirvonen

20

Kirjaesittely Aune Kämäräinen

22

Wendlan puutarha säilyttää Jokioisten kartanon kasveja Merja hartikainen ja Merja Veteläinen

25

Kurkistus unikon viljelytutkimuksen historiaan Suomessa Maaret Eloranta

31

Kansainvälinen siemenpäivä

32

Pikkupaloja

33

Maatiaisen matka

33

Hillerødin pohjoismaisen kasviseminaarin paperit netissä

34

Tapahtumia

36

Jäsenpalsta
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Maatiaisen kirja- ja monistevälitys

Liity jäseneksi

34

