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Vankila suljettiin.
Alcatrazin vankila San Franciscon
lahdella Yhdysvaltain Kaliforniassa
suljettiin 55 vuotta sitten 21.3.1963.

Nimipäivät
Tänään: Pentti
Torstaina: Vihtori

Päivän sana
Hanna rukoili sanoen: – Herra lähettää kuoleman ja
antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä.
Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa
maahan ja kohottaa 1. Sam. 2: 6–7

KIMMO HAIMI

MERKKIPÄIVÄ
75-vuotias

agrologi
Matti Hyvönen
26.3. Joensuussa.
Vastaanotto
kotona Joensuussa
(os. Siialantie 5)
21.4. yhteisesti
vaimon merkkipäivän kanssa.

KUOLLUT

Talonpoikainen
luottamusmies
Kunnallisneuvos Veikko
Ylilauri kuoli 3. helmikuuta

Metso-suojelualueen vanhat männyt ovat Kaisa Riikon aarre – ei rahallisesti vaan tunnearvoltaan.

Laajojen kokonaisuuksien pohtija
Maatalouden
ympäristöhankkeita
vetäneen
Kaisa Riikon
mielestä jokainen
voi oppia
vastapuolen
mielipiteistä.

KAISA RIIKO
Salolainen maanviljelijä
ja hankevetäjä,
Riikon sukutilan 13. viljelijä.
Koulutukseltaan agronomi,
suorittanut myös talous
hallinnon ammattitutkinnon.
Perhe: kolme lasta,
joista vanhin on 21-vuotias ja
nuorin yhdeksäsluokkalainen.

SATU LEHTONEN
SALO

Kaisa Riiko on kaikessa
kohtuuden kannattaja.

”Tämä on minun maisemani.”

Salolainen maanviljelijä Kaisa Riiko seisoo korkean kallion
laella, omassa Metso-suojelumetsässään.
Haastattelupäivä on aurinkoinen, aivan kuten Riiko
etukäteen toivoi. Hän halusi
näyttää, miten aurinko leikkii
150-vuotiaiden mäntyjen kilpikaarnalla.
Näitä kituliaasti käppyräisiksi kasvaneita puita hän rakastaa. Ja ne hän haluaa säilyttää.
”Metsätaloussuunnitelma
määrittelisi tämän mäen avohakattavaksi. Nämä eivät ikinä
kasvaisi takaisin.”
Riiko on ajattelija, jolla on jalat
tukevasti Salon seudun savimaassa.
Käytännön toimija ja laajojen kokonaisuuksien pohtija,
joka uskaltaa haastaa perinteiset ajatuskulut.
Kuten sen, että Suomessa
koko metsänhoito perustuu tasaikäiskasvatukseen.
”Eri-ikäiskasvatuksen kursseille olisi valtavasti kysyntää.
Mutta niitä ei järjestetä, koska
metsäammattilaisten mukaan
menetelmä olisi uhka puun tuotannolle.”
Riikon mielestä vaihtoehtoja pitäisi voida pohtia. Jos
metsänomistaja ei halua avohakkuuta asuinrakennuksensa
taakse tai kesämökkien viereen,
se pitäisi ottaa metsäsuunnitelmassa huomioon.

”Nykyään aletaan
jo tiedostaa,
että suurin osa
metsän bio
diversiteetistä
on maan
pinnan alla.”
KAISA RIIKO

Metsätalouden imagonkin
kannalta olisi hyvä ottaa käyttöön menetelmiä, joilla varmistettaisiin maan jatkuva metsäpeitteisyys, hän sanoo.
”Nykyään aletaan jo tiedostaa, että suurin osa metsän biodiversiteetistä on maan pinnan
alla. Siellä oleva sienirihmasto
ruokkii sen tulevan tukkimetsän.”
Avohakkuu tuhoaa maanalaisen elämän 20–30 vuodeksi,
Riiko sanoo.
”Ennen kuin se toipuu, metsämaa on hiilen ja ravinteiden
päästölähde.”
Sukutilatausta oli Riikolle aika-

naan vahva kannuste hakeutua
Helsinkiin agronomin opintoihin.
”Mutta en minä sieltä valmistunut säädetyssä ajassa. Viljelijöinä on paljon melkeinval-

miita agronomeja, ja sellainen
minustakin tuli.”
Riiko jatkoi isänsä aloittamaa siementuotantoa ja siirsi
tilan luomuun 1996. Samaan
aikaan kasvoi perhe.
Kun kolmesta lapsesta nuorin oli 3-vuotias, Riiko kertoo
alkaneensa pohtia, tekisikö vielä joskus muutakin kuin ajelisi
sarkaa edestakaisin.
Hän hakeutui suorittamaan
taloushallinnon ammattitutkintoa.
Pilkuntarkka pikkuasioiden viilaaminen ei kuitenkaan
kiinnostanut – Riiko kaipasi
isompia ympyröitä ja kokonaisuuksia.
Tutkinnon suoritettuaan hän
hakeutui takaisin Viikkiin. Yli
nelikymppinen äiti viihtyikin
yllättävän hyvin parikymppisten opiskelutovereidensa seurassa ja motivoitui opinnoista
aivan uudella tavalla.
Peltojen ravinnepäästöt olivat
siihen aikaan kuuma puheenaihe. Riikokin kiinnostui aiheesta
ja teki gradunsa maanviljelijöiden osallistumisesta Itämeren
suojeluun.
Moni sanoi vastavalmistuneelle agronomille, ettei
hänellä ole työllistymisestä
toivoakaan. Työnantajan näkökulmasta Riiko ei ollut tehnyt
päivääkään oikeita töitä. Ei,
vaikka oli pyörittänyt maati-

laa, organisoinut lapsiperheen
rumbaa ja toiminut järjestöelämässä monenlaisissa tehtävissä.
Työpaikka kuitenkin löytyi
ja samalla elämälle uusi suunta.
Lounais-Suomessa käynnistyi laaja Teho-hanke, joka oli
maatalouden ympäristöhankkeiden edelläkävijä. Sen työntekijänä Riiko hoiti luomu- ja
kerääjäkasviasioita ja laski ravinnetaseita.
Lanta ja sen ravinteiden
hyödyntäminen nousivat isoon
rooliin jo Teho-hankkeessa.
Vielä syvemmälle siihen
maailmaan Riiko sukelsi Elävä
Itämeri -säätiön Järki Lanta
-hankkeessa, jota hän seuraavaksi siirtyi vetämään.
Sitä seurasi Järki Lannoite,
joka päättyy tänä keväänä.
Riikon on ollut helppo toi-

mia välittäjänä viljelijöiden
ja ympäristöasiantuntijoiden
keskustelussa. Oma vankka
viljelijäkokemus on auttanut
hahmottamaan, mitkä asiat
ovat toteutettavissa ja miten.
Järki-hankkeet ryhtyivät
pohtimaan ravinteiden kierrättämistä jo ennen kuin kiertotalous nousi kaikkien huulille.
Lähtöajatuksena oli, että
tietyillä tiloilla ja alueilla lantaa tuotetaan liikaa tarpeeseen
nähden, kun taas toisaalla lanta
olisi arvokas ja tervetullut lan-

noite. Ylijäämä ja tarve pitäisi
saada kohtaamaan.
Tilanne on sama koko Euroopassa, Riiko toteaa.
Esimerkiksi Hollantiin verrattuna Suomen ongelmat ovat
pienet.
”Puhumattakaan Kiinasta,
jossa syntyy valtiovetoisesti
valtavia kotieläinyksiköitä.”
Missään lanta- ja ravinnekysymykseen ei vielä ole löydetty
kattavaa ratkaisua.
Tällä hetkellä kaikkialla puhutaan meriin joutuvista muovi
jätteistä.
”Mutta niiden aiheuttaman
haitan taloudellinen arvo on
vain murto-osa siitä, mitä typpi- ja fosforiravinteiden hukkaantumisesta aiheutuu.”
Varsinais-Suomen viljelijät ovat

aina olleet avoimia ympäristöasioille, Riiko toteaa.
”Vähitellen monet asiat,
jotka aluksi olivat pelkkää ympäristöpuhetta, ovat osoittautuneet asioiksi, jotka oikeasti
hyödyttävät viljelijää.”
Vastakkaisasettelu on lieventynyt monessa suhteessa.
”Esimerkiksi nauta oli jossain vaiheessa ympäristörikollisuuden ikoni, nyt se on monimuotoisuuden ylläpitäjä ja
se, joka jalostaa nurmen ihmis
ravinnoksi.”
Uusimmaksi ympäristöpuheenaiheeksi ovat nousseet turve-

maat ja tarve saada niitä pois
maa- ja metsätalouskäytöstä.
”Siitä voi tulla kinkkinen juttu”, Riiko toteaa.
Hänestä liikkeelle pitäisi
lähteä vapaaehtoisten keinojen
kautta – samaan tapaan kuin
vapaaehtoisen metsänsuojelun
Metso-ohjelma toimii.
Arvot törmäävät ja etiikkaa
pohditaan myös Riikon perheen ruokapöydässä.
Yksi lapsista on vegaani, toinen, armeijan upseerikokelas,
taas innokas metsästäjä. Riikolla itselläänkin on metsästyskortti.
”On tässä mietitty, mahtuvatko kaikkien ruokapurkit

samaan pöytään. Hyvin ovat
mahtuneet.”
Riiko ei ole missään asiassa
musta–valkoratkaisujen ystävä.
”Kohtuus on hyvä asia ja toisten
mielipiteistä voi oppia.”
Hanketyön rinnalla Riiko on
koko ajan jatkanut viljelijän
työtä.
Tila on hänen mukaansa sen
kokoinen, ettei se yksin elätä
perhettä, mutta niin työllistävä,
että siitä on vaikea lähteä kokopäivätyöhön.
”Tyypillinen ajankäytön
loukku”, hän toteaa.
Yhtälön on mahdollistanut
naapurikylältä kotoisin oleva
nuori mies, joka on työskennellyt tilalla nyt noin vuoden.
Lähes kuudenkymmenen
lehmättömän vuoden jälkeen
Riikon tilalla on taas karjaa,
neljä angushiehoa ja sonni.
Laiduntavalla karjalla on
Riikon mukaan suuri arvo niin
biodiversiteetin kuin maaseutumiljöön ylläpidossa.
”Mikään ei ole niin tunnelmallinen ja rauhoittava näky
kuin laiduntava nauta. Ne kuitenkin alkavat olla harvinaisuus täällä umpimaaseudullakin.”
Riiko ennallistaa parhaillaan
eläinsuojan vieressä olevaa hakamaata.
”Se ei ole tuottavaa työtä – se
pelkästään vie rahaa. Kulttuurimaiseman hoito on minulle kuitenkin mielekäs tehtävä.”
Kun Järki Lannoite -hanke koh-

ta päättyy, Riikolle jäänee hiukan vapaa-aikaakin.
Sen hän aikoo käyttää lukemiseen ja musiikkiharrastuksen elvyttämiseen. Yli
nelikymppisenä aloitettu alttosaksofonin soittaminen vaatii
vielä paljon harjoittelua.
Ehkä aikaa jää myös merimelontaan.
”50-vuotisjuhlaani vietin
saarihyppelemällä kajakilla
Kreikan saaristossa. Rauha ja
hiljaisuus, meri melkein veden
sisästä kokien ja pitkäkestoinen
matalan sykkeen liikunta – sen
parempaa ei voi olla.”

Lumijoella. Hän oli syntynyt
4.11.1923 Lumijoella.
Nuoruusvuodet täyttivät
kotityöt, urheilu, nuorisoseuran tanhut, näytelmät ja
sotilaspojat. Nuoruuden katkaisi sota, mistä Ylilauri palasi
haavoittuneena. Sotavuosien
aikana hän tapasi tulevan
puolisonsa Kyllikin.
Miehestä tuli 1958 maanviljelijä ja Ylilaurin isäntä
viidennessä polvessa.
Ylilaurilla oli vahva tahto
yhteisten asioiden hoitamiseen. Lumijoen kunnan
valtuustossa kertyi kaikkiaan
24 vuotta. Myös OYKS:n
luottamustehtävissä hän toimi
kaikkiaan 24 vuotta.
Ylilauri oli myös kantaaottava maanviljelijöiden
olosuhteiden ja etujen
puolestapuhuja. MTK:n
Pohjois-Pohjanmaan liitossa vastuualueet liittyivät
verotukseen. MTK:n valtuuskunnassa hän oli 18 vuotta ja
MTK-Lumijoen sihteerinä 33
vuotta.
Osuustoiminta oli hänelle
tärkeä arvovalinta. Maa
talouden hankinta-, tuotantoja markkinointiosuuskuntien
kehittäminen olivat Ylilaurin
ominta alaa. Teurastamo
toiminnan luottamustehtävät
alkoivat Karjapohjolassa
hallintoneuvostossa päättyen
Lihakunnan johtokunnan
jäsenenä 1990. Luottamusta
riitti myös Lumijoen Osuuskaupan, Lumijoen Osuus
kassan ja Oulun Osuuspankin
hallinnoissa.
Hyvä ystävä maaherra Ahti
Pekkala luovutti kunnallis-

neuvoksen
nimen
ja arvon
Ylilaurille
1989.
Veikko
Ylilauri
korosti
olevansa
alkiolainen talonpoika ja
vasta sitten maalaisliitto
lainen, ei niinkään innostunut
keskustalaisuudesta. Arvoja
olivat tasavalta, itsenäisyys,
edistyksellisyys, nuorisoseuraaate, sosiaalisuus, köyhän
asialla toimiminen, tasa-arvo
ja raittius.
Ylilauri valmistautui
huolellisesti kokouksissa
käsiteltäviin asioihin. Tärkeää
kaikissa toimissa oli hyvä
lopputulos, ei puoluekanta,
poliittiset pelit tai pisteiden keruu. Lopputulos piti
saavuttaa yhteistyöllä. Häntä
pidettiin jopa hankalana neuvottelijana.
Vanhusten palvelutalon
saaminen Lumijoelle oli isälle
tärkeää. Oma puolue, keskusta, ei kannattanut isän aloitetta riittävästi. Vasemmiston
tukemana hanke kuitenkin
toteutui.
Ylilauri tunsi ja tiesi lumijokiset sukupolvesta toiseen ja
oli ehtymätön tietolähde. Hän
tuli hyvin toimeen kaikkien
kanssa siellä missä liikkuikin.
Hän oli suvaitsevainen.
Tärkeimmällä sijalla
kaiken jälkeen olivat Kyllikki-
puoliso, lapset, lapsenlapset ja
lastenlasten lapset.
Eero Ylilauri
Kirjoittaja on
Veikko Ylilaurin poika.

Punalippu haalistuu
Lukenut mies
Satu Hassi: Mannerheim-solki
ja punalippu. 400 sivua. Siltala.

PEKKA ALAROTU
Satu Hassin muistelmista et-

simme taas vastausta mieliä
vuosikymmeniä jäytäneeseen
kysymykseen: Mikä teki niin
monesta tietyn aikakauden
niin sanotuista hyvän perheen
lapsista taistolaisia?
Hassin selvitys on ainakin
perusteellinen. Lukea pitää lähes sata sivua, ennen kuin tyttö edes aloittaa kansakoulun.
Onneksi Hassi kirjoittaa erittäin luistavasti. Tekstistä on
muinainen järkyttävä marxilais-lenistinen järjestömongerrus kaukana.
Ilmeisesti Satu Hassi ajautui Sosialistisen opiskelijaliiton falangeihin tunnollisuuttaan.
Kuusikymmentäluvun
nuorisokapina jakoi Tampereen jähmeää koulumaailmaa
tehokkaasti.
Teiniliitto löysi Vietnamin
rinnalle maailmasta lukemattomia mätäpesäkkeitä, joiden
parantaminen vaati aktiiveilta uupumatonta järjestötyötä.

Taitava kirjoittaja ja junailija
tukehtuu työhön, etenkin jos
on nainen.
Taistolaisten ”tieteellinen
maailmankatsomus” tarjosi
matemaattisesti lahjakkaalle
neitoselle vuosikausiksi elämän pohjaa. Suunnilleen 1975
liikkeeltä loppui bensa. Vähin
erin Hassi jätti miehensä, rivitalon, työnsä ja insinöörinammattinsa. Sijaan tulivat
kirjoittaminen, feminismi ja
vihreä liitto, jota hän kutsuu
taistolaisen dogmaattisuuden
antiteesiksi.
Yksi vain ei muuttunut. Yhä
vielä hän keksii esityksiä, jotka saavat valtaapitävät kirkumaan kauhusta.
Hupaisaa on lukea nuorten
teinipäälliköiden opettelua
suuren maailman tavoille.
Erkki Liikanen kahmi jollain
neuvostomatkalla aamiaisella
paheksuttavan määrän kananmunanpuolikkaita. Oudon
mustan mönjän hän siirsi huolellisesti lautasen reunoille. Se
oli kaviaaria.
Hassin suuren suvun kesäistä elämää Jämsässä hän
kuvaa aurinkoisen lämpimästi. Vastaavan menneen maaseudun hehkutuksen osaa
vain Pentti Linkola.

