Siemenen
kulttuurihistoriaa

M

aapallon luonnonhistoriaan kuuluvat sekä
jääkaudet että lämpimät jaksot. Kun ilmasto taas kerran lämpeni jääkauden
lopulla 14000 – 12000 vuotta sitten, oli Aasiaan ja Eurooppaan ilmaantunut pystyssä kävelevä ihminen, Homo
erectus. Tämä pienryhmiksi organisoitunut, tulta käyttävä
ja eri työt eri yksilöille jakava laji oli kehittynyt Euraasian
mammuttiaron suurnisäkkäiden metsästäjäksi. Lämpenevä ilmasto vähensi ja lopulta karkotti kokonaan suurriistan. Oli pakko keksiä muuta syötävää.
Naiset keksivät maanviljelyn
Marjoja, hedelmiä ja juureksia oli koko ajan käytetty liharuuan lisänä. Metsästys oli miesten puuhaa, keräily ja
ruuan valmistus naisten. Pystyvartiset talventörröttäjät
tarjosivat tähkiä ja röyhyjä sopivalla korkeudella kerättäviksi. Osaa niitä kutsumme nykyään viljoiksi. Asumisen
tuottama ryönä kipattiin yhteen paikkaan. Tuloksena oli
muhevaa, ravinnepitoista ja eläinten kaivelemaa maata.
Tunkiolle joutuneet viljan siemenet itivät, tuottivat hyvissä olosuhteissa isoa jaloa jyvää, jolloin naiset levittivät tunkion alaa, kylvivät siihen tarkoituksella siementä
ja tulivat näin keksineeksi pellon. Vaikka maatalous töineen – erityisesti kyntö – mielletään miesten työalaksi,
ovat naiset sen keksineet.
Viljely loi kulttuurin

23

Pelto tarjoilee auringon energiaa
Itse pelto on Nicholas Georgescu-Roegenia mukaillen
”aurinkoa kohti suunnattu auringonvalon pyydystysverkko”, jolla kootaan aurinkoenergiaa pysyvään, ihmiselle edulliseen muotoon. Sadoksi, jyviksi, siemeniksi,
hedelmiksi, juureksiksi, biomassaksi.
Elämä maapallolla perustuu fotosynteesiin, yhteyttämisen ihmeeseen. Välttämätön tapahtumassa on rubisco-entsyymi. Tuloksena on kasvin solukoihin karttuvaa tärkkelystä ja ilmaan vapautuvaa happea. Tällä
perusteella muuan Ison Kirjan maataloustietäjistä sanoo yksinkertaisen totuuden: Kaikki liha on ruohoa.
Ihminenkin.
5200 vuotta viljanviljelyä Suomessa
Vilja tuli tutuksi Suomen kamaralla jo ennen kuin täällä
viljeltiin. Kielitieteilijät pitävät sanaa jyvä itäisenä kulttuurilainana. Yhtä hyvin jyvää voi pitää nostraattisen
alkukielen (siihen kuuluvat indoeurooppalaiset, seemiläiset, haamilaiset, uralilaiset ja eskimokielet) sanana.
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Maatalouden omaksuminen ja elinkeinoon harjaantuminen tuotti maatalousylijäämää, mikä mahdollisti ihmisten erikoistumisen eri ammatteihin. Ensin ylijäämä investoitiin tietenkin protomaatilaan: taloon, puutarhaan ja
karja-aitauksiin. Ylijäämä teki mahdolliseksi uudenlaiset
asutustihentymät, kaupungit. Kaupungin välttämätöntä
fundamentaalia ovat virtaavan veden saanti ja viljavarasto. Varastoitu vilja hankittiin vaihtokaupalla ympäröivän

maaseudun talonpojilta. Keskinäinen riippuvuus oli
konkreettista. Maataloudesta kehittyi korkeampi kulttuuri. Kulttuuri tulee sanasta colere, joka tarkoittaa
maan muokkaamista ja haraamista. Roomalaiset saivat
kulttuurin eli hengenviljelyn käsitteen muodossa cultura
animi johdetuksi peltoviljelystä, cultura agri. Viljely on
kultivointia – kultivaattori kuuluukin maatalouden eikä
yliopiston laitteisiin! Filosofisesti viljely tarkoittaa ”jonkin elollisen hellävaraista ohjaamista ja kasvattamista
kohti korkeampaa toteumaa”.
Viljelyn ideana on jyvien enentäminen, sadon runsastuttaminen. Kun metsässä on riistaa paljon, sitä on
viljalti. Kun rannikkokalastajaa lykästää, hänen verkoissaan potkii merenviljaa.

Jyvä-sanan muoto indoeurooppalaisissa kielissä on javai,
josta on vain askel suomen sanaan jauhaa.
Sana siemen liittyy suoraan maatalouteen, koska kyse
on nimenomaan viljelyyn varatusta kylvösiemenestä. Latinassa ja muinaispreussissa siemen on semen, liettuassa
semenys tarkoittaa kylvöstä.
Varhaisin maatalous tuli Suomeen noin 5200 vuotta
sitten vasarakirveskulttuurin tuomana. Vantaan Jokiniemestä on löydetty tuonaikaisia kuokkaviljelyn jälkiä
Keravanjoen rantatörmältä. Elanto perustui karjanpitoon;
ohraa viljeltiin lähinnä oluen tekoon.
Leipäviljan viljelystä todistavat Kiukaisten kulttuurin
4000 vuoden ikäiset jauhinkivet (laaka alla, ns. limppu
päällä). Tuoreimman käsityksen mukaan tämän leipäviljelyn toivat silloisen Kokemäenjoen suupuoleen Gotlannista tulleet siirtolaiset. Viljaa on viljelty Suomessa
yhtäjaksoisesti 5200 vuotta. Se on pitkä aika. Voi vain
kuvitella, millaisia monin verroin Kalevalaa hurjempia
tapahtumasarjoja voisimme kertoa siemenen ja jyvien
kohtaloista.

Julkisen vallan huolehdittava omasta
gmo-tutkimuksesta

Rautakautiset viljelijät tulivat kohta ajanlaskun alun jälkeen Kalannin suunnasta Hämeen järvialueelle, jossa
heistä kehittyi hämäläisinä tunnettu kansanheimo. Vaikka sisämaassa asusti tuolloin jo vanhempi vepsäläistyyppinen kaskiviljelyä harjoittava kansanosa, oli hämäläisillä käytännössä 1000 vuotta aikaa täyttää sisämaa. Miksi
näin ei tapahtunut? Yksi vastaus on hämäläisten rukiissa.
Vaikka hämäläisten eräintressit ulottuivat Ylä-Savoon
asti, hämäläinen ruis ei talvehtinut Päijänteen yläpäätä
pohjoisempana.

Entä sitten gmo-kasvit? Geenimanipulaatiossahan on
kysymys paitsi jalostustyön suuresta nopeuttamisesta,
myös sellaisten geneettisten yhdistelmien luomisesta,
joita ekosysteemi ei itse vahingossakaan tuota. Kalan
kylmänkestogeenin siirtyminen mansikkaan on luonnon
oloissa mahdotonta, mutta sitäkin on kokeiltu.
Teoriassa on mahdollista, että geenimanipulaatio tuottaa haitallisen superorganismin, jolle ei ole ekosysteemissä
kontrolloivia rajoja. Tähän on vastattavissa, että juuri siksi
julkisen vallan tulee huolehtia omasta gmo-tutkimuksestaan,
jotta valtiot eivät jää kokonaan yksityisen, voittoa tavoittelevan tutkimuksen tuottaman tiedon varaan arvioitaessa ja
testattaessa gmo-lajikkeiden käyttöönoton riskejä. Jokainen
päätös gmo-organismien käyttöönotosta ”avomailla” tulee
olla kansalaisten päätöksenteon piirissä.

Juureisruis oli savolaisten salainen ase

Vilja on kansalaisoikeutta

Havainto on peräisin Jämsän historiasta ja sen tueksi
voidaan liittää parhaan pohjoisen viljelyalueen nimi:
Jyväskylä. Nimen etuosa tarkoittaa viljalaaria.
Kun Mikkelin Savilahden karjalaiset, eli myöhemmät savolaiset, sitten osuivat saamaan käsiinsä kaskitalouteen erinomaisesti soveltuvan, varisemattoman
juuresrukiin, kolonisoivat he tämän juuresrukiin ja huhtakaskitekniikan voimalla Suomesta kaikki siihen asti
”maataloudesta tyhjät” alueet – Varsinais-Suomen takamaat mukaan lukien.
MTT:n tutkija Hannu Ahokas katsoo, että ilmastollisista syistä lapakoltaan varisematon juureisruis on
mutaatio, joka on voinut syntyä vain Inkerinmaata pohjoisemmilla leveyspiireillä. Sen myöhempi levinneisyys
Venäjällä selittyy pakkovierrolla ja sotien yhteydessä tapahtuneilla ryöstöillä.

Viljaan sisältyy tietty universaalisuus, määrätty ihmiskunnan perinnön arvo eikä sitä saa kaapata monopolituottajille. Vilja on kansalaisoikeutta eikä yksinoikeutta. Sen idea
on laajapeittoisuudessa: että jokainen viljelijä tarkkailisi,
seuraisi jopa raportoisi kylvösiemenensä suoriutumisesta
kulloisissakin viljelyolosuhteissa.
Kun siemen on kulttuurimme kuva, sen genetiikkaan
pakataan kulloisenkin ajan elämänmuoto, kannattavuussuhteet, yhteiskunnalliset haasteet ja arvot.

Ruis rajoitti hämäläisten leviämistä
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nen jyvään kerryttää. Siemenen ominaisuudet heijastavat
aina kasvuolosuhteita, ilmastotekijöitä, viljelyn käyttämää korjuutekniikkaa, teollisuuden tarpeita, kulinarismia. Siemen on siis kulttuurimme kuva.
Mutaatiot, geenivirheet ja poikkeavat ominaisuudet
mahdollistavat uusien ominaisuuksien lataamisen historiassa valikoituneeseen geeniainekseen. Suurin osa
geenivirheistä on kehityksen kannalta umpikujia, mutta
jotkut osoittautuvat kelpoisiksi ja laji saa uuden ominaisuuden. Richard Dawkinsin mukaan geenin yksinomaisena tarkoituksena on tuottaa itsensä kopioita, joilla se
täyttää ympäristöään. Geeni on itsekäs ja sokea itsensä
kopioija. Entistä tärkeämmäksi tulee säilyttää geneettistä
monimuotoisuutta jonkinlaisena vakuutuksena olosuhteiden muutoksen varalta.

Siemen on kulttuurimme kuva
Siemen sopeutuu ympäristöönsä sillä DNA-tiedolla,
jonka luonnonvalinta ja kasvin kasvuun tähtäävä ihmi-

Juha Kuisma

(Tekstistä Eviran Siementarkastuksen 90-vuotishistoriikissa
lyhentänyt Aune Kämäräinen)

Juha Kuisma oli Suomen Maatalousmuseo Saran ensimmäinen johtaja ja on nyt lempääläinen ympäristökirjailija. Hän pitää mm. Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä
palstaa Kissa pöydällä, jossa kerrotaan entisajan maalaiselämästä peräisin olevista sanonnoista.
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Maatiaiskanat

Kanapalsta on herännyt henkiin!
Meillä on ilo avata jonkin aikaa poissa ollut kanapalsta uudelleen. Tarja
Niemelän työn jatkajaksi tulee Tarja Hirvonen Oravisalosta/Helsingistä. Hänellä
on maatiaiskokemusta kyytöistä, kanoista ja perennoista. Jatkossa Tarjalla on
tarkoitus vastata palstalla lukijoiden kysymyksiin, esitellä pienimuotoista kanankasvatusta ja tietenkin esitellä tarkemmin suomalaista maatiaiskanaa. Luvassa
on myös itse tehtyjä piirroskuvia maatiaiskanoista.

Aloitamme Maatiainen-julkaisussa kaikkien lintujen
ystävien ja maatiaiskotieläinharrastajien iloksi uuden artikkelisarjan, jossa käsitellään kana-asioita monipuolisesti. Olen
itse koulutukseltani FK ja valmistunut yliopistosta biologian
ja maantieteen opettajaksi. Erikoistuin syventävissä opinnoissa etologiaan eli eläinten käyttäytymiseen ja tein pro gradututkielmani Suomalaisen maatiaiskanan (Gallus domesticus
fennicus) puolisonvalintaan vaikuttavista tekijöistä. Kanaharrastaja olen ollut ihan pienestä pitäen, sillä opittuani lukemaan
nelivuotiaana kiinnostukseni suuntautui luontoon ja ennen
kaikkea lintuihin. Koska kotitilallamme oli monia maatiaiskotieläimiä (kyyttöjä, länsisuomenkarjaa, suomenlampaita
ja suomenhevosia), kontakti maatiaisiin syntyi jo varhain.
Kaikki kanamme olivat pitkään Leghorneja, mutta kasvatin
aikuisiällä seitsemää eri kanarotuja ja keräsin maatiaiskanoja ympäri Suomea. Tutuksi tuli niin maatiaiskanojen kuin
monien muidenkin rotujen erityispiirteet, taudit, ruokinta ja
muutkin hoitotoimet. Maatiaisinnostus levisi myös kasveihin,
ja hankin puutarhaani jos jonkin sortin kirjon erilaisia maatiaisia valkoisista varjoliljoista isoäitini kasvattamiin vanhoihin narsissilajikkeisiin. Maatiaisen siemenistä kasvatetusta
auringontähdestä (Telekia speciosa) on tullut jo varsinainen
maanvaiva, josta haluaisin päästä eroon. Vanha isäni kasvattaa edelleen ruista ja perunaa, ja rukiin kanta on satavuotiasta,
paikallisiin oloihin sopeutunutta pitkäkortista laatua.
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Voitte lähettää kana-aiheisia kysymyksiä Maatiaisen toimitukseen ja vastaan niistä vähän kerrassaan
mahdollisimman moneen. Kysyä voi kaikesta kanoihin ja
niiden hoitoon liittyvistä asioista, myös muistakin roduista kuin maatiaisista, mutta oma suomalainen maatiaiskanamme on toki niin arvokas säilytyskohde, että siihen palaamme vielä palstallamme useammankin kerran.
Tähän aikaan syksystä kaikkien kanat ovatkin toivottavasti jo siirtyneet kesän ulkoilmaelämästä sisätiloihin ja kanaharrastajilla on talvella ehkä aikaa paneutua
monipuolisemmin myös siipikarja-asioihin. Iloista loppusyksyä kaikille siivekkäiden harrastajille!
Tarja Hirvonen
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Kana kesytettiin kotieläimeksi linnuista ensimmäisenä 8 000 vuotta sitten ja se on tällä hetkellä maapallon
yleisin lintu. Lajia ei kesytetty alunperin ravintokohteeksi
vaan viihde-eläimeksi eli kukkotappeluita varten. Nuo ve-

riset taistelut ovat vieläkin suurta huvia monissa maapallon kolkissa, mutta munan- ja lihantuotanto on kuitenkin
pääsyy siihen, että kanaa kasvatetaan kaikilla planeettamme alueilla, jossa on ihmisasutustakin. Kanojen elinolot vaihtelevat ahtaista broilerkasvattamoista näyttely- ja
lemmikkikanojen luksuselämään. Vaikka siipikarjanäyttelyt Suomessa ovat vieraita, niin jo Keski-Euroopassa ne
ovat yleisiä, ja siipikarjanhoito on suosittu harrastus niin
englantilaislordien kuin hollantilaisten koululaistenkin
keskuudessa. Myös rotukirjo on Euroopassa ja Yhdysvalloissa valtava. Kaikkiaan isoja kanarotuja on nelisen sataa
ja kääpiörotuja saman verran. Mukaan ei ole laskettu kansallisia maatiaisrotuja, joten todellinen kanarotujen määrä
voi nousta jopa tuhannen paremmalle puolelle.

Sukutilalla
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Sukutiloja on maassamme arvostettu. Niitä on kuvattu
mm. professori K T Jutilan toimesta kahdessakin sukutilakirjassa. Osa on yhä elossa ja voimissaan osan jo
taantuessa. Sukutiloilla ei ole enää samaa arvoa kuin
1960-luvulla. Niitä tulee tosin aina lisääkin 1800-luvun
alussa syntyneiden tilojen saavuttaessa kahdensadan
vuoden iän.
Sukuselvityksissä sukutiloilla on vähintään 5-6
isännän, mutta usein 7-10 isännän ketju, joka on usein
miehen puolelta periytynyt samalle suvulle. Sukutilaoikeuden on nyt saanut jo kantatilan osa, jossa on voitu
osoittaa isännyyden olleen kaksisataa vuotta.
Sukutilalla on usein vanha harmoninen pihapiiri, missä on suuria puita, tammia ja lehmuksia sekä
vanhoja rakennuksia: päärakennus, aitta, liiteri, navetta, puuvaja ja hieman etäämmällä riihi ja sauna
sekä latoja.
Sukutiloilla tunnetaan aikaisempien isäntien ponnistukset. Joissakin talossa on kirjattu tilan vaiheet
ylös joko itse tai jonkun kirjoittajan, usein Jalmari Finnen toimesta. Kirjoitustaito omaksuttiin talonpoikien
keskuudessa varsin myöhään, mutta jo 1700-luvulla
Pietari Västi kirjoitti kuvauksen omasta tilastaan.
Tiloilla on usein valokuvia tai maalauksia entisistä
isännistä, ja seinää kiertää myös kunniakirjojen rivi,
mitä talon isännät ovat saaneet toimistaan maamiesseurassa tai meijerin asioissa sekä karjanhoidossa. Interiööriin kuuluvat myös perinteiset huonekalut, lipastot ja piirongit ja tuvassa pirtin pöytä ja penkit.
Vanhaa päärakennusta sukutiloilla ei ole usein enää
olemassa, vaan se on korvattu uudella päärakennuksella
usein varomattomastikin. Maaltamuuton aikana maaseudulta hävisi perinnäisiä huonekaluja. Keinutuolit
menivät auton katolla kaupunkiin, mutta silti on tiloja,
joilla on vanhat tavarat vielä tallella. Ne ovat kansallista
perinnettämme, jota on alettu osata vaalia.
Sukutiloilla on sukuselvityksiä, missä on kuvattu
tosin usein vain suoraan periytyvä suvun haara, mutta usein on tutkimuksesta innostuttu enemmänkin ja

Saaren kartano Mietoisilla juontaa juurensa keskiajalta. Näkymä
päärakennuksen verannan ikkunasta piharakennukselle päin.

suvun haaroja on nostettu esiin, ne kun kuitenkin kuuluvat
samaan kantataloon.
Sukututkimus ja sukuseurat ovat muotia ja sukukirjojakin
on tehty yhä enemmän. Nykyaikainen tekniikka suosii sukututkimusta, mutta aina arvokkaampaa se on, jos sen sisältötila on
yhä olemassa ja kunnossa. Monilla tiloilla onkin museo, mihin
käytöstä poistetut maatalousesineet on koottu. Kiinnostusta on
ollut myös kotiseututyöhön ja jäsenenä on oltu mukana kylän
riennoissa ja yhteiskunnan tehtävissä.
Kotiseutu on sukutilan vaalijoille tärkeä. Se on osa sitä
ja sen puolesta on tehty työtä. Valitettavasti nykyinen markkinatalous on viemässä elinvoimaa maaseudulta niin, ettei
enää jakseta tehdä yhteisöllistä työtä. Sukutilojen on pidettävä nyt puoliaan, kun ennen ne olivat itsestään selvyytenä
kansallisomaisuutta.
Mikään laki ei säilytä sukutiloja.. Oikeus siihen on itse
hankittava ja ylläpidettävä omalla työllä. Vaikeimpien aikojenkin aikana on kuitenkin luotettu kotitilaan ja pysytty
lujana omalla maalla. Se on sisältänyt oman identiteetin ja
taloudellisen turvan, jotka ovat elämässä keskeisiä.
Hannu Huvinen
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Vandana Shiva puhumassa Save the Forest Movementin
päämajassa Ranchissa ennen kenttäkäyntiään Kotarissa.

Vandana Shivan
vetoomus Intian
viljelijöille

J

Köyhän kansan suuret valinnat

Jeeppimme matkaa riisiviljelmiä halkovaa maantietä Intian Jharkhandissa, n. 50 km luoteeseen Ranchista. Molemmilla puolen tietä levittäytyvät
laajat, kuivankeltaiset pellot. Maa on täysin tasaista eikä puita juuri näy.
Olemme matkalla Burmu blockin Kotari-kylään, jossa Vandana Shiva, Intian luomuaktivismin keulakuva, aikoo puhua maaseudun väelle.
On tammikuun alku ja kylmä kausi - sateiden, kuten riisinviljelynkin,
alkaessa vasta kesä-heinäkuussa. Näillä seuduin on metsien hävikistä kärsitty
jo viimeisen 60-70 vuoden ajan. Nykyisin maa tuottaa huonosti, ja nälkäkuolemat eivät ole epätavallisia. Maalaisosuuskuntia ei juuri ole, ja viljelijät
myyvät tuotteensa välittäjille pilkkahintaan.

Kaupallinen viljely lisääntyy, aliravitsemus pysyy
Jharkhand on perinteisesti seutua, jossa metsässä elävien kansojen ja heimoväen vastustus modernisoitumista, maiden menetystä ja ulkopuolista hallintoa vastaan on ollut vahvaa. Alkuperäisväestön kapinahenkisyydestä huolimatta monet heistä ovat myös lisätienestien toivossa siirtyneet viljelemään
korkealle jalostettuja rahakasveja kemiallisin tekniikoin. Hybridiviljelyn
ovat omaksuneet erityisesti Araon-heimon jäsenet, joita Kotariin on tänään
kokoontunut nelisatapäinen joukko kolmen eri blockin alueelta.
Herra Prem P. Verma, entinen bisnesmies ja nykyinen aktivisti, esittelee
Vandana Shivan väkijoukolle ja kommentoi maansa ristiriitaisuuksia: ”Se
joka tuottaa satoa on ruoan antaja. Siksi meidän tulee ylistää häntä maan
ylimpänä kansalaisena - kuitenkaan tämän päivän viljelijä ei saa ansaitsemaansa palkkiota tai kunniaa.” Verma muistuttaa, että vaikka Intian väestöstä 70% elättää itsensä maanviljelyllä, siitä huolimatta nälkäongelma on
jatkuvasti läsnä.

Köyhtyvä maaperä, köyhtyvät satokasvit
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Itsemurhia ja
epämuodostuneita lapsia
Shivan mustalle listalle kuuluvat kemialliseen viljelyyn jalostetut hybridisiemenet,
kemialliset lannoitteet sekä hyönteisten ja
rikkakasvien torjunta-aineet. Juuri näiden
tuotteiden aiheuttamien kulunkien vuoksi
Maharashtrassa tuhannet viljelijät ovat
velkakierteessään päätyneet itsemurhaan.

Maatiainen 4/ 2009

Vandana Shiva aloittaa puheensa punnitsemalla valtion suosiman ja istuttaman eukalyptuspuun ja seudun luontaisen Sal-puun eroja. ”Sal-puusta
saatte puutavaraa, hedelmiä ja lehtiä (lehtiä paikalliset käyttävät mm.
lehtilautasiin, jotka monissa osin Intiaa ovat edelleen yleisesti käytössä.
-Toim. huom.) – eukalyptus sen sijaan tuottaa satoa ainoastaan paperiteollisuudelle.” Eukalyptuspuusta on Intian maalaisväestölle myös muuta
riesaa – puu on varsinainen vesijuoppo ja saattaa siten monet alueet kärsimään lisääntyvistä pohjavesiongelmista.
Eukalyptuspuista Shiva siirtyy kovin ottein kommentoimaan kemiallisia lannoitteita, muistuttaen Araonväestöä lyhyen tähtäimen suurten

tuottojen pettävyydestä. Teolliset lannoitteet tuhoavat maasta luontaisia hajottajaorganismeja, ja maan köyhtyessä sadot
lopulta kuihtuvat. Shiva antaa esimerkin
Punjabista ja Hariyanasta, joissa 60- ja
70-luvulla maanviljelystekniikoita kehitettiin innolla Vihreän vallankumouksen
hengessä. Hyvät sadot jatkuivat kymmenen vuotta, jonka jälkeen tuotto romahti.
Nykyisin monet viljelijät harkitsevat siirtymistä takaisin luomuun.
Ongelmia tuottaa myös uusien satokasvien yksipuolisuus. Keskittymällä tiettyihin kasveihin viljelyä voidaan tehostaa,
mutta Shivan sanoin ”Yhdellä kasvilla ei
voi elää – ruoan tulee koostua monista aineksista”. Uusien kasvien ravintoarvo ei
myöskään ole maatiaiskasvien luokkaa.
Shiva kertoo Maailmanpankin projekteista joissa ihmisille jaetaan kivennäis- ja hivenainetabletteja korvaamaan ainesosia,
jotka ihmiset ovat aiemmin luonnollisesti
saaneet perinteisistä viljelyskasveistaan.
”Markkinoille viljely ja rahakasvien tarpeellisuus on myytti – kaikkein ensimmäiseksi ihmisen on kuitenkin pidettävä
huolta perheestään ja ruokittava itsensä”,
Shiva muistuttaa.

Velkaantumista vauhdittaa maaperän köyhtyminen ja alun perin
tuottoisien satojen dramaattinen pieneneminen.
Kemiallisten valmisteiden käyttö viljelyksessä sisältää myös huomattavia terveyshaittoja. Käsin kitkennän sijasta naiset levittävät rikkakasvien torjunta-aineita pelloille. Paitsi että satokasvit ovat näin myrkyttyneet, myös lapsia on alkanut syntyä epämuodostuneina.
”Kemialliset lannoitteet saapuvat meille Amerikan ja Maailmanpankin toimesta, kun heidän tehtaansa eivät ole onnistuneet myymään kaikkea
omissa maissaan. Indira Gandhi kieltäytyi suostumasta tähän politiikkaan,
mutta hänen jälkeensä Intian hallitus on onnistuttu nujertamaan. Nyt kemiallisten lannoitteiden myyntiä vauhditetaan jopa valtion tuella”. Shiva
arvostelee valtion tukea kaupalliselle viljelylle, koska tuki ei ota huomioon saati kata näistä kaupallisista tekniikoista koituvia tappioita.

Pilaantuvat siemenet
Shiva parjaa monia uusia siemeniä, sillä ne eivät usein kestä säilytystä.
Tämä pakottaa köyhän viljelijän ostamaan siemenensä vuosittain uudelleen. ”Perinteisesti siemenistä säilöttiin aina osa seuraavan vuoden kylvöä
varten. Uusia tekniikoita markkinoitaessa viljelijöille ei kerrota, että tulokassiemenet ovat steriilejä eivätkä säily. Sitten kun vanhat siemenemme
on jo lähes menetetty, suuryritykset tekevät niistä ’parannettuja versioita’,
patentoivat ne ja tuovat ne takaisin kalliilla hinnalla”. Shiva antaa esimerkin Basmati-riisistä, joka on perinteinen paikallinen ruokakasvi. ”Nyt
meille sanotaan että meidän tulee maksaa basmatin käytöstä”.
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Koulutusmahdollisuudet houkuttimena tehoviljelyyn
Monet kyläläiset tuntevat kipeää tarvetta saamilleen kaupallisen viljelyn tuotoille: ”Jos vaihdamme takaisin perinteisiin siemeniin, satomme
pienenevät eikä meillä ole varaa kouluttaa lapsiamme”, eräs mies väkijoukosta huomauttaa. Monissa Intian osavaltioissa julkinen koulutus
on pahamaineisen huonolaatuista, ja erityisesti maaseudulla valtion
opettajat loistavat poissaolollaan – paikalliset ovat siis monesti riippuvaisia yksityisistä, maksullisista koulutuspalveluista mikäli haluavat
kouluttaa lapsiaan.
Shiva ei jää sanattomaksi edes ilmeisen koulutusongelman edessä.
Hän propagoi myös vaihtoehtoisten koulutusratkaisujen puolesta: ehdotuksen mukaan julkisen koulutuksen järjestämisen sijaan valtio luovuttaa yhteisölle varoja oman koulutuksensa järjestämiseen – tällöin
yhteisöllä itsellään on valta opettajavalinnoista ja koulutuksen laadunvalvonnasta. Puheesta ei jää tarkempaa kuvaa siitä, kuinka yksinkertaista k.o. koulutusjärjestelyn tuottaminen on ja kuinka monissa paikoissa sitä on kokeiltu – jos valtio on asialle myötämielinen, ratkaisu
olisi epäilemättä otollinen keino myös turvaamaan uhanalaisia paikalliskieliä ja kulttuureita sekä lasten kunnioittavaa kohtelua.
Vandana Shiva varoittaa kyläläisiä vaikeuksistaan huolimatta lankeamasta nopeiden tuottojen ansaan, muistuttaen velkakierteen uhasta.
Hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä perinteiset menetelmät ovat selvästi
kustannustehokkaampia. ”Ne jotka ovat valinneet luomuviljelyn, ansaitsevat nyt kymmenkertaisesti moniin kemiallisiin viljelijöihin nähden – ja
kaiken lisäksi pilaamatta maaperää.”
Pauliina Tuominen
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Geneettisen
monimuotoisuuden
suojelua Intiassa

Navdanya

I

Intiassa tutkijat ovat jo kahden vuosikymmenen ajan toimineet tiiviissä yhteistyössä
kyläyhteisöjen kanssa paikallisten geenivarojen suojelemiseksi. Navdanya on kansallinen aloite geneettisen moni-muotoisuuden
suojelemiseksi Intiassa in-situ menetelmillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että kasvikantojen
viljelyä sekä lisäämistä jatketaan perinteisen
viljelyn ja valinnan keinoin kylissä kuten
tähänkin asti. Tarve yhteisöjen ruohonjuuritasolla tapahtuvaan geenivarojen suojeluun
nousi pintaa myös viljelijöiden omien kokemusten pohjalta. Ns. vihreän vallankumouksen lupaukset eivät olleet toteutuneet,
vaan päinvastoin eroosio, kuivuus ja tuholaiset olivat muodostaneet todellisen uhan
yksipuolistuneelle maatalousekosysteemille. Tämä kehitys oli Intiassa nähtävissä jo
1980-luvun puolivälissä. Tutkijat totesivat
tuolloin, että esim. Punjabissa vihreä vallankumous sen lisäksi että se vahingoitti ympäristöä, yksipuolisti viljelymenetelmiä ja
maatalouden geneettistä monimuotoisuutta.
1982 perustettiin Intiaan kansallinen yhdistys edistämään tietoisuutta alkuperäisten
geenivarojen suojelun tärkeydestä. Se aloitti
vuonna 1987 suojeluohjelman miettimisen
Daniel Querolin johdolla. Querol oli aikaisemmin työskennellyt Perussa ja Nicaraguassa, missä hän oli luonut mallin monimuotoisuuden suojelun toteuttamiseksi.

Paikallisia siemenpankkeja
Intiassa geenivarojen suojelutyö päätettiin
käynnistää perustamalla paikallisia siemenpankkeja. Yhteistyö aloitettiin ensimmäisenä sellaisten paikallisyhteisöjen kanssa,
jotka olivat jo jotenkin osallistuneet ympäristönsä suojelutyöhön tai ainakin järjestäytyneet. Siemenpankkien luominen ja geenivarojen selvitystyö aloitettiin Garhwal
Himalayan, Deccanin sekä Western Ghats:
in alueella Karna-takan länsiosissa.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa tutkijat työskentelivät 3
vuotta kyläläisten kanssa. Kaikille alueille laadittiin kylien
omat maatalouden monimuotoisuuden rekisterit eli siemenpankit (Community Ag-ricultural Biodiversity Register).
Tämä työ on esitelty julkaisussa Seed Keepers (1995).
Paikallisen siemenrekisterien lisäksi Seed Keepers - julkaisussa esitellään tätä työtä tekeviä viljelijöitä sekä kerrotaan
työn tärkeydestä.

Paikallista toimintaa
Vijaya Jardhari, Abhiyan kylästä Garhwal Himalajan alueelta oli yksi ensimmäisistä paikallisista viljelijöistä, joka
osallistui hankkeeseen. Hän aloitti paikallisten kantojen viljelyn ja suojelutyön 1990 kuunneltuaan alueella vierailleita
tutkijoita kuten Vandana Shivaa. Muut seurasivat perässä
ja kylässä innostuttiin keräämään lähialueilta 14 paikallista
riisikantaa. Viisi vuotta myöhemmin kylässä kasvatettiin
ja ylläpidettiin jo yksistään 124 eri riisikantaa (varieties).
Vijay harjoittaa vaimonsa kanssa perinteistä ns. baranja
viljelysysteemiä, jossa kasvukauden aikana kasvatetaan
useita eri viljelykasveja ja vihanneksia. Vuosien yhteistyön jälkeen Abhiyan kylä lähialueineen on omavarainen
siementen suojelun ja ylläpidon suhteen eikä tarvitse enää
ulkopuolista tukea toimiakseen.
”Hankeen ajoitus oli täydellinen. Tuohon aikaan soijapapua työnnettiin agressiivisesti viljelyyn valtion toimesta paikallisten ravintokasvien kuten baranjan kustannuksella. Me
onnistuimme luomaan kyläläisten keskuudessa tietoisuutta
monimuotoisuuden tärkeydestä.”

Yhteistyöverkosto

Panervan kylässä Rajasthanissa
Olin itse mukana samaisella Perinneparantamishankkeen
matkalla Rajasthanissa marraskuussa 2008. Vierailimme alkuperäisheimojen kylissä Etelä-Rahjastanissa. Rahjastanissa
on edelleen runsaasti alkuperäisheimoja, ja myös luonnon
monimuotoisuus on huomattavan korkea. Kysyin syrjäisen
Panervan alueen kylän naisilta, mistä he hankkivat siemenensä. Naiset vastasivat, että kaikki siemenet, joita he kasvattavat,
ovat heidän omiaan. Eikä pelkästään siksi, että lähimmälle
kauppapaikalle oli pitkä matka ja että kaupalliset siemenet
ovat kalliita vaan koska keräämällä omaa siementä he voivat
valita lisättäväkseen sellaiset yksilöt, jotka vastaavat heidän
makumieltymyksiään ja viljelytapojaan.
Anna Lassila
Tässä vielä muutamia mietteitä siemenestä Seed Keepers
– julkaisusta (1995:39) vapaasti suomennettuna.

Siemen
“Siemen on elämänlähde. Se kantaa mukanaan niiden
ihmisten kulttuuria ja perinteitä, jotka niitä viljelevät. Se
heijastaa heidän valintojaan ja mielipiteitään. Siementen
säilyttäminen ei ole pelkästään kasvien tulevaisuuden turvaamista vaan kokonaisen elämäntavan suojelua.
Oman siemenen kerääminen on ollut oleellinen osa
maatalousyhteisöjen elämää joka puolella. Siementen jakaminen on esimerkki elämänmuodosta, jossa kunnioitetaan
kaikkea elämää. Tällaisen elämänkatsomuksen omaavat
viljelijät eivät katsoneet oikeudekseen manipuloida toista
elämänmuotoa, vaan näkivät itsensä ennemminkin ympärillä luonnossa vilisevän monimuotoisuuden vaalijoina.
Nykytilanteessa, missä maatalousteknologia on sekoittanut perinteisen elämänmuodon, tuhonnut lajeja ja niihin
liittyvää tietoa ja missä päätösvalta siemenistä on siirtymässä
kylistä yksityisille tahoille, yksityisen edun nimissä sen käsityksen myötä, että siemeniä voi joku ylipäätänsä omistaa.
Tässä tilanteessa siementen ylläpitäjät ”Seed keepers” ovat
erityisiä ihmisiä, jotka ovat valinneet haluavansa ylläpitää
paikallista kulttuuriaan, perinteitä ja tietämystä säilyttämällä
siemeniä – heidän elämänmuotonsa ilmentymiä.”
Lähteet:
l Navdanya-team (1995). The Seed Keepers.
l V. Shiva, V. Singh, Biju Negi, Irene Dankelman (1990).
Biodiversity, Gender and Technology in agriculture, Forestry and Animal Husbandry: A preliminary study in the
Garhwal Himalayas (India), Dehradun.
l www.navdanya.org
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Tutkijoiden tuolloin vuonna 1995 esittämä tavoite, että
vuosien kuluessa koko Intiaan saadaan muodostetuksi kattava paikallisten kyläkohtaisten siemenpankkien verkosto,
on edennyt vauhdilla. Tällä hetkellä Navdanya on auttanut perustamaan 54 kyläkohtaista siemenpankkia16 Intian osavaltiossa. Viimeisimpänä juuri tuolla Jharkhandin
alueella, Uttar Pradeshissa sekä Rajasthanissa. Navdanya
toimii luomuviljelijöiden sekä siementen ”suojelijoiden”
verkostona. Yli 500 000 viljelijää on koulutettu siemensekä ravinto-omavaraisuuteen sekä kestävään maatalouteen. Samalla on perustettu maan laajin luomutuotteiden
ja reilunkaupan suoramyyntiverkosto. Navdanya on perustanut Doon Valley:in,Uttranchaliin Pohjois-Intiaan
koulutuskeskuksen Bija Vidyapeeth (School of the Seed),
jossa annetaan opetusta monimuotoisuuden suojelussa ja
luomuviljelyssä.
Tämän lisäksi Navdanya toimii aktiivisesti alkuperäisen tiedon ja kulttuurin säilyttämisen puolesta. Tavoitteena on sekä biologisen että kulttuurisen monimuotoisuuden
säilyttäminen. Navdanya on myös lisännyt paikallisyhteisöjen tietoisuutta kohdata sellaisia globaaleja haasteita kuten

biopiratismi, ruokaoikeudet (food rights), luonnonkatasrofit
sekä ilmastonmuutos.

Ei mitään betoniporsaita!

Maatiainen 4/ 2009

Vuoden maatiasieläin ahvenanmaanlammas, on arvossaan kotisaaristossaan. Maariainhaminan keskustan kävelykadulla ei käytetä
liikenne-esteinä mitään betoniporsaita, vaan - tietenkin, betonilampaita.
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Ajatuksia ravitsemuksestamme
Maatiaisen kyyttöilta herätti monenlaisia ajatuksia nykyisen
elämänmenon, voisiko sanoa jopa mahdottomuudesta, niin
voimakkaasti tehdastuotantoon ja suuryksiköihin panostava
ruoantuotanto on eronnut lähtökohdistaan; pienimuotoisesta
kotitarveviljelystä, muutaman elikon pidosta, vesistöjen lähellä asuvien kalastuksesta omiin tarpeisiin ja niin edelleen.
Suomessa tämän suur-ihanteen kehitys on ollut hyvin nopeaa
runnomista, kunnes on jo saavutettu tilanne, jossa maaseutu
on imetty tyhjiin. Maaseudulla ei ole enää sitä elämää, mitä
siellä oli vielä 60- ja 70-luvuilla, jolloin itse lapsena ja nuorena vietin kesiäni maalla; Virroilla. Ei ole enää ihmisiä, ei
eläimiä, ei rauhaa eikä suhteellista elämäntapaa, jolla tarkoitan kiireen vastakohtaa eli sitä ettei työ tekevältä lopu; miksi
siis kiirehtiä. Tietenkin jotkut työt maaseudullakin oli säitten
ja muitten syitten vuoksi tehtävä reippaasti, mutta silloin kyse
oli jostain tietystä työstä kuten vaikkapa heinänteosta.
Nykymaatalous on muokattu palvelemaan ravitsemusteollisuutta ja kauppaa; lajikkeet on jalostettu kestämään erilaisia teollisuuden ja kaupan vaatimuksia, joista esimerkiksi
kasvisten maku ei ole se ensimmäinen kriteeri, vaikka sen
pitäisi olla. Toinen vahingollinen keinotekoisesti ylläpidetty
trendi on, että kaupassa on tarjolla vuoden ympäri samoja
tuoretuotteita vaikka luonnollisin tapa olisi seurata vuoden
kiertoa ja syödä sitä, mikä on parhaimmillaan juuri silloin.
Talonpojan tappolinja on jatkunut sodan jälkeen vuosikymmenestä toiseen, ja luettuani 60-luvulla kirjoitettua, divarista löytynyttä Pientilan emäntä -kirjaa, käy siitä ilmi muun
muassa se, että pienviljelijöitä ohjattiin verotuksen avulla
luopumaan hevosistaan ja siirtymään traktorien käyttöön!
Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten maaseutujen eläjistä on tehty oman tilan ulkopuolisista hankinnoista
riippuvaisempia, kunnes riippuvuus on saatu nykyisellään
täydelliseksi. Maanviljelijä on kone- ja energiateollisuuden
väliin puristunut onneton olento. Vai
mitä muuta voi tulla mieleen, kun
ajattelee mennyttä sadonkorjuun aikaa. Vaikkapa kaaleista ja muista
juureksista saatiin monin paikoin erittäin hyviä satoja, niin hyviä, että niitä
ei kannattanut edes nostaa pelloista
ylös. Ennen vanhaan saattoi kuulla,

että itänaapurissa ei suomalaisittain oudon byrokratian ja
slaavilaisen mentaliteetin sekoituksena saatu vaikkapa perunoita ylös maasta – tälle saattoi jopa naurahtaakin, että voi
voi niitä venäläisiä. Mutta entäs nyt, kun Suomessa toimitaan näin nurinkurisesti – ei paljoa naurata. Jos viljely on
niin kone- ja energiakeskeistä ja verotuksen painotuksilla
on saatu ihmistyö mahdollisimman vähäiseksi sen kalleuden
vuoksi, että viljelijät jättävät sadon peltoon mätänemään,
kun ei ole varaa enää sitä korjata poiskaan, niin mielestäni
ruokatuotantoteollisuus on tiensä päässä. Ja mitä kauppa tekee: se ostaa parhaimpaan suomalaisen sadonkorjuun aikaan
kukka- ja parsakaalia Hollannista ja Espanjasta kalliiseen
hintaan. Kaupalle on aivan samantekevää, mistä se raakaaineensa hankkii eikä ketään kiinnosta se, miten suomalaiset
saisivat ostaa oman maansa uutta satoa.
Tilannetta ei tietenkään paranna se, että Suomi toteuttaa
kuuliaisesti ja äärimmilleen vietynä kaikkia Euroopan Unionin vaatimuksia. Rohkenen epäillä, että huononnuksia toteutetaan jopa innokkaammin kuin kyseinen byrokraattinen
yhteenliittymä viitsii vaatiakaan jäsenvaltioiltaan.
Ajatellaanpa siemeniä, niitä pieniä tai isompia ihmeellisiä elämäntallentajia, joista kaikki kasvu alkaa. Jo pitkään
maailmalla on ollut meneillään prosessi, jossa isot kemianteollisuuden yritykset ovat ostaneet pieniä siemenyrittäjiä
pois markkinoilta ja saaneet näin yhä enemmän maailman
siemenistä eli maatiaislajikkeista haltuunsa. Lopulta keksittiin kansalliset siemenrekisterit, joihin maassa myytävät
siemenet piti rekisteröidä, muuten niitä ei saanut myydä
missään virallisesti. Rekisteröinti ei tietenkään ollut eikä
ole ilmaista edelleenkään, eikä sillä ollut mitään merkitystä,
halusitko rekisteröidä yhden kilon vai tuhat kiloa siemeniä.
Säännölliset rekisteröintimaksut rasittavat tietenkin aivan toi-
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Moni peräänkuuluttaa tänään lähiruokaa. Kuvan kasvis- ja luomuherkut
olivat tarjolla Maatiaisen 20-vuotisjuhlassa
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sella tapaa pienyrittäjää kuin suurta siemenfirmaa. Kekseliäät
ihmiset ovat Euroopassa kuitenkin löytäneet väyliä välittää
rekisteröimättömiä maatiaissiemeniä ohi virallisen valvonnan, mutta kuitenkin laillisesti. Olen itse esimerkiksi ranskalais-englantilaisen Association Kokopellin jäsen siitä syystä,
että jäsenenä voin tilata heiltä mitä tahansa heidän välittämiään maatiaissiemeniä ympäri maailmaa. Asuminen Suomessa
asettaa tietenkin rajoituksia sen suhteen, mitä kannattaa kokeilla, mutta kaikenlaista on kyllä tullut kokeiltuakin, yhtenä
eksoottisimmista oli intiaanien sininen maissi, joita niitäkin,
siis maisseja, on niin värien kuin käyttötarkoitustensa mukaan
lukuisia erilaisia. Ja samalla tietämys eri kasvilajikkeista on
lisääntynyt huomattavasti. Toisaalta tieto myös lisää tuskaa,
sillä suuri osa maailman maatiaissiemenlajikkeista on jo hävinnyt ainiaaksi käsistämme suurempien syötyä pienempiä.
Toki maatiaissiemenvalikoimaa on vielä jäljellä, mutta yhdenmukaisuuden ja standardisoinnin raaka koneisto kulkee
kaiken aikaa vapaita kasveja, vapaita eläimiä, vapaita ihmisiä
ja vapaita maita etsien.
Muistan vielä 60- ja 70-luvun vaihteen tienoolta Helsingistä, kun aloitin kansakoulun käyntini, ihanan vastaleivotun
leivän tuoksun lähellä sijainneesta kivijalkaleipomosta. Oli
ihan pakko käydä ostamassa uunituore, rasvainen ja lämmin
piiras evääksi koulutielle. Mitä näille kaikille pienille perheleipomoille tapahtui: minne ja miksi ne siivottiin pois? Miksi
ylipäätään kaikki kaikkein tärkein eli ravitsemukseen liittyvä
hyvä pienimuotoinen toiminta siivotaan aina pois? Kuitenkin
vain näin saadaan tuoretta ravintoa joka myös maistuu hyvältä. Muistan myös miten Helsingin keskustassa myytiin tuoreita savustettuja ja hiillostettuja silakoita ja miten herkullisia
ne olivat, kun ne olivat tuoreita! Nykyään savusilakat tulevat
kauppoihin muovilaatikoihin pakattuna (ja ilmeisesti myös
suojakaasuun) ja ovat jo esille pantaessa ties kuinka monen
päivän vanhoja. Kun ne sitten vielä tiskillä makaavat viitisen
päivää, niin nehän alkavat olla jo hajoamistilassa, kun ostaja
sitten täyteen hintaan ostaa lähes pilaantuneita kaloja… ja samanaikaisesti hygieniavaatimukset sen kun kiristyvät. Käykö
siis niin, että byrokratian vaatimuksesta yhä hygieenisemmissä laitoksissa käsitellään aina vain vanhempia, pilaantuneisuuden eri asteilla olevia ruoka-aineita, kun tuotannon tehostumisen myötä ruoka-aineita kuljetellaan pitkin maailmaa?
Kun tässä ei mitä ilmeisimmin ole mitään järkeä, niin miksi
näin sitten tehdään?
Nauta, lehmä, kanttura on sitten se ihmeellinen olento, josta

me ihmiset saamme maidon, josta voimme valmistaa voita,
juustoa, viiliä, jugurttia tai vain kuoria kermat päältä. Toki
on muitakin lypsettäviä, mutta monesti lehmä on se tärkein.
Myös maito on kokenut jalostuksen mukanaan tuomat erikoisuudet. Kun tuore maito pästöroidaan, se ei ole enää se tuoretuote joka se oli lypsettäessä. Kun se vielä homogenisoidaan,
niin rasva ei nouse enää maidon pinnalle, vaikka sanonta
kermankuorimisesta elää vieläkin kielessämme. Homogenisoinnin lisäksi uudempia käsittelytapoja ovat maidon rasvapitoisuuden keinotekoinen muuttaminen ja nykyään sitten
vielä kaikki muut koostumuksen muuttelut kuten vaikkapa
laktoosin pilkkominen. Olen ajatellut näitä kaikkia voimallisia elämännesteen käsittelytapoja ja miettinyt niitten yhteyttä
kaikenlaisiin ruoansulatushäiriöihin, joita maito nykyään Suomessa tuottaa. Kun maidosta otetaan rasva pois, siitä häviää
myös luontainen imeytymisen hidastaja kuten muustakin ravinnosta, josta rasvaa poistetaan keinotekoisesti tai vaikkapa
jalostamalla, kuten hoikat nykysiat. Ajattelen niin, että maito,
josta on poistettu rasva, imeytyy normaalia imeytymisvauhtia
nopeammin, jolloin myös laktoosi imeytyy nopeammin ja aiheuttaa herkillä ihmisillä eriasteisia vaivoja.
Ravinto, ruoka ei ole myöskään yhtä herkullista ja maistuvaa, jos siinä ei ole hyvälaatuista rasvaa, vaan jättää ilmeisesti jonkun tyytymättömyyden taikka tyydyttämättömyyden
syöjäänsä, vai mistä kertoo se tavaton sokeri – ja alkoholiriippuvuus, joka vaivaa kansaamme? Jos aterialla syö niin,
että on tyytyväinen ja sopivan kylläinen, ei kaipaa mitään
ylimääräistä salasyötävää.
Tämän kirjoittajalla ei ole omakohtaisia kokemuksia
kyytöistä, vaan ainoastaan maamme valtarodusta, joita
lehmiä sain sukulaisteni luona hoitaa ja lypsääkin joskus
aikoinani. Tutustuttuani puutarhaharrastukseni myötä maatiaiskasveihin ja maallemuuton myötä syvennyttyäni yhä
enemmän ekologisempaan elämäntapaan maatiaistalossamme aloin kiinnostua entistä enemmän myös eläimistä,
jotka ovat perinteisiä, terveitä, erilaisiin olosuhteisiin sopeutuvia, luonteikkaita, vähään tyytyviä ja kauniita – niin
kuin maatiaisihmisetkin!

Marja-Leena Niinikoski
Puhelin: 019 – 545 115
Sähköposti: mln@dlc.fi
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Tapahtumia
Luento lähiruoasta
torstaina 18.2.09 klo 18.00 Pasilan kirjastossa, Rautatieläisenkatu 8, 00520 Helsinki.
Naturopaatti ja homeopaatti Airi Rekilä-Aaltonen pitää esitelmän lähiruoasta ja esittelee kirjaansa Syö itsesi suomalaiseksi.
Hän on pitänyt kursseja tästä aiheesta vuodesta 1988. Hänen nykyinen kurssipaikkansa on nimeltään Perinnepirtti ja se
sijaitsee Hirvensalmella.
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Pikkupaloja
Miina Äkkijyrkkä joutuu muuttamaan
Skatan tilalta
Helsingin hovioikeus antoi päätöksen kaupungin
omistaman Skatan tilan vuokraamista koskevassa
kiistassa lokakuun 2009 alussa. Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen huoneiston ja maaalueen vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Kyyttökarjan kasvattaja Miina Äkkijyrkkä joutuu lähtemään
Vuosaaren-tilaltaan, jossa hän on elänyt vuokralaisena 1990-luvun puolivälistä. Neuvottelut tilan tyhjentämiseksi ovat alkaneet. Jos Äkkijyrkkä ei lähde
tilalta vapaaehtoisesti, hänet eläimineen häädetään.
Miina on etsinyt uutta paikkaa jo kahden vuoden ajan,
mutta sopivaa ei ole löytynyt. Hän tarvitsisi paljon
tilaa, sillä sekä karja että kuvanveisto vievät runsaasti
tilaa. Naudat ja taide liittyvät tässä tapauksessa erottamattomasti yhteen, sillä ne ovat taiteilijan inspiraation lähde. Hän ei pidä lehmillään EU:n edellyttämiä
korvalappuja, koska ne ovat esteettinen haitta – eikä
siis saa mitään tukiakaan.
Miinalle olisi tarpeen paikka, jossa hän voisi pitää
pientä mallikarjaa ja tehdä veistoksia. Skatalla asuessaan Miina on elänyt voimakasta luomiskautta.

Suomen talvi lyhenee
Jos maapallon keskilämpötila nousee neljä astetta, tarkoittaa
se Suomessakin noin kuuden asteen keskilämpötilan nousua, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Heikki Tuomenvirta kertoo. Suomessa ikävät seuraukset ovat lievempiä kuin
monissa muissa maissa. merenpinnan nousu ei meillä ole
suuri ongelma, koska esimerkiksi länsirannikolla maanpinta nousee yhä jääkauden painumisen jälkeen. Näkyvimmät
vaikutukset liittyvät talven lyhenemiseen. Lumipeitepäivät
vähenevät Etelä-Suomessa 1,5-2 kuukautta, Lapissa lähes
kuukauden. Kasvukausi pitenee ja viljelylajit muuttuvat.
maissia voidaan viljellä Keski-Suomessakin. Sademäärät ja
tulvien riski kasvavat. (HS 23.10.2009)
Nälänhätää Aasiassa
Himalajan jäätiköiden sulaminen ja muut ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat yli 1,6 miljardin ihmisen vesi- ja
ruokaturvallisuutta Atelä-Aasiassa, ilmenee Aasian kehityspankin rahoittamasta tutkimuksesta. Heikoimmassa asemassa ovat Intia, Bangladesh, Afganistan ja Nepal. Sadot
ovat vaarassa kutistuvien jäätiköiden, tulvien, kuivuuden ja
epäsäännöllisten sateiden takia. (AP/HS 3.8.2009)
Puutarhasissit iskevät!
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Helsingin puutarhasissijärjestön Dodon kasvimaalla perunat
kasvoivat autonrenkaissa. (Kuva: Dodo)

Sissiviljelyä esiintyy jo monella taholla maailmassa, ja viime aikoina myös Suomessa. Nimitys on englanniksi Guerilla
gardening. Sitä harjoitetaan pihoissa, parvekkeilla ja talojen
katoilla. Se tarkoittaa kasvimaan perustamista ja hoitamista
kaupunkiympäristössä, ilman maanomistajan lupaa, ”villisti”.
Tarkoitus on ekologinen. Kasvatetaan lähiruokaa siellä, missä
ihmiset asuvat. Kuljetusmatkat lyhenevät. Hiilidioksidipäästöt
pienenevät. Syntyyhän kaupunkilaisten hiilijalanjäljestä kolmasosa ruuasta. Ehkä tämä osaltaan auttaa kansainvälisessä
ruokakriisissäkin.
Helsingissä ympäristöjärjestö Dodo piti kasvimaata
VR:n veturipihalla Pasilassa viime kesänä. Viljelijät idättivät taimet kotona ja istuttivat ne toukokuussa ”sissipuutarhaansa”. Kasvatusalustat rakennettiin hylätystä lauta- ja
levytavarasta, trukkilavoista, vanhoista autonrenkaista ja juuttisäkeistä. Kaikki multa tuotiin paikalle säkeissä. Kasvimaata
hoidettiin vuoroperiaatteella kastellen ja kitkien säännöllisesti. Projekti huipentui alkusyksystä sadonkorjuuriehaan Megapolis-tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla. Toimintaa on
tarkoitus jatkaa ensi kesänä.
Huoli siitä, miten paljon kasvimaata läheltä sivuava liikenne
on haitannut kasveja, on olemassa, ja sissit aikovat tutkittaa tuotteensa yliopiston laboratoriossa mahdollisten jäämien ja pienhiukkasten selville saamiseksi.
AK

Polttopuut on pinottu perinteiseen
tapaan pyöreisiin
“aumoihin”, joissa
ne säilyvät kuivina
ja ilmavina.

Unelmien puutarha
Viljandimaalla Keski-Virossa
Viron maaseudun vehmaassa luonnossa tuntuu keskieurooppalainen tuulahdus. Ilmasto on leuto, maa kalkkipitoinen ja
moni meillä harvinainen tai kadonnut kasvi rehottaa täällä
yleisenä. Yksi selitys maaseudun säilymiselle on neuvostoaika, jolloin maatalous oli suurina kolhooseina ja sovhooseina
ja yksityinen maanviljelys vähäistä. Tilojen maat oli otettu
pois omistajiltaan, jotka – jos olivat yleensä saaneet jäädä
koteihinsa – saivat harjoittaa vain pientä puutarhanhoitoa
ja pitää lehmää tai paria. Viron saavutettua takaisin itsenäisyytensä 1990-luvun vaihteessa alkoi tilojen palauttaminen
vanhoille omistajilleen. Tämän prosessin tuloksena Villu ja
Liilian Kaasik saivat omistukseensa Liilianin isovanhempien
pientilan Loodin kylässä Viljandimaalla. Liilian Kaasik ottaa
vieraat vastaan komeassa kansallispuvussa, johon kuuluu
lämmin villaviitta.
Neuvostoaikana perheen käytössä oli vain vanha talo ja
pieni tilkku maata sen ympärillä. He saivat pitää kahta lehmää ja yhtä sikaa. Kaikki muu maa oli kolhoosin. Nyt tila on
palautettu alkuperäiseen hahmoonsa: maata on 28 hehtaaria,
josta 6 ha metsää, 12 ha viljeltyä ha 2 ha puutarhaa. Pientilan
viljely ei Virossakaan kannata, vaan paikka on tänään Kaasikien eläkepäivien rakas harrastus. Puutarhan kukoistus on
vaatinut pitkiä työpäiviä, uurastusta vuosien ajan. Mutta tulos
on hämmästyttävä. Seinustoilla kiipeilee kuusamia, kärhöjä
ja humalaa. Puutarhan kukkalajien määrää ei tiedä kukaan.
On pioneja, mm. tillipioneja, Himalajan jalkalehtiä, kerrottuja rentukoita ja valkoisia pallomaisia esikoita. Erään unikkoa
muistuttavan keltaisen kukan toi muuan mummo, joka sanoi
sen kasvaneen ”aina” pihassaan; sen nimeä hän ei tiennyt.
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Pinkit ja valkoiset sammalleimut levittäytyvät muureille.

Kaasikien puutarhassa on avoimia nurmikkoja, vanhoja hedelmäpuita, kivi- ja puurakennelmia.
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Villu Kaasik tarjoaa mielellään lähteensä vettä, joka on hänen mielestään
maailman, tai ainakin Viron parasta.

Liilian Kaasik pukeutuu juhlan kunniaksi hienoon kansallispukuun.

Muureilla ja kiviaidoilla on suurina mattoina sammalleimua ja kivikkokasveja. Keväällä pihassa kukoistavat luonnonkukkien kuten erilaisten vuokkojen
ja esikoiden lisäksi monet sipulikukat ja kukkivat pensaat. Hedelmäpuita ja
-pensaita on paljon; alkuaan omenapuita oli noin 100. Roosanvärisin kukin
kukkivien orapihlajien lisäksi näkyy onnenpensaita, eksoottisemmista puista
mm. katsura ja sumakki. Vänkyräinen peikonpähkinä pärjää täällä avomaalla koko vuoden, mikä ei Suomessa ole mahdollista. Kaasikit vähentävät ison
puutarhan työmäärää levittämällä syksyllä puiden lehtiä maille, ne estävät rikkaruohojen kasvua.
Täällä ei vaalita vain puutarhaa, vaan luonnon koko monimuotoisuutta ja
monenlaisia perinteitä. Kasveja ja kukkia ovat tuoneet talossa usein vierailevat virolaiset puutarhayhdistykset ja yksityiset ihmiset. Kaikkien nimiäkään
ei tiedetä. Talon sisustuksessa kunnioitetaan paikallisen maaseudun tyyliä, ja
ulkorakennukseen on koottu talosta löytyneitä, käytöstä poistuneita maataloustyökaluja, tekstiilejä ja tavaroita kotimuseoksi. Eteisessä on Kaasikien puutarhastaan saamia
kunniakirjoja sekä mustapohjainen, kukkakoristein kirjailtu ”kiitosraanu”. Sen lahjoittivat
ihmisten jälkeläiset, jotka olivat saaneet siellä
turvapaikan neuvostovallan aikana, kun heitä
uhkasi karkotus Siperiaan.
Avoin, laaja piha on jaettu puilla, pensailla,
Eräs mummo toi Kaasikeille tämän pihassaan
kasvaneen kukan, jonka nimeä hän ei tiennyt.
Tietääkö joku?

Tuomi kukkii Viljandimaalla toukokuun
puolivälissä. Punottu pajuaita on paikallinen
perinne.

kivimuureilla ja pajusta punotuilla aidoilla erilaisiin alueisiin. Istutuksissa on
huomioitu se, että kaikkina vuodenaikoina on kukkivia kasveja. Siellä täällä
on istuinryhmiä vanhojen puiden alla.
Polttopuut on huolella pinottu pyöreiksi
pinoiksi, joissa ne kuivuvat ilmavasti ja
säilyvät sateelta. Talo ja puutarha ovat
tasamaalla, mutta lähellä maasto laskeutuu jyrkästi vehmaaseen laaksoon.
Kulkemisen helpottamiseksi on isäntä
rakentanut rinteeseen puiset portaat.
Keväällä metsä on täynnä keltavuokkoja. Laaksossa virtaa puro ja rinteessä
pulppuaa lähde. Virossa on suuri kunnioitus lähteitä kohtaan, niitä suojellaan.
Sanotaan, että lähteen partaalla pitää
aina kasvaa hedelmää kantava puu:
tämän lähteen reunalla kasvaakin pähkinäpensas. Vesi on Villu Kaasikin mukaan ”maailman parasta”. Se on kristallinkirkasta ja kylmää ja kuuluu olevan
hyvin mineraalipitoista.
Aune Kämäräinen

Tapahtumia
Maatiaispuutarhurin kasvivalokuvauskurssi
keskiviikkona 14.1.2009 kello 18.00 -20.00 Maatiaisen toimistolla,
Stenbäckinkatu 8, Helsinki.
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Kuva Jukka Ranta.

Kasvivalokuvauksen teoriaosa
l Laskeudutaan maan tasalle kun kuvataan kukkia.
l Miten prosessoidaan ihanat puutarhanäkymät biteiksi ja muistoiksi?
l Kuvankäsittely- ja valokuvausilta on suunnattu laajalle kohderyhmälle
havainnollisella ja inspiroivalla kuvituksella puutarhasta, jossa vieraillaan
myöhemmin keväällä.

Maatiaismatkat
Maatiaiset Bulgariaan!
Maatiaiset lähtevät ensi kesänä mahdollisesti Bulgariaan
kasvi- ja luontomatkalle (viikko toukokuun lopussa tai
kesäkuun alussa). Maa on kuin pienten kylien verkosto.
Monet kylät ovat perinnemaisemaa ja paimen on arvostettu ammatti.
Lennämme Helsingistä Varnaan tai Sofiaan, josta
jatkamme omalla bussilla kohti Veliko Tarnovoa, erästä Bulgarian kauneimmista kaupungeista. Matkan varrella on jo mielenkiintoisia luontokohteita.
Tarnovossa vietämme pari päivää, kävelemme huikaisevan kauniissa kukkulamaisemassa luostariin, joita
maassa on kaikkialla. Alueella kasvaa silkkiäispuita,
ruusukvitteniä ja tuttuja puutarhayrttejä. Kaupunkia ympäröi 14 kukkulaa ja sen halki mutkittelee Jantra- joki.
Vanhassa kaupungissa on käsityöläiskatu viehättävine
puoteineen. Torit ovat mielenkiintoisia ja niissä myydään paikallisten viljelijöiden kasvattamia tuotteita. Tomaatit on yhtä tärkeä keskustelun aihe kuin sää. Keskiaikainen Tsarevetsin linnoitus on erään kukkulan laella.
Sielläkin on kiinnostavia puita, lintuja ja perhosia.
Käymme Hotnitsan kylässä, joka on muinaishistoriallista aluetta, tapaamassa englantilaista Susan Hagania.
Hän elää omavaraisessa taloudessa, pitää kursseja savitalojen rakentamisesta ja hänellä on myös jurtta. Lisäksi
hän on perehtynyt useisiin terapioihin ja ayurvediseen
lääketieteeseen. Näemme kuinka kylän lampaat, vuohet
ja lehmät palaavat omistajiensa luo laitumelta. Kylän
raiteilla jolkuttelevat ja juoksentelevat koirat, kissat, kanat ja ankat.
Matkan kohokohtia on vierailu Ruusulaaksossa.
Rozova dolina - Ruusulaakso sijaitsee vuorten keskellä, missä maaperä ja ilmasto ovat sopivia ruusuille.
Ruusufestivaali pidetään aina kesäkuun puoleen väliin
mennessä. Ruusu on Bulgarian kansalliskukka. Päälaji
Kazanlakin damaskonruusu on ollut viljelyssä satoja
vuosia. Se on hybridiruusu, joka tuotiin Eurooppaan
Persiasta 1400- luvulla.

Noin 30 ruususta saadaan
tippa ruusuöljyä. 3000 - 4000
kiloa ruusun terälehtiä tuottaa kilon ruusuöljyä. Keruu
alkaa aamuhämärässä ennen kuin ruusuöljy auringon
noustessa haihtuu. Käymme
myös ruusupuristamossa, jonne tuoreet ruusut viedään. Vierailemme Ruusumuseossa ja ostamme ruusutuotteita. Ruusulaaksossa on
myös laventeliniittyjä. Luvassa on hurmaavia tuoksuja.
Ruusulaaksossa on mahtavien traakikuninkaiden 13 hautakumpua, joista on löydetty merkittäviä kulta-aarteita, ja sitä kutsutaan myös kuninkaiden laaksoksi. Käymme merkittävän traakikuninkaan hautakammiossa lähellä Seutopolisin muinaiskaupunkia.
Se on löydetty 1944 ja on peräisin hellenistiseltä ajalta noin 400
eKr. Se kuuluu UNESCO:n maailmanperintökohteisiin.
Cherven perhoslaaksossa luonnonsuojelualueella kuluu yksi
päivä. Kylässä on parisataa asukasta ja alueella paljon kallioluostareita. Perhos- ja lintubongarit käyvät alueella, ja lähistöllä on
merkittäviä lintujärviä. Perhoslaaksossa on mielenkiintoisia luonnonkasveja kuten orkideoita. Bulgariassa on bongattu yli 3000
perhoslajia, joista kotoperäisiä on 415. Useita harvinaisia ja jopa
globaalisti uhanalaisia lajeja.
Vierailemme Balchikin kaupungissa, joka on Mustameren rannalla ja voimme nauttia merellisestä Bulgariasta. Siellä tapaamme
Kalevalasta inspiroituneen paikallisen taiteilijan. Käymme myös
Romanian entisen kuningattaren Marien palatsissa. Siihen kuuluu
useita rakennuksia kuten luostari, viinikellari, kappeli, pyhä lähde
ja upea kasvitieteellinen puutarha, jossa on yli 3000 erilaista kasvia.
Varnan lähistöllä on erikoinen metsä, jossa on 10 metriä korkeita
kivitorneja “kivettynyttä” metsää. Sen arvioitu ikä on 50 miljoonaa
vuotta.
Matkalla poikkeamme viinitiloilla kuten Ljaskovetsissa, josta
saa 22 yrtin kuohuviiniä. Bulgarialaiset käyttävät paljon luonnonyrttejä ja villivihanneksia ruuanlaitossa sekä juomissa. Bulgariasta
on jopa kartta, jossa on kuvattu, mitä kasvaa milläkin alueella ja
milloin ne ovat parhaita poimittaviksi. Tapaamme myös paikallisia
luonnonsuojelijoita ja kasviasiantuntijoita.
Matkanjohtajana on Anne Paalo ja oppaana Anna Häkkinen.
Hän on kirjoittanut Bulgariasta matkaoppaan ja asunut maassa.
Perhosoppaana on kuvataiteilija Tommi Nordgren. Matkaan kuu-
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Myytävänä
Maatiaisamarylliksen taimia, vanhanajan perennoja ja pensaita.
Heikki Linna, Askola, puh.019-6630104, 040-8484949.
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Kirjaesittely

Maatiaismatkat
luu lennot, oma bussi, yöpymiset aamiaisineen, aterioita
ja piknik perhoslaaksossa, ainutlaatuisia opastettuja retkiä joka päivä sekä matkanjohtajan ja oppaan palvelut.
Matka toteutuu vain siinä tapauksessa, jos hinta on
noin 750 - 800 euroa ja matka kestää seitsemän päivää.
Matkalle mahtuu noin 30 henkeä. Tarkempi ohjelma lähetetään matkakirjeessä.
Matka on ensisijaisesti tarkoitettu Maatiaisen jäsenille, mutta puolison tai ystävän voi ottaa matkakumppaniksi. Jos haluaa yhden hengen huoneen, siitä menee
lisämaksu. Matkalle voi ilmoittautua Anne Paalolle,
anne.paalo@kolumbus.fi, 050 570 6105 tai postitse Maatiainen ry, Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki.

Me maisemassa, maisema meissä

Maatiaisen kotimaan matka
Tampereen seudulle
Maatiaisten kotimaanmatka toteutuu loppukesästä. Tällä kertaa matka suuntautuu Billnäsin ja Fiskarsin kautta
kohti Tamperetta. Billnäsin ruukkimiljöö elää uutta aikaa
monenlaisine toimintoineen ja kesänäyttelyineen. Siellä
on myös taimitarha, jossa poikkeamme. Fiskars on suosittu kohde vanhoine kylämiljöineen. Siellä myydään käsitöitä, taidekäsityötä ja pidetään taidenäyttelyitä, koska
paikassa asuu paljon käsityöläisiä ja taiteilijoita.
Eräs pääkohteemme on Frantsila, jossa meillä on erilaista ohjelmaa. Tutustumme kurssikeskukseen, museotorppaan, viljelyihin ja käymme puodissa, jossa myydään
Frantsilassa valmistettuja tuotteita. Tampereella käymme Hatanpään Arboretumissa ja puistossa Pyhäjärven
rannalla. Paluumatkalla poikkeamme Liesjärven kansallispuistossa Korteniemen perinnetilalla, jossa elämä jatkuu kuten ennen vanhaan 1910- luvulla metsänvartijan
tiluksilla. Alkuperäisrotujen kotieläimet käyskentelevät
laitumella ja vanhoja kotimaisia kasvilajikkeita viljellään perinteisin työtavoin. Asukkaatkin ovat pukeutuneet
omatekoisiin vaatteisiin ja emäntä kehrää rukilla.
Luvassa on ainakin yksi luomutilavierailu, jossa on
kotieläimiä ja tilakauppa. Kukkiakaan emme unohda ja
loppukesän kukkaloistoa näemme muutamissa kohteissa. Yövymme Frantsilassa tai Tampereella ja meillä on
käytössä oma bussi. Lähtö tapahtuu Helsingistä ja kyytiin voi tulla matkan varrelta sopimuksen mukaan.
Seuratkaa Maatiaisen kotisivuja matkojen osalta. Sivuille pääsee www.maatiainen.fi. Sinne tulee heti
päivitetyt tiedot, kun matkojen hinnat ja päivämäärät
on varmistettu. Myös toimistolla on jatkossa matkoista
mainoksia. Lisätietoja molemmista matkoista saa Anne
Paalolta, anne.paalo@kolumbus.fi tai 050 570 6105.
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Kustantamo Maahenki jatkaa ansiokasta luonnon, maan
ja maaseudun olemukseen paneutuvaa kirjasarjaansa.
Kirja Maiseman kanssa kasvokkain valottaa ympäristöestetiikkaa monelta kantilta. Teoksen sisällön suunnat
on antanut Joensuun ympäristöestetiikan professori Yrjö
Sepänmaa, joka on kolmihenkisen toimituskunnan pää;
toiset ovat Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio.
Kirjan syntysanat on sanottu jo 1980-luvun lopulla, kun Sepänmaa kehitteli Hannes Sihvon kanssa
ajatusta koota yhteen monitieteistä tapaamista, jossa
kohtaisivat toisensa tutkijat ja käytännön asianharrastajat ja johon yhdistyisi myös taiteen osuus ympäristöestetiikassa.
Kirja jakautuu kuuteen kokonaisuuteen. Kirjoittajat
ovat pääasiassa suomalaisia, mutta mukana on myös muutamia ulkomaisia asiantuntijoita. Kirja täydentää Maahengen luonto- ja maisema-aiheisten kirjojen jatkumoa, jossa
aikaisemmin ovat ilmestyneet Suo on kaunis (1999), Vesi
vetää puoleensa (2002), Metsään mieleni (2003) ja Pellossa perihopeat (2005). Tulossa ovat vielä kiveä ja taivasta
käsittelevät teokset. Kaikki kirjat ovat voimakkaasti kuvaan tukeutuvia, komeita kuvateoksia, joissa on vankka
asiasisältö, vaikka ne toimivat myös katselukirjoina.
Kirjan idea on tutkia erilaisten ihmisten maisemasuhdetta, ei välttämättä selittää, millainen on kaunis maisema.
Toki perusvire on ”kauniin puolesta rumaa vastaan”. Ei
sovi ohittaa niitä tosiseikkoja, jotka todistavat, mitä maisemallemme on tapahtunut viime vuosikymmeninä: tuhoa, välinpitämättömyyttä, raiskausta. On lyöty avohaavoja, annettu rappeutua, pusikoitua. Käytännön tasolla ei
useinkaan puhuta estetiikasta. Päättäjät tekevät ympäristötekoja, joiden seurauksia moni joutuu kokemaan ja kärsimään. On kyse taloudesta, rahasta. Kiireinen ihminen
ei ajattele maisemaa arvona. Kuka enää pysähtyy katsomaan ja miettimään maisemaa, kohtaamaan sitä? Maiseman katsoja ei tietenkään ole vain passiivinen filosofoija.

Kirjaesittely
Maiseman roolia ihmisen mielenterveydelle ja
taiteilijan luovuudelle ei sovi väheksyä. Luonnossa työskentelevä ihminen, esimerkiksi karjanhoitaja, tutustuu maisemaan syvällisemmin
kuin sitä etäältä tarkkaileva. Ympäristö ei ole
vain toiminnan paikka, se on mielemme maisema. Se voi rauhoittaa ja tervehdyttää meitä,
tai se voi aiheuttaa pahoinvointia. Maisemakäsitykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: maisema voi olla fyysinen maisema, se voi olla
ihmisen mielenmaisema tai se voidaan nähdä
kasvien ja eläinten kotina.
Kiintoisan värinsä kirjaan antavat ulkomaiset kirjoittajat aiheineen. Etenkin korealaisen Kim Moon Hwanin artikkelista käy ilmi,
että länsimainen luontokäsityksemme eroaa
olennaisesti itämaisesta. Kun me puhumme
”ihmisen ja luonnon kohtaamisesta”, se jo sisältää ajatuksen vieraantumisesta. Itämainen
oppi ihmisestä ei aseta ihmistä luonnon ulkopuolelle, vaan siihen sisältyväksi. Newyorkilainen Barbara Sandrisser vertailee itämaista ja länsimaista maisemakäsitystä runsain
taidekuvaesimerkein. Tutumpaa aineistoa
ovat Hannes Sihvon kirjoitus Kolin kansallismaisemasta ja Maunu Häyrisen artikkeli
kansallisesta maisemakuvastosta historiallisesta perspektiivistä. Arkkitehti Matti
K. Mäkinen yhdistelee montaaseissaan
luonnonnäkymiä ihmisen luomiin rakennelmiin. Käsitetaiteilija Lauri Anttila selvittelee kysymystä, miten ihminen on tullut
tietoiseksi maisemasta, jota suinkaan ”ei
ole aina ollut”. Luonto on laajempaa kuin
vain visuaalinen kokemus. Jo Henry David
Thoreau puhuu moniaistisuudesta luonnossa liikkumisen kokemuksessa. Mara Miller
käsittelee puutarhaväkeä kiinnostavia asioita aineenaan puutarhat ja puistot sosioekonomisina malleina.
Kirjan valokuvakuvitus on runsas ja nautittava. Vaikka värikuvia on mukana, mustavalkoiset tekevät suurimman vaikutuksen.
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Aune Kämäräinen
Maiseman kanssa kasvokkain. Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio. Maahenki Oy, Helsinki 2007. 328 sivua.

Pellon kuva
ja arvo
Maa yhtenä alkuelementeistä tuntuu olevan inhimillisen mielikuvituksen
ja luovuuden ikuinen, yleinen ja kaikkein vaikutusvaltaisin lähde. Pelto- tai
oikeastaan maalaismaisema-aiheinen kirja Pellossa
perihopeat kuuluu Maahengen ympäristöestetiikan sarjaan ja on
syntynyt 2003 Lepaalla pidetyn viidennen kansainvälisen ympäristöestetiikan konferenssin ansiosta. Suunnittelijoina olivat Maaseudun Sivistysliitto ja MTK. Kirja käsittää viisi laajaa kokonaisuutta
pellon ympärillä liikkuvia kirjoituksia. Lähdetään työn ja tuotannon
pellosta, kuljetaan maaseudun kautta elinympäristönä ja päädytään
tulevaisuuden maisemiin ja taiteen näkökulmaan.
Kun puhutaan oman maaseutumme maiseman muuttumisesta
– tai pilaantumisesta – on mielenkiintoista tietää, että jo 1970-luvulla Amerikassa luotiin hurjia skenaarioita siitä, miltä maatalousmaisema tulevaisuudessa näyttää. Maatila on tuotantolaitos, jonka
toisella sivustalla kasvatetaan vilja ja rehu, toisella ovat eläimet
pysäköintitaloja muistuttavissa torneissa. Ollaanko matkalla tähän
– ollaanko jo tultu tähän?
Yrjö Sepänmaa toteaa, että suomalainen maisema on kääntynyt
päälaelleen, kun se, mikä ennen oli avaraa, sulkeutuu ja umpinainen
avautuu. Pellon ja metsän raja hämärtyy, kun metsästä tulee puupelto. Suomen maaseudulle tyypillinen pienimuotoinen tilkkumaisuus on katoamassa. Nykyisin ei restauroida vain rakennuksia vaan
myös maisemia, puistoja ja puutarhoja. Peltomaiseman miellämme
levollisen tasaisena, se erottuu edukseen hahmottomista teollisuusalueista ja rikki revityistä hakkuuaukioista. Luonnonmateriaaleja
käyttänyt ympäristötaiteilija Olavi Lanu ihasteli kynnettyä peltoa:
”Voiko mitään se hienompaa olla kuin kynnetty multa!”
Pelto on kulttuurin alueellisesti värittämä ekosysteemi. Sitä ei
tule käsitellä pelkkänä tuotantovälineenä – mutta ei pelkkänä aistinautintojen lähteenäkään. Voidaanko maata viljellä ja arvostaa
samalla esteettisesti? Kansatieteilijä Teppo Korhonen valottaa kirjoituksessaan suomalaista peltoa historiallisesti. ”Kirves on metsän
avain”, ”oja on pellon kuningas” ja ”sonta on pellon herra”. Ennen
kaskeaminen muutti maisemaa ja peltoaukeille antoivat leimansa suuret heinälatojen määrät. Nykyinen tehokas ja koneellistettu
maanviljelys tekee peltomaisemat yksitoikkoisiksi ja värittömiksi.
Vain harvoin näemme enää maisemaa elähdyttäviä kotieläinlaumoja. Pellon entistä arvostusta kuvaavat monet sanonnat kuten ”Maasta
mahtavuus, karjasta rikkaus.” tai ”Vaeniossa vanahat kullat, pellossa perihopeat”. Kansojen myyteissä pellon kasvu on yhdistetty hedelmällisyyttä edustavaan naiseen.
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Viljelymaiseman äänielementit ovat muuttuneet aikojen
saatossa. Entisten karjan ääntelyiden, torvien töräysten ja
kellojen kilinöiden sijalla möyryävät nyt traktorit. Kansanomaisessa ajattelussa pelto muodostaa erityisalueen ihmisen elämänpiirin ja uhkaavaksi koetun ulkopuolen välillä. Pelto on ihmisen oma, mutta altis luonnon vaaroille.
Viljavuustaioissa peltoa yritetään suojella monin tavoin.
Ismo Tuormaa kysyy suoraan: Kuka tappoi maalaismaiseman? Kirjassa pohditaan myös, miltä maatalousmaisema
näyttää tulevaisuudessa ja mikä on maatalouden merkitys
tulevassa yhteiskunnassa. Lopuksi pohditaan maisemin
kauneusarvoja ja nähdään ympäristötaideteoksia.
Tämänkin kirjan arvosta toinen puoli kuuluu monipuoliselle kuvitukselle. Miten komean graafisia
ovatkaan kynnöspeltojen vaot.
Aune Kämäräinen

Turku ja Varsinais-Suomi olivat edelläkävijöitä pihojen
kehittämisessä. Sotien jälkeinen rakennuskausi merkitsi
uusien omakotialueiden syntymistä myös tänne. Hartiapankkirakentajilla ei usein riittänyt energiaa pihan ja ympäristön suunnitteluun. Uudet omakotialueet olivat karun
ja lohduttoman näköisiä. Kaupunki halusi kohentaa tilannetta ja aloitti kilpailun uusien asuinalueiden kadunpuoleisten pihojen kaunistamiseksi. Siitä sai alkunsa 1990luvulla lisää vauhtia saanut pihakilpailu. Siinä yllytettiin
kaupunginosa- ja omakotiyhdistyksiä ehdottamaan kauneimpia pihoja kilpailuun. Pidettiin myös kuvankeruu- ja
kirjoituskilpailu Elämää Turun pihoilla Turkuseuran 50vuotisen olemassaolon kunniaksi vuonna 2007. Aineistoa
kertyi niin paljon, että se päätettiin julkaista kirjana. Kokonaisuuden täydentämiseksi mukaan liitettiin Sanna Kupilan historiallinen katsaus Turun pihojen ja puutarhojen
kehitykseen sekä Aarno Kasvin kirjoitus Turun vihreästä
perinnöstä, joka menee syvemmälle kasvilajien esiintymiseen ja menestymiseen Turun seudulla. Ritva Nummiora
valottaa kaavamääräysten osuutta pihojen ja tonttien viherryttämisessä.
Kuvaukset eri pihatyypeistä ovat varsin kattavat, kun
omina lukuinaan esitellään omakotipihat, loma-asumusten pihat, rivitalo- ja kerrostalopihat ja myös yritysten ja
laitosten pihoja. Runsain kuvin esitellyistä, palkituista
pihoista annetut kuvaukset, esimerkit onnistuneista ratkaisuista ja myös kritiikin sanat ovat hyvin valaisevia ja
”opettavaisia” puutarhaharrastajalle.
Kirjan lopussa on valikoima pihamuistojen kirjoituskilpailun parhaita tuloksia, jotka ovat hauskaa ja nostalgista luettavaa. Ne sisältävät myös arvokasta kulttuurihistoriallista muistitietoa. Portsan puutaloalueesta kerrotaan
mm.: ”Erityisimpiä yksityiskohtia olivat runtelit. Ne
ovat asuntojen edessä olevia sireenein rajattuja asunnon
levyisiä piha-alueita. Runtelin ja rakennuksen välisellä
alueella on yleensä istuinryhmä pöytineen sekä nykyisin
myös usein hiiligrilli… Joillakin pihoilla taas on pieniä
sireenimajoja kahvipöytineen, ja niihin voi mennä helteisinä päivinä suojaan polttavalta auringolta… Portsalle on
ominaista se, että ihmiset tuntevat toisensa nimeltä. Asukkaat tietävät myös, missä tutuksi tulleet ihmiset asuvat,
ei osoitteen vaan taloyhtiön nimen perusteella, esim. Tonavassa, Tierassa, Jalossa tai Rantalassa. Toisten asioista
huolehditaan ”niin hyvässä kuin pahassakin.”

Pellossa perihopeat. Toim. Yrjö Sepänmaa ja Liisa HeikkiläPalo. Maahenki Oy, Helsinki 2005. 288 sivua.

Auran rantamilta sai alkunsa
puutarhan idea
Turkuseura suuntaa huomion kotiseutunsa pihoihin ja puutarhoihin julkaisemassaan kuvateoksessa
Turun pihojen kätköistä. Juuri Turun seudultahan
moni muukin sivistyksen kukkanen on lähtenyt leviämään Suomenmaahan. Luostareista, pappiloista
ja kartanoista levisivät uudet käytännöt ja kasvilajit ympäristöön. Tukholmassa Linnén opissa olleet
suomalaiset botanistit toivat tietämyksensä ensiksi
Turkuun.

Aune Kämäräinen
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Turun pihojen kätköistä. Toim. Raimo Narjus. Turkuseura
– Åbosamfundet, Turku 2009. 256 sivua.
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Tietoa maaseudun ihmisistä, maisemasta, kylätoiminnasta ja eläinten lajinmukaisesta hoidosta.
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