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Syy iloon!
Kun saa lukea nuoresta henkilöstä, joka on kääntänyt elämänsä isot vai-
keudet iloksi, löytänyt mestarillisen käsityöammatin ja talon maaseudulta,  
ei voi kuin hymyillä. Kun lukee siitä, miten onni löytyi lopulta lapsuusmaisemista 
oman mummon mökiltä, ei voi kuin hymyillä. Kun lukee herkulliset kesäiset salaattiresep-
tit, ei voi kuin lipaista huuliaan ja nähdä mielessään kesäkeittiön herkut. 

Tätä on Koti ja maaseutu. Lehteä on ilo lukea. Sitä on myös ilo tehdä. Haluamme välittää 
lukijoille sen hienouden, mitä suomalainen maaseutu, ruoka ja luonto voivat tarjota, ja 
mitä hyvää voimme elämiimme saavuttaa pienillä asioilla. 

Haluan kutsua sinut mukaamme onnellisten tarinoiden äärelle. Maailman uutisten vasta- 
voimana tarvitsemme juuri tätä – tavallista, hyvää elämää.

Tuula Lehtonen

Toimituspäällikkö 

PS. Lehteä tilaavalle emme voi luvata lisää aikaa kiireiseen arkeen,  
mutta laadukasta omaa aikaa saat jokaisen numeron myötä! 

11/2021 KOTI JA MAASEUTU

ja maaseutu

Lehti meille suomalaisille, joiden juuret ovat maalla 
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VILLAN PITKÄ MATKA PUIKOILLE 

Laitikkalassa  
yrittäjät  

innostavat toisiaan

ÄRJÄNSAARI  
LUMOAA 

MAISEMALLAAN

Lukevalle ja  
tekevälle  

ja maaseutu
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Tunnetta ja  
tietoa
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"Ilo ilman lehmiä on 
teeskentelyä"

Keskustele  
rahahuolista 
avoimesti

ITUJA VOI  
KASVATTAA  

TALVELLAKIN

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 
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nappaa, pilkkijäkin 
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Piirrä pihaunelmasi paperille

Moottorisaha  
luo uutta elämää

FENKOLI JA 

VARSISELLERI 

RAIKASTAVAT 

RESEPTIT

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 
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SAUKKO  
SULATTAA  
SYDÄMET
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ja maaseutu

Härkälän puutarha 
tuottaa vihannekset 
suoraan ostoskoriin

 Luo lapselle terve suhde ruokaan

HAAVEISSA  
OMA  

PIHASAUNA

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 
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Kukka-auto  
tuo kimput 
lähelle

LUE NÄYTELEHTI:
kotijamaaseutu.fi> 

näköislehti

Maaseudun yrittäjät 
Ihmiset ja ilmiöt
Piha ja maisema

Ruoka ja ravitsemus
Hyvinvointi
Sujuva arki

Käsityöt
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Tilaa lehti jäsenhintaan!

Hyvä Maa- ja kotitalousnaisten jäsen,
Tarjoamme sinulle Koti ja maaseutu -lehden nyt keväthinnalla. Saat uuden  
lehtitilauksen hintaan 42 e/ensimmäinen vuosi, kun tilaat sen koodilla KEVÄT2022.

Tarjous on voimassa 4.6.2022 saakka. 

Ensimmäisen tilausvuoden jälkeen kestotilaushinta on 54e/vuosi.

Tilaa lehti helposti sivulla kotijamaaseutu.fi,  
sähköpostitse kotijamaaseutu@atex.com tai puhelimitse

Muista mainita koodi KEVÄT 2022 tilauksen yhteydessä.

TILAA LEHTI  
ja osallistut arvontaan
Kaikki KEVÄT2022 koodilla tehdyt lehtitilaukset 
osallistuvat monikäyttöisten Kotisäkkien arvontaan. 
Arvomme uusien tilauksen tehneiden kesken 2 kpl 
Maa- ja kotitalousnaisten logolla varustettuja Koti- 
säkkejä. Monikäyttöiset Kotisäkit toimivat mm. klapi- 
säkkeinä, kukkaruukkuina tai lehtitelineenä. 

Olet automaattisesti mukana arvonnassa tilaamalla  
lehden koodilla KEVÄT2022. Arvonta suoritetaan 
viikolla 22.
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EDULLINEN KESTO- 
TILAUS SISÄLTÄÄ  

8 NUMEROA KOTI JA 
MAASEUTU -LEHTEÄ 

VUODESSA. 
(Kesän numero on  
kaksoisnumero.) 
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Jos sinulle  
tulee jo oma  

lehti, käytä etusi 
lahjatilaukseen! 
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Hyvää äitienpäivää, ihana äiti <3
Tilaa Koti ja maaseutu lahjaksi äidille. Lehti sopii lahjaksi hänellekin, jolla on 
jo kaikkea. Jos teet tilauksen ennen 12.5., lahjan saaja saa ensimmäisen leh-
den jo toukokuun lopussa.

Fiksu lahja myös valmistuvalle!
Valmistuva nuori kaipaa hyviä esimerkkejä ja vinkkejä erilaisista elämän po-
luista. Tilaa valmistumislahjaksi Koti ja maaseutu – annat uutta näkökulmaa 
valmistuneelle.

lah
jat

ila
us

Lehtilahja tuo iloa mukanaan
Viime ajat ovat olleet monesta syystä raskaat. Ikäihmiset ovat pysyneet koto-
naan, lehdet ovat täynnä synkkiä uutisia. Onkin oikea aika ilahduttaa läheis-
täsi lehtitilauksella. Jokainen Koti ja maaseutu -lehden numero tarjoaa tunti-
kausiksi positiivista luettavaa kaikenikäisille.

Lataa lahjakortti osoitteessa kotijamaaseutu.fi

Lehtilahja  
antaa iloa koko 

vuodeksi!

”Koti ja maaseutu on paras lehti,  
jota luen.”

”Kaikki jutut tulee luettua, ja palaan 
lehden pariin useasti.”

”Hyviä ja helppoja ruokaohjeita.”

- lehdestä sanottua:
ja maaseutu
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@kotijamaaseutu
Seuraa meitä myös instagramissa
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Osallistu netissä osoitteessa kotijamaaseutu.fi tai  
oheisella kupongilla tai postikortilla.

www.maajakotitalousnaiset.fi

Lapset leikkien mukaan ruoantuotantoon!
Monet lapset luulevat, että ruoka tehdään kaupassa. Kaupungistumisen myötä 
ja tilojen vähetessä lasten käsitys ruoantuotannosta on nopeasti hämärtynyt. 
Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat ovat toteuttaneet parin vuoden ajan 
Kädet multaan -hanketta päiväkodeissa ja alakouluissa. Siinä lisätään tie-
toa ruoantuotantoketjusta lapsille sopivassa paketissa. Tiedon lisääntyessä  
lasten arvostus ruokaa kohtaan lisääntyy. Tätä työtä on hyvä jatkaa, ja 
siksi haastamme myös yhdistykset jatkamaan toimintaa.  

Kädet multaan -teemaa voi toteuttaa esimerkiksi istuttamalla omenapuun 
tai marjapensaan yhdessä lasten kanssa päiväkodin tai koulun pihalle. Ke-
väällä voi lasten kanssa kylvää lavakauluksiin kasvisten siemeniä. Lapset 
voivat myös hoitaa ja kastella kasveja. Satokautena voidaan järjestää esi-
merkiksi kasvisjuhlat, jossa tutustutaan lasten kanssa kasviksiin kaikkia 
aisteja hyödyntäen. Lapset ovat innostuneita tekemisestä ja kokemuksista. 
Vaivannäkö kannattaa. Se tukee järjestömme arvoja ja teemoja.

Kasvukauden ulkopuolella onnistuu erilaisten versojen kasvatus sisällä, 
esimerkiksi tämän numeron ohjeiden mukaan. Myös kompostointi ja bokashointi 
ovat hyviä aiheita.

Ohjeita tapahtumien toteuttamiseen ja materiaalia tapahtumiin löytyy maa- 
ja kotitalousnaisten nettisivuilta ➜ järjestötoiminta ➜ toimintavinkit. 

Hyvää alkuvuotta 2022!
Järjestöterveisin, Helena Velin  
järjestöpäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
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Pst… Kustannusten jakamiseksi kan-
nattaa kysyä mukaan myös yhteistyö-
kumppaneita. Toimintaan voisivat sopia 
esimerkiksi MTK-yhdistys, Lions-yhdis-
tys, maatalous- tai puutarhakauppa.  
Tavarasponsorointikin auttaa esimer-
kiksi lavakaulusten, mullan, siementen, 
marjapensaiden ja omenapuiden tai 
bokashivälineiden hankkimisessa.
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Lehti täynnä toteutuneita unelmia
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Sirpa Kolehmaisen pilkkipäivä Virmasvedellä 
Pohjois-Savossa on sujunut hyvässä säässä. Jos-
kus on ollut sellaisiakin päiviä, jolloin matka jär-
venselältä on tuntunut kestävän ikuisuuden. Sil-
loin perässä vedettävä ahkio on ollut jäätyä kiinni 
sohjoon, jokainen askel on painanut ja tuuli pies-
syt kasvoja. 

”Kerran alkoi ihan naurattaa, miksi täällä ei 
näy ketään muita”, Sirpa sanoo muistellen erästä 
tuiskuista pilkkireissua.   

Sitten on päiviä, joina aurinko on lämmittä-
nyt mieltä ja askel ollut kevyt. Tuolloin ahkiokin 
on sujutellut vaivattomasti kyydissään raitakylki-
siä ahvenia. Mutta yhtä kaikki: pilkille on pitänyt 
aina päästä. Joku siinä koukuttaa.

”Ei se saalis ole välttämättömyys. Luonto an-
taa, jos antaa. Puolet pilkkimisestä on luonnossa  
samoilua, liikuntaa ja oman mielen ja ruumiin 
hoitamista”, Sirpa toteaa. Hän toimii Suonenjoen 
Talvionkijat ry:n puheenjohtajana ja innostaa  
aktiiviharrastajana muitakin antoisan pilkkihar-
rastuksen pariin.

Koukussa! 
TEKSTI JA KUVAT Sari Toikkanen
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Sirpa Kolehmainen pilkkii  
tuoretta kalaa ja hyvää mieltä.  
Hän innostaa muitakin koukut-
tavan harrastuksen pariin.

>>

Usein järvestä nou- 
see ahven, mutta  
Sirpa pilkkii jonkun 
verran myös kuhaa.

Sirpa Kolehmaisen lapsuudenkoti on järven rannalla, ja hän oppi kalastamaan jo pienenä. Pilkkiharrastus vie nykyisen  
kerrostaloasujan takaisin luontoon. Sirpa osallistuu myös pilkkikilpailuihin.

Jokaisella on oikeus pilkkiä
Pilkkiminen on matalan kynnyksen laji. Tuhan-
sien järvien maassa ei useinkaan tarvitse lähteä 
kauaksi kotoa, vaan  riittää, kun suuntaa lähijär- 
velle ja ryhtyy toimeen.

”Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Siihen ei 
tarvita edes kalastuksenhoitomaksua. Vain virta- 
vesistöissä, joissa esiintyy jalokaloja, voi tarvita  
luvan.” 

Jäälle ei kuitenkaan ikinä tule sännätä suin 
päin, vaan on otettava huomioon talven jäätilan-
ne. Lisäksi kevätjäät ovat usein petollisia lumen  
alla piilevine uveavantoineen ja laajenevine rai- 
loineen. Auringon lämmittämät karikot ja virta-
paikat ovat myös riskipaikkoja.

Sirpa on oppinut tuntemaan viisi lähijärveään  
kuin taskunsa, mutta kulkee silti naskalit aina  
hollilla ja tarvittaessa tunnustelee kairaamalla 
jään paksuutta ja laatua. Hän neuvookin ensiker-
talaista lyöttäytymään kokeneemman jäällä liik-
kujan seuraan.

Pitkillä pilkkireissuilla ahkio 
on kätevä. Siinä kulkee vai-
vattomasti mukana kaikki 
tarvittava.
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Järjestö toimii myös lehden  
sivuilla. Lue Maa- ja kotitalous- 
naisten ajankohtaiset asiat 
järjestösivuilta. 

KOTI- JA MAASEUTU -LEHTI 
4–5/2022:  
MUMMOLA METSIEN KESKELLÄ
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Härkälän puutarhalla Köyliössä  
tärkeintä on vastuullisuus ja maku. 
Kasvikset kiidätetään suoraan puu-
tarhalta kauppojen hyllyihin ilman 
tukkuliikettä ja välikäsiä. Moni  
hakee kasviksensa myös paikan  
päältä pienestä itsepalveluputiikista.

TEKSTI JA KUVAT Essi Jokela

Suorinta tietä  
         ostoskoriin

>>

ärkälän puutarhan ohi ei voi ajaa sitä huo-
maamatta. Yhteensä hehtaarin kokoiset 
kasvihuoneet kohoavat keskellä talvimai-
semaa. Niissä yrittäjäpariskunta Mikko ja 
Piia Härkälä kasvattavat kurkkua, tomaattia, 
salaatteja ja yrttejä. Puutarhan pihatiellä kat-
se kiinnittyy pieneen lasiseinäiseen kioskiin.

”Ensi kesänä tulee kolme vuotta siitä, kun 
avasimme tien varteen pienen myymälän, 
Härkälän TuorePuodin”, Piia kertoo. 
Piia ja Mikko miettivät myymälän perusta-

mista pitkään. He halusivat helpon tavan vähen-
tää puutarhan hävikkiä ja myydä kakkoslaadun 
tuotteita. Paria kuitenkin mietitytti, kuka myy-

mälässä ehtisi toimimaan myyjänä. Saaristoreis-
sulla he törmäsivät itsepalvelukioskiin, ja ajatus 
samanlaisesta kaupasta alkoi kypsyä. 

Nyt myymälässä käy kuhina erityisesti kesäi-
sin. Asiakkaita voi käydä päivässä jopa sata, ja 
hyllyjä täytyy täydentää tiuhaan tahtiin. Silloin 
Piia työntelee kärryillä tuotteita kasvihuoneilta 
putiikkiin. Autolla ei aina mahdu liikkumaan  
pihamaalla, kun kävijöitä on paljon.

”Myymälä on joka päivä auki kymmenestä 
seitsemään. Maksaa voi käteisellä tai mobiilisti, 
tarvittaessa myös tilille”, Piia kertoo.

”Erityispäivinä, kuten juhannuksena, paikalla 
on myös myyjä.”

Seinillä on silmät
Floristina Piialle on tärkeää visuaalisuus, ja kun 
putiikki oli päätetty pistää pystyyn, siitä tuli hä-
nelle tärkeä ja innostava projekti. Pienessä myy-
mälässä näkyy Piian kädenjälki. Värikkäät kas-
vikset huokuvat tuoreutta, mutta sisustuksessa 
on yksityiskohtia, jotka vievät kauas menneisyy-
teen. Seinällä harmaat laudat ovat aiemmin seis-
seet Piian vanhempien ladon seinässä, ja niiden 
edessä tönöttävä vanha, mutta silti asiakkaiden 
käytössä oleva vaaka on ollut suvussa jo kauan. 
Puiset laatikot, joissa kasvikset odottavat osta-
jaansa, ovat myös pitkään palvelleita, mutta kes-
tävät edelleen.

H Putiikin seinillä on silmät, eli valvontakame-
rat tarkkailevat tapahtumia. Niiden avulla varmis-
tetaan, ettei tavaraa katoa, ja seurataan myös sitä, 
milloin hyllyille kaivataan täydennystä.

”Tuotevalikoiman kanssa on lähdetty vähän  
jopa laukalle”, Piia nauraa. ”Meidän tuotteidemme 
lisäksi myynnissä on porkkanaa, perunaa ja kanan-
munia tuosta järven toiselta puolelta sekä  
lampaanlihaa naapurista. Sipulit ovat lähipellosta.”

Piia ja Mikko Härkälän 
kasvihuoneessa tomaat-

tikasvustot kohoavat 
korkeina riveinä kohti 

korkeuksia.

Kasvihuoneita on hehtaarin alalla. Niissä kasvavat salaatit, tomaatit, kurkut ja yrtit.

Härkälän TuorePuoti on auki vuoden ympäri ja joka päivä. Asiakkaita 
riittää myös talvella. Puodin avulla hävikki on saatu pienenemään. 

”Parasta työssä on se, että voi seistä tuotteiden takana ja tietää,  
että olemme tehneet parhaamme niiden eteen.”
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AMMATTI:  
moottorisahaveistäjä  
Jämsäläinen Susanna Rautasaari löysi oman  
juttunsa, kun sai selätettyä pelkonsa moot- 
torisahaa kohtaan. Nyt hän veistää puusta  
eläinhahmoja, joiden ilmeikkyys ihastut- 
taa niin, että tilauskirja on täynnä  
pitkälle tulevaisuuteen. 

Susanna Rautasaari ryhtyi yrittäjäksi, kun harrastuksena tehdyille 
veistoksille löytyi kysyntää. ”Olen tehnyt työkseni kaikenlaista,  
mutta tämä tuntuu omimmalta”, hän sanoo.  

TEKSTI JA KUVAT Minna Nurro

KOTI JA MAASEUTU 2/2022 

iime kesä helteineen oli moot- 
torisahaveistäjä Susanna Rauta- 

saarelle kiireinen. Hänen teoksiaan  
oli kesällä esillä Konnevedellä ja 

Jämsässä, ja teosten valmistaminen 
ja näyttelyiden kokoaminen vei pal-

jon aikaa. 
Teosten vastaanotto jännitti itsensä introver-

tiksi määrittelevää naista. Turhaan: yleisön palaute  
oli positiivista ja lähes kaikki teokset varattiin jo 
etukäteen.  

Rautasaaren puuveistokset esittävät useimmi-
ten eläimiä. Toisin kuin moottorisahaveistokset 
yleensä, ne on väritetty ja viimeistelty hyvin hie-
nopiirteisiksi. Susanna löytää puusta enemmän 
eläintä kuin pelkän hahmon: hevosen asento  
kuvastaa sen tunnetilaa, koiran ilme kertoo per-
soonasta. 

”Teen noin 70 prosenttia moottorisahalla ja 
loput pienemmillä työkaluilla. Ajattelen, että ei 
ole niin väliä, miten veistos on tehty, kunhan 
lopputulos on se, mitä halutaan”, hän taustoittaa. 

Veistäjä tekee myös pyrografiateoksia eli 
polttopiirustuksia, jotka paljastavat hänet erittäin 
lahjakkaaksi piirtäjäksi. Puualustalle polttokynäl-
lä työstetyt kuvat ovat taidokkaita ja herkkiä. 

Äidin jalanjäljissä
Kahden lapsen äiti löysi moottorisahasta amma-
tin ”vähän vahingon kautta”. Hän alkoi kaivata 
omaa tekemistä, kun nuorempi lapsista oli ohit-
tanut vaativimman vauvaiän. Harvinaisen harras- 
tuksen pariin opasti oma äiti Eine Rautasaari.
Myös hän elättää itsensä moottorisahaveistäjänä.

”Äiti opetti sahan käytön alkeet ja näytti, mi-
ten sitä ajetaan turvallisesti. Ilman häntä tuskin 
olisin moottorisahaveistäjä ainakaan tässä volyy-
missa. Ei olisi tullut mieleenkään, että sillä voi 
ansaita elantonsa”, Susanna Rautasaari miettii. 

Mutta niin harrastuksesta tuli työ. Kun omaksi  
iloksi veistetyille teoksille löytyi kysyntää, Susanna  
perusti kolme vuotta sitten yrityksen ja ryhtyi  
sahaamaan tosissaan. Hän on ollut elämänsä var-
rella monissa työpaikoissa, mutta sahan varressa  
tekeminen tuntuu enemmän omalta kuin mikään 
muu.  

”Minulla on aina ollut iso kynnys koneisiin. 
Mutta huomasin, että veistäminen on tosi kivaa, 
kun pääsi yli vahingoittumisen pelosta. Pidän ar-
vossa myös monia elämänlaadullisia juttuja, joita  
voin nyt yrittäjänä tehdä. Saan esimerkiksi olla  
kotona, kun lapset ovat vielä pieniä ja tarvitse-
vat äitiä.” 

Hevonen on ratsastusta harrastavan Rautasaaren lempi-
hahmo. Hevosveistoksiin tarvitaan suuria puita. Niitä on 
onneksi hyvin tarjolla.

Asiakkaat tilaavat Rautasaarelta usein omia lemmikkejään 
esittäviä veistoksia. 
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ristikko 2/2022Koti ja maaseutu -lehden ristikot  
ja kryptot ovat Hannu Niittymäen 
laatimia. Ratkaisut julkaistaan  
seuraavassa numerossa.   
Ratkaisuista ei arvota palkintoja,  
eikä niitä tarvitse lähettää 
toimitukseen.

Krypton 1/2022 ratkaisu
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Vastaa ja voita  
vihanneksia!
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krypto 3/2022
Koti ja maaseutu -lehden ristikot  

ja kryptot ovat Hannu Niittymäen 

laatimia. Ratkaisut julkaistaan  

seuraavassa numerossa.   

Ratkaisuista ei arvota palkintoja,  

eikä niitä tarvitse lähettää 

toimitukseen.

Ristikon 2/2022 ratkaisu
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Jokaisessa numerossa on  
Hannu Niittymäen laatima 
krypto tai ristikko.
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KUULUVIIN
12

13

KOTI JA MAASEUTU 2/2022 

2/2022 KOTI JA MAASEUTU

TEKSTI Marja Heikkilä KUVAT Jorma Heikkilä

Öljyhampun rapeakuoriset siemenet  

taipuvat puuron päälle, leivontaan,  

ruoanlaittoon sekä pikkusuolaisiin. 

Murtolan Hamppufarmin ansiosta  

kotimaiset hampputuotteet ovat  

kotiutuneet tavallisten kauppojen  

valikoimaan.

urtolan Hamppufarmin tari-
naan kirjoitettiin ensimmäi-
nen luku kahdeksan vuotta sit-
ten. Marttilalainen maanvilje-
lijä Ville Virtanen etsi viljely-
palettiinsa uusia vaihtoehtoja 
ja päätti kokeilla öljyhamppua. 

Samalla oli tarkoitus testata, miten hamppu ja  

mehiläiset sopivat yhteen. Villen vaimo Virve Ket-

tunen oli hiljan kouluttautunut mehiläistenhoi-

tajaksi, ja hunajantuotantoa kaavailtiin maatilan 

yhdeksi uudeksi tukijalaksi.
Hampusta ja hunajasta ei kuitenkaan ollut liit-

tolaisiksi. ”Mehiläiset lensivät hamppuviljelmän 

yli. Kasvi kun on tuulipölytteinen”, Virve naurah-

taa.
Kiehtova hamppu tuli kuitenkin jäädäkseen. 

Ensimmäinen kolmen hehtaarin viljelykokeilu 

onnistui ja satokin oli hyvä. Seuraavaksi oli rat-

kaistava, mihin siemenet voisi myydä ja miten 

niitä voisi jalostaa. 
Pariskunta tutki kauppojen valikoimaa ja huo-

masi, ettei päivittäistavarakauppojen hyllyiltä löy-

tynyt suomalaisia hampputuotteita. 

Kettunen ja Virtanen eivät tienneet paljoakaan 

hampusta tai sen jalostuksesta. Paras paikka tiedon 

kartuttamiseen ja uuden oppimiseen oli netti.

”Sieltä löysimme monta hyvää ideaa, joita läh-

dimme mukauttamaan omannäköisiksi”, emäntä  

kertoo. 
Tilalla oli valmiina elintarvikehuoneisto huna-

jan käsittelyä varten. Se luontui hyvin myös ham-

pun jatkojalostukseen.
”Löysimme edullisen pakkauskoneen, jolla 

voitiin pakata kokonaisia siemeniä ja rouhetta.”

Tuote tuli tutuksi

Virve nappasi mukaansa hampunlehti-logolla  

varustetut läpinäkyvät pussit ja lähti kiertämään  

S- ja K-ryhmän ostovastaavia. 
Onni oli myötä, ja he pääsivät esittelemään ja 

maistattamaan tuotteitaan Turun seudun kaup-

poihin. Hampputuotteet saivat varsin hyvän vas-

taanoton ja kauppa alkoi käydä.
”Kuluttajien luottamuksen saavuttamista hel-

potti, kun heille selvisi, että teemme kaiken itse: 

viljelemme, jalostamme, pakkaamme ja myym-

me.” >>
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Hamppu       hurmaa  
monikäyttöisyydellään M

Hyvänä kasvukautena öljyhamppu venyy pari-

metriseksi. Kasvi sopii erinomaisesti myös luo-

muun ja pitkäjuurisena se kuohkeuttaa maata, 

Virve Kettunen kertoo.

Tutustu uusiin nettisivuihin!
Lue uusimmat artikkelit, maukkaimmat reseptit ja  
kätevät pihavinkit osoitteesta kotijamaaseutu.fi
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Miten pidän huolta muististani ruoan avulla? Kuinka 
varmistan riittävän raudan saannin? Kuinka rakennan 
lapselleni kestävän ja terveen suhteen ruokailuun? 

Lehden Ravitsemus-sivuja kirjoittaa toimittaja ja elin-
tarviketieteiden maisteri Krista Korpela-Kosonen.  
Ravitsemus- ja ruokajutut ovat aina täyttä asiaa, ei höt-
töä eikä ihmedieettejä. Haluamme antaa vastauksia ja 
avartaa näkökulmia, emme lisätä epävarmuutta ja pel-
koa ruokaa ja ravitsemusta kohtaan.

UNIIKKEJA RUOKAOHJEITA
Nauti Koti ja maaseutu -lehden ajankohtaisista ruoka- 
ohjeista koko vuoden. Ruoka-asiantuntijamme ovat 
tehneet reseptit juuri sinulle.

ruo
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M

RAVITSEMUS

Muistin toimintaa ja aivojen terveyttä voi tukea terveellisillä  ruokatottumuksilla. Syö säännöllisesti värikkäitä kasviksia,  kalaa ja pehmeitä rasvoja sekä kuitupitoisia viljoja. 
TEKSTI Krista Korpela-Kosonen KUVAT Shutterstock

Syö  
muistisi  
hyväksi

>>

uista varata hammaslääkäri, maksa sähkölasku, älä unoh-da huomista tapaamista!
Muistettavien asioiden lis-
ta ei lopu koskaan, vaan
mielessä pyörii joka päi-
vä tuhat ja yksi muistettavaayksityiskohtaa. Miten tätä arkista muistipeliä oikein pystyy hallitsemaan?Esimerkiksi terveellisten ruokatottumusten  avulla, sanoo Valtion ravitsemusneuvottelukun- nan erityisasiantuntija Satu Jyväkorpi, jonka mukaan aivojen terveyttä ja muistin toimintaa voi tukea hyvällä ravitsemuksella.”Kaikkein parhaan hyödyn saa, kun terveelli-

nen ruoka yhdistetään säännölliseen liikuntaan. Ravitsemus ja liikunta ovat yhdessä parasta ai-voille”, Jyväkorpi kertoo. 
Valitse tosi värikästä 
Aivojen terveyttä tukeviin ruokatottumuksiin kuuluu samanlaisia aineksia, joita terveydestään huolehtivalle muutenkin suositellaan. Ruokava-liossa on paljon erilaisia vihanneksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä, joita kannattaa käyttää mah-dollisimman monipuolisesti.

”Ruokavalio saa olla tosi värikäs. Kasvisten väriaineissa on suojaavia yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa aivoterveyteen. Kotimaiset marjat ovat äärettömän hyviä, samoin tummanvihreät 

SYÖ HYVIN TÄNÄÄN, 
MUISTISI KIITTÄÄ 

TULEVAISUUDESSA.

Hyvää mieltä ruoasta

5

NAUTITAAN 
RUOASTA, 
VOIDAAN  
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RUOKANEUVOT

Saat välimerellistä vivahdetta ruokiin aromaat- 
tisella fenkolilla tai lehtisellerillä. Osta kasvikset  
kaupasta tai kokeile niiden kasvatusta itse.

21

ruokiin

TEKSTI JA OHJEET Suvi Malin
KUVAT Kati Laszka
TOIMITTANUT Marita Suontausta

Aromia  
ja rakennetta

otimainen varsi- eli lehtiselleri on monipuolinen 
loppukesän ja alkusyksyn kasvis. 

Varsiselleri ei kasvata mukulaa vaan mehevät,  
paksut lehtiruodit ja lehtilavat, joita hyödynnetään 
ruoanlaitossa. Kypsennettynä varsiselleri sopii eri-
laisiin pataruokiin ja keittoihin, tuoreena salaat-
tien raaka-aineeksi tai dippikasvisten sekaan.

Fenkoli eli saksankumina (tunnetaan myös 
nimellä venkoli) on lehtisellerin tapaan hyvin 
aromaattinen vihannes. Sen käyttö on hyvin mo-
nipuolista. Fenkolin mehevät kannat muistutta-
vat kerroksellisuudessaan hieman sipulia. Hen-
not, tilliä muistuttavat lehdet sopivat mausteeksi 
ja koristeeksi. Siemeniä puolestaan käytetään esi-
merkiksi leivonnassa. 

Sekä fenkolin että lehtisellerin esikäsittelyksi  
riittää huuhtominen. Varsisellerin tavoin voit 
nauttia fenkolia raakana esimerkiksi salaateissa. 
Silloin fenkolin kovimmat osat kannattaa leika-
ta mahdollisimman ohuiksi suikaleiksi. Kypsen-
nettynä fenkoli sopii erinomaisesti kalan maku-
pariksi sekä kastikkeisiin, liharuokiin ja erilaisiin 
paistoksiin. 

Varsiselleri ja fenkoli tuovat lautaselle muka-
vaa vaihtelua ja makua. Niillä saat ruokiin hieman 
välimerellisistä vivahdetta. 

TEEMA- 
KASVIKSET 
FENKOLI JA 

VARSISELLERI

KASVISPATA
4–6 annosta

200 g  lehtiselleriä
3  porkkanaa
1  keskikokoinen sipuli
2  valkosipulin kynttä
1  suippopaprika
1  punainen chili (medium)
1 rkl  öljyä
1 tl  suolaa
1 rkl  hunajaa
1 tlk  tomaattimurskaa
1 pss (200 g) pakasteherneitä
4 dl  vettä

1. Kuori ja pilko porkkana, sipuli ja 
valkosipuli. 
2. Huuhtele lehtiselleri ja viipaloi se. 
3. Halkaise paprika ja chili, poista sie-
menet ja leikkaa suikaleiksi. 
4. Kuumenna öljy kattilassa ja kuullota 
kasviksia hetki öljyssä.
5. Lisää tomaattimurska, vesi ja maus-
teet. Keitä hiljalleen noin 30 minuut-
tia. Lisää tarvittaessa vettä. 

6. Tarkista maku ja lisää herneet. 
Kiehauta vielä nopeasti. Tarjoa  
lihan tai kalan kanssa. Sopii myös 
kasvisruoaksi esimerkiksi keitetyn 
ohran seuraan. 

>>
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Horsmankukka- 
juoma 

1½ l (n. 50 g) maito- 
horsman kukkia
2 l vettä
4 dl sokeria
20 g sitruunahappoa

Huuhtele maitohorsman 
kukat kylmässä vedessä ja 
nosta ne talouspaperin päälle 
kuivumaan. Laita kukinnot kannelli-
seen astiaan. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja kaada kukintojen 
päälle. Jäähdytä seos jääkaapissa ja anna sen maustua yön yli. 
Siivilöi seuraavana päivänä kukinnot pois nesteestä. Sekoita 
sokeri ja sitruunahappo juomaan. Tarjoile jäiden kera.

TEE JUOMASTA MEHUJÄÄTÄ!  
Sekoita mukaan vielä 1–1½ dl sokeria.  
Kaada jäätelömuotteihin ja pakasta vähintään 8 tuntia. 
 



6

Puutarha ja piha ovat tärkeä osa  
Koti ja maaseutua. Jokaisessa  
numerossa on ajankohtaiset vinkit 
vihreän ja vehreän hoitoon.
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Piirrä toiveittesi piha 
TEKSTI JA KUVAT Sari Toikkanen

Pyöräytä pihalle omenapuita ja linjaa kulkuväyliä. Keväällä 

on helppo tarttua lapioon, kun on valmis pihasuunnitelma.

V älillä pihapiiri kaipaa uusimista. Ehkä  

pellon laidalle noussut robottinavetta  

vaatii pistämään kulkuväyliä uusiksi? 

Vai onko enemmän tarvetta oleskelualu-

eelle, kun maatilan työt eivät enää hoputa  

entiseen malliin? Tai kenties rintamamies-

talon piha on laitettava kokonaan uusiksi, jotta se 

luontuu paremmin lapsiperheen arkeen? Niin tai 

näin, piha kannattaa päivittää vastaamaan muut-

tuneita tarpeita. Se alkaa suunnittelemalla.

”Listaa ylös asioita, joille pihalle tarvitaan ti-

laa”, maisemasuunnittelija Johanna Rahko neu-

voo alkuun. Hän itse asuu perheineen siemenpe-

runatilalla Tyrnävällä ja käy töissä Oulussa yhtiö-

kumppanin kanssa perustamassaan ympäristö-

suunnittelutoimisto Carmenia Oy:ssä.

Ensin toiminnot ja kulkuväylät

Siispä kynä ja paperia esille. Jos edessä on isoja 

muutostöitä tai kokonaan uuden pihan suunnit-

telu, listaan karttuu paljon toiveita. Tällaisia voi-

vat olla yrttimaa, kesäkeittiö, grillauspaikka, peli-

alue, lapsille keinut ja trampoliini. Näiden lisäksi  

kannattaa miettiä arjen sujumista: tarvitaanko  

pyykkinaruja, mattotelinettä, ulkovalaisimia, 

kompostoria, jätekatosta tai lumenkasauspaik-

kaa? Entä tulisiko autolle, mönkijälle ja peräkär-

rylle olla tilaa?

Pihasuunnittelu alkaa toiveiden listaa-

misella. Mielessä saattaa välkkyä vaikka 

kärhöpaviljonki.

Onko kotiin mukava tulla? Suunnitellessa kannattaa kiinnittää huomiota sisääntuloon. Vasemmalla näkyy pyykkiteline, 

joka on sijoitettu lähelle taloa.
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VIHREÄÄ, VEHREÄÄ

VIHREÄÄ, VEHREÄÄ

KOTI- JA MAASEUTU -LEHTI 
2/2022:  
PIIRRÄ TOIVEITTESI PIHA

MAISEMAN AARTEET  
kaikkien ulottuville

32 KOTI JA MAASEUTU 2/2022 332/2022 KOTI JA MAASEUTU

I. K. Inhan (Museovirasto) otta-
ma kuva Punkaharjun Valtion-
hotellista harjutien suunnasta  
1890-luvulta.

Martina Motzbäuchelin ottama kuva 
samasta paikasta vuonna 2021.

Harjun hurmos
 Punkaharjun hurmos tarttui Saimi Hoyeriin jo lapsena. 
Hän on ottanut kunnianhimoiseksi elämäntehtäväkseen 
huolehtia siitä, että kulttuurihistoriallisesti merkittävä  
entinen valtionhotelli kukoistaa myös 2000-luvulla.

TEKSTI JA KUVAT Tiina Makkonen

m
ai

se

ma   muutoksessa 

Maisemat muuttuvat mutta eivät hallitsemattomasti, jos niistä  
pidetään huolta. Vanha ja tuore kuva samasta kohteesta näyttävät, 
miten suomalainen maaseutumaisema muuttuu vuosikymmenien 
kuluessa. Juttusarjassa kierrämme tutkimassa näkymiä valtakunnal-
lisesti arvokkailla maisema-alueilla. 

Entinen malli Saimi Hoyer on vienyt Hotelli Punkaharjun toimintaa 
eteenpäin seitsemän vuotta.

Luontohelmi-sivut avaavat suomalaisia 
luonnon ilmiöitä uusilla näkökulmilla
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Sulapaikan 
lutraaja

TEKSTI Tuula Lehtonen  
KUVAT Shutterstock

Veikeä saukko on tehnyt onnistuneen 
paluun isoon osaan maata. Nyt on 
hyvä aika yrittää nähdä joentörmällä 
saukkoperhe, joka harrastaa erilaisia 
metkuja, noutaa ja kieppuu.

Luontohelmi

Lisääntymisaikana naaras ja uros kulkevat 
hetken yhdessä. Kun parittelu on ohi, uros pois-
tuu omille teilleen. Saukon pesä on yleensä veden 
äärellä tai läheisyydessä, mutta pesiä löydetään 
harvoin. Pentuja syntyy kerralla 1–3 ja ne pysyvät 
emonsa hoivissa lähes vuoden ikäiseksi saakka. 

Saukon bongaus vaatii onnea
Kasvaneen kannan ansiosta saukon voi nähdä 
nykyään millä tahansa sulalla koskipaikalla. Kes-
kitalvella saukot liikkuvat valoisan aikana, joten 
nyt on hyvä aika bongata saukko. ”Tuuria saukon 
näkeminen kuitenkin vaatii. Mutta kiikari mukaan 
ja katselemaan kauempana rannalta, sukeltelisiko  
koskella jotain. Ja jos saukko siellä on, niin aika  
pian se nousee jään reunalle syömään”, Sulkava 
kannustaa.

Mutta ovatko saukot oikeasti niin leikkisiä, 
kuin niiden maine antaa ymmärtää. ”Perheryh-
mät ovat kovinkin leikkisiä. Mäenlaskukin on 
ihan todellista ja toisinaan pelkkää huvittelua”, 
Sulkava sanoo. Saukon voi nähdä kieppumassa 
häntänsä perässä, noutamassa pikkukiviä poh- 
jasta, peuhaamassa ja tappelemassa. 

”Pennut ovat ihan kuin koiranpentuja. Uteli-
aita, kokeilunhaluisia veijareita.” ●

uomen saukkokanta on onnistu-
neesti levinnyt lähes koko maahan. 
Saukkoja (Lutra lutra) on arvion 
mukaan tällä hetkellä noin 5 000. 
Yli kolmenkymmenen vuoden  
tauon jälkeen niitä voi nyt nähdä 
myös saaristoalueilla.

”Saukkokanta kasvoi hienosti  
1980–1990-luvuilla”, kertoo vuosikymmeniä 
saukkoja tutkinut Risto Sulkava. 

”Kannan kokoa rajoittaa Suomessa lähinnä 
ankarat talvet, sillä saukot tarvitsevat riittävästi  
sulapaikkoja.” Ihmisten toimesta saukon uhkia 

ovat erilaiset kalapyydykset ja vapaana liikkuvat 
koirat. Eniten saukkoja kuitenkin kuolee ihmis-
ten toimesta autojen alle. ”Petovihaa ei onneksi 
enää saukkoa kohtaan ole”, Sulkava sanoo. Eläin 
voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalanviljely-
laitoksille, ja niille onkin vuosittain myönnetty 
tappolupia. ”Parempi kuitenkin olisi suojata lai-
tos niin, ettei saukkoa tarvitse tappaa. Alueelle 
nimittäin tulee vesistöjä pitkin yleensä aina uusi 
saukko, eikä ongelma poistu.”

Saukko syö kalojen lisäksi esimerkiksi sam-
makoita, rapuja ja piisameita. Saukko sukeltelee 
saalistaessaan veden alla. Yleensä sukellukset py-
syvät lyhyinä, mutta voivat kestää useita minuut-
tejakin. Kun herkku on napattu, saukko nousee 
veden äärelle mässäilemään jykevällä purukalus-
tollaan.

Pitkin joen vartta
Saukoilla on laaja elinpiiri. Ne voivat kulkea 
kymmeniä, urokset jopa satoja kilometrejä joen-
varsia pitkin. Saukko ei ole tiukkapipo reviirinsä 
suhteen. Vaikka naaraat ajavat lisääntymisikäi- 
sinä muita naaraita pois, ja urokset hätistelevät  
toisiaan parhailta jokivarsilta muualle, edellisvuo- 
sien pennut ja naaraat elelevät sovussa samoilla  
alueilla. 

Saukon jäljet on talvella 
helppo tunnistaa. Lumeen 
jää usein hännän laahaus-
jälkiä. Pitkiä liukujälkiä voi 
nähdä, sillä saukko liukuu 
usein vatsallaan alamäessä 
ja tasaisellakin maalla.

552/2022 KOTI JA MAASEUTU54 KOTI JA MAASEUTU 2/2022 

S

54

55

KOTI JA MAASEUTU 1/2022

1/2022 KOTI JA MAASEUTU

54 KOTI JA MAASEUTU 8/2021

Ilo irti 
tähtien 
tuikkeesta 

TEKSTI Tuula Lehtonen KUVAT Shutterstock

Alkuvuoden tähtitaivas antaa paljon, mutta taivaalla on tarjottavaa vuoden  

ympäri. Opettele tähtikuviot tai nauti auringonlaskun väreistä. 

Luontohelmi
Revontulia voi nähdä talvella koko maassa Etelä-Suo-

mea myöten. Lisäksi taivaalla on tarjota tähtikuvioita ja 

paljain silmin voi löytää vaikkapa planeettoja.

Taivaalta voi etsiä myös avaruusaseman, satelliitteja, 

tähdenlentoja ja komeettoja. Avaruudellisia mittasuhteita 

pohtiessaan tähtien tarkkailija voi koittaa löytää Linnun- 

radan väylän, Andromedan galaksin ja vaikkapa Orionin 

sumun. Tähtijoukkojen lisäksi voi tarkkailla myös kuun  

eri vaiheita. 
Myös ilmakehän ilmiöt tarjoavat erilaista nähtävää. 

Näistä näyttävä on esimerkiksi ilmakehän vääristämä  

Aurinko. 
”Erilaiset halot, valaisevat yöpilvet ja auringonnousuun 

ja -laskuun liittyvät ilmiöt kuten Rusko ovat myös näyttä-

viä taivaan ilmiöitä”, Perhoniemi kertoo. 

Ulos ja ylös

Tähtiharrastus on helpointa aloittaa menemällä ulos ja 

katselemalle taivaalle ja avaruuteen. ”Jos innostuu, kiika-

reista on paljon iloa. Ne auttavat näkemään himmeitä koh-

teita, kuten tähtijoukkoja ja komeettoja. Myös Kuu eri vai-

heissaan on hieno kohde kiikareilla.”

Tähtikartta auttaa hahmottamaan avaruutta. Perintei-

sen kartan lisäksi kännykköihin on ladattavissa runsaasti 

erilaisia tähtisovelluksia. Huomioi silloin puhelimen akun-

kesto.
Perhoniemi kannustaa kokeilemaan, miltä tähtien tark-

kailu tuntuu. ”Voit tunnustella millaisia ajatuksia ja kysy-

myksiä siitä herää. Kukin tutkailee tähtitaivasta tavallaan. 

On paljon hyviä vinkkejä ja vakiintuneita käytäntöjä, mut-

ta harrastuksen voi ottaa aika vapaasti.” ●

P

Tähtien tuikkiminen kertoo ilmakehän rauhat-

tomuudesta. Mitä enemmän ne tuikkivat, sitä 

voimakkaampia virtauksia ilmakehässä on.

Taivaan tarkkailija voi löytää muutakin kuin tähtiä. Halo- 

ilmiöt, auringonlaskut ja -nousut voivat olla sykähdyttäviä. 

Halo on optinen ilmiö, joka syntyy kun Auringon tai Kuun 

valo taittuu tai heijastuu ilmassa leijuvista jääkiteistä.

ureva pakkasyö ja tähtien tuike. Hämärän hetki 

tuo taivaanrantaan erikoiset värit. Satelliitti kii-

tää ohi taivaankannen. Taivaan ilmiöt antavat

paljon. Tähtitaivaan tutkiminen sopii niin hifis-

telijälle kuin taivaanrannan maalarillekin.

”Taivasta voi tutkailla aina”, sanoo Tuukka Perhoniemi 

Tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta. ”Päivälläkin näkyy 

monenlaisia ilmiöitä pilvistä sateenkaariin ja taivaan väri-

vaihtelusta haloihin.” 
Yö muuttaa taivaan näkymät tuikkeeksi. Tähtien tark-

kailu voi olla monia asioita: tähtikuvioiden opettelemista, 

yksityiskohtien tutkimista, valokuvausta tai avaruuskirjalli-

suuden tutkimista. 

Vuodenajalla on väliä

Tähtien tarkkailun ajankohdalla on toki väliä. Suomessa 

pitkä pimeä kausi antaa tähtiharrastajalle pelivaraa. Ilta ja 

aamu ovat tähtien tarkkailulle yhtä hyviä ajankohtia.

Vaikka kaamos pitääkin taivaan pimeänä, hämärän aika 

Suomessa kestää kauan. Perhoniemi muistuttaa, että vaikka 

tähdet eivät vielä loistaisikaan, hämärääkin voi tarkkailla. 

Esimerkiksi auringonlaskun värit ovat monelle elämys.

Suomen kesät sen sijaan eivät ole tähtien tarkkailijan 

unelma. ”Ne ovat tähtien tarkkailuun liian valoisia.”

Valoisakin taivas voi olla täynnä kiinnostavia ilmiöitä.  

Esimerkiksi auringonlaskut ovat sitä värikkäämpiä mitä 

enemmän ilmassa on pienhiukkasia ilmansaasteista, siite-

pölystä tai metsäpaloista. 

”Alkusyksystä on lämpimintä, ja silloin Linnunrata nä-

kyy parhaiten”, Perhoniemi vinkkaa. 

Ilmiöitä joka sormelle

Taivaan näkymät vaihtuvat vuoden kuluessa. ”Taivaan ase-

ma vaihtelee ajankohdan mukaan, kun maapallo pyörii ja 

kiertää Auringon ympäri.” 

Vuonna 2022 maapallolla näkyy kaksi auringonpimennystä ja 

kaksi kuunpimennystä. Näistä 15.10. esiintyvä auringonpimen-

nys näkyy myös Suomessa.
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Kevät on  
kurnuttajan 
aikaa

TEKSTI Tuula Lehtonen 
KUVA Antti Lehtonen ja Shutterstock

Huhtikuussa se heti alkaa, sammakon kurnutus. Kun kutu kutsuu, 
räpyläjalat eivät kaipaa toipumisaikaa horroksen jäljiltä.Luontohelmi

evätlammella käy kova kuhina. Kur-
nutusta kuuluu siellä täällä. Kun 
silmä tottuu, koirassammakoita al-
kaa huomata lammen pinnassa. 
Naaraat ovat kiinnostuneita onnek-
kaista, ja parittelu voi alkaa.

Sammakoiden kutuaika alkaa 
huhtikuun loppupuolella. Heti kun jäät sulavat, 
sammakot valtaavat kevätlammikot. ”Toipumista 
talvihorroksesta ei pahemmin odotella, vaan heti 
jäiden lähdettyä on kutuaika”, sanoo tutkija Jarmo 
Saarikivi Helsingin yliopistosta.

Lammikoissa täysikasvuiset sammakot viihty-
vät itse asiassa vain paritteluaikana. ”Ja mieluiten 
sellaisissa lammikoissa, joissa ei ole kaloja”, Saa-
rikivi tietää. Sammakot liikkuvatkin tarvittaessa 
lammesta toiseen, löytäen turvallisen paikan pie-
nille nuijapäilleen.

Muina aikoina aikuiset sammakot elävät soi-
den ja pienvesien laitamilla ja metsänreunoilla. 
Siellä ne syövät esimerkiksi hyönteisiä, matoja, 
pieniä kaloja ja etanoita, kunnes talvihorros taas 
syksyllä kutsuu. 

Luonnon viestinviejä
Sammakko on monelle tuttu, ja sammakonkutu 
on helppo tunnistaa. Jos sammakonkutu ja kur-
nutus katoaa ympäristöstä, jotain voi olla pielessä.  
”Sammakot ovat erinomaisia indikaattoreita 
luonnon tilasta”, Saarikivi huomauttaa.

Kaikki sammakkoeläimet vaativat puhdasta 
ja monimuotoista ympäristöä. Tämä pätee sekä 
maahan että vesistöihin. Jos alueella on runsaasti 
sammakoita, on myös monimuotoisuutta.

Valitettavasti sammakoilla menee tutkijoiden  
mukaan huonosti. ”Lajien määrät ovat vähene-
mään päin. Rakentaminen ja elinympäristöjen 
muutokset ovat uhkana.” 

Ilmastonmuutos luo myös synkän pilven sam- 
makoille maailmanlaajuisesti, sillä kuivuus on 
sammakkoeläimille tappavaa. Lisää uhkia niille ei 
kaivattaisi, sillä eliöryhmänä se on yksi maailma-
laajuisesti taantuneimmista.

Sammakon monet kasvot
Suomessa alkuperäisiä sammakkolajejamme ovat 
ruskosammakko, viitasammakko ja rupikonna. 
Muita sammakkoeläimiä meillä ovat liskomai-
semman ulkomuodon omaavat manteri ja rupi-
manteri.

Myös tulokassammakkoja löytyy. ”Turun seu-
dulla on löydetty muutamia uusia tulokaslajeja.”

Sammakot ja sammakonkutu ovat rauhoitettuja. Myös lapsia kannat-
taa muistuttaa, ettei kutua saa koskaan koskea tai kerätä.

K
Alueelta esiintyy esimerkiksi ruokasammak-

koa. Laji on saattanut saapua Suomeen Itämeren  
laivaliikenteen mukana. Tulokassammakoiden 
vaara on, että ne syrjäyttävät alkuperäisiä laje-
jamme.

Pienet sammakot
Sammakoita voi auttaa vaikkapa omassa pihassa. 
Ne saa viihtymään esimerkiksi kaivamalla niille  
pihalammikoita. Pienikin vesistö voi houkuttaa 
kurnuttajia luokse. 

Jos omaa lampea ei ole, kannattaa huhti-tou-
kokuussa lähteä lammikkokierrokselle. ”Vappuna 
sammakkolammelle kurnutusta kuuntelemaan”, 
tutkija vinkkaa.

Vapusta ei mene kauaa, että samalla lammella 
heiluu nuijapäitä sinne tänne. Pienet sammakot 
ovat paikalla sitten heinä-elokuussa. ●
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Kuninkaallinen lähdelampi  

on hyvän hoidon arvoinen

 
Köyliön kuuluisa Kuninkaanlähde näyttäisi nyt hyvin eri-

laiselta, jos Kankaanpään kyläyhdistys ja lähteen ranta- 

alueiden asukkaat eivät olisi pitäneet huolta sen maise-

mista. Noin 70 vuodessa ovat muuttuneet alueen elin-

keinot ja myös maisemat.   

TEKSTI JA KUVAT Tiina Makkonen

m
ai

se

ma   muutoksessa 

Maisemat muuttuvat mutta eivät hallitsemattomasti, jos niistä  

pidetään huolta. Vanha ja tuore kuva samasta kohteesta näyttää, 

miten suomalainen maaseutumaisema muuttuu vuosikymmenien 

kuluessa. Juttusarjassa kierrämme tutkimassa näkymiä valtakunnal-

lisesti arvokkailla maisema-alueilla. 

Kuvapari kertoo 
Kuvista voi tunnistaa samoja maiseman 

elementtejä ja piirteitä: lähteen ääriviivan, 

vanhat männyt ja puuston lomasta pilkot-

tavat rakenteet. Muutama vuosikymmen  

sitten kaikkia ranta- ja reuna-alueita tar- 

vittiin kesäaikaisiksi laitumiksi ja maisemat 

olivat hyvin avoimia. Kun laidunalueiden 

tarve väheni ja käyttötarkoitus muuttui, 

rehevä kasvillisuus alkoi vallata uudelleen 

alaa ja puusto järeytyä. Maisema muuttuu 

koko ajan. Alueiden käyttö ja hoito vaikut-

tavat siihen, miten voimakas maisemaku-

van muutos on. 

Leena Lahdenvesi-Korhonen

maiseman- ja luonnonhoidon  

kehitysjohtaja, MKNK

Raita Svenin ottama  

kuva vuonna 1950–1955,

Satakunnan museo.

 Martina Motzbäuchelin ottama kuva vuonna 2021.

>>
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minä ja 
maaseutu

tulee 

isompi kuva

TEKSTI Tuula Lehtonen KUVAT Viirinkylä/Arto Sääskilahti

VUODEN MAISEMATEKO

KARJAN JÄLKEEN 

Lampaat pitävät Kemijoen varren siistinä 

ja maiseman avoimena. Aluetta on raivattu 

yhteensä 15 hehtaarin alalta.  

Kun Viirinkylältä ajan saatossa lähti kaikki  

karja, maisema alkoi pusikkoitua. Nyt kyläläisten  

talkootyö on taas avannut Kemijoen upean  

jokivarsimaiseman. 

VIIRINKYLÄ
Rovaniemen Viirinkylä  

voitti Vuoden maisemateko- 

kilpailun 2021. Kylällä on rai- 

vattu pusikoitunutta Kemijoen 

jokivarsimaisemaa koko  

kylän voimin. 

>>
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Suvun taulut esiin
Pohjala työskentelee sisustussuunnittelun ohella  
viljatilan emäntänä, joten hänellä on omakohtais-
ta tuntumaa myös ison maalaistalon sisustami-
seen. Pohjalan mielestä esimerkiksi tilaan ja suku-
historiaan liittyvät taulut kannattaa ehdottomasti 
laittaa näkyvästi esille. 

”Meillä on seinällä tilan ilmakuvat kahdelta 
eri aikakaudelta. Kuvat ovat esillä eteisessä, joten 
sisään tulevat vieraat näkevät ne melkeinpä heti. 
Kuvista on hauska yhdessä vertailla, miten piha-
piiri on muuttunut.”

Varsinkin nuorempi sukupolvi voi kuitenkin 
pohtia sitä, miten vaikkapa tilan päärakennusta  
esittävän vanhan maalauksen saisi sopimaan 
muuhun, ehkä modernimpaan sisustukseen. 
Pohjala neuvoo miettimään yhdistäviä element-
tejä. Tällainen voi olla esimerkiksi väri. 

”Tyynyillä ja muilla tekstiileillä voi helposti 
muuttaa kodin värimaailmaa ja saada jo olemassa  
olevaa taidetta istutettua omannäköiseen sisus-
tukseen. Perinteistä ja modernia kannattaa roh-
keasti yhdistellä.”

Taide sopii kaikkialle
Taulut hakeutuvat kodissa muutamiin kohtiin 
kuin itsestään. Paraatipaikkoja ovat esimerkiksi  
sohvan tai piirongin yläpuolelle jäävät seinät. 
Makuuhuoneessa taas sängyn vastapäinen seinä 
on luonteva kohta taululle. 

Ripustussilmällä kannattaa silti katsoa muita-
kin paikkoja. Pohjala kehottaa kokeilemaan tai-
detta pieniinkin tiloihin, kuten eteiseen tai wc- 
tilaan. 

Portaikon seiniä taas voi elävöittää vaikkapa  
useammasta teoksesta koostuvalla kollaasilla. 
Taulukokonaisuuteen voi laittaa kehyksissä myös 

T

TOIMIVAT TILAT

TOIMIVAT TILAT

TAULUT VIIMEISTELEVÄT  
SISUSTUKSEN
 Kodin sisustaminen tauluilla on 
helppoa, kun luottaa omaan 
makuunsa. Kokeile tauluja roh-
keasti erilaisina asetelmina ja eri 
tiloihin. Taidetta voi olla myös  
vessassa ja keittiössä. 

TEKSTI Marjo Jääskä KUVAT Shutterstock

aulut luovat viihtyisyyttä, kantavat muistoja ja 
tuovat iloa arkeen. Silti monessa kodissa perintö- 
taulut, perhevalokuvat ja hetken innostuksissa 
ostetut taidejulisteet odottavat komeroiden kät-
köissä edelleen ripustamista. 

Vaikka tyhjät seinät tuntuvat kaipaavan jotain, 
taulujen asemointi ja paikalleen naputtelu pelot-
taa. Mitä jos lopputulos näyttää aivan kamalalta?

”Tauluilla sisustaminen on pitkälti makukysy-
mys ja siksi omaan silmään kannattaa luottaa”, 
rohkaisee sisustussuunnittelija Mari Pohjala  
Sisustus- ja tilasuunnittelutoimisto Tilakosta. 
”Oikeaa tai väärä tapaa ei ole.”

valokuvia, kortteja, peilejä tai vaikkapa kirjonta-
töitä ja lasten piirustuksia. 

Taulut sopivat oikeastaan kaikkialle, jossa teos  
säilyy vaurioitumattomana. ”Kylpyhuoneeseen 
en ehkä laittaisi taulua vesiroiskeiden takia. Keit-
tiöönkin taide sopii, mutta siellä kannattaa ottaa 
huomioon ilmanvaihto ja rasvapöly.” 

Mieti korkeus, sommittele lattialla
Tauluilla sisustamisessa saa laittaa persoonansa 
peliin, mutta muutamat sudenkuopat kannattaa 
silti kiertää kaukaa. 

Tauluja ei esimerkiksi kannata ripustaa liian  
ylös tai alas. Pohjalan mukaan ihanteellinen kor-
keus on noin silmän korkeudella, mikä taas riip-
puu teoksia pääasiassa katselevien pituudesta. 
Lastenhuoneen taulut voi laittaa matalammalle 
kun muualla. 

Sijoitteluun vaikuttaa myös taulun koko. 
Kookkaat taulut ja peilit tai suvussa sukupolvelta  
toiselle kulkenut iso ryijy vaativat tilaa ympäril-
leen. 

Jos pieneen tilaan haluaa näyttävämmän ase-
telman, sen voi koota useammasta pienemmästä 
teoksesta. Niitä kannattaa ensin sommitella latti-
alla ja vasta sen jälkeen ryhtyä naputtelemaan sei-
nään. 

Kiinnittämisessä on muutenkin hyvä olla 
tarkkana ja huomata esimerkiksi se, että taulun 
kiinnityspiste ei välttämättä ole samalla korkeu-
della kuin kehyksen yläreuna. 

”Mittaa kahdesti, tee reikä vain kerran”, Poh-
jala vinkkaa naurahtaen. ●

KUINKA KIINNITÄN?
-  Tutki, mitä materiaalia seinä on, se vaikuttaa taulun 

kiinnitystapaan. Ota huomioon myös taulun paino 
sekä kehyksen takaosassa olevan kannakkeen malli. 

-  Katonrajaan asennettava taulukisko mahdollistaa 
taulujen vaihtamisen helposti, eikä keskelle seinää 
tarvitse tehdä reikiä. Taulut riippuvat kiskosta siiman 
varassa. 

-  Omaan kotiin voi pystyttää vaihtuvia näyttelyitä 
myös tauluhyllyjen avulla. Hyllyjä on myynnissä eri 
levyisinä.

-  Jos taulut ovat kevyitä, tarrakiinnitteinen koukku tai 
ns. kiinnityspala saattavat riittää. Tarkista palojen 
kantavuus ja seuraa käyttöohjeita. 

-  Helpointa, mutta teoksille turvattominta, on laittaa 
taulut nojalleen lattialle tai lipaston päälle.
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TEKEVILLE KÄSILLE

TEKSTI JA KUVAT  

Veera JussilaTässä tilkkukassissa hukka- 

palat pääsevät näkyviin! 

Tekniikkana on iki-ihana  

riukuaita. 

Tilkut kassiin!

Kassin koko:

Leveys 31 cm, korkeus 26 cm, syvyys 

9 cm

Tarvikkeet:

3 eri väriä puuvillakangasta, palat 

noin 50 x 130 cm
Vuorikangas ja vanulevy 35 cm x 70 cm

Ompelulankaa

1. Leikkaa kolmesta eri kankaasta 4 x 9 

cm suikaleita yhteensä 36 kpl (kuva 1).  

Voit myös leikata 4 cm leveää pidem-

pää suikaletta, jolloin ompelukin no-

peutuu.
2. Ompele kolmea eri väriä yhteen. 

Ompele kaikki tilkkupalat samassa jär- 

jestyksessä. Leikkaa ommelluista sui-

kaleista 9 cm korkeat neliöt (kuvat 2 ja 

3). Silitä ommeltujen tilkkujen sauma-

varat auki.
3. Asettele neliöt yhteen nuppineuloin 

siten, että joka toinen menee pystyyn, 

joka toinen vaakaan (kuva 4). Yhdelle  

riville tulee neljä neliötä. Ompele neliöt  

ensin pystyreunoista kiinni toisiinsa.  

Silitä saumat ja ompele sen jälkeen seu-

raava tilkkurivi kiinni. Silitä saumat.

4. Leikkaa haluamastasi tilkkukan-

kaasta, vuorikankaasta ja vanulevystä 

kaksi reunapalaa kooltaan 7 x 25 cm. 

Tikkaa vanulevy ja vuorikangas päälli- 

kankaaseen haluamallasi tikkaustyy-

lillä. Huolittele molemmat reunapalat 

yläreunasta vinonauhalla (kuva 5). 

5. Leikkaa 35 x 70 cm vanulevyä ja 

vuorikangasta ja asettele ne yhteen 

ommeltujen tilkkujen alle (kuva 6). 

Tikkaa pala kauttaaltaan ja leikkaa yli-

määräiset vanut ja vuorikankaan palat 

lopuksi reunoilta pois.

6. Aseta reunapalat kulmistaan tilkku-

palan sivujen keskikohtiin. Harsi tai 

ompele läheltä reunaa reunapalat kiinni 

tilkkupalaan siten, että kassin reunoi-

hin muodostuu kulmat. Ompele kas- 

sin reunat vinonauhalla (kuva 7 ja 8).

7. Leikkaa vuori- tai tilkkukankaasta  

sekä vanulevystä hihnat (kaksi palaa  

12 x 56 cm). Ompele oikeat puolet  

vastakkain, siten että vanulevy on 

päällimmäisenä pitkät reunat kiinni. 

Käännä putkilo auki ja silitä sauman-

varat keskelle. Käännä putkilon päiden  

saumanvarat putkilon sisään ja silitä. 

Taita putkilomainen hihna kaksinker-

roin pituussuunnassa ja tikkaa sivut 

yhteen aloittaen noin 8 cm:n päästä 

reunasta ja lopettaen noin 8 cm:n pää-

hän ennen toista reunaa. Tee samoin 

toiselle hihnalle.
8. Aseta ja neulaa hihnojen päät noin 

7 cm:n päähän sivureunasta ja noin 6 

cm:n korkeudelle kassin yläreunasta. 

Tikkaa hihnat kassiin.

9. Silitä ja siisti langanpätkät. ●
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KOTI- JA MAASEUTU -LEHTI 
4-5/2022 
PEHMEÄ TUFTAAMALLA  
VALMISTETTU VILLAMATTO

Käsityöntekijä löytää  
ajankohtaiset käsityöohjeet 
jokaisesta numerossa.

Lehtemme käsityöoh-
jeita kirjoittaa muiden 
muassa Käsityökek- 

kereistä tuttu  
Veera Jussila.

TOIMIVAT TILAT
Kuinka suunnittelen kiviportaat pihalle? Sisustaisinko  
tauluilla? Miten naarmuuntuneet astiat voi kunnostaa? 
Lue ajankohtaisimmat ja ekologisimmat vinkit lehden 
sivuilta.
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 VALKOISEN ASTIAN
 PALUU

Kuluneen, vanhan 
astian saa kuin 
uudeksi, kun taitaa 
astian ennallista-
misen salat.

TEKSTI Tuula Lehtonen  
KUVAT Tuula Lehtonen ja E. Ahsltröm

Toisensa 30 vuotta tunteneet astia- 
suunnittelijat Pekka Paikkari ja Kati  
Tuominen-Niittylä yhdistivät voimansa  
ja ideansa. Vuosi sitten he perustivat  
oman yrityksen Järvenpäähän.

>>
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KOTI- JA MAASEUTU -LEHTI 2/2022:  
VIRTAA VAIHDEVUOSIIN

KOLUMNIT  
pitävät mielen virkeänä
Mari Mörö kirjoittaa Koti ja maaseutuun puutarhan ja 
elämänmakuista kolumniaan. Kymmeniä kirjoja kirjoit-
tanut palkittu kirjailija hoitaa puutarhaa Mörönperällä  
Mikkelissä. Mörön kolumneista ei puutu itseironista 
huumoria tai terävää sanan säilää!

8

LEHTI 
AJAN  

TASALLA

Kodin ikkuna  
päivittää ajan tasalle
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Hyvä ryhti suojaa niskaa  

TEKSTI Virve Järvinen KUVAT Scanstockphoto

Tämän jutun luettuasi olet varmasti pyöritellyt hartioitasi. Pienikin liike elvyttää 

niskaa, kunhan sitä toistaa usein. Pumppausliike laittaa verenkierron liikkeelle. 

uvittele mielessäsi kurpitsa, johon tök-

käät pajunoksan kiinni. Kun nostat 

keppiä, kurpitsan paino vetää kepin 

kaarelle. Aivan kuten kepin, selkäran-

gan yläosan eli kaularangan kuormitus 

kasvaa moninkertaiseksi, mitä edem-

mäs tai alemmas päätä taivutetaan.

”Niskaa kuuluu ja saa taivutella 

normaalisti, mutta pitkäkestoinen ja 

yhtäjaksoinen niskan ja vartalon kier-

tynyt tai etukumara asento voi altistaa 

niskakivulle”, selkäneuvonnan koordi-

naattori Maria Sihvola Selkäliitosta  

sanoo.
Kun ryhti on hyvä, pää on pysty-

asennossa suoraan kaularangan jat-

keena. Tällöin pään paino jakautuu  

tasaisesti nikamien, välilevyjen ja lihas-

nen voi reagoida ajokeliin niskallaan.

Harrastuksia ei tarvitse lopettaa  

eikä työtä vaihtaa, vaikka niska juilisi-

kin. Liikkeet tulee opetella tekemään 

rangalle sopivalla tavalla ja välttää tur-

haa niskan jännittämistä.
”Esimerkiksi pitkät puhelut kannat- 

taa hoitaa kuulokkeiden välityksellä.  

Kuulokkeet vapauttavat kädet liikkee-

seen.”
 Kun ranka on hyvässä asennossa 

ja lihakset tukevat sitä joka suunnasta, 

kestävät kroppa ja kudokset kovaakin 

kuormitusta.
Pelkkä työasennon korjaaminen  

ei silti ratkaise ongelmia. Jatkuvasti  

samanlaisena pysyvä asento ei tee nis-

kalle hyvää, vaan työtä tulee tauottaa.  

Tauoilla on hyvä tehdä vastakkaisia  

liikkeitä kuin työssä. Jos työ esimer-

kiksi vetää ylävartalon suppuun, tau-

oilla kannattaa tehdä rintarankaa avaa-

via liikkeitä.
”Niskan seutua voi rentouttaa pump-

paavilla liikkeillä: pyöritellä hartioita 

ja pumpata niitä ylös korviin ja alas.”

Syvät lihakset apuna

Hyväkuntoiset niskan, kaulan ja har-

tian lihakset kestävät kuormitusta pa-

remmin. Lihaksiin saa voimaa esimer-

kiksi vastuskumin kanssa tehtävillä  

liikkeillä ja kuntosalilla. Salilla tulee 

vahvistaa kaikkia lihasryhmiä tasa-

puolisesti. 
Niskahartiaseudun lihaksista osa 

on pinnallisia, osa syviä. Syvät lihakset  

jaksavat työskennellä pitkään, mutta  

niiden harjoittaminen tahtoo unohtua. 

”Syviä niskalihaksia voi vahvistaa 

esimerkiksi vastuskuminauhoilla tai 

vastustamalla kädellä pään liikettä.”

Kaulan syvät tukilihakset voimistu-

vat, kun nostaa selinmakuuasennosta 

päätä lattiasta ylöspäin ja pitää leuan 

kohti rintakehää. Asennossa leukaan 

tulee kunnon kaksoisleuka.  

Liikunta helpottaa jännitystä

Säännöllinen liikunta ennaltaehkäisee  

niskakipuja. Sauvakävelyä ja kunto-

nyrkkeilyä suositellaan usein niskaki-

vun ehkäisyyn, koska ne vahvistavat 

niskan ja hartiaseudun lihaksistoa ja 

aktivoivat alueen verenkiertoa tehok-

kaasti. 
”Lajitekniikan pitää olla kunnossa. 

Huono tekniikka voi lisätä niskahartia- 

seudun jännitystä ja kipuja.”

Tärkeintä kuitenkin on, että ihmi-

nen liikkuu. Liikkuminen laukaisee li-

hasjännitystä, laittaa verenkierron liik-

keelle ja elvyttää niskahartiaseutua, 

vaikka se ei suoraan niskaan kohdis-

tuisikaan.

Silloin kun kipu on vielä tuore tut-

tavuus, rankkaa liikuntaa ja niskan ääri- 

asentoja kannattaa välttää. Venyttely  

ei tee hyvää kipeälle niskalle. Kipua 

voi tarvittaessa helpottaa apteekin itse-

hoitolääkkeillä ja kipugeeleillä muuta-

man päivän ajan. 
”Kevyt liikunta, kuten kävely, sopii 

akuutissakin vaiheessa”, Sihvola muis-

tuttaa.
Jos niskakipu jatkuu viikkoja, eikä 

niskan ja kaulan hallintaa parantavista  

harjoitteista ole apua, tarvitaan lääkä- 

rin apua. Lääkäriin pitää lähteä, jos 

niskasärkyyn liittyy jatkuvia voimak-

kaita yläraajaoireita, kuten pistelyä,  

kipua tai vihlaisuja.  
”Henkiset kuormitustekijät ja 

stressi voivat myös tuntua niskassa. 

Hikisemmän ja rasittavamman liikun-

nan sekä kiireisen arjen vastapainoksi 

tarvitaan myös rentoutumista.” ●

Selkäliiton Hoida itse niskaasi -oppaasta 

löytyy niskan hyvinvointia tukevia harjoit-

teita. Oppaan voi ladata osoitteesta 

selkakanava.fi. 

ten varaan. Tässä asennossa kaulan, 

niskan ja hartiaseudun lihakset jaksa-

vat työskennellä pisimpään. Kun ryhti 

on huono, pää ja monesti myös hartiat 

työntyvät eteen. 
Tarkkuutta vaativa ja runsaasti 

toistoja sisältävä työ sekä työskentely 

kädet koholla voivat altistaa niskaki-

vulle. ”Pitkäkestoinen staattinen kuor-

mitus rasittaa niskan lihaksia, mikä ai-

heuttaa tavallisesti niska-hartiaseudun 

kipuja”, Sihvola selittää.

Liukkaat kelit tuntuvat 

Myös harrastukset voivat kuormittaa 

niskaa. Käsityöt ja rintauinti pää ko-

holla saattavat aiheuttaa jumeja. Liuk-

kaalla säällä autoilua jännittävä ihmi-

Jos käytät paljon puhelinta, hanki  

kuulokkeet. Kirjoita viestejä pää 

pystyssä.

LIIAN KOVA SÄNKY ALTISTAA JUMEILLE

Sopimaton tyyny ja huono nukkuma-asento voivat myös käydä niskan 

päälle. Tyyny on sopivan korkea silloin, kun nukkujan pää on samassa lin-

jassa selkärangan kanssa. 

Yhtä, jokaiselle sopivaa tyynyä ei ole, vaikka niskatyynyjä niskasärkyisille  

kaupitellaankin.

Niskan kannalta kylkimakuu on paras nukkuma-asento. Kovalla patjalla 

ihminen hakeutuu luonnostaan vatsamakuulle, jolloin niska joutuu huo-

noon asentoon. 
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Jarrua muistisairauksille
Kalaa ja kasviksia. Hyvää seuraa ja tanssiaskelia. Mieluisaa musiikkia ja  

kunnon yöunet. Muistisairauksien ennaltaehkäisy on mukavaa.

ähisuvussani on muistisairautta, alkavaa Alzheimerin tautia. Se on sairaus, joka haittaa 

aivojen toimintaa ja arjessa selviämistä. Meillä omaisilla on iso huoli läheisistämme. 

Muistavatko he syödä? Osaavatko he päiväkävelyltä kotiin? Huoleen sekoittuu pel-

koa omasta tulevaisuudesta. Sairastummeko mekin? 

”Mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä todennäköisemmin hän sairastuu muis-

tisairauteen, oli suvussa muistisairautta tai ei”, erikoistutkija Jenni Lehtisalo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo.

Perimällä on sormensa pelissä sairastumisriskin kanssa, mutta sitä enemmän se-

littäviä tekijöitä löytyy elintavoista. Arviolta jopa joka toinen muistisairaus voitai-

siin välttää tai ainakin lykätä myöhemmäksi terveellisillä elintavoilla. Siksi on ihan 

hyvä, jos muistisairaudet alkavat keski-iässä mietityttää, Lehtisalo sanoo.

”Muistisairauksien johtavat muutokset saavat aivoissa alkunsa vuosikymme-

niä ennen oireita. Keski-ikäinen ehtii vielä hyvin korjata tapojaan terveellisem-

miksi, mutta myös myöhemmällä iällä tehdyistä muutoksista on hyötyä.”

Rutiininomainen suorittaminen 

ei haasta aivoja, ja siksi utelias 

elämänasenne ja halu ottaa  

asioista selvää on aivoille mieleen.

1. Tarkkaile painoa

Osa elintapatekijöistä aiheuttaa riskejä eri iässä. Iäkkäälle pieni pyöreys tuo suo-

jaa, mutta keski-iässä ylipaino on haitallista. Se lisää muistisairauksille altistavien 

sairauksien riskiä.
Vaa'an numeroiden lisäksi kannattaa tarkkailla mittanauhan lukemia. Laaja vyö-

tärönympärys kertoo vaarallisesta sisäelinrasvasta. Se altistaa matala-asteiselle  

tulehdukselle, joka on kytköksissä muistisairauksiin.

2. Pysy liikkeessä

Liikunnassa on monia aivoille hyvää tekeviä elementtejä. Se lisää verenkiertoa ja tuo  

aivoihin happea ja ravinteita. Liikunta helpottaa aivoille tuhoisaa stressiä. Pitkäaikainen, 

voimakas stressitila vanhentaa aivoja, jolloin hermosolujen väliset yhteydet ja aivojen muo-

vautumiskyky vähenevät.

Alzheimerin taudissa hermosolujen väliset synapsit eli liitoskohdat vähenevät. Mitä enemmän 

aivoja käyttää, sitä enemmän synapseja syntyy. Uusi liikuntalaji, uudet askelkuviot tai tutun liikkeen 

tekeminen toisella tapaa synnyttää ja vahvistaa hermosolujen välisiä yhteyksiä.

3. Syö sydämelle hyvää ruokaa

Runsaasti kovaa rasvaa ja suolaa sekä vähän kuituja sisältävä ruokavalio kohottaa tunnetusti verenpainetta ja koleste-

rolia ja lisää diabeteksen riskiä. Nämä sydämen terveydelle haitalliset tekijät ovat haitallisia myös aivoille.

Kalaa ja kasviksia sisältävässä ruokavaliossa on kuituja ja pehmeää rasvaa. Täysjyvävilja on ylivoimainen kuidun lähde.  

Pehmeää rasvaa löytyy kalan lisäksi öljyistä, kasvimargariineista, pähkinöistä ja siemenistä.  

4. Kippistele kohtuudella
Alkoholi on liikaa nautittuna aivoille vaarallista. Runsas alkoholinkäyttö altistaa muistihäiriöille,  

sillä se aiheuttaa muutoksia aivojen hermokudoksessa. 

Alkoholin riskikulutuksen rajat eivät ole turvarajoja. Elimistö reagoi alkoholiin yksilöl-

lisesti, ja alkoholihaittoja voi esiintyä selkeästi riskirajoja vähäisemmälläkin käy-

töllä. Ikäihmisen aivot ovat työikäistä herkemmät alkoholin haitoille.

Tupakoinnissa kannattaa noudattaa nollalinjaa. Tupakka vaarantaa veri- 

suoniterveyden ja lisää aivoissa hermoston rappeutumista jouduttavia 

merkkiaineita. 

5. Haasta hermosoluja
Älylliset haasteet luovat uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä. 

Hyvin verkottuneet aivot ovat vastustuskykyisemmät muisti-

sairauksien aiheuttamille muutoksille. 

Kaikenlainen pohdinta käyttöohjeista korttipeliin, käsitöi- 

den tekoon ja uusien ruokareseptien testailuun antaa aivoille  

ärsykkeitä. Musiikin kuuntelu aktivoi aivoja laajalti. 

Rutiininomainen suorittaminen ei haasta aivoja, ja siksi  

utelias elämänasenne ja halu ottaa asioista selvää on aivoille  

mieleen. Ellei pää pähkäile töissä, sitä pitää haastaa vapaalla  

varta vasten. Kiireisessä elämänvaiheessa tulee muistaa, 

että aivot tarvitsevat käytön vastapainoksi lepoa.

6. Lepuuta
Aivot rakastavat kunnon yöunia. Unen aikana haitalliset ai-

neenvaihduntatuotteet poistuvat aivoista ja niihin kertyy vä-

hemmän amyloidiproteiinia. Sitä kertyy Alzheimerin taudissa 

aivoihin samaan tapaan kuin ateroskleroosissa kolesterolia veri- 

suonten seinämiin.

Univaje muuttaa rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa, ja lisää muis-

tisairaudelle altistavien sairauksien riskiä.

Aivot tarvitsevat lepohetkiä pitkin päivää. Pysähtyneet, yksitoikkoista  

tekemistä sisältävät asiat, kuten vaatteiden silittäminen tai rikkaruohojen 

kitkeminen, ovat aivolepoa.

7. Hakeudu sopivaan seuraan

Sosiaalisuus ja hyvät ihmissuhteet tarjoavat aivoille virikkeitä ja tuovat hyvää mieltä. Tahaton 

yksinäisyys altistaa masennukselle, joka lisää muistisairauden riskiä. Jos ihmisten tapaaminen 

kasvokkain ei onnistu, kannattaa käyttää puhelinta tai hakeutua nettiin. ●

Erikoistutkija Jenni Lehtisalo on tutkinut väitöstyössään keski-iän elintapojen muutoksen ja myöhemmän 

iän ruokavaliomuutosten vaikutusta muistitoimintojen heikentymiseen.

Muistisairauden riskitesti löytyy osoitteesta thl.fi
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Perso siemenille

Kirjailija-puutarhuri 
asuu ja hoitaa  

puutarhaa Mörön-
perällä Mikkelissä. 

MARI MÖRÖ

Viiden kahvikupillisen kuluttua korjaaja 
lampsi silmin nähden huvittuneena: minulla on 
kuulemma kolme vuokrayksiötä. Tällaisesta äkki-
vaurastumisesta en ollut kuullutkaan – minähän 
saan vuokrarahoilla vaikka sillan suuhun mikäli  
sellaiselle nähdään tarvetta. Mutta vuokralaiset 
paljastuivat sitten hiiriksi: konepellin alla oli kol-
me erillistä sievää pesää, eikä siinä kaikki. Muuta-
man muun sopivan kolon lisäksi ilmanpuhdistin 
oli täynnä auringonkukan siemeniä, ja johtoja oli 
järsitty myös kiitettävä määrä.

SAMAINEN HIIRIJENGI OLI SAANUT AHTO-
PAINETUNNISTIMEN VALOT RÄPSYMÄÄN,  
eikä tästä kojevaloshow'sta manuaali kerro, kuten 
ei siitäkään, että raitisilmasuodatin on oiva ensi-
asunto, jos sattuu olemaan hiiri. Ja vielä sellaista 
sorttia, joka ei pelkää pitkiäkään siemenenhaku-
matkoja. Siemenet kun ovat säilössä sisällä, ja lin-
tulaudoille (3 kpl) on matkaa. Mutta kun on per-
so siemenille, niin niiden eteen näkee vaivaa – 
multasormet tietävät tämän. Toisaalta hiirien  
viherpeukaloista on melko vähän tutkimuksia.

Pitkin hampain auton korjaus piti maksaa, 
linnut ovat olleet tyytyväisiä koko ajan. Ja kun ke-
väinen viserrys kantautuu korviin, muistan van-
han värssyn: olkoon syömmessäs aina sunnuntai.  
Autohässäkkä tapahtui kyllä maanantaina, ja ne 
korjaamolta takaisin saamani siemenet kylvän 
peltoon heti, kun maa lämpenee. ●

 

KYLVÖKOURAT ON VAPAUTETTU LAPASIS-
TA, ja kymmenen kalpeaa, multaa kaipaavaa sor-
mea pääsee taas tekemisen makuun. Sitä kun on 
perso siemenille, niin niitä on vaihdeltu ja lähe-
telty sinne tänne. Näin lohtua riittää jokaiselle  
päivälle: lehtivihreä sen tekee. Harrastajan riemua  
tuskin voi liioitella, kun saa purjot ja tomaatit 
kasvuun, ja chilikin on itänyt lämminvesivaraa-
jan päällä. 

Eli siemenistä se kaikki lähtee, mutta seuraava  
tosi tarina olisi saanut jäädä ehkä tapahtumatta- 
kin. Ilmeisesti viherpeukalon tontilla tämä siemen- 
hulluus on tarttuvaa. Aikaisemmin ei ole tullut  
pihapiirin lintujen ruokinta näin kalliiksi: 1 220,90  
euroa. Siinä ei ole edes mukana siementen osuutta, 
vaikka toki nekin ovat kallistuneet. 

PITI MENNÄ VUOSITTAISEEN HAMMASTAR-
KASTUKSEEN ja kaupunkimatkaahan se teetät-
tää. Hyppäsin autoon ja ihmettelin punaisena ja 
keltaisena välkkyvää kojelautaa. Vain bensamit-
tari ei hehkunut punaisena, muut valot räpsyivät 
niin hälyttävästi, että piti laittaa aurinkolasit. Ma-
nuaali ei osannut auttaa eikä autohuollossakaan 
osattu sanoa muuta kuin että jotain on vinossa. 
Kahden viikon takaisessa huollossa oli samaisessa  
tutussa firmassa vaihdettu öljyt ja mitä kaikkea 
sitä nyt on tapana tehdä. Sen jälkeen en ollut au-
tolla ajanutkaan.

Auto lähti liikkeelle, eikä moottori ulvonut 
saati savuttanut kovin huolestuttavasti. Kymme-
nen kilometrin matka meinasi kuitenkin päättyä 
muutaman kerran, kun auton valot sammuivat ja 
tuntuma kaasuun katosi. Viimeisillä voimillaan 
kärry kuitenkin ryömi korjaamon pihaan, ja itse 
konttasin kauhusta kalpeana firman kahviauto-
maatin luo odottamaan.
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Ahvenanmaan sadonkorjuujuhla 15.–17.9.2022!
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Kodin ikkuna Kodin ikkuna

Värjää  
luonnonväreillä!

Näin helpotat oloasi
Jokaista ahdistaa joskus, mutta tunnetta kannattaa työstää pois 
jos se vaivaa. Tunnista ahdistus ja suhtaudu siihen lempeästi

•  Pyri löytämään ahdistuksellesi sanat. Suhtaudu tunteisiisi myötätun-
toisen hyväksyvästi: älä kritisoi itseäsi, vaan anna itsellesi lupa tuntea 
myös ahdistusta.

•  Mieti mitä pahimmillaan voi tapahtua? Entä parhaimmillaan?  
Huomaa hetket, kun uhkakuvat eivät toteutuneet.

•  Riittävä lepo ja säännöllinen unirytmi, ruokailu ja liikunta  
helpottavat ahdistusta.

•  Tee hengitysharjoituksia ja rauhoita kehoasi säännöllisesti.

•  Varaa itsellesi huolihetki, esim. 15–30 minuuttia aikaa päivässä  
huolten käsittelyyn.

•  Keskity merkityksellisiin ja palkitseviin asioihin elämässäsi

•  Älä jää yksin, vaan puhu ihmisille, joihin luotat.

Taitoliitto on valinnut vuoden 2022 käsityötekniikaksi värjäyksen 
luonnonväreillä. Kotivärjäys luonnon väriaineilla tarjoaa käsi- 
työn tekemiseen kokonaisvaltaisen luontoelämyksen. Myös 
tekstiilien kemikaalikuorma vähenee, kun väreinä voi käyttää 
parhaimmillaan biojätettä. 

Luonto tarjoaa väriaineita valtavat määrät. Sävyerot ja loppu- 
tuloksen vaihtelu voivat yllättää kokeneenkin värjääjän. Väri- 
aineita löytyy helposti. Kokeile sipulinkuorta, pähkinöitä, käpyjä 
ja sieniä. Tai torju samalla vieraslajeja: Komealupiinin kukista ja 
varsista saa hyvää väriainetta. Samalla voidaan hävittää haitta- 
kasvia.

Lue lisää luonnonväreillä värjäämisestä sivulla www.taito.fi.

Purkkivärjäyksellä on helppo aloittaa. Punasipulista saa 
vihertäviä sävyjä, keltasipulista keltaista.

AHDISTAAKO  
kevätauringosta huolimatta? 

SIIVOUSTA EKOSTI
Tehokas siivous voi olla myös ekologista.  
Ellinor Sirénin Ekosiivoojan käsikirjasta saat 
tehokkaammat niksit kodin siivoukseen. Kir-
jasta löytyy vinkkejä niin vaatehuoltoon, 
kierrättämiseen kuin sisä- ja ulkotilojen siivo-
ukseen. Kirja tarjoaa apua myös tarkan mar-
kan vartijalle, sillä suuren osan pesuaineista 
voi tehdä itse!
Ellinor Sirén:  
Ekosiivoojan käsikirja.  
Kustannus-Mäkelä  
2022.
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BetterMeno Health 
on kokonaisvaltaista 

vaihdevuosioireiden hoitoa 
tarjoava etäklinikka. 

Gynekologi Leena Väisälän johtamaan 
moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluu 
vaihdevuosihoitaja, ravitsemusasian-
tuntija, kuntovalmentaja, seksuaali- 
neuvoja ja elämäntapavalmentaja.

Nukutko huonosti, kärsitkö energian puutteesta, 
kiusaako kuumat aallot ja hikipuuskat? 

Parempi 
meno 
vaihde- 
vuosissa

bettermeno.com

Vaihdevuosioireet voivat laittaa elämäsi sekaisin. Mielialat heittelehtivät, olet väsynyt ja ärtyisä. Paino voi alkaa nousta, ni-
velet aristavat ja liikkuminen voi vaikeutua. Seksi voi sattua ja halut saattavat hiipua. Niin tai näin, nyt on tarjolla yksilöllinen, 
moniammatillinen palvelu sinulle suoraan kotisohvallesi. Kaikki vastaanotot ovat etävastaanottoja videovälitteisesti. Sinulle 
räätälöidään omannäköisesi paketti. Tervetuloa etäklinikallemme!
PS. Etävastaanotolla voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti vaihdevuosiin liittyviä oireita ja haasteita juuri silloin, kun se si-
nulle sopii. Lue nettisivuiltamme (bettermeno.com) kenelle vaihdevuosihoito etänä sopii. Vaihdevuosihoitajamme auttavat 
sinua valitsemaan sopivan hoidon ja tuen. Chattaile tai soita arkisin klo 8–10 numeroon 020 155 1593 tai maanantai- ja  
torstai-iltaisin klo 17–19 numeroon 020 155 1594.

1. Vaihdevuosiin erikoistunut hoitotiimi 2. Kokonaisvaltainen vaihdevuosioireiden hoito  
3. Tutkittuun tietoon perustuva hoito 4. Helposti etävastaanotolla

Miksi BetterMeno? 

BETTERMENO.COM
LUE LISÄÄ

BetterMeno Health 
on kokonaisvaltaista 

vaihdevuosioireiden hoitoa 
tarjoava etäklinikka. 

Gynekologi Leena Väisälän johtamaan 
moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluu 
vaihdevuosihoitaja, ravitsemusasian-
tuntija, kuntovalmentaja, seksuaali- 
neuvoja ja elämäntapavalmentaja.

Nukutko huonosti, kärsitkö energian puutteesta, 
kiusaako kuumat aallot ja hikipuuskat? 

Parempi 
meno 
vaihde- 
vuosissa

bettermeno.com

1. Vaihdevuosiin erikoistunut hoitotiimi 2. Kokonaisvaltainen vaihdevuosioireiden hoito  
3. Tutkittuun tietoon perustuva hoito 4. Helposti etävastaanotolla

Miksi BetterMeno? 
BETTERMENO.COM
LUE LISÄÄ

Vaihdevuosioireet voivat laittaa elämäsi sekaisin. Mielialat heittelehtivät, olet väsynyt ja ärtyisä. Paino voi alkaa nousta, nivelet aristavat ja liikku-
minen voi vaikeutua. Seksi voi sattua ja halut saattavat hiipua. Niin tai näin, nyt on tarjolla yksilöllinen, moniammatillinen palvelu sinulle suoraan 
kotisohvallesi. Kaikki vastaanotot ovat etävastaanottoja videovälitteisesti. Sinulle räätälöidään omannäköisesi paketti. Tervetuloa etäklinikallemme!
PS. Etävastaanotolla voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti vaihdevuosiin liittyviä oireita ja haasteita juuri silloin, kun se sinulle sopii. Lue nettisivuil-
tamme (bettermeno.com) kenelle vaihdevuosihoito etänä sopii. Vaihdevuosihoitajamme auttavat sinua valitsemaan sopivan hoidon ja tuen. Chat-
taile tai soita arkisin klo 8–10 numeroon 020 155 1593 tai maanantai- ja torstai-iltaisin klo 17–19 numeroon 020 155 1594.

Laadukasta ja luotettavaa  
näkyvyyttä mainoksille
Liittyykö yrityksesi ruokaan, matkailuun, maatiloihin, terveyteen, puutarhaan?  
Haluatko mainostaa nettikauppaasi tai majoituspalveluja? Lehdessämme voit  
mainostaa räätälöidysti sinulle sopivassa mainostilassa. 
Lukijatutkimus kertoo, että Koti ja maaseutu -lehden mainokset luetaan tarkkaan ja niihin palataan useam-
man kerran. Jokaista lehteä lukee noin 20 000 ihmistä, joten näkyvyys on taattua. Lehdessämme mainok-
sesi ei jää huomaamatta. Nostamme mainoksia esiin myös lehden somessa ja uusituilla kotisivuillamme.

Kysy lisää tuula.lehtonen@maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 3404

Psst. Huomasithan minut?  
Haluathan sinäkin  

näkyä ajoissa? 
Yrittäjä, osta mainostilaa  

Koti ja maaseutu -lehdestä!

ja maaseutu

Hyvää Suomesta -merkki takaa, että elintarvike on 

valmistettu Suomessa kotimaisesta raaka-aineesta.

#ValitseHyvääSuomesta

hyvaasuomesta.fi

VALITSE JOULUPÖYTÄÄN 

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKITTYÄ RUOKAA

 

Tarinoita kaikenlaisille
kuuntelijoille.

Kokeile nyt äänikirjoja 30 päivää ilmaiseksi 

osoitteessa storytel.com/kotijamaaseutu

Alkaen 
9,99€/kk.

30 päivän ilmaisen kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 

automaattisesti kuukausittaisin veloituksin hintaan 9,99€/kk.

MALLASLEIVONNAN
YKKÖNEN

Sopivasti makea saaristolaisleipä on 

juhlapöydän klassikko. Pyöreä voileipäkakku 

onnistuu näppärästi Tuoppi Saaristolaisleipä 

jauhoseoksella. Viimeistele lempitäytteilläsi, 

esimerkiksi graavilohella.

Katso reseptit herkullisiin 

saaristolaisvoileipäkakkuihin:

LAHIRUOKAAMAALTA.FI

.  Yksi vuokaleipä TAI
   voileipäkakkupohja Ø 18 cm 

.  Sisältää vuoan ja kuivahiivan

.  Lisää vain vesi

Tuoppi Saaristolaisleipä 
1 kg pussi 

Tuoppi Saaristolaisleipä 

jauhoseoksesta pakkauksen 

ohjeen mukaan leivottu leipä 

on laktoositon, maidoton, 

runsaskuituinen, vegaaninen 

ja vähäsuolainen.

.  Kaksi isoa vuokaleipää TAI yksi

   voileipäkakkupohja Ø 24 cm 

.  Tarvitset vain vettä ja hiivaa

Tuoppi Saaristolaisleipä 
420 g pakkaus

Reseptit ja tuotteet LAIHIANMALLAS.FI

kuluttajaneuvonta@kymppi.laihianmallas.fi

Kotimainen tetenarsissi 
tuo kevään kotiovelle

kauniistikotimainen.fi

YRITYKSET 
ESIIN


