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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

H

ei

kaikille

kyläläisille.

Sateinen syysilma jatkaa
kylmän kesän perään ja sienikausi on
parhaimmillaan. Järjesteillä onkin
yhteinen sieniretki luontopolulle tässä
syksyn aikana. Jos joku kokee tuntevansa sienilajeja hyvin, tai tietää
jonkun joka voisi tulla asiantuntijaksi,
henkilön voi ilmiantaa minulle.
Ajatuksena olisi järjestää myös
kyläilta laavulla.
Koulun vanhempainillassa
paljon hyvää keskustelua

nousi
mm.

kyläkoulujen
tulevaisuuden
turvaamisesta kuntastrategiassa, sekä
Lapintien turvallisuudesta. Pyörätien
puutteeseen
ja
koululaisten
turvalliseen koulutiehen liittyen on
aiheesta tehty uusi kuntalaisaloite.
Voit käydä tutustumassa siihen
osoitteessa:
www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/4341
Reipasta osallistumista odotellen
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

KUNNAN STRATEGIAN UUSIMINEN

U

uden kunnanjohtaja Vesa
Lakaniemen
ja
uuden
valtuuston yksi tärkeimpiä
alkusyksyn tehtäviä on kunnan
strategian uusiminen. Työ aloitettiin
niin sanotusti tyhjältä pöydältä ja
työryhmätyöskentelyssä
toimittiin
niin, että valtuuston jäsenet kävivät
arvo- ja strategiakeskusteluita ja
virkamiehet toimivat kirjaajina. Kaksi
päivää on tehty intensiivisesti
strategiatyötä, ja luonnos on vielä
kesken. Olen pyytänyt luonnosta
myös kuntalaisten kommentoitavaksi,
kuten
jo
monessa
kunnassa/kaupungissa
toimitaan,
mutta vielä (kirjoitushetkellä) se ei ole
valtuuston jäsentenkään saatavilla.
Strategia
laaditaan
seuraavalle
neljävuotiskaudelle ja hyväksytään
valtuustossa, jonka jälkeen kunnan

virkamiesten ja muiden työntekijöiden
tulee sitä toteuttaa. Näin ollen on
tärkeää, että sinne saadaan kirjattua
meille oikeita ja konkreettisia asioita.
Nostin
esim.
kyläkouluverkon
säilyttämisen esille (ja haluan sen
strategiaan, onneksi moni muukin!).
Virkamiehet valmistelevat esitystä
valtuuston jäsenten ryhmätöiden
pohjalta, ja on havaittavissa, että
virkamiehet haluaisivat siitä enemmän
ylätasoa eikä kiinnittää sinne niin
konkreettisia toimia, mikä on heidän
kannaltaan ymmärrettävää, koska
silloin heillä on vapaammat kädet
toteuttaa sitä. Uutena elementtinä
strategiaan
on
nousemassa
kuntalaisten
turvallisuus,
mikä
sinänsä on oikein hyvä juttu ja
tarkoittaa montaa asiaa.
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Turvallisuuteen
liittyy
yhtenä
elementtinä liikenteen turvallisuus.
Toivottavasti mahdollisimman moni
on
tietoinen,
että
kuntalaisaloitepalvelussa on tehty
aloite
Lapintien
liikenneturvallisuudesta
(Kiitos,
Jenna). Linkki sähköiseen aloitteeseen
ja allekirjoittamiseen löytyy esim.
Rikantilan koulun kyläyhdistyksen
Facebook-sivuilta (kiitos, Heidi).
Aloitteen oli allekirjoittanut jutun
kirjoitushetkellä 41 henkilöä, ja se
tulee aikanaan teknisen lautakunnan
käsittelyyn, jossa meillä on onneksi
oma edustaja. Muitakin aloitteita on
kunnassa tehty paljon, ja on varmasti
aika tiukkaa vääntöä, kun budjettia
laaditaan, että mitkä priorisoidaan
etusijalle. Pidämme oman koulun

alueen puolia! Rahaa ei ole liikaa
tuhlattavaksi,
ja
esimerkiksi
Sydänmaan
koulun
tilanne
ja
investoinnit
vesijohtoverkon
ylläpitämiseen
nielevät
ennalta
suunnittelematonta rahaa.
Huomenna (9.9.) olen Helsingissä
kuuntelemassa ministeri Tiilikaista
Keskustan ilmasto-, energia- ja
ympäristötyöryhmän tapaamisessa, ja
kyselen
mm.
mahdollisesta
ydinvoimalle
aiotusta
lisäkiinteistöverosta.
Pidetään yhtä ja ottakaahan yhteyttä,
Teidän
— Kirsi Hassinen —

MÄKITALON VANKISÄILÖ

S

attuneista syistä kansalaisten ja
sellaisiksi
tahtovien
valvomisesta
ja
säilöön
ottamisesta käydään jälleen vilkasta
keskustelua. Vaikka poliittinen tilanne
1930-luvun alun Suomessa oli monin
tavoin varsin erilainen kuin nyt, eivät
viranomaisten resurssit silloinkaan
tahtoneet riittää jokaisen ihmisen
harharetkien
estämiseen
tai
selvittämiseen. Huonot tiet ja poliisin
vähäinen ajoneuvokalusto saivat
aikaan myös sen, että kiinni
jääneenkin
lainrikkojan
matka
viralliseen putkaan tai leivättömän
pöydän ääreen saattoi toisinaan kestää
kauan. Seuraavassa Olavi Katila
muistelee tapaa, jolla tämä asia oli

hänen lapsuudessaan osaksi ratkaistu
Lutalla ja sen lähiympäristössä.
– Mäkitalossa oli tuolloin isäntänä
Nikolai, alkuaan Kiikolan poikia.
Jossain vaiheessa hän otti itselleen
hommaksi vankien kuljettamisen.
Talon entisessä saunakamarissa oli
pari vankikoppia. Kun poliisit ottivat
pitäjällä rikollisia kiinni, he toivat
nämä Mäkitaloon, josta Nikolai
puolestaan
kuskasi
kiinniotetut
vuorollaan Raumalle oikeuden eteen.
Luullakseni
tämä
kuljettaminen
tapahtui junassa; siitä en ole aivan
varma.
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– Mäkitalon silloinen ulkorakennus
sijaitsi samassa paikassa kuin
nykyinen. Talolta katsoen ulkorakennuksen vasemmanpuolisessa päässä
oli savusauna, joka oli poistettu
käytöstä ja palveli puuhuoneena.
Toisessa, tienpuoleisessa päässä oli
kamari, jossa sijaitsivat vankikopit.
– Olin itse samanikäinen Mäkitalon
poikien Erkin ja Pentin kanssa, ja
minä ja he sekä Röslöfin Aarne
olimme usein Mäkitalon mäellä.
Nikolai päästi vankeja joskus pihalle,
kun oli kaunis suvinen ilma. Äijät
olivat siinä tupakalla ja pelasivat
korttiakin. Erään kerran poliisit tulivat
avoautolla – en muista, oliko se
valtion vaiko heidän yksityinen
menopelinsä – ja takapenkillä oli
rikollinen. Hänet oli otettu kiinni
Gummerusin
kahvilasta
kesken
kahvinjuonnin. Hänen kätensä olivat
selän takana kiinni käsiraudoilla, ja
kädessä hänellä oli puoliksi syöty
leivonnainen, pusu.
– Sellaisista kiinniotetuista, jotka
viettivät vähän pitemmän aikaa
Mäkitalossa, me pojat saimme uusia
tuttavia. Kun Hava-linjaa tehtiin,
Kiikolan Heikin isä oli hevosensa
kanssa mukana työmaalla, ja Heikki
houkutteli kerran meitä tulemaan
mukaan katsomaan, miten työ edistyi.
Minä, Erkki ja Heikki menimme
sitten Hauensuolle pyörillä ja sieltä
linjaa pitkin Juvalle Lamminjärvelle
saakka, mutta työmaa oli ehtinyt jo
kauemmaksi. Lamminjärvellä näimme
miehen, jonka olimme tulleet
tuntemaan, kun hän oli ollut

Mäkitalon
putkassa.
Mies
oli
jäätyneellä järvellä kalastamassa
hauenkoukuilla, ja me utelimme
häneltä, mistä Männistöön vievä
polku lähtee. Hän neuvoi meille, että
polku lähti Juvankosken myllyn
paikkeilta, joten me menimme sinne
porukalla
joen
jäätä
myöten.
Patolammen jää kumminkin petti
Heikin alta, ja hän putosi veteen ja
kastui kokonaan. Hänelle tuli varmasti
vähän vilu, sillä meidän täytyi mennä
ensin jalkaisin Männistöön, sieltä
Tiinan polkua Alhonmäen yli
Hauensuolle ja sieltä vasta pyörillä
kotiin.
Nikolai Mäkitaloa pidettiin luonteeltaan rajunlaisena miehenä. Olavin
muistikuvan mukaan hän oli melko
lihava ja vahvakin. – Mäkitalon pojat
olivat härnänneet talon isoa pässiä
niin,
että
siitä
tuli
innokas
hyökkäilemään ihmisten kimppuun.
Yhden kerran sitten pässi huomasi,
kuinka Nikolai oli menossa navettaan,
ja se ryntäsi oikein kovaa vauhtia päin
miestä. Silloin Nikolai potkaisi pässiä
otsaan niin, että pässiltä katkesivat
niskat ja se kuoli siihen paikkaan.
Asiakkaitaankaan hän tuskin käsitteli
kovin hellävaroen, ainakaan jos nämä
panivat hänelle vastaan.
– Yhdellä putkassa olleella miehellä
oli ollut taskussaan polkupyörän
avain, ja hän oli sillä tehnyt reiän
höylälaudasta tehtyyn välikattoon.
Lopulta aukko oli ollut niin suuri, että
hän oli mahtunut menemään siitä.
Nikolai oli kaiketi kuullut jotain
rapinaa ja rytinää putkasta, koska hän
5
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oli tullut paikalle ja ehtinyt parahiksi
näkemään, kuinka mies oli jo ollut
menossa aukosta. Nikolai tarttui häntä
jaloista ja kiskaisi hänet takaisin alas.
Olavilla ei ole muistikuvaa siitä,
milloin putkan pito oli Mäkitalossa

alkanut, koska se oli täydessä
toiminnassa jo silloin kun hän alkoi
kulkea pikkupoikana kylällä. Sen
sijaan hän arvelee putkan jääneen
kokonaan käytöstä viimeistään sotaajan loputtua.

Yllä olevassa kuvassa näkyy Mäkitalon vanha ulkorakennus, jossa putka sijaitsi.
Rakennus oli tehty hirrestä ja laudoitettu ulkopuolelta. Oikeanpuoleisessa päädyssä
oli ikkunan takana pohjamitoiltaan 6 × 7 -metrinen putkaosasto, siitä vasemmalle
eli ulko-oven takana pieni eteinen ja eteisen takana sauna. Muu osa rakennuksesta,
kuvassa vasemmalla, oli isoa puuhuonetta. Rakennusvuosi ei ole tarkkaan tiedossa,
mutta ulkorakennus on purettu 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Oili Ruohola (os.
Mäkitalo) muistaa, että sota-aikana 1940-luvulla taloihin maatöihin määrättyjä
sotavankeja (ks. esim. juttu Hulolan sotavangista Kaapon Kaiun numerossa III/13)
säilytettiin putkatiloissa. Kuva on todennäköisesti Jarmo Ruoholan ottama, ja siinä
näkyy hänen kupla-Volkswageninsa 1960-luvun alusta.
— Olavi Katilan haastattelusta ja Oili ja Raimo Ruoholan antamien lisätietojen
pohjalta kirjoittanut Miikka Paassilta —

PANORAAMA SAARELTA

S

en piti olla jo viime numerossa,
mutta kuinka sitten kävikään,
tuli se Saksassa käynti ja tarina

siitä. Tuulikin perheen oltua nyt
runsaan viikon Suomessa hänellä oli
tuliaisinaan paljon kuvia kertomaani
6
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liittyen, ja varmemmaksi vakuudeksi
haluaisin
vielä
esittää
kuvia
rautatiesillan lukkojen paljoudesta.
Isosta kuvasta onkin nähtävissä, ettei
kaiteessa enää ole paikkoja, vaan

ilmeisesti kauan jo lukot on täytynyt
liittää toisiinsa. On kuvassa myös
juna, joiden vuorokautisesta määrästä
olin Tuulikin mielestä antanut varsin
vajavaisen kuvan.

Rautatiesillan kaiteisiin kiinnitetyt "ikuisen rakkauden sinetit" on kertaalleen
jouduttu poistamaan. Silloin niitä on ollut 45 000 kiloa, ja nyt niitä arvion mukaan
on taas 23 000 kg. Sillan ylittää vuorokaudessa runsaat 1200 junaa. Ylemmässä
kuvassa kirjoittaja ja hänen tyttärensä Tuulikki.
Nyt sitten vanhaan kylänäkymään
Saarelta. Sellainen kuva mukanani
kävin keväällä tapaamassa Männistön
varsin
kunnioitettavaan
ikään
selviytyneitä Helviä ja Veikkoa.

Vanhempiaan
tapaamaan
tullut
Raimo-poikansa sattui myös olemaan
paikalla ja hän kiinnostui kuvasta
siinä määrin, että kysyi, voisiko
teettää kuvan isompana. Siksi tämä
7
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Kuva on varmaankin talvisodan
jälkeiseltä välirauhan ajalta, ja sen on
ottanut lentäjäenoni Lauri Jutila Aron
kalliolta, vaikka on katsellut näkymää
lentokoneestakin. Olinhan aikanaan
Salmisella kuullut, että hän oli joskus
koukannut sisartaan tervehtimässä
niin, että päreet katoilta sinkoilivat.
Sitä en aivan kirjaimellisesti ottanut,
vaikka
pärekattoja
melkeinpä
pelkästään alla olikin. Nyt pärekattoa
ei
löydy hakemallakaan,
eikä
rakennuksistakaan ole jäljellä kuin
muutama. Männistön pihalla on aitta
ja
kellarin
päällä
oleva
kanalarakennus. Taustalla peltikatolla
erottuva Kivistö, jota kuvan oton
aikaan asui nykyisin lähes kaikkien

eurajokelaisten tuntema Mauno Jasu
äitinsä Einen (o.s. Aro) kanssa. Myös
takavasemmalla Linnakalliolla kauan
jo pelkästään kesänviettopaikkana
ollut mökki on paikallaan. Sen
ainakin lähes viimeinen vakiasukas on
ollut Eino Mäkilä, joka siinä sodan
jälkeen asutti myös sotaleskeksi
jäänyttä Aune Wegeliusta kolmen
lapsensa kanssa, joista keskimmäinen,
Kerttu, oli luokkatoverini koulussa.
Kuvassa olevat Aron kuin myös
Suomisen rakennukset ovat ajat sitten
kadonneet
maisemasta,
mutta
uudempi asia on oman syntymäkotini
purku. Talo Männistön rakennusten
taustalla oli synnyinkoti myös
Kallionpään Marja-Liisalle, kun
veljensä Reijo sen sijaan on syntynyt
äitinsä kotona Peltomaassa, joka ajat
sitten onkin muuttunut metsämaaksi.

Vuonna
1946
raivonneesta
raemyrskystä ja sen tuhoista olenkin
”Kaikussa” kertonut, mutta se minulta
oli unohtunut, että Männistön suuli

päärakennuksen taustalla oli saanut
purkamiseen johtaneet vauriot. Siinä
myrskyssä päreet tosiaan ovat
lentäneet. Nyt samaisella tontilla on

yleisempikin esittely mielestäni nyt
on paikallaan.
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Veikon vanhemmilleen
”mummon mökki”.

rakentama

Kun Veikon kanssa kuvaa katsellessa
vanhoja muisteltiin, tuli puheeksi
myös
poikavuosien
mäenlaskut.
Muistan, miten talvella -51 marsalkka
Mannerheimin
hautajaispäivän
aamuna kovalla pakkasellakin täytyi
ennen siunaustilaisuuden radiointia
Aron kalliolta käydä laskettelemassa.
Se tapahtui kuitenkin loivempaa

rinnettä, Aron silloisen saunan edestä,
kun Veikko kertoi laskeneensa
jyrkimmästä
paikastakin
päärakennuksen ja kuvassa näkyvän
kellarinvintin välistä. Hänen jälkeensä
sitä ei varmaan kukaan olekaan
tehnyt, ainakaan suksilla. Eipä tullut
kysyttyä, tapahtuiko se ehkä isäni
tekemillä suksilla, joita muistan
kuulleeni
hänen
tehneen
naapurikylien pojillekin. Vai kukaties
jo omatekoisilla!?

— Matti Virta —

GM-MUUNTELU

E

n yleensä ole innostunut ostoboikoteista, mutta kun näin TV:stä Snellmanin
lihajalosteiden mainoksen, päätin, etten ainakaan toistaiseksi osta kyseisen
firman tuotteita. Mainoksessa sanottiin tähän tapaan: ”Me Snellmanilla
haluamme valmistaa mahdollisimman luonnollisia tuotteita ja siksi pyrimme mm.
jatkuvasti vähentämään lisäaineiden käyttöä. Samasta syystä perhetiloillamme
possut ja naudat ruokitaan jatkossakin ilman geenimuunneltua rehua. Päätös ei
ollut helppo, sillä geenimuuntelematon rehu on kalliimpaa ja vaatii suurta
huolellisuutta kasvatuksen jokaisessa vaiheessa.”
Snellman käyttää hyväksi tietämättömien ihmisten pelkoja markkinoidakseen
tuotteitaan. Ja tietämättömiä ihmisiä kyllä riittää: USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa
84 % vastanneista halusi elintarvikkeisiin merkittäväksi, sisältääkö tuote geenimuunneltuja aineksia. Tämä ei ole kummallista, mutta samassa tutkimuksessa
80 % vastanneista halusi merkittäväksi myös sen, sisältääkö elintarvike DNA:ta
(siis geenejä ylipäätään)!
Kasvien jalostajat ovat aina käyttäneet geenien muuntelua suosimalla haluttuja
ominaisuuksia sisältäviä yksilöitä. Haluttuja ominaisuuksia ovat olleet kasvin
satoisuus, maku, tautien kestävyys yms. Kun risteytetään kaksi hyviä ominaisuuksia sisältävää kasvi”rotua”, on toiveissa saada vielä parempi viljelykasvilajike.
Useissa tapauksissa risteytettävien kasvien geeneihin on aiheutettu mutaatioita
käyttäen ionisoivaa säteilyä. Tällainen geenimuuntelu on kuitenkin enemmän tai
vähemmän hakuammuntaa. Koska ”säteilyjalostusta” on käytetty jo noin 75 vuotta,
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se lasketaan kuitenkin perinteiseksi menetelmäksi, eikä se aiheuta mitään
vastustusta.
Geenimuunneltu organismi (GMO) on eliö, johon on siirretty geenejä toisesta
lajista halutun ominaisuuden aikaansaamiseksi. Tämä on varsinainen
täsmätekniikka, jolla useassa tapauksessa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Eräs
menestystarina on diabeetikkojen tarvitseman insuliinin tuotanto. Aiemmin
insuliinia erotettiin sian haimasta, mikä oli hankalaa ja kallista, mutta sitten
keksittiin siirtää ihmisen insuliinia tuottava geeni bakteeriin, ja näin voitiin luopua
eläinperäisestä tuotannosta. Useita muitakin geenimuuntelun avulla tuotettuja
lääkkeitä on olemassa.
Onko geenimuunneltu ruoka turvallista ihmiselle? Kyllä on. GM-ruokaa on
markkinoitu jo v:sta 1995 alkaen lähinnä USA:ssa, eikä kuluneen 20 vuoden
aikana ole ilmennyt kuin muutama tapaus, jossa GM-tuotteesta on aiheutunut
terveyshaittoja. On tietenkin tärkeätä jatkaa seurantaa ja tutkimuksia, mutta
aiheettomalla pelottelulla ei mitään saavuteta. GM-ruoalla voidaan joissain
tapauksissa saada terveyshyötyjä: esim. ruoan sisältämiä allergeeneja voidaan
vähentää.
Entä ympäristö? Yksi mahdollinen vaara on, että GM-kasvit muuttavat ympäristön
ekologiaa. On esitetty, että geenimuunnellusta kasvinsuojeluaineita kestävästä
viljelykasvista leviäisi geenejä ympäristöön, ja näin syntyisi ”superrikkaruoho”,
jota olisi lähes mahdotonta torjua. Tämä on perin epätodennäköistä, koska geenit
eivät noin vain hyppää lajista toiseen ilman ihmisen avustusta. Sitä paitsi voisihan
haitallinen geeni levitä perinteisellä jalostuksella aikaansaadustakin kasvista rikkaruohoon, jos se olisi ylipäätään mahdollista.
Geenimuuntelun vastustajat käyttävät argumenttinaan myös sitä, että se siirtää
valtaa suuryhtiöille (esim. Monsanto), jotka hallitsevat GM-tekniikkaa. Nämä
yhtiöt ovat patentoineet gm-muuntelulla aikaansaatuja kasvilajikkeita, eikä
viljelijöillä ei ole oikeutta säästää osaa sadostaan siemenviljaksi, vaan heidän on
pakko ostaa joka vuosi uudet siemenet. Varsinkin kehitysmaissa tämä johtaa
riippuvuuteen yhtiöistä. Tämä on kuitenkin sosioekonominen ongelma, eikä
niinkään kasvinjalostustekniikan ongelma.
Yksi tärkeimmistä ajatuksista geenimuuntelussa on kehittää kasveja, joiden
viljelyssä tarvittaisiin vähemmän kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta-aineita kuin
nykyisillä kasvilajikkeilla. Erään 147 tutkimusta sisältäneen meta-analyysin
mukaan geeniteknologia vähensi kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 37 % ja
lisäksi sadot nousivat 22 % keskimäärin. Kun geeniteknologialla tuotettua rehua
syötetään eläimille, esim. sioille, rehun geenit eivät siirry sikaan. Ihminen ei
10
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puolestaan saa sian geenejä perimäänsä, vaikka käyttäisikin sianlihajalosteita
ruoassaan. Snellman-yhtiön höpinät luonnollisuudesta ovat hölynpölyä.
Eläinjalostuksessakin voidaan käyttää geenimuuntelun tekniikkaa. Esimerkkinä
hyödyistä esitän tsetsekärpästen lehmiin levittämän taudin trypanosomias
torjunnan. Tauti tappaa lehmiä Afrikassa. Tautia voidaan hoitaa lääkkeillä, mutta
köyhillä karjankasvattajilla on harvoin varaa niihin. Geenimuuntelulla voitaisiin
siirtää lehmiin ominaisuus, jonka avulla niillä olisi luontainen vastustuskyky ko.
taudille. Tämä tuskin toteutuu, koska Afrikan maissa on vähintään yhtä suuri
ennakkoluulo geenimuunneltuja tuotteita kohtaan kuin Euroopassa. Eräs esimerkki
on tapaus, jossa geenimuunneltua maissia oli tarjolla nälkäänäkeville alueille
Zimbabween ja Sambiaan. Kyseiset maat kieltäytyivät avusta, koska GM-maissi
oli muka vaarallista!
Luin juuri uutisen ns. armeijamadosta, joka on oikeasti erään perhoslajin toukka.
Toukka syö suunnilleen kaiken vihreän kasviaineksen ja tuhoaa esim. maissipeltoja. Toukka on suuri ongelma läntisessä ja eteläisessä Afrikassa. Perhonen
leviää tehokkaasti tuulen mukana, ja yksi naaras voi tuottaa yli tuhat munaa. EteläAmerikassa ja Yhdysvalloissa käytetään geenimuunneltua maissia, jonka syöminen
tappaa toukat. Mutta useat Afrikan maat ovat ”moderneja” ja ovat kieltäneet
geenimuuntelun! Geenimuuntelulla on myös kehitetty maissimuunnos, joka estää
Aspergillus-homeita tuottamasta alfatoksiineita. Alfatoksiinit aiheuttavat lapsille
myrkytyksiä, hermovaurioita, pituuskasvun hidastumista, maksasyöpää ja
heikentävät aivojen kehittymistä. Samaa menetelmää homeen estämiseksi voidaan
mahdollisesti käyttää muissakin viljelykasveissa. Mutta tämähän on vaarallista
geenimuuntelua!
Ilmastomuutos voi muuttaa nykyiset viljelykasvien lajikkeet sopimattomiksi uusiin
olosuhteisiin. Perinteinen kasvinjalostus on hidasta puuhaa, mutta geenimuuntelu
voi tarjota nopean oikotien jalostaa uusia viljelylajikkeita nopeasti. Miksi sitä ei
saisi käyttää? Me täällä hyvinvoivassa länsimaassa olemme tottuneet siihen, että
ruokaa on saatavissa yllin kyllin. Köyhissä kehitysmaissa tilanne ei ole
samanlainen. Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja saastuminen voivat lisätä
nälänhätiä. Näistä seuraa yhä enemmän sotia, pakolaisuutta ja kurjuutta. Geenimuuntelu ei tietenkään ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta on käsittämätöntä
heittää tämä tieteen luoma hieno työkalu jorpakkoon vain jonkun mystisen
”luonnollisuuden” takia.
Lopuksi lainaan tunnetun tiedemiehen Esko Valtaojan sanoja:
”Geeniteknologian mahdollisuudet ovat niin loputtomat, että niistä
kieltäytyminen pelkän pelon vuoksi on silkkaa hulluutta. Vain yksi esimerkki:
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A-vitaminisoitu kultainen riisi voisi helposti ehkäistä miljoona lapsikuolemaa
vuodessa. Geeniteknologian avulla pystymme ruokkimaan kasvavaa väestöä
yhä terveellisemmillä lajikkeilla samalla kun viljelypinta-aloja voidaan
pienentää. Myös lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ja vettä tarvitaan vähemmän. Geenimuokatut bakteerit ja levät voivat myös olla yksi ratkaisu
energiapulaamme.”
— Tauno Perkiö —

RUUSUVIIKOLLA HONGISTON TAIMISTOLLA

T

ämän kesän reissujen laskemiseen ei ole tarvittu edes yhden käden sormia.
16.6. syntyi kahdeksan koiranpentua (ovat jo hyvän tovin olleet uusissa,
aktiivissa kodeissaan), ja heissä oli kaksi kuukautta kestävä työmaa minulle.
Vaan kun luin Ruususeuran sivuilta, että Hongiston taimistolla olisi avoimet ovet,
sinne oli päästävä. Lähteminen vaati hiukan järjestelyjä, mutta 5.7. suuntasimme
ystäväni kanssa ensin kohti Forssaa, jossa pidimme ruokatauon, ennen kuin
hurautimme Kosken pitäjään ja taimistolle.

Juttelimme ensin ”Rouva Timon” kanssa, kuten kuvassa oleva henkilö meille
esittäytyi, elikkä siis taimiston perustajan Timo Saarimaan paremman, kuten
tavataan sanoa, puoliskon kanssa. Hän esitteli meille kasvijutustelujen lomassa
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puutarhan ruohonleikkurit, jotka olivat säyseän arvokkaita eivätkä meistä
piitanneet. Minä olin ”ilahtunut”, koska vesiheinä eli täälläpäin kutsuttuna
mallasruoho vaivasi yhtä lailla ammattilaisten istutuspurkkeja kuin minun
viljelyksiäni.
Sitten oli aika kiirehtiä ruusulaaksoon, jossa Saarimaa kertoisi
ruusunjalostuksestaan. Onko hän ainoa henkilö, joka tekee tätä työtä Suomessa
systemaattisesti? Ei olisi ihme, koska taloudellisesti se ei ole järkevää puuhaa.
Paljoa ei pohjoisessa maassamme ruusuilla voi tienata. Ostajakuntaa on vähän ja
työtä on mittaamattomasti ennen kuin pääsee siihen asti, että voi taimesta pyytää
vaatimattomat 15 €. Lähinnä kysymys kait on hengen palosta, intohimosta,
elämäntavasta, ja kuten Saarimaa kertoi, yksinkertaisesti halusta jalostaa
kestävämpiä pitkään kukkivia ruusuja oloihimme.
Olen kirjoittanut tästä tähän mennessä 20 vuotta kestäneestä ruusujen
jalostusprojektista puutarhablogiini, jos joku haluaa lukea seikkaperäisemmän
selostuksen.
Kaikki alkoi kanadalaisista ruusuista, joista Saarimaa kuuli. Hän kokeili
toistakymmentä lajiketta, mutta pettyi niiden talvenkestävyyteen ja joidenkin
mustalaikkutautialttiuteen. Sääolomme ovat huomattavasti hankalammat kuin
Kanadassa. Kasvukausi on lyhempi, kesät ovat kylmempiä, lumipeitettä ei
välttämättä ole ollenkaan ja lämpötila sakkaa edes takaisin. Haastetta totisesti
kasvien menestymiselle!
Poikkeuksen teki Frontenac-niminen ruusu, jolla on Juhannusruusua perimässään.
Saarimaa risteytti tätä ruusua edes takaisin erään ruusun kanssa saadakseen
haluamansa punaisen värin. Syntyi 16 erilaista viljelykelpoista lajiketta. Näistä on
nimetty kaksi oikeilla nimillä, ei pelkillä koodeilla: Anelma ja Unelma.
Minulle tuli Hongistolta viime syksynä neljä koeruusua, mutta ne kaikki kuolivat.
Saarimaa antoi korvaukseksi nyt sekä Anelman että Unelman, ja toivottavasti saan
ne tällä kertaa onnistumaan. Peittäminen länsirannikolla ei ole ollenkaan niin
yksinkertaista kuin ohjeissa lukee. Tämä on minun mielipiteeni, jollain toisella
saattaa olla aivan erilainen kokemus. Saarimaa ehdotti, että kokeilisin puulastua.
Se on ilmavaa ja kuivuu toisin kuin turve/multaseos, joka on varmasti erinomainen
suoja ruusun juurelle alueilla, joilla pakkanen pysyy. Minusta tuntuu, että
vuorotellen kastuessaan ja jäätyessään se vain edesauttaa ruusujen menehtymistä.
Samankaltaista työtä Saarimaa on tehnyt köynnösruusujen suhteen. Ainoa todella
kestävä on kauan ollut Pohjantähti, joka on piikkinen ja kukinnaltaan vaatimaton.
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Nyt Hongistolla on kaksi köynnöstävää ruusua: Kaika ja WohlsGård, joka on
nimetty Kirkkonummella sijaitsevan kartanon mukaan.
Ainakin
uudempi
harrastaja
löytää
ruusulaakson
valikoimasta
vaikka
mitä!
Minun
”saaliini” oli fyysisesti aika laiha, tietoa karttui sitäkin enemmän. Uusien
kanadalaisten lisäksi auton perään lähti kolme ruusua: ranskanruusut Trobadour ja
Marbled sekä löytöruusu Fazers´ röda.
Ruusuretki oli kaikin puoli onnistunut, ja se taisi olla tämän kesän harvoja,
arvokkaita lomapäiviä.
— Marja Hiltunen —

KAUHI PUHERIPUL

T

refasi yhten päivän naisihmse, kenel o ai nii kova puheripul, et se o jo iha
rasittava. Siält tul koko elämäntarina yhdes tuaksaukses. Montta kertta en ol
tätä eläkeläist tavan, enkä oikke erityisest edes kaippa. Suuvooro ei toine
saa lainka, ja se kai o keskustelemise tarkotus, et toinenkin saisis välihi jottai
sanotuks. Ja kuulu hyvi tavoihinki.
Tost tul miälehe ruvet analysoima puhumist vähä laajemminki. Suunpiäksänttä,
ajatuste tuulettamist, miks sitä sit sanois. Harva ihmine o nii yksnäine, etei kettä
juttukaveri olis. Ussei koer taik kat sentä, miksei välil punatulkku taik talitintti
lintulaudal. Yksinpuheluki voi harrasta, jos se tuntu hyvält, eikä tun ittiäs
höperöks. Enimmäkses kumminki kommunikointti tapahtu, jos kaks ihmist näke
toises, vaik aamuste heti, ni kyl siin jottai sanotuks tule, ainakki tääl mail. Ei mittä
ihmellist, mut jottai.
Parast puhumises o se et siin näke saman tiä, mitä toine ajattele, taik ainaki voi
kuvitel näkeväs. Vaik nykysi o helppo laitta toisel sähköposti ja tekstari ”etei
häirittis” toist soittamisel… ko kaikil tuntu koko aikka oleva nii kova kiiru… ja
helposte se viästi o töykkiä olone, jos ei tarkaste funteera, mitä siihe kirjotta.
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Puhumine o ihmise perustarve. Toise ova vähäsanasemppi ko toise. Joku ei tahd
saad sana suustas. ”Ei ol mittä asia”, voisis sanno. Välil o siin harhaluulos, et ei se
toine mittä ajattelekka, jos ei se mittä san. Niinko et vaitiolo o myäntymise merkk,
ja nii se välil kyl onki.”Tehkön kui tykkä.” Mut ei se toine tiätyst silti aivokuallu
ol, vaikkei se mittä sanoiska, jos ite päästä suustas jonku tyhmä möläykse. Mut
helposte meina, etei se toine siit loukkantun, jos ei se mittä vasta san.
”Tarttis ajatel mitä sano, etei san mitä ajattele.” Se o erinomane neuvo. Mut ko se
ei men sillai. Hölösuu o hölösuu, jos ei se koulut ittiäs koval kädel. Sana livahtava
suust noppemmi ko ajatukse kerkke peräs, ja sit o välil myähäst. Takasi es sitä enä
saa. Vahink, joskus isoki, o jo tapahtun eikä mikkä mitä koita selitel, sitä asia aut,
jos ole toist verisest loukan. Täst varma o meil melkke jokasel kokemust.
”Miksem mää saan suutan auk siin kohta”, moni funtera, sit taas iha päivastoi. Ja
seki o hyvä neuvo. Vihkiessäkki pap sano, ainaki telkkaris ole nähn, et jos jollai o
jottalai vastasanomist tähä asiaha, ni sanokko ny, taik sit vaiekko iäks, tai jottai
sinpäi. Voisis kuvitel, et moni olis aikkai saatos meinan jottai sannokki, ja iha
kiälem pääl pyärin, mut ei ol saan sanotuks. Ja kui moni o sit jälkke sanon
miälipittes… Anop, appiukko, tai muu suku. Ko niit sopimattomi aviopualisoi on
ain ollu ja tule olema. Paitsi en ol kyl ikä kuul, et kukka oikkias elämäs olis
vihkitoimitust siihe kohtaha pysättän.
Toist ei saisis keskeyttä. Tämä o semne asi, mink ite ainakki unhotta tuatuastakki,
ko oikke innostu. Sama silti näke esimerkiks telkkaris, ko poliitiko tai muu
”tärkkiä” henkilö keskusteleva. Ussei luule, et ne ova jottai itti fiksumppi ihmissi,
ko ova sin päässy, mut se luulo karise helposte. Huudeta toine toistes pääl eikä
kuulustella, mitä toisel o sanomist. Eipä silti, oikke pitkäpiimäse puhuja saisiski
välil keskeyttä, sillo o ruudu edes jo iha yht tuskastun ko ne toise siäl studios.
Puhumise tahti o silti kyl kiivastun. Ei enä ol oikke aikka verkkasil puhujil.
Telkkariohjelma o muutonki leikat sillai, et kaua ei samoi näkymi katella. Koko aja
tapahtu, o se sit joku jatkosarja tai tosi-tv. Jottai Rintamäkeläissi ei enä jaks katel,
ko ei siin tapahdu mittä. Täyty ol meno ja meininkki ja puhujil miälipittei ja
miälelläs räväköi kans. Aja henk o men semseks. Ollenek sit hyvä taik huano asi,
en ossas anno, mut kyl ihmine rauhottumistakki kaippa. Ja sitä et saa ol iha hilja,
jos tahto.
— Leena Falttu —
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