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Esko Virkkunen
Keuruun Ekokylä ry elintarvikkeiden jatkojalostusta esim. 

yrteistä, hunajasta tai marjoista.
Navetta, ainainen murheenkryyni, 

tuottaa takuuvarmasti harmaita hiuk-
sia vuodesta toiseen. Katon painavat 
tiilet on poistettu ja kattoa on osin 
purettu sortumavaaran vähentämisek-
si. Navetta elää omaa elämäänsä - ei 
siihen pysty ihminen paljoa vaikutta-
maan. Siipiosan takaseinä on murentu-
nut vuosien saatossa, ja on hiljaa maa-
tumassa ruohon ja saniaisten keskellä. 
Kyllä navetallekin löydetään arvoisensa 
käyttötarkoitus, orastavia suunnitelmia 
on jo olemassa.

Rantalan ja Ylätalon kohtalona on 
olla tyhjillään ja odottaa aikaa parem-
paa. Homevauriot estävät asumisen 
molemmissa paikoissa. Kaiken korjauk-
seen ei ole resursseja.

Yhteisötalon siipiosa, entinen toi-
misto, on saneerattu asuinkäyttöön, 
samoin alakerrassa entinen johtajan 
huoneisto ja yläkerroksessa kaikki huo-
neet, joissa asukkaita on asunut jo use-
amman vuoden.

Meidän laina-aikamme on päät-
tynyt. Suuri kiitos paikalliselle pank-
kilaitokselle, Keuruun Osuuspankille, 
luottamuksesta vuonna 1998. Ainoa 
pankki, joka suostui antamaan meil-
le, uusille tulijoille, suuren pitkäaikai-
sen lainan. Monenlaista iloa ja surua 
on meidän taloudessa nähty matkalla 
tähän päivään, mutta nyt on paikka 
maksettu omaksi kesällä 2013 laina-ai-
kataulun mukaisesti.

Hyvä me!

Kokonaisuutena Ekokylämme voi hy-
vin ja kukoistaa, tästä on hyvä jatkaa 
kiitollisella mielellä. 

         Esko

Puheenjohtajan
palsta

ika kuluu ja vuodet seu-
raavat toisiaan.  Edellises-
tä Aviisista on vierähtänyt 
jo useampikin kevät, kesä, 

syksy ja talvi. Ekokylä on kulkenut pit-
kän matkan ajanlaskussa ennen vuo-
situhannen vaihdetta ja sen jälkeen. 
Ulkoiset puitteet ovat säilyneet kuta-
kuinkin ennallaan, mutta sisäisesti ja 
sisällä muutoksia on kuitenkin tapah-
tunut. 

Kivijärven tilan vanha päärakennus 
näyttää ulkoisesti entiseltään: punai-
nen vaakalaudoitus vaippanaan ja vain 
pieni muutos päätykolmioissa. Kuisti 
on entistä ehompi. Sisällä on kuiten-
kin kaikki uusittu osoitteita ja asukkai-
ta myöten. Ekokylän henkeen kuuluu 
vanhan rakenteen arvostus ja kunni-
oitus. Vanha, uusittu ja uusi kohtaavat 
juohevasti vanhan päärakennuksen 
sisätiloissa: aulassa ulkoseinästä pu-
rettua vuorilautaa, vanhat vetoisat ik-
kunat, portaat uudet ja uljaat, kattona 
paljaat pahvin alta paljastuneet vanhat 
laudat. Asukkaat talossa ovat ekoky-
lämme senioreita - kuten talon henki 
tuntuu velvoittavan - melkein seniori-
talo kylässämme, vakaa ja rauhallinen.

Ekokylän sisäinen ilmapiiri on vuo-
sien saatossa vakiintunut uomiinsa, 
vakaammaksi ja seesteisemmäksi. Toki 
tulisempiakin aikoja on ollut, on ja tu-
lee olemaan - se kuuluu elämään tällai-
sessa paikassa, jossa erilaisia ja eri ikäi-
siä ihmisiä asuu pidempiä ja lyhyempiä 
aikoja.  Ekokylä on nuortunut, saanut 
sileitä kasvoja joukkoonsa - tuntuu mu-
kavalta.  Nuorissa on tulevaisuus, joka 
tuo tullessaan toimintaa, romantiikkaa 
ja dynamiikkaa.

Entisen kirpputorin tilat Kivitalos-
sa on muutettu elintarviketuotanto-
tilaksi. Tilassa alkaa alkoholittoman 
juhlajuoman valmistus, joka sopii hy-
vin Ekokylän toimintaperiaatteisiin, ja 
samalla aktivoi muitakin aloittamaan 

A
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Julkisivu
Kivitalon julkisivusta kaksi auringon 
puoleista pahiten kärsinyttä seinää on 
korjattu. Seinistä poistettiin kahdek-
sankymmentäluvulla maalattu hen-
gittämätön lateksimaali. Halkeamat ja 
kuluneet pintaosat paikattiin, ikkunoi-
den alla olevat ulokkeet korjattiin, jne. 
Seinät haluttiin jättää hieman rosoisik-
si elävän karkean pinnan aikaansaami-
seksi. Seinät maalattiin keltaisella van-
han ajan hengittävällä kalkkimaalilla, 
joka niissä on ollut alunpitäenkin. Maa-
lauksen suoritti Väinölän yhteisö, heille 
suuret kiitokset meiltä kaikilta.

Ilmanvaihto
Kivitalon ilmanlaatuun on alettu kiin-
nittää tarkempaa huomiota homevaa-
ran torjumiseksi. Ulkoseinissä jokai-
seen huoneeseen ja joissain paikoin 
kellaritilaankin on avattu ennestään 
oleva vanha ilmaluukku sisälle asti. Ne 
oli tukittu 80-luvun saneerauksessa ko-
neellisen ilmastointimuutoksen yhtey-
dessä.  Poistoilma kulkee wc:n kautta ja 
yleisissä tiloissa poistoimuri on puolel-
la teholla. Näille voidaan mahdollisesti 
löytää toinenkin ratkaisu, joka olisi va-
paakiertoinen.

Huoneet
Kivitalon asuinhuoneita on saneerattu 
toimivammiksi ja viihtyisämmiksi. Va-
pautuneisiin huoneisiin on säännölli-
sesti tehty perusteellinen korjaus. Huo-
neiden alaslaskettu katto on purettu, 
alta paljastunut kaunis pyöreäkulmai-

nen korotusosa on hiottu ja maalattu. 
Vanhat loisteputkivalaisimet on pois-
tettu ja tilalle on laitettu tavallinen 
huonevalaisin. Seinistä poistettiin lasi-
kuitutapetit ainakin ulkoseinien osalta 
hengittävyyden parantamiseksi, minkä 
jälkeen ne maalattiin. Vanhat valkoiset 
lastulevykomerot on tarkoitus vaihtaa 
nykyaikaisiin kalusteisiin. Lattioihin 
laitetaan uudet pinnoitteet ja vanhat 
muoviset lattialistat vaihdetaan puisiin 
maalattuihin paneeleihin, joihin on itse 
tehty kouru uusittuja sähköjohtoja var-
ten. 

Katto
Kivitalon katto on vuotanut huomaa-
matta vanhan tuuletusputken juuresta 
kymmeniä vuosia - ei paljon, mutta kui-
tenkin. Vuotava kohta korjattiin kesällä 
2012 ja yläpohjasta uusittiin rakenteet 
ja lämpöeristeet. Vuotokohdan alla ole-
va huone saneerattiin perusteellisesti 
ja siihen rakennettiin kiinteä vaatehuo-
ne. Syntyi hyvä kaunis asunto, joka on 
jo otettu vakituiseen käyttöön. 

Pannu
Vielä on hengissä meidän pannu, vaik-
ka ääntä ei paljoa kuulukaan. Häiritse-
vä pannun syke on syksyllä korvattu 
taajuusmuuttajalla, joka mahdollistaa 
tasaisen ja hiljaisen käyttöäänen. Lisäk-
si hakkeensiirtomoottorin ympärille on 
rakennettu äänieristeet. Nämä toimen-
piteet auttavat huomattavasti viihtyi-
sämmän asuinympäristön luomisessa. 
Vielä on ratkaisematta nokeutumisen 

haitta, jota on vaikea poistaa pannun 
ollessa Kivitalossa.

Varmaan tulee vielä aika jolloin 
ekokylämme lämpö tulee jostain pi-
hapiirin ulkopuolelta. Siinä on  monen 
Kivitalossa asuvan harras toive. Kyllä 
meidän on nytkin hyvä asua Kivitalos-
sa, ikiomassa.

Salaojitus
Viimeisimpänä, joskaan ei vähäisimpä-
nä uudistuksen kohteena, on keväällä 
2013 aloitettu Kivitalon salaojitus. Sok-
kelin ympäristö aukaistiin kaivurilla 
maasta paljaaksi aina anturan alapuo-
lelle asti. Kaivettaessa anturan alareu-
naan täytyy olla tarkkana, ettei mene 
liian syvälle. ”10 cm anturan alapuolel-
le, ei syvemmälle”, sanoi rakennusinsi-
nööriystäväni Keuruulta.

2,5 metriä talon tienpuolelta, poh-
jalla paksusti märkää savea. Syvin 
kohta pannuhuoneen kupeessa, 3,0 
metriä. Vettä virtasi valtoimenaan sin-
ne sekaan. Sisulla ja jääräpäisyydellä, 
eihän siinä muukaan auta. Tarkastus-
kaivot kahta puolta, kulmissa siilot sy-
vät, välissä pitkät putket ja sepelit hy-
vät, kankaat kahta puolta yllä sekä alla. 
Sepelit ja musta muovi seinän viertä 
kiertää, sadevesikin putkessa kulkee.  
Kesä kuivas savet ja maat, kaivot tyhjä-
nä seisoo.

Nyt on talossa hyvä olla, meidän ja 
seuralaisten - ei tule kosteus seinästä, 
eikä lattian rajasta. Pintakerros vielä 
odottaa tulevan talven ja suven, sitten 
voi jo talonväki koriat kukkansa laittaa.



Kivitalon saneeraus jatkuu
Ekokylä pesee kasvojaan ja uudistuu. Kivitalon viihtyisyyteen ja toimivuuteen on kiinni-
tetty erityistä huomiota viimeisten vuosien aikana. Kivitalon kokonaisvaltainen sanee-
raus on ollut suuri voimanponnistus. Huoneita on ennallistettu, ulkoseiniä maalattu, 
kattoa korjattu, ilmastointia palautettu ennalleen ja kosteuden eristystä parannettu.

                           Teksti:  Esko 
Kuvat ja kuvatekstit:  Emanuele
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                           Teksti:  Esko 
Kuvat ja kuvatekstit:  Emanuele

1. Kivitalon pohja (sokkeli) kaivuutyön 
jälkeen, ennen salaojitusta.

2. Uudet eristeet ja salaojat.
3. Tyypillinen huone. Vanha alaslaskettu 

katto sekä vanhat loisteputkivalaise-
met ja lasikuitutapetit poistettu.

4. Sama huone toisesta suunnasta.  
Huone remontoitu ja maalattu, muo-
viset lattiamatot korvattu. Ulkoseinän 
ilmaluukku avattu huoneeseen asti.

5. Kahdeksankymmentäluvulla maalat-
tu hengittamäton lateksimaaliseinä.

6. Uusi keltainen, vanhanajan hengittä-
vä kalkkimaali.

1 2

3 4

5 6
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19.5.1997 
Keuruun kaupunginhallitus, 
pöytäkirjanote
Keuruun kaupunginhallituksen nime-
ämät edustajat ovat käyneet usean 
kuukauden ajan neuvotteluita Kivi-
järven kiinteistöjen hyödyntämisestä. 
Konkreettisimmaksi vaihtoehdoksi 
on noussut Suomineito-osuuskunnan 
ja -asukasyhdistyksen muodostama 
yhteisö.

Kaupunginhallitus on tehnyt erillisen 
vuokrasopimuksen kiinteistöjen vuok-
raamisesta yhteisön käyttöön ajalle 
1.6.1997 – 31.3.1998. Tämä on samal-
la esikauppakirja, jonka mukaisesti 
asukasyhdistys lunastaa kiinteistön 
viimeistään 1.4.1998.

Kauppahinnaksi määritellään 2 milj. 
markkaa (340 000 €)

16.12.1997 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Sääntöjen 1. §:n muutos rekisteröi-
dään.  Yhdistyksen uudeksi nimeksi 
tulee Keuruun Ekokylä ry.

14.3.1998 
Keuruun Ekokylä ry:n 
ylimääräinen vuosikokous, 
pöytäkirjanote 
10§  2. Päätettiin hankkia yhdistyk-
selle Keuruun kaupungin Suolahden 
kylässä sijaitseva Kivijärvi Rn:o 10:114 
-niminen tila kokonaispinta-alaltaan 
54,89 ha. Kivijärven tila ostetaan Keu-
ruun kaupungilta 2 000 000 mk  
(340 000 €) kauppahinnalla.

10§  4. Päätettiin oikeuttaa hallitus 
neuvottelemaan enintään  
1 700 000 mk (285 000 €) velan  
ottamisesta yhdistykselle.

20.3.1998 
Kauppakirja 
Keuruun kaupunki ja Keuruun Ekokylä 
ry ovat allekirjoittaneet Kivijärven tilaa 
koskevan kauppakirjan suuruudeltaan 
2 000 000 mk.  Allekirjoittajat  Keuruun 
Ekokylä ry:n puolesta ovat Esko Virk-
kunen ja Liisa Jääskeläinen.

23.3.1998 
Keuruun kaupunginvaltuuston 
kokous, pöytäkirjanote 
26§  Päätös: kaupunginhallituksen 
esitys Kivijärven tilan myymisestä 
Keuruun Ekokylä ry:lle hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Kivijärven tilan osto 
Keuruun Ekokylä ry:lle

24.3.1998 
Pankkilaina 
Kivijärven tilan ostamiseksi
Keuruun Ekokylä ry ja Keuruun Osuus-
pankki ovat tällä päivämäärällä allekir-
joittaneet velkakirjan suuruudeltaan  
1 340 000 mk (223 000 €).  Takaisin-
maksuaika on 15 vuotta (2013).

Loppuosa ostosummasta 660 000 
mk (110 000 €) maksetaan asumisoi-
keusmaksuilla 16 kpl á 40 000 mk ja 
vuokraennakoilla.

1.4.1998 
Ostovelan maksu 
Keuruun kaupungille 
Keuruun Ekokylä ry maksaa Keuruun 
kaupungin Kivijärven tilasta lähettä-
män laskun 2 000 000 mk.  Kivijärven 
tila on siirtynyt tällä päivämäärällä 
Keuruun Ekokylä ry:n omistukseen.

10.6.2013 
Pankkilainan viimeinen 
osasuoritus
Keuruun Ekokylän Keuruun Osuus-
pankilta v. 1998 ottaman 15 vuoden 
pankkilaina suuruudeltaan 340 000 €  
viimeinen osasuoritus (16 835 €)  
maksettiin. 

  Teksti:  Esko 
Kaavio:  Juhani

Taulukko1

Sivu 1

Kaaviossa Keuruun Ekokylä ry:n 
Kivijärven tilan ostoon otetun velan 
jäljellä oleva määrä 1998-2013. 
Pankkilaina lyhennettiin kokonaan 
vuoden 2013 loppuun men-
nessä.  Yhdistys palauttaa myös 
asumisoikeusmaksut takaisin, 
mikä on vielä hiukan kesken.

Pankkilaina
Asumisoikeusmaksut

Keuruun Ekokylä perustettiin 
1997.  Tarkoitusta varten han
kittiin Kivijärven tila Keuruun 
kaupungilta lainarahalla 
1998.  Pankkilaina maksettiin 
kokonaan takaisin 2013.
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Juomatuotantoa 
Keuruun Ekokylässä

Toukokuusta 2013 alkaen on Ekokylässä sijaitsevan Kivitalon 
alakerrassa ollut enemmän vilskettä kuin pitkään aikaan ja 
sieltä on kuulunut ääniä jos jonkinlaisia. Ohi kulkevat vierailijat 
ovat todistaneet sinisiin pukeutuneiden miesten liikkeitä talon 
päädystä sisään ja ulos, sekä sirkkelin terävää ulvontaa pihalla. 
Mistä kummasta oikein on kyse?

Teksti:  Henri 
  Kuva:  Karoliina

Ekokylän Aviisin toimitus oli saanut 
vihjeen, että asiasta saattaisi tietää 
enemmän Ekokylään toukokuussa 
muuttanut Henri. Lähestyimme häntä 
juttupyynnön muodossa ja saimme 
seuraavan tekstin Ekokylässä käynnis-
tyvän  juomatuotantoprojektin tausto-
ja selventämään.

Maistelua maailmalla
Päiväkirjamerkintöjeni mukaan sain 
idean kombucha-juomatuotannon 
aloittamisesta tammikuun alussa 2013. 
Idean siemenet oli laitettu itämään 
edellisenä keväänä 2012, jolloin vie-
tin kolme kuukautta Yhdysvalloissa ja 
pääsin maistamaan useita jännittävän 
makuisia kombucha-juomia.  Viime 
vuosina kombucha-juomat ovat kas-
vattaneet suosiotaan läntisellä pallon-
puoliskolla, mutta mistään ihan uudes-
ta jutusta ei ole kyse sillä juomaa on 
valmistettu yli 2000 vuotta mm. Venä-
jällä ja Kiinassa.

Mitä Kombucha-juoma on?
Kombucha-juomaa kutsutaan Suo-
messa toisinaan volgansienijuomaksi, 
viitaten sen venäläiseen alkuperään. 
Riippumatta millä nimellä juomaa kut-
sutaan tai missä sitä tuotetaan, yhtei-
senä nimittäjänä on valmistusmenetel-
mä, jossa sokeroituun perusnesteeseen 
lisätyn ”sienen” (hiiva- ja bakteerikom-
pleksi) avulla kehittyy maitohappobak-
teeripitoinen, jonkin verran hapokas 
siideriä tai simaa muistuttava juoma.

Matkalla yrittäjäksi
Loppuvuoden 2012 kolme viimeistä 
kuukautta vietin Kroatiassa, jossa hau-
duttelin erilaisia ideoita siitä, kuinka 
ansaita elantoa seuraavassa elämän 
vaiheessa. Edellinen viiden vuoden 
sykli suuren kansainvälisen yrityksen 
palveluksessa vaikutti tulleen tiensä 
päähän.

Pohdin myös missä päin maailmaa 
haluaisin asua: aiemmin olin viettänyt 
pidempiä useamman kuukauden jak-
soja idässä Intiassa ja Nepalissa, län-
nessä Yhdysvalloissa ja nyt sittemmin 
etelässä Kroatiassa. Vielä Kroatiassa-
kaan ei syntynyt mitään suurta ahaa-
elämystä siitä, miten olisin elämäni ja 
elantoni rakentanut siellä asuessani. 
Niinpä päätin palata Suomeen.  Pian 
sainkin idean ryhtyä yrittäjäksi. 

Chablue
Alkuvuodesta 2013 osallistuin kuu-
den viikon pituiselle yrittäjäkurssille 
Tampereella, jonka päätteeksi hoidin 
tarvittavat paperityöt oman yritykseni, 
”Chablue Oy:n”, rekisteröimiseksi.  Otin 
yhteyttä Ekokylään tiedustellakseni, 
voisiko se isännöidä tällaista toimintaa 
ja löytyisikö tätä varten tuotantotilaa.

Yritykseni  nimi on samalla valmis-
tettavan juoman, eli Chablue-juoman, 
nimi. Sanan alku ”Cha” tulee kom-
bucha-sanan lopusta. Ajatukseni on, 
että Chablue-juoma aloittaa siitä mihin 
kombucha jää, ja tarkoituksena on ke-
hittää juoman valmistusmenetelmää 

ja -reseptiikkaa ajan myötä siten, että 
kyseessä on lopulta aidosti oma uniikki 
juomansa, Chablue-juoma. 

Lähitulevaisuuden suuntia
Nyt syksyllä 2013 tilanne juomatuotan-
toprojektin suhteen on seuraava: kesän 
aikana olemme remontoineet Kivita-
lon päätytilaa elintarviketuotantokel-
poiseksi. Merkittävä työpanos on tehty 
varsinaiseen tuotantohuoneeseen, jos-
sa on lisätty kaakelointia. Seinät ja kat-
to on käsitelty kosteussululla ja maa-
lattu. Haasteelliseksi osoittautuneesta 
kaakeloinnista suurkiitos ja kumarrus 
Keijolle!  Joonatanin kanssa olemme 
rakentaneet lämpö-/hapatuskaappia, 
jossa maitohappobakteeripitoinen 
juoma valmistuu kombucha-sienen 
herkutellessa sokereilla parin viikon 
käymisajan kuluessa. Vielä on tekemis-
tä jäljellä: monet toteutettavat asiat 
kuten lämpökaappi ovat luonteeltaan 
pioneerimaisia. Valmista mallia kom-
bucha-juoman valmistukseen ei ole 
olemassa – olemmehan aloittamassa 
tämän tyyppistä juomavalmistusta en-
simmäisenä Suomessa!

Uskoisin, että alkuvuodesta 2014 
olemme tuotannon valmisteluissa jo 
aika pitkällä.  Keväällä olisi mahdollis-
ta toteuttaa varsinaisia tuotantoeriä.  
Kesällä voisimme tarjota Ekokylässä 
valmistettua kombucha-juomaa eko-
kauppojen, kahviloiden ja ravintoloi-
den lisäksi erilaisiin kesän tapahtumiin 
ja festivaaleihin.  



  Teksti:  Esko 
Kaavio:  Juhani

Kaaviossa Keuruun Ekokylä ry:n 
Kivijärven tilan ostoon otetun velan 
jäljellä oleva määrä 1998-2013. 
Pankkilaina lyhennettiin kokonaan 
vuoden 2013 loppuun men-
nessä.  Yhdistys palauttaa myös 
asumisoikeusmaksut takaisin, 
mikä on vielä hiukan kesken.
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Maa opeta minulle huolenpitoa,
että olisin kuin äiti, joka suojelee 
lastaan.

Maa opeta minulle rohkeutta,
että olisin kuin puu, joka seisoo 
yksinään.

Maa opeta minulle vapautta,
että olisin kuin kotka, joka liitää 
taivaalla.

Mustan Hirven ajatuksin 
puuhastelen kasvimaalla

Multasormi Tuulikki
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Kateviljely
Ennen juhannusta, kun maa on hellä-
varaisesti puhdistettu rikkaruohoista, 
siemenet kylvetty ja taimet istutettu, 
katamme koko kasvimaan penkkei-
neen ja käytävineen apilapellosta lei-
katulla tuoreella heinällä. Katteella on 
monta tehtävää. Ensiksikin se suojaa 
maata kuivumiselta. Se onkin tärkeää, 
koska kasvimaamme on aukealla jär-
velle viettävällä etelärinteellä.  Toiseksi 
kate estää rikkaruohoja kasvamasta. 
Loppukesästä kyllä vesiheinä ja muut 
rikkakasvit alkavat tunkea katteen läpi. 
Kolmanneksi kate ravitsee maata. Tee-
timme ravinnekoostumusmittaukset 
viimeksi muutama vuosi sitten, silloin 
maa oli hyvässä kunnossa. Nyt olisi aika 
ehkä teettää tutkimukset uudelleen.

Kasvivuorottelu ja 
kumppanuuskasvit
Kasvivuorottelu tarkoittaa sitä, että 
ravinnepitoisuudeltaan erivahvuista 
kasvualustaa vaativat kasvit viljellään 
eri lohkoissa: voimakasta kasvualustaa 
vaativat, vähemmän voimaa vaativat 
ja oikein vähään tyytyvät kasvit ku-
kin omissa lohkoissaan.  Seuraavana 
vuonna lohkoja kierrätetään niin, että 
vaativimmat kasvit ovat parhaimmilla 
lohkoilla jne. Esimerkiksi kaalit, purjo 
ja valkosipuli vaativat voimakkaan kas-
vualustan. Porkkanat ja sipulit tyytyvät 
vähempään. Pavut puolestaan vaativat 
hyvin vähän ja ravitsevat itse maata.

Joitakin vuosia sitten lohkokierto 
oli meillä selkeämpi, mutta edelleen 
pidämme huolen siitä, että samoja 
kasveja ei kasvateta kahta vuotta pe-
räkkäin samoilla lohkoilla. Kasvivuorot-
telulla torjutaan tuholaisia. Käytämme 

myös nokkosvettä ja tuhkaa samaan 
tarkoitukseen.  Istutamme puutarhaan 
kehäkukkaa, samettikukkaa, krassia 
torjumaan tuholaisia sekä tuottamaan 
satoa ja silmäniloa. 

Kasvimaa
Kasvimaamme on kooltaan 1500 m2. 
Se on jaettu monivuotisten mauste-
yrttien osastoon ja varsinaiseen kasvi-
maahan. Viljelemme sipulia, valkosipu-
lia, palsternakkaa, naurista, punajuurta, 
lanttua, parsakaalia, kyssäkaalia, purjo-
sipulia, fenkolia, lehtikaalia, härkäpa-
pua ja hieman porkkanaa, sekä erilaisia 
salaatteja. Aikaisemmin meillä oli myös 
keräkaalia, kurttukaalia ja selleriä.  Vuo-
sittain vähän vaihtelee, mitä taimia lai-
tetaan ja kuka kasvattaa. Tarvitsemme 
lisää innokkaita taimenkasvattajia ke-
väisin. Puutarhuriasukasta odotellessa 
hoidamme maatamme kokemuksen 
sekä yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta.  Porkkanaa olisi mukava kasvattaa 
enemmän, ehkäpä ensi vuonna intoa 
löytyy siihenkin.

Yrttimaa
Yrttimaitamme on ilo katsella. On mäki-
meiramia, saksankirveliä, minttua, yrtti-
iisoa, rakuunaa, iisoppia, väinönputkea, 
lipstikkaa, ruohosipulia, tilliä, persiljaa 
ja tuoksuampiaisyrttia. Talossa juodaan 
yrttiteetä, joten yrttejä tarvitaan teeai-
neksiksi ja ruokien maustamiseen. Yrtit 
kuivataan ja pakataan isoihin säkkeihin 
talvea varten. Monivuotisten yrttien 
lisäksi kerätään villiyrttejä - varsinkin 
alkukesästä lounassalaatit on koottu 
tuoreista villiyrteistä. Talveksi kerätään 
nokkosta, mesiangervoa, vadelman- ja 
mustaviininmarjanlehtiä. Yrttien ke-
rääminen ja kuivattaminen on aikaa 

vievää hommaa, mutta Ekokylässä on 
joka vuosi ollut ahkeria yrttialan har-
joittelijoita.

Kasvihuone
Ekokylän kasvihuoneesta huolehtii 3-4 
hengen tiimi, lisäksi syksyllä satoa kor-
jataan talkoilla.

Kasvihuoneessa on kasvatettu kurk-
kuja, kesäkurpitsaa, papuja, pinaattia ja 
basilikaa. Pinaattia on monena kesänä 
kasvatettu myös kasvimaalla. Tomaatin 
kasvattamiseen meillä olisi tarvittavat 
tilat: varsinaisen viherhuoneen lisäksi 
navetan eteläpuoleisella seinustalla 
olisi pieni ansari. Ehkäpä joku asukkais-
tamme innostuu vaateliaasta tomaa-
tinkasvatuksestakin. 

Omenapuut ja marjapensaat
Kymmenen viime vuoden aikana Eko-
kylään on istutettu nelisenkymmentä 
omenapuuta niin puutarhaan kuin 
piha-alueellekin. Alku on ollut hanka-
laa, mutta olemme panostaneet ome-
natarhan hoitamiseen ja saaneet hyviä 
neuvoja kokeneilta omenapuutarhu-
reilta. Työn tulokset alkavat näkyä ja 
tulevaisuudessa odotamme yltäkylläi-
siä omenasyksyjä. Omenapuumme on 
istutettu paljasjuuritaimina. Olemme 
suosineet vanhoja lajikkeita, kuten An-
tonovka, Sokerimiron, Moskovan pää-
rynä jne.

Meillä kasvaa myös punaherukkaa, 
mustaherukkaa, karviaista ja musta-
aroniaa. Uutuutena on istutettu sas-
katoniaa. Sen marja on herkullinen ja 
terveellinen. Toivomme saavamme 
runsaita satoja muutaman vuoden 
päästä. Pääosa marjoista pakastetaan, 
osasta tehdään mehua.

Pyrimme Ekokylässä mahdollisimman suureen omavaraisuu
teen vihannesten, juuresten, yrttien, marjojen ja hedelmien 
viljelyssä. Tätä varten meillä on puutarha, jota hoidamme 
luomuviljelyn periaatteiden mukaisesti. Käytämme kateviljelyä, 
vuorottelemme lohkoja, ja käytämme kumppanuuskasveja.  
Muissa ruokahankinnoissa suosimme lähiruokaa ja luomua.

Teksti:   Seija-Riitta ja puutarhatiimi
Kuvat:   Emanuele ja Karoliina
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Monivuotiset 
perennat ja kukat
Ekokylän keskipihalla on villiintynyt 
alue, josta joskus haaveilemme jalosta-
vamme kukkatarhan. Kasvimaan reu-
na-alueilla ja rakennusten ympärillä on 
nytkin noin kolmekymmentäviisi maa-
tiasperennaa, joista saisi oivan alun 
upealle kukkatarhalle. On ukonhattua, 
kevätvuohenjuurta, kultapallo, erilaisia 
liljoja, iiriksiä ja astereita. On keväällä, 
kesällä ja syksyllä kukkijaa, on lyhyttä 
ja pitempää. Meillä on myös vanho-
ja ruusulajikkeita. Meidän tulisi vaalia 
näitä perisuomalaisia maatiaisia. Sen 
lisäksi pihallamme kasvaa nuorempia 
ja yksivuotisia kukkia. 

Kohti permakulttuuria
Millaiselta näyttäisi kylämme puutarha 
permakulttuurin periaatteilla viljelty-
nä? Permakulttuurissa puun alla kasvaa 
pensas, pensaan alla lyhytvartisem-
pi hyötykasvi ja tämän lyhytvartisen 
alla maanpeitekasvi. Näin maa-alue 
on käytetty tarkkaan hyödyksi - jopa 
niin tarkkaan, että rikkaruohoilla ei ole 
pientäkään tilaa kasvaa. Puutarha olisi 
suojainen paikka.

Tulevaisuudessa voisimme ottaa 
käyttöön joitakin permakulttuurin pe-
riaatteita.  Onhan meillä kyllä jo nytkin 
marjapensaita kasvamassa kasvimaan 
ympärillä. Permaviljelyyn siirtyminen 
vaatisi meiltä paljon tekemistä, mutta 
edellytykset - eli hyvä maa - meillä on 
olemassa. Tuntuu, että puutarhanhoi-
dosta kiinnostuneita asukkaitakin al-
kaa tulla enemmän. 

Vuodenkierto
Helmikuun lopussa tai maaliskuun 
alussa pidetään palaveri, johon kutsu-
taan kaikki puutarhan hoidosta kiin-
nostuneet ekokyläläiset. Siinä  kartoite-
taan kaksi tärkeää asiaa. Mitä siemeniä 
tilaamme ja ketkä ovat halukkaita otta-
maan omat vastuualueet hoidettavak-
seen kasvimaasta, esimerkiksi olisiko 
joku halukas kasvattamaan sipulit tai 
porkkanat. Vastuuhenkilöt ovat tär-
keitä, vaikka sitten kesällä yhdessä ja 
talkoilla teemmekin kaikkia hommia. 
Maaliskuussa kylvetään ensimmäiset 
siemenet. Ihanteellisia taimettamisolo-
suhteita meillä ei ole – taimia kasvate-
taan kirjaston ja Yrttilän ikkunoilla niitä 
taimitetaan. 

Kun lumi sulaa, sen alta paljastuu 
koko laaja kasvimaa ja kaikki mah-
dolliset rikkaruohot. Alkaa kasvimaan 
puhdistaminen. Varsinkin juolavehnä, 
ohdakkeet ja voikukan juuret olisi saa-
tava pois. Puhdistamme maata helläva-
raisesti, talikon kanssa, ja niin etteivät 
maan pieneliöt vahingoitu. Kasvimaan 
puhdistamisessa tarvitsemme ulko-
puolista apua: toukokuun lopulla on 
talkooviikko ja pitkin alkukesää harjoit-
telijoita ja talkoolaisia.

Vasta toukokuun lopussa ja kesä-
kuun alkupuolella kylvämme siemenet 
ja istutamme taimet. Kasvimaa on au-
rinkoinen, mutta hallanarka paikka.

Juhannuksen alla pidämme use-
ammatkin katetalkoot, joihin asukkaat 
ovat kiitettävästi osallistuneet.  Kun 
kasvimaa on katettu, voimme huokais-
ta hetkeksi helpotuksesta, muutamaan 

viikkoon ei tarvitse muuta kuin pitää 
huolta kastelusta ja kastella nokkosve-
dellä, jos pienet ötökät uhkaavat nap-
sia lantunalut tms. Yrttien kuivatus on 
täydessä käynnissä.

Elokuussa sitten alkaa korjuuaika 
asteittain. Meillä on kaksi maakellaria, 
mutta ne vaatisivat korjaamista aina-
kin ilmastoinnin osalta, jotta ne oli-
sivat syksyllä juuresten korjuuaikaan 
tarpeeksi viileitä. Yleensä käy niin, että 
vasta ensimmäisten pakkasten tultua 
kellareihin voi viedä satoa.

Puutarhan merkitys
Me kaikki ekokyläläiset haluamme syö-
dä puhdasta luomuruokaa. Puutarhan 
ja kasvimaan hoito vaatii kärsivällisyyt-
tä, asiaan paneutumista ja kykyä tehdä 
yksitoikkoistakin puurtamista. 

Se vaatii talikkohommia, kyykkimis-
tä, kitkemistä ja kastelua.  Mutta puu-
tarhassa puurtaessamme olemme kos-
ketuksessa johonkin ikiaikaiseen, Äiti 
Maahan. Me olemme juurillamme ja 
juurtuneita, yhtä taivaan ja maan kans-
sa. Se, mitä puhdas luomumaa yhdessä 
ilman, auringon ja veden kanssa tuot-
taa, on ihme. Se tyydyttää nälkämme, 
hoitaa ruumistamme ja sieluamme.
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Ekokylä on yli neljän
kymmenen ihmisen koti.  
Kodin sydän on keittiö,
ja se sykkii aamusta iltaan.

Jokainen uusi asukas aloittaa kotiu-
tumisensa Ekokylän keittiöstä. Sieltä 
käsin on helppo tutustua muihin asuk-
kaisiin ja kodin töihin ja perehtyä talon 
päivärytmiin.

Keittiö on ahkerassa käytössä
Yhteiskeittiössä valmistetaan nykyi-
sin runsaat seitsemänsataa ateriaa 
vuodessa. Kahdeksana ensimmäisenä 
toimintavuotena oli peräti kolme läm-
mintä ateriaa päivässä. Sittemmin on 
siirrytty kahden aterian – aamiaisen ja 
lounaan – käytäntöön. Talkooviikoilla 
ja vierasryhmille on kuitenkin tarjottu 
myös illallinen. Voidaaan arvioida, että 
kuluneiden kuudentoista ja puolen 
vuoden aikana on valmistettu noin 
viisitoistatuhatta ateriaa. Nautittujen 
ruoka-annosten määrä on ainakin pari-
kymmenkertainen. Silloin kun vielä jär-
jestettiin kursseja tai muita isoja tapah-
tumia, ruokailijoita saattoi kerrallaan 
olla jopa satakuusikymmentä henkeä.  

Ekokylän keittiö on ollut todella 
tehokkaassa käytössä. Kylmiöt ovat ai-
kaa sitten simahtaneet. Nyt meillä on 
muutama iso jääkaappi ja yhdeksän 
jättipakastinta, joihin säilötään syksyn 
satoa kasvimaalta, marjapensaista ja 
metsästä. Ruoan mahdollisimman suu-
ri omavaraisuus on yksi tärkeimmistä 

tavoitteistamme. Juurekset ja vihan-
nekset ovat kateviljeltyä luomua.

Tuoksujen ja äänien maailma
Keittiön äänimaailmasta saisi aika vai-
kuttavan sinfonian: on kiehuvien keit-
tojen porinaa, uunien pirinää, veden 
solinaa, tuulettimen suhinaa ja jää-
kaappien piipitystä. Niitä tehostavat 
tiskikoneen ja juurestenpesukoneen 
kolina, kivilattialle silloin tällöin pu-
toavien kattilankansien rummutus ja 
käsistä lipsahtavien lautasten tai lasien 
helinä. Historian siipien suhinaa tuo-
vat KTL-merkittyjen lusikoiden, haaru-
koiden ja veitsien kilinä; paikka toimi 
1900-luvulla viidenkymmenen vuoden 
ajan Keuruun työlaitoksena – siitä nuo 
kirjaimet.

Ei sovi unohtaa tuoksujakaan: juu-
reskeitot, juurella leivottu leipä, tee-
yrttien ja kahvin aromit, silloin tällöin 
kasvisruoan ohella tarjottava kalaruo-
ka sekä kakut, piiraat ja korvapuustit 
hivelevät makuhermoja keittiön ja 
ruokasalin täyttävällä tuoksullaan. Vä-
lillä tosin makujen harmoniaa rikkovat 
myös pohjaanpalaneen käry ja nope-
asti täyttyvät kompostiämpärit...

Kaikki kohtaavat keittiössä
Entäs sitten ne tuhannet – miljoonat 
– askeleet, joita keittiön lattialla tallail-
laan viikkojen mittaan, kun kokkaajat, 
salaatintekijät, tiskaajat ja leipojat tas-
suttelevat askareissaan edestakaisin 
enemmän tai vähemmän harmaanval-
koisella laattalattialla. Hyötyliikuntaa 
parhaimmillaan! Keittiössä on myös sa-

laperäistä vetovoimaa: jokainen Ekoky-
län vauva tai juuri kävelemään oppinut 
suunnistaa takuuvarmasti kontaten tai 
ensiaskelillaan horjuen keittiöön tut-
kimaan sen aarteita – tyhjiä pakkaus-
rasioita, kampia sun muita härveleitä. 
Myös vierailijat suunnistavat keittiöön, 
sieltä kun varmimmin löytyy aina joku, 
jolta kysyä neuvoa. Keittiö on Ekokylän 
risteyspiste, joka on luonnollinen väylä 
kaikelle tiedonkululle.

Monipuolista luomuruokaa
Kaapin ovessa on ostoslista odotta-
massa kauppaan lähtijää, vieressä tie-
dot ruokavaliotoiveista. Ruoanlaitossa 
huomioidaan gluteeniton, laktoositon, 
maidoton, pavuton ja kalaton ruokava-
lio.

Lounaiden monipuolisuuden ta-
kaa kunkin arkipäivän nimikkokokki, 
viikonloppujen lounaista vastaa neljä 
kokkiryhmää, jotka on koottu kaikista 
yhteisruokailuun osallistuvista asuk-
kaista. Joku tykkää tehdä perunaruo-
kia, toinen pastaruokia, joku sieniruo-
kia, keittoja tai uuniruokia. Ja kaikki on 
LUOMUA - niin kauan kuin omia kas-
viksia riittää tai kaupasta ja tukusta 
on saatavissa luonnonmukaisesti kas-
vatettuja tuotteita. Meillä sairastetaan 
melko vähän, ja eiköhän kunnia siitä 
kuulu suurelta osin lisä-, väri- ja säilön-
täaineettomalle luomukasvisruoallem-
me, joka rakentaa ja ylläpitää hyvää 
terveyttä.

Kiitos keittiölle – kodin sydämelle!


Yhteiskeittiö - kodin sydän

Teksti:  Ritva 
  Kuva:  Karoliina
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Teksti ja kuva:  Joel

Luonnollinen kanssakäyminen on kes-
kittynyt monen muun paikan ohella 
toreille, kautta lähes koko asutun maa-
ilman. Kaupattavan tavaran lisäksi ne 
ovat toimineet kohtaamispaikkoina ja 
mitä erilaisimpien yhteyksien luonti-
tiloina.  Torielämää on olemassa edel-
leen, mutta sen merkitys pohjoisen 
maamme talvikausina vähenee olen-
naisesti – kun taas kauppakeskusten 
merkitys lisääntyy.  Kulttuuri on ollut 
sidoksissa tori- ja markkinapaikkoihin, 
mutta sekin vaimenee nykyaikaisen ta-
varapaljouden vallatessa parhaat tilat 
keskeisten kulkuväylien varrelta.

Moniala-Olotila on paikka Keu-
ruun keskustassa, josta on mahdol-
lista vuokrata edullisesti tilaa omaan 
käyttöön.  Tilaan voi tulla kertomaan 
omansisältöisen asian, kertomuksen, 
näkemyksen, kuvauksen tai monolo-
gin.  Siellä voi järjestää myös näyttelyn, 
kokouksen tai keskustelu- tai juhlatilai-
suuden.  Ennenkaikkea olotila kuiten-
kin mahdollistaa olemisen lämpöises-

sä tilassa keskellä kaupunkia talvisissa 
tai sateisissa olosuhteissa – vaikkapa 
odottamassa junalta tulevaa ystävää, 
tai saamassa virikkeitä ja antamassa 
niitä muille.

Suuremmassa kontekstissa tällai-
nen näyttely-olotila ei ole mikään uusi 
asia.  Uudeksi sen tekee erilaisten elä-
mänsisältöjen esiintuomisen helppous.  
Ne voivat olla erityisiä, siksi kysymys 
ei ole vain taiteesta, vaan kysymys on 
myös asian, esityksen tai esineen esille-
tuomisesta haluamiensa argumenttien 
pohjalta.

Haluamme antaa tilan hänelle, joka 
kokee itsellään olevan jotain myönteis-
tä sanottavaa - kaikille jotka haluavat 
antaa hyvää mieltä, kauniita ajatuksia 
tai kuvia. Kuulostaa ehkä kovin makei-
levalta, mutta ajattelen oikeasti, että 
meillä on yhteinen avaruudellinen in-
spiraation lähde: me kaikki kaipaam-
me samankaltaisia sydämen lämmön 
tuomia sanomia omaan ja toistemme 
elämään.

Ajattelemme ja puhumme yhä 
enemmän esimerkiksi kierrätyksen 
merkityksellisyydestä. Tässä tulemme 
lähelle kierrätyksen ideaa myös luovan 
ajattelun ja tekemisen alueella.  Iloa 
tuottavat ajatukset ja teot voivat olla 
hyvinkin arkisia asioita.  Niihin liityviä 
ideoita voi jakaa sanonnan ”antaes-
saan saa itsekin” mukaisesti.

Haluaisin uskoa, että tämä on oi-
keasti suuri mahdollisuus - mahdolli-
suus luoda aidosti sellaista kulttuuria, 
joka yhdistää kokemaan syvemmin ja 
aidommin meidän oman aikamme to-
dellisuuden.

Olemassaolomme tällä kauniilla 
planeetalla on suurenmoinen seikkai-
lu.  Olkaamme avoimia sille mahdolli-
suudelle, jonka olemme lahjana saa-
neet.  Antakaamme siis lahjoja - vaikka 
pieniäkin - niin sydämen kautta annet-
tuna niillä on terve kasvupohja.



Moniala-Olotila
Keuruun kaupungin keskustaan, Proosakoni antikvariaatin tiloihin Keuruuntie 10:een, 
on kehitteillä aivan uudenlainen kohtauspaikka, jonne kaikki keuruulaiset ja kauempaakin 
tulevat ovat tervetulleita.  Avajaiset järjestetään helmikuun alussa 2014.  Ainakin alkuvaiheessa 
antikvariaatti jää yhdeksi osaksi olotilaa.  Projektia vetää ryhmä Keuruun Ekokylän asukkaita.
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Teksti ja kuva:  Joel

SKEY sai alkunsa ekoyhteisöjen kes-
tävän elämäntavan kiertokoulutoi-
minnan myötä virinneestä halusta 
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.  
Tarkoituksena oli, että jo alkanut yh-
teistoiminta ekohenkisten yhteisöjen 
välillä jatkuu ja mahdollisesti voimis-
tuukin. Vaikka vuosien varrella toiminta 
on välillä hiipunut, se on kuitenkin jat-
kunut hiljaisesti juuri sellaisten arvojen 
parissa kuin on ollut tarkoituskin.  Kier-
tokoulutoimintahan oli erilaisten taito-
jen jakamista toisille, kuten leipomista, 
ryytimaan hoitoa, yrttikasvitiedon tai 
ekologiseen rakentamiseen liittyvää 
taitotiedon levittämistä. Sellainen käy-
täntö esimerkiksi talkooviikoilla oli, ja 
on edelleenkin.

SKEY:n kokouksissa on vieraillut 
monien alojen asiantuntijoita luen-
noimassa, kertomassa omasta toimin-
nasta, ja niin on tarkoitus jatkua vas-
takin.  SKEY:n hallitukseen kuuluu tällä 
hetkellä kuusi varsinaista jäsentä, sekä 
kaksi varajäsentä.  Kokouksia pyritään 
pitämään mahdollisimman usein, vaik-
ka välimatkat tuottavatkin melkoisen 
vaivannäön.  

Jäsenistö ruokkii hallituksen toi-
mintaa tarpeellisten asioiden edistä-
miseksi, ekologisen elämäntavan ke-
hittämiseksi ja niistä viestittämiseksi 

yhteiskunnallisille tahoille. Lähtökoh-
diltaan tervettä toiminta on silloin, kun 
vastataan elämästä kumpuavaan tar-
peeseen. Tämä tarkoittaa, että meidän 
kaikkien on hyvä muistaa kokoontua 
yhteisiin tapahtumiin.

Jatkaen niitä alkuperäisiä tietotai-
don jakamisen perinteitä, joiden poh-
jalta yhteistyö on lähtenyt liikkeelle, voi 
SKEY:n merkitys varmasti kasvaa ene-
nevissä määrin.  Tarkoitan tällä myös 
sellaisia asioita, joita on vasta iduillaan.

Kuten kaikkialla voidaan havaita, 
elämä ympärillämme koneellistuu, 
teknistyy, ja sitä kautta keskinäisen 
kohtaamisen mahdollisuus kapenee.  
Yhteisöllinen elämäntapa on merkittä-
vä keino luoda ihmisten välille yhteys, 
joka on aito ja ei-välineellinen.  Parasta 
yhteisyyden kokemista olen tuntenut 
talkoissa - niiden merkitys on aivan eri-
tyinen, pitopöytineen, illanviettoineen 
ja saunomisineen.

Tämän lehden ilmestymisen aikoi-
hin on SKEY:n 10-vuotisjuhlat, jotka jär-
jestetään Gaijan luomukylässä Ähtäris-
sä.  Kutsun juhliin ovat saaneet kaikki 
SKEY:n jäsenyhteisöt sekä useat muut 
yhteisöt ja yhteistyötahot.

SKEY kuuluu kansainväliseen eko-
kyläverkostoon GEN:iin (Global Eco-
village Network), joten se tunnetaan 

myös nimellä GEN-Finland.  Yhdistys 
on jäsen GEN-Europe -järjestössä, joka 
kuuluu edelleen maailmanlaajuiseen 
GEN-International -kattojärjestöön.  Ku-
ten nimikin varmasti kertoo, on ekoky-
lien verkosto laaja Euroopassa ja maa-
ilmalla: GEN:in hakemistosta löytyy yli 
600 erikokoista ekokylää ja vastaavaa 
yhteisöä ympäri maailmaa.  Erityinen 
merkitys toivottavasti tulee olemaan 
Itämeren alueen Kestävän maaseutu-
kehityksen ekokokylät -hankkeen syn-
nyttämällä yhteistyöllä, jo tuon maail-
man saastuneimman meren tilanteen 
vuoksi.

Aktiivisuus on avain kaikkeen kehi-
tykseen. Se tarvitsee polttoaineekseen 
motivaation.  Kertokaamme avoimesti 
omista ajatuksistamme. Pienestä saa 
alkunsa kaikki tässä maailmassa, jopa 
ihminen. Omalla kohdallani pyrin jat-
kamaan kädentaitojen jakamista siinä 
määrin kuin tilaisuus siihen on, siellä 
missä kuljen.



Lisää tietoa Suomen ekologisista yhteisöistä 
löytyy parhaiten yhteistyöverkon websivuilta  

www.rihmasto.fi, jossa sijaitsevat myös 
SKEY:n kotisivut www.rihmasto.fi/skey.

SKEY - yhteisöjen yhteistyötä
            jo 10 vuotta
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry eli SKEY syntyi 10 vuotta sitten
Keuruun Ekokylässä yhdessä muiden yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.
Yhdistys on perustettu eko- ja yhteisökylien yhteistyöfoorumiksi.
Se pyrkii edistämään ja tutkimaan kestävää ja yhteisöllistä elämäntapaa sekä
tukemaan uusien yhteisöjen perustamista ja maaseudun uusasuttamista Suomessa.

Teksti ja kuva:  Joel
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Aiemmin Ekokylässä on järjestetty 
kesäisin kahden viikon mittainen kan-
sainvälinen vapaaehtoistyöleiri yhteis-
työssä Kansainvälisen vapaaehtoistyö-
järjestön (KVT) kanssa.  Kesällä 2013 
leiriä ei pidetty, sillä EVS-ohjelman 
kautta avautui toisenlainen mahdolli-
suus saada vapaaehtoistyöntekijöitä 
Ekokylään pidemmäksi aikaa.

EVS on osa Euroopan komission ra-
hoittamaa Youth in Action -nuorisotoi-
mintaohjelmaa, jonka tarkoituksena 
on tarjota korkeakoulututkintoa vailla 
oleville nuorille mahdollisuus vaikut-
taa omaan elinympäristöönsä, hankkia 
kansainvälisiä kokemuksia ja toimia 
yhteistyössä muiden nuorten kanssa.  
Suomessa ohjelman hallinnoinnista 
ja toimeenpanosta vastaa CIMO, kan-
sainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 
asiantuntija- ja palveluorganisaatio.  
Ohjelmassa painotetaan etenkin nuor-

ten aktiivista roolia toimijoina: nuoret 
oppivat käytännön tekemisen ja koke-
misen kautta mm. kansalaistaitoja  ja 
erilaisuuden ymmärtämistä sekä aloit-
teellisuutta ja itsevarmuutta.

Ekokylä hyväksyttiin nuoria vas-
taanottavaksi tahoksi keväällä 2013, 
vain vähän ennen kevään hakuajan 
umpeutumista. Lyhyessä ajassa vapaa-
ehtoisiksi haki kuitenkin suuri määrä 
nuoria ympäri Eurooppaa. Maria kävi 
läpi hakemuksia ja kysyi nuorilta lisätie-
toja täällä päässä suhteellisen tiukan ai-
kataulun asettamissa rajoissa. Valituiksi 
tulleista kaksi, Léo ja Mehdi, ovat rans-
kalaisia, ja kolmas, Nuria, on espanja-
lainen. Mehdin ja Nurian vapaaehtois-
jakso jatkuu tammikuun 2014 loppuun 
ja Léolla kolme kuukautta pidempään, 
huhtikuun loppuun.

Ekokylä osallistuu EVS-ohjelmaan 
nyt ensimmäistä kertaa, joten tämä 

on uudenlainen oppimiskokemus ja 
-haaste Ekokylälle. Projektin alkuvai-
heessa Ritva ja Maria tekivät hake-
muksen ohjelmaan pääsystä. Vapaa-
ehtoisten valinnan jälkeen Maria teki 
varsinaisen hankehakemuksen ja aloit-
ti yhteydenpidon vapaaehtoiset lähet-
tävien organisaatioiden kanssa.  Oskari 
jatkoi yhteydenpitoa myöhemmin. 
Vapaaehtoisten saavuttua Ritva on pit-
kälti hoitanut ohjelmaan liittyvät pape-
rityöt ja huolehtinut siitä, että työryh-
mät nappaavat vapaaehtoistyöntekijät 
mukaansa remonttitöihin, kasvimaalle 
tai muihin kohteisiin. Oskari, Elina ja 
Henri ovat puolestaan olleet vapaaeh-
toistyöntekijöiden mentoreita, ja pyr-
kineet tukemaan heidän sopeutumis-
taan Ekokylään. 

Seuraavalla sivulla EVS-vapaaeh-
toisten terveyhdykset lukijoille.

Kansainvälistä väriä Ekokylässä
Keuruun Ekokylä vastaanotti elokuussa 2013 kolme kansainvälistä vapaaehtoistyöntekijää
Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (European Voluntary Service eli EVS) puitteissa.
Kolmen nuoren työskentely Ekokylässä kestää kuudesta yhdeksään kuukauteen.
Olemmekin jo päässeet tutustumaan toisiimme puolin ja toisin.

Kuvassa vasemmalta 
Mehdi, Léo ja Nuria.



15Keuruun Ekokylän Aviisi

    Tekstit:  Henri ja Juhani
                    sekä Mehdi, Léo ja Nuria
Käännös:  Henri
       Kuva:  Karoliina

Hei! Nimeni on Nuria. Tulen Pohjois-Es-
panjasta, León-nimisestä kaupungista. 
Kotikaupunkini on pieni, mutta sillä on 
pitkä historia ja sen läpi kulkee tie San-
tiagoon. 

Työssäni opetan pöytätennistä ty-
töille kouluissa ja oppilaitoksissa. Lo-
malla ohjaan vapaa-ajan aktiviteetteja 
luonnossa sekä urheilua. Viikonloppui-
sin työskentelen ravintolassa. Valitsin 
tulla Suomeen, koska se on niin erilai-
nen kuin Espanja - monellakin tapaa. 

Olen ollut tosi innostunut mah-
dollisuudesta olla enemmän yhtey-
dessä luontoon ja mahdollisuudesta 
oppia tasa-arvoisesta koulutuksesta 
täällä. Halusin saada kokemuksen toi-
senlaisesta ilmastosta ja oppia myös 
haastavaa kieltänne. Perinteet, ruoka 

ja ekologinen systeemi ovat hyvin eri-
laisia. Olen nähnyt minulle entuudes-
taan tuntemattomia kasveja ja haluan 
oppia kaikesta lisää. Muistan hyvin en-
simmäisen aamiaisen Ekokylässä, kun 
söin kaurapuuroa ja paljon muutakin 
itselleni uutta. Espanjassa aamupala 
koostuu kahvista, mehusta ja paahto-
leivästä. 

Alusta alkaen ihmiset ovat olleet 
hyvin ystävällisiä. Olen ollut täällä nyt 
kolme kuukautta ja olen hyvin onnel-
linen. Olen oppinut työstämään puuta 
monella tapaa, keräillyt kaikenlaisia 
kasveja ja ollut mukana kasvimaalla 
monissa muissa puuhissa.

Löydän yhä paljon eroja Espanjaan: 
kun tapaa uuden ihmisen ensimmäistä 
kertaa, ei ole aina helppoa luoda kat-

sekontaktia, ihmiset tuntuvat olevan 
vähemmän emotionaalisia ja heillä 
näyttää olevan vähäisemmät tarpeet 
osoittaa tunteita. Mitä tulee nuori-
soon – jota olen kohdannut käytyäni 
lomamatkoilla Ekokylän ulkopuolella 
eri puolilla Suomea – olen yllättynyt 
siitä, että he juovat niin paljon alko-
holia viikonloppuisin eivätkä ole kovin 
kommunikatiivisia. Ekokylässä meillä 
on langaton verkko ja olen jatkuvasti 
yhteyksissä Espanjaan.



Moi moi! Olen Mehdi, 20-vuotias ja 
kotoisin Pariisista. Valitsin vapaaeh-
toistyön kohdemaaksi Suomen, koska 
se oli uusi ja mystinen maa minulle. 
Halusin ottaa pienen hengähdystauon 
elämässäni ja saada uusia kokemuksia. 
Keuruun Ekokylän projekti on minulle 
täydellinen mahdollisuus tähän. Ehdin 
näkemään hieman Suomen kesää tän-

ne tullessani, ja odotan innolla talvea ja 
kaikkia niitä aktiviteetteja, joita voim-
me tehdä talviaikaan. 

Ekokylässä ollessani olen oppinut 
paljon osallistuessani erilaisiin tehtä-
viin, kuten halkojen hakkuuseen ja kas-
visten keruuseen kasvimaalta. Tämä 
kaikki on uutta minulle ja pidän kovasti 
kaikesta tästä!

Ero Ranskan ja Suomen välillä on 
suuri, mutta en suuresti kaipaa koti-
maatani nyt; on vain mielenkiintoista 
nähdä, kuinka ihmiset elävät täällä, ja 
elää heidän tavoin. Niinpä, jos haluat 
saada uutta elämänkokemusta ja ra-
kastat luontoa, suosittelen lämpimästi 
tulemaan Ekokylään!

Hei! Olen Léo, ranskalainen 18-vuotias 
Ekokylän vapaaehtoinen. Opiskelin lu-
kiossa ennen Ekokylään tuloa, joten en 
ole ehtinyt juuri saamaan työ- tai va-
paaehtoiskokemusta ennen tätä. Voisi 
sanoa, että minulla ei ollut todellisia 
odotuksia elämästä ja työstä Keuruun 
Ekokylässä ennen tänne tuloani, koska 
en vain oikein tiennyt mitään koko pai-
kasta. Tästä näkökulmasta ajatellen en 
olisi mitenkään voinut pettyä!

Nyt, kolmen kuukauden jälkeen, 

olen oppinut niin paljon kaikenlaista: 
käytännöllisiä asioita sekä luontoon, 
työhön ja ihmisiin liittyviä asioita. Viih-
dyn hyvin Ekokylässä ja tunnen olevani 
osa sitä, vaikkakin on yhä paljon asioita 
opittavana. Ekokylä on mielestäni myös 
täydellinen ympäristö kenelle tahansa, 
joka on asettanut itselleen joitakin tiet-
tyjä tavoitteita, mitä ne sitten ovatkin: 
maalaaminen, musisointi tai kaupun-
kielämään etäisyyden ottaminen. 

Koen olevani kiitollisuuden velas-

sa Ekokylälle, koska olen oppinut niin 
monia asioita täällä, työhön ja jokapäi-
väiseen elämään liittyen, ja lisäksi olen 
oivaltanut paljon asioita Suomesta, yh-
teisöistä ja itsestäni. Ja tämä prosessi 
varmasti jatkuu!

Léo

Mehdi

Nuria

Kuvassa vasemmalta 
Mehdi, Léo ja Nuria.
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   Teksti:  Seija
Kaavio:  Juhani

Vetäjä

Pöytäkirjan pitäjä

Kellon vartija

Käsiteltävien aiheiden valmistelijat

Yhteenvedon kirjoittaja

Tarkkailija

Minkälaista on 
konsensus-päätöksenteko?
Osallistuin 12 vuotta sitten Puolassa Kansainvälisen Ekokyläverkoston 
GEN:in järjestämään koulutukseen päätöksenteosta.  Nämä tekstit 
pohjautuvat muistiinpanoihini koulutuksesta ja Beatrice Briggsin te-
kemään monisteeseen Introduction to Consensus. Jokainen voi valita 
haluamansa ja tarvitsemansa asiat pohdittavakseen.

• Kokouksessa käytetään vetäjää.
• Kokoukseen osallistuu jokainen, joka on kokouksessa läsnä.
• Kokouksessa puhutaan vain omasta itsestä. 

Poissaolevista ei puhuta.
• Kokouksessa ei keskeytetä toisen puhetta. 

Vain yksi puhuu kerrallaan.
• Kokouksessa etsitään ratkaisuja.
• Kokouksessa pysytään työjärjestyksessä, asialistassa.
• Kokouksessa ei sallita 

henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai syytöksiä.
• Kokoukset ovat luottamuksellisia.
• Kokous aloitetaan ja lopetetaan ajoissa.

Ryhmän sopimukset Tarkkailija keskeyttää kokouk
sen, jos tunnelma muuttuu ikä
väksi, esimerkiksi jos jotakuta 
kohtaan on tehty hyökkäys tai 
joku on poissa tolaltaan. Hän 
ehdottaa tilanteen korjaamisek
si esim. että jokainen hengittää 
kolme kertaa syvään tai että nyt 
on syytä pitää tauko. Vetäjä ei 
vastusta tai kiistä tarkkailijan 
huomioita. 

Vetäjä voi olla täysin ulkopuoli
nen tai ryhmän jäsen, mutta ei 
ryhmän puheenjohtaja. Jos ve
täjä kertoo oman mielipiteensä, 
hän vaihtaa paikkaa fyysisesti 
ja vasta ryhmän jäsenenä 
kertoo sen. Toinen henkilö tulee 
vetäjäksi siksi aikaa.

• Kokoukseen voidaan sopia 
rajoitettu puheaika.

• Kokouksessa on pidettävä 
tauko, kun se on kestänyt 
vähintään 90 minuuttia.

Tee kysymyksiä joiden tarkoituksena on:
• tasapainottaa osallistumista, 

tukea hiljaisia ja hiljentää puheliaita
• saada lisää tietoja,
• selkiyttää ideoita tai ryhmän tilannetta,
• pysyttää keskustelu aiheessa,
• löytää tunteet ja arvot jotka ovat puhujan asenteen takana.

Vetäjän kokoustekniikkaa

Muita ohjeita:
• Toista ja tee yhteenvetoja riittävän usein.
• Tunnista jäävuoret.
• Estä, tunnista ja keskeytä hyökkäykset. Keskeytä hyökkäys heti.

Kokouksen kulun arviointi:
• Kokouksen lopuksi on hyvä arvioida, mikä meni hyvin ja mikä 

voisi olla paremmin.

Asia saattaa näyttää ensin 
pieneltä, mutta onkin iso juttu. 
Mitä tehdään: käsitelläänkö 
asia nyt vai myöhemmin?

Älä kysy kuka on samaa mieltä 
tämän ehdotuksen kanssa, vaan 
tiedustele, onko jollakin joku 
toinen näkökulma tähän asiaan. 
Vältä syrjäpolkuja.

Hylkääminen: 
Tämä perustuu ryhmän sääntöihin, etiikkaan ja moraaliin. 
Jos keskustelu on käyty huolellisesti, nämä asiat ovat jo 
tulleet esiin ja asia on jo hylätty. Jokaisella ryhmän jäsenellä 
on oikeus hylkäämiseen. On kysyttävä, haluaako joku hylätä 
asian. Hylkääjän on huolellisesti mietittävä hylkääminen.

Päätöksenteossa on
kolme mahdollisuutta

Sivuun asettuminen: 
Jos esitelty asia on ryhmän jäsenen henkilökohtaisten 
arvojen tai toiveiden vastainen, mutta hänestä tuntuu, että 
muulle ryhmälle on hyvä päättää asiasta, hän ei voi osallis
tua päätöksentekoon, vaan hänen tulee asettua sivuun.   
Jos muutamaa useampi asettuu sivuun,  
konsensusta ei saavuteta.

Hyväksyminen: 
Hiljaisuus on myöntymistä.  Ryhmän jäsen voi antaa hyväk
syntänsä, vaikkei hän olisikaan päätöksestä  
täysin samaa mieltä.

Päätöksenteon vaiheet
Ryhmän jäsen saa idean

Ryhmän jäsen laittaa sen kokouksen listalle

Ryhmän jäsen esittelee asian 1. kokouksessa

Ryhmä keskustelee asiasta 2. ja 3. jne kokouksessa

Ryhmä tekee päätöksen

Esittely, keskustelu ja päätös tapahtu
vat kukin eri kokouksissa. Ryhmä päät
tää esittelyn jälkeen, otetaanko asia 
keskusteluun myöhemmin. Kokouksen 
vetäjän tehtävä on estää keskustelu 
heti 1. kokouksessa esittelyn jälkeen. 
Kokousten väliin jää aikaa, jolloin 
ryhmä voi miettiä asiaa ja kerätä siitä 
materiaalia.

Viimeisin ehdotus tuodaan 
selkeästi esiin ja kysytään:
• Haluaako joku hylätä?
• Haluaako joku asettua sivuun?

Konsensus ei synny:
Jos konsensukseen ei päästä, 
mitään ei tehdä. 

Konsensus syntyy:
Jos kaikki ovat hiljaa,
konsensus on syntynyt. 

Jokainen paikallaolija osallistuu päätöksentekoon. Kokouk
sessa ei äänestetä, eikä edusteta poissaolijoita valtakirjalla. 
Jäsenet ovat sidottuja päätökseen, jotka on tehty heidän 
poissaollessaan.   Ainoa tapa muuttaa konsensuspäätös on 
tehdä uusi konsensuspäätös.

Konsensuspäätöksentekoprosessi pyrkii eiväkivaltaiseen ratkaisuun ongelmatilanteissa. Siinä pyritään 
päätöksentekoon tavalla, jonka kaikki voivat hyväksyä. Perususkomus on, että jokaisella ihmisellä on tär
keää tietoa totuudesta. Ensimmäinen askel kohti konsensuspäätöksentekoa on sopimus toimintatavoista.

Konsensuspäätöksenteko (latinaksi consensus = sopimus) pitää sisällään sekä päätöksen että prosessin, 
jolla päätös saavutetaan. Se pyrkii auttamaan jokaista saamaan sen mitä he tarvitsevat. Osallistujat 
pyrkivät löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun ryhmälle ja kaikille sen jäsenille sen sijaan, että 
kilpailisimme henkilökohtaisista voitoista.

Konsensuspäätöksenteko

Viisi oleellista elementtiä
1. Ryhmässä kaikilla on halukkuus jakaa valtaa 

 myös niillä, jotka ovat kauan mukana olleita, erikoisosaa
jia tai asiantuntijoita.

2. Ryhmällä on oltava yhteinen tavoite ja tarkoitus 
 tavoite muuttuu ajan kuluessa, kaikkien on oltava muka
na uuden tavoitteen luomisessa tai ainakin oltava tietoisia 
muutoksista.

3. Ryhmässä kaikilla on tieto siitä, 
kuinka konsensusprosessi toimii.

4. Ryhmällä on selkeä yhdessä sovittu työjärjestys.

5. Ryhmällä on tehokas vetäjä. 
Hän on opas, joka auttaa ryhmää tekemään parhaimman 
mahdollisen päätöksen. Hän ei anna vastauksia, vaan 
pikemminkin tekee kysymyksiä.

Kokouksen roolihenkilöitä

• ”Onko vielä muita ehdotuksia?”
• ”Onko jollain vielä kommentteja 

tästä asiasta?”
• ”Onko vielä joku, joka ei ole puhu

nut tästä asiasta, mutta haluaisi 
puhua?”

• ”Ovatko kaikki puhuneet?”
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Vallan jakaminen on eräs tärkeimmis-
tä asioista. Ekokylässä on useita kauan 
asuneita ihmisiä, joista on tullut teke-
mänsä työn kautta Ekokylän asiantun-
tijoita. Heillä on sitä kautta oma erityis-
asemansa. Jokaisen meistä olisi tärkeä 
pohtia, osaammeko antaa päätösval-
lan ryhmälle olemalla vain yksi jäsen 
ryhmässä.

Toisena tärkeänä asiana näen sen, 
että sovitaan selkeästi henkilökoh-
taisten hyökkäyksien estämisestä.  
Kolmantena on sopiminen siitä, että 
tärkeistä asioista ei päätetä samassa 
kokouksessa, jossa ne esitellään. Ja nel-
jäntenä on sen selvittäminen, tehdään-
kö enemmistöpäätöksiä vai käytetään-
kö konsensusmenetelmää.

Enemmistöpäätös jättää ulkopuo-
lelle mahdollisesti jopa 49 % jäsenis-
tä. Heidän saattaa olla vaikea sitoutua 
päätökseen varsinkin silloin, kun kyse 

on Ekokylälle merkittävästä asiasta. 
Tällöin voi olla, että päätöksen toteut-
taminen jää puolitiehen.

Konsensuksesta kokemuksia
Osia konsensusprosessista on käytet-
ty Ekokylässä jo vuosia. Meillä mm. 
pidetään puhekierroksia, joissa kukin 
puhuu vain vuorollaan. Uusien asuk-
kaiden valinnasta päätetään lähes 
täydellä konsensuksella. Alkuvuosina 
istuimme kokouksissa piirissä, jossa 
kaikki näkivät toisensa, mutta nykyisin 
piiri on unohtunut.

Ekokylässä voitaisiin myös sopia, 
että joissakin puhekierroksissa on ra-
joitettu puheaika. Lisäksi voitaisiin 
käyttää tarkkailijoita, joiden tehtävä-
nä on keskeyttää kokous hetkeksi, jos 
tunnelma muuttuu epämukavaksi tai 
kireäksi.

Ekokylässä eniten huolta tuottava 

asia konsensusprosessissa taitaa olla 
itse päätöksenteko.  Voiko yksi ihminen 
estää koko päätöksen? Vastaus on, että 
jos yksi ryhmän jäsen ainoana henkilö-
nä hylkää esiteltävän asian useita ker-
toja elämässään, hän on varmaankin 
väärässä paikassa.

Se taas, että antaa hyväksymisensä 
asialle, ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kannattaisi ehdotusta ensisijaisena 
mielipiteenään. Ryhmän jäsenet voi-
vat antaa hyväksymisensä siksi, että 
he valitsevat yhteistyön ryhmän kans-
sa. Voidaan kysyä, että ”onko ehdotus 
sellainen, että voit elää sen kanssa”?  
Täysi konsensus ei siis tarkoita sitä, 
että kaikki olisivat täysin samaa mieltä. 
Konsensus ei ole yksimielisyyttä, eikä 
kompromissi.



Päätöksenteosta
Ekokylässä

   Teksti:  Seija
Kaavio:  Juhani
    Kuva:  Veli Martin

Mielestäni on nyt hyvä hetki tarkistaa Ekokylän päätöksentekotapaa.

Kuka käyttää 
valtaa

Kuka päättää Päätöksente-
kojärjestelmä

yksi henkilö isä tai pre-
sidentti tai  

opettaja

autokratia

muutamat 
henkilöt

vain miehet 
tai rikkaat tai 

papisto

oligarkia

valitut hen-
kilöt

eduskunta tai 
valtuusto

edustuksel-
linen demo-

kratia

enemmistö yli 50 % 
äänestäjistä 

enemmistö-
päätös

kaikki - valta 
on keskellä

kaikki päät-
tävät

konsensus

Erilaisia päätöksenteko-
järjestelmiä
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Tästä ainutlaatuisesta järjestelystä tuli 
länsimaisen sivistyksen perusta ja malli 
tuleville vuosituhansille, ja sitä on so-
vellettu vaihtelevalla menestyksellä.  Se 
loi myös perustan nk. pohjoismaiselle 
demokratialle, mallille, jota globaalisti 
ihaillaan ja jota pidetään kehittyneim-
pänä yhteiskuntajärjestyksenä.  Edus-
tuksellisena demokratiana sen katso-
taan pystyvän torjumaan korruption ja 
väärinkäytökset.

Oikein vai väärin?
Viime aikojen esille tulleet tapaukset 
osoittavat, ettei tämäkään systeemim-
me ole täysin immuuni virheille, joita 
tahattomasti tai tahallisesti tehdään, 
kun järjestelmä ei ole riittävän läpinäky-
vä ja avoin.  Kuntien eläkevakuutuksen 
johdon sotkut ja Helsingin huumepo-
liisin päällikön sekaantuminen rikollis-
järjestöihin eivät todista työpaikkade-
mokratiasta, josta on paljon puhuttu, 
mutta jota on vähän toteutettu.

Mistä tämä johtuu?  Oppositioase-
man heikosta ymmärtämisestä.  Oppo-
sitio, vähemmistö, ei ole tappio.  Se on 
rauhallinen tarkkailuasema, jossa eri-
lainen näkemys on tunnustettu ja josta 
voi syntyä huonosti toimivan enem-
mistöpäätöksen korjaus.  Ennen muuta 
se ei piilota olemassaolevaa ongelmaa.  
Se ei perustu pelkoon, että toisinajatte-
lijana olisi epäkelpo yhteisön jäsen.  Voi 
siis olla vapaasti eri mieltä.

Ryhmädynamiikan säätelyn mu-
kaan vaihtuvajäseninen ryhmä on 
aina tunnetasolla nuori ryhmä.  Se ei 
ole vielä niittautunut toisiaan täysin 
ymmärtäväksi, eikä sujuvaan yhteis-
toimintaan kykeneväksi.  Se tarvitsee 
prosessointinsa avuksi päätöksenteko-
järjestelmän, jonka säännöt ovat ym-
märrettäviä ja läpinäkyviä.

Edustuksellinen demokratia passi-
voi jäsenistöään jossain määrin.  Pien-
yhteisö on ainutlaatuinen mahdollisuus 
soveltaa lähidemokratiaa.  Se kutsuu 
jokaisen jäsenensä osallistumaan.  Asi-
at puhuvat, fiksusti ja vapaasti, ilman 
tunneperäisiä kiihdytyksiä, mutta tar-
vittaessa voimakkaasti.

Demokraattinen päätöksenteko 
on pienyhteisöille luonnollinen, kiin-
nostava, haasteellinen ja aktivoiva.  
Ennen muuta, se on riittävän nopea 
väline, jotta ihmiset, jotka viettävät ku-
kin omanlaistaan elämää, voivat kokea 
osallisuutensa.  Prosessi suuntautuu 
ulospäin.

Konsensus, mitä se on?
Täytynee sanoa, että emme tiedä.  Pää-
tämmekö käyttää päätöksentekojärjes-
telmää, jota emme ymmärrä?  Ehkä se 
perustuu tunnetason toiveeseen, että 
jokin inhimillinen yksikkö voisi olla täy-
dellinen ja siten täydellisesti yksimieli-
nen.  Täydellisyyttä ei ole olemassa. 

”Konsensus voi olla jopa vaarallista”, 
sanoo Rolf Dobelli kirjassaan Selkeän 
ajattelun taito (HS 8.5.2012).  Hän va-
roittaa joukkoajattelusta, jossa ryhmä 
älykkäitä ihmisiä tekee idioottimai-
sia päätöksiä, koska jokainen sovittaa 
näkemyksensä oletettuun yhteiseen 
mielipiteeseen.  Joudutaan yksimieli-
syyden harhaan: kun kaikki muut ovat 
toista mieltä, oman eriävän mielipitee-
ni täytyy olla väärä.

Myös mielipidejohtajuus saa kon-
sensuksessa uuden ulottuvuuden: 
”Tarjoan sinulle ystävyyteni, jos liityt 
yksimieliseen joukkoomme”.  Tunteet 
puhuvat.  Konsensus on vaimea, vä-
syttävä, passivoiva.  Se on oiva vallan-
käytön väline osaavan käsissä.  Prosessi 
suuntautuu sisäänpäin.

Päätöksentekojärjestelmä
lonkeroi läpi koko yhteiskunnan tai 
yhteisön.  Se vaikuttaa väistämättä 
henkiseen ilmapiiriin, joten se ei ole 
yhdentekevä.  Pienyhteisön kannal-
ta molemmissa, sekä konsensuksessa 
että demokratiassa, on hyvä noudattaa 
prosessin tasapuolista ja kuuntelevaa 
kulkua.  Se on hyvää ja toimivaa koko-
ustekniikkaa.  Sellaiseen kannattaa toki 
pyrkiä.

Tutuksi on tullut kiinalainen skitso-
frenia, jossa näennäisen yksimielinen 
kansa saa esittää lievää arvostelua pik-
kuasioissa, mutta ei saa arvioida aino-
aa oikeaa kommunistista puoluetta ja 
sen yltiökapitalismia.  Rajat on suljettu, 
tiedonvälitystä ei ole ja salainen poliisi 
valvoo.

Suomen nykyinen hallitus taitaa 
jäädä historiaan kyvyttömyydestään 
tehdä päätöksiä yhdessä pahimmista 
talouskriiseistä noin sataan vuoteen.  
Konsensusta tämäkin.

Valinta on meidän, minun
Valitsenko sumean, hahmottoman 
konsensuksen?  Se on psykologisesti 
ovela ja näennäisen tasa-arvoinen.  Se 
piilottaa asiat pinnan alle, ja siinä olen 
tällä luonteellani helposti häirikkö on-
nelassa.

Vai valitsenko demokraattisen, raik-
kaan ja avoimen mielipideilmaston, 
joka voi olla hedelmällinen, luova, jän-
nittävä ja tavattoman hauska?

Yin ja yang, siinä se.


Demokratia 
päätöksenteon välineenä
Kun antiikin kreikkalaiset kerääntyivät Ateenan torille ratkomaan kaupunkivaltionsa asioita,
he loivat päätöksentekovälineen, jota kutsuttiin demokratiaksi, enemmistön vallaksi.  
Se perustui äänestykseen.  Vain vapaat Ateenan miehet osallistuivat
 tämä sulki ulkopuolelleen orjat ja naiset, jotka eivät olleet vapaita toimijoita.

Teksti:  Liisi
   Teksti:  Seija
Kaavio:  Juhani
    Kuva:  Veli Martin
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iiiiii
Intiaanivanhin Manitonquat
muistutti alkuperaisista elamanohjeista

Intiaanileiristä voi tulla mieleen jouset ja 
nuolet, kasvomaalaukset ja yippiayee-
huudot. Tästä ei ole lainkaan kysymys 
Massachusettsin Wampanoag-heimon 
intiaanivanhimman Manitonquatin 
vetämillä kursseilla. Teemana on yksi-
löllinen ja yhteisöllinen parantuminen 
yhdistämällä perinteistä Amerikan al-
kuperäisasukkaiden luonnonviisautta 
ja uudempia terapeuttisia menetelmiä, 
kuten co-counsellingia.

Manitonquat (tunnetaan myös ni-
mellä Medicine Story eli “Lääkitsevä 
Tarina”), haluaa palauttaa ihmisten 
mieleen ja käytäntöön luomakunnan 
alkuperäiset opetukset, joita ovat en-
nen kaikkea kunnioitus, luontoyhteys 
ja kiitollisuus. Circle Way -menetelmä 
ottaa nämä perusohjeet osaksi piiriä, 
jossa jokaisella on täsmälleen sama 

ovat tarpeellisia jotta ne rikkaruohot 
saadaan kitkettyä - ja parhaassa tapa-
uksessa ne siemenetkin. Merkittävä osa 
omaa kypsymistäni ihmisenä ja yhtei-
sön jäsenenä on se, että tajuan omien 
pahojen olojeni olevan itseeni mennei-
syydestä juurtuneita mustia möykkyjä, 
eivät niiden ihmisten aikaansaannosta, 
jotka juuri tänään saavat ne möykyt 
näyttäytymään!

Tietoisen kitkemisen seurauksena 
olin jo seuraavana päivänä niin hyvin-
voiva ja rauhallinen, että koin tarkoi-
tuksenmukaisemmaksi tukea muita 
omissa prosesseissaan kuin yrittämällä 
yrittää uusien rikkaruohojen kaivele-
mista itsestäni (vaikka niitä varmasti 
vielä jäi jäljelle).

Intiaanivanhin Manitonquat (Medicine Story) ja hänen kumppaninsa ruotsalainen Ellika
vetivät jälleen kerran parantavan ja voimaannuttavan leirin Ekokylässä heinäkuussa 2013.
Useita ekokyläläisiä ja ulkopaikkakuntalaisia oli mukana opettelemassa
piirityöskentelyä ja avaamassa tunteitaan.

Kuvassa vasemmalta
Ellika, Manitonquat ja tulkki

Teksti ja kuvat:
Veli Martin

asema, sama oikeus olla oma itsensä, 
oikeus ilmaista ajatuksiaan ja tuntei-
taan.

Tunnetyöskentelyä
Ystäväni Siru, joka nyt kuten ennenkin 
oli kutsunut Storyn ja Ellikan Keuruulle, 
pyysi minua tulkiksi leirille. Heinäkuun 
alussa olin juuri palannut antoisalta 
Saksan matkalta poikani kanssa, enkä 
ollut orientoitunut ”aktiiviseen heit-
täytymiseen”. Huomasin kuitenkin jo 
toisena päivänä joutuneeni jonkinmoi-
seen tunnemylläkkään - mistä tiesin, 
että kurssista on oikeasti minullekin 
hyötyä!

Tunnemylläkkäkö hyödyllinen? 
Juuri sellaiset työkalut, jotka saavat 
itsessä piilevät pahan olon siemenet 
kasvamaan rikkaruohona näkyville, 



�1Keuruun Ekokylän Aviisi

Piiri
Piirissä puheaika jaetaan tasan jokai-
sen piiriläisen kesken. Suuressa piiris-
sä aikaa jää varsin vähän kullekin, tai 
sitten piiri kestää tosi pitkään. Siksi on 
käytännöllistä muodostaa pieniä piire-
jä eli klaaneja ja jakaa vain tärkeimmät 
asiat kaikkien kesken. Klaanin tekni-
nen ohjeistus on mahdollisimman yk-
sinkertainen: aika jaetaan kristillisesti 
tasan, jokainen puhuu aikansa ja sinä 
aikana toiset kuuntelevat. Puhua saa 
siitä mikä tuntuu tärkeältä tai voi olla 
hiljaakin ja antaa toistenkin kuunnella 
sitä hiljaisuutta. Toki voi myös aluksi so-
pia jonkin aihepiirin, mistä puhutaan.

Omien tunteiden ja ajatusten ilmai-
su oikeasti avoimesti ei ole ihan help-
poa kun toiset katsovat sinua. Mutta 
sitten kun siihen avoimuuteen ja luot-
tamukseen pääsee, tulosta alkaa syn-
tyä. Mitä se tulos on? Olo helpottuu, 
elämä alkaa maistua todemmalta, ih-
miset tuntuvat oikeasti ihmisiltä eivät-
kä samassa pihapiirissä käppäileviltä 
paperinukeilta.

Omasta mössöstä vapautumisen 
jälkeen oli upeaa nähdä, kuinka sel-
laista tapahtui niin monelle. Kaikki 
eivät tietenkään onnistuneet samalla 
tavalla, mutta pelkästään omien peik-
kojen löytäminen voi olla jollekulle 
suuri edistysaskel. Erilaisuus kääntyy 
vahvuudeksi, kun erilaiset tukevat toi-
siaan ja hyväksyvät erilaisuutensa.

Hikimaja
Leirin odotetuin tapahtuma oli hiki-
majaseremonia. Majan rakentaminen 
oli tälläkin kertaa monivivahteinen 
prosessi, kun suurin osa rakentajista 
oli ensikertalaisia. Yli kahtakymmentä 

osallistujaa varten “intiaanisaunan” piti 
olla suhteellisen kookas ja kiviä oli kuu-
mennettava melkoinen läjä. Ne lop-
puivat silti vähän kesken, kun eniten 
kuumenneet kivet murenivat käyttö-
kelvottoman pieniksi muruiksi.

Seremonia on nelivaiheinen. Kus-
sakin vaiheessa huomio suunnataan 
yhteen elementeistä maa, vesi, tuli ja 
ilma sekä vastaavaan ilmansuuntaan 
ja elämän alueeseen. Näihin liittyviä 
tunteita ja ajatuksia puretaan, pyrkien 
estoista vapautumiseen. Majaan ke-
räännytään syntymäasuissa, sillä kuten 
alun perin oli tarkoitus suomalaisella 
“karhunpesäsaunalla”, idea tässäkin 
on läpikotainen syväpuhdistuminen ja 
uudestisyntyminen pesän oviaukosta 
viimeisen kierroksen jälkeen.

Huomattavan korkeasta iästään 
johtuen Story antaa nykyään Ellikan 
vetää kaksi viimeistä osiota. Monet pal-
jon nuoremmatkin joutuivat jättämään 
homman kesken jo ennen ensimmäi-
sen session loppua; se kyllä olikin pi-
sin ja hikisin kaikista. Itse jaksoin tällä 
kertaa loppuun asti, edellisellä kerralla 
flunssan takia homma jäi puolitiehen.

Piirityöskentely osaksi arkea
Koska kurssilla oli monia ekokyläläisiä, 
oli luontevaa ehdottaa opittujen työ-
kalujen käyttöönottoa yhteisön arjessa. 
Asia otettiin kokouksissa esille ja pian 
yhteisön väki jaettiin sopivan kokoisiin 
klaaneihin - jakoperusteena oli yksin-
kertainen aakkosjärjestys. Klaanien 
muodostaminen kontrolloimattomasti 
on tärkeätä, koska yhteisössä kaikkien 
pitäisi tulla toimeen kaikkien kanssa. 
Jos ihmiset saisivat valita kenen kans-
sa samaan klaaniin menevät, valinnat 
myötäilisivät todennäköisesti jo muu-

tenkin olemassa olevia “kuppikuntia” ja 
toisiaan vierastavat ihmiset eivät meni-
si keskenään samaan jengiin. Toisaalta 
toisensa jo vuosia tunteneetkin yksilöt 
saattavat syvällisen jakamisen kautta 
löytää aivan uusia ulottuvuuksia. Luot-
taminen sattumaan on samalla luotta-
musta johdatukseen.

Piirityöskentely ja klaanien ylläpi-
täminen vaatii kurinalaisuutta ja moti-
vaatiota. Klaanikokoontumiset voivat 
joskus olla tylsiä, mutta joskus todella 
palkitsevia. Niille on kuitenkin löydet-
tävä aika, eikä se Keuruun Ekokylän 
tyyppisessä työntäyteisessä yhteisös-
sä ole aina helppoa. Syvällinen itsensä 
kehittäminen vaatii myös rohkeutta 
katsoa peiliin: aidosti kohdattu toinen 
ihminen peilinä voi näyttää sinusta asi-
oita, joita pinnallisissa työrutiineissa pi-
täytyessäsi voit piilottaa itseltäsi vaikka 
koko elämäsi ajan.

Ajan löytämisessä on kyse prioritee-
teista. Liika pyrkiminen työtehokkuu-
teen johtaa väsymiseen ja sitä kautta 
tehokkuuden laskemiseen. Terve te-
hokkuus sisältää myös huolenpidon 
psyykkisistä ja henkisistä prosesseista. 
Työskentely emotionaalisesti puhtaas-
sa ilmapiirissä on paitsi tehokasta, myös 
nautinnollista ja elämän makuista!

Kolmen kuukauden kuluttua hei-
moleiristä klaanitoiminta on vähän 
odotetustikin hiipunut, mutta ainakin 
oma klaanimme on vielä sen verran 
hengissä, että silloin tällöin kokoon-
numme turisemaan.  Se tuntuu muka-
valta, kun vain yhteinen aika saadaan 
sovittua. Toivottavasti klaanit säilyvät 
ja auttavat rakentamaan todellista luo-
muyhteisöllisyyttä Ekokylässä!



Kuvassa vasemmalta
Ellika, Manitonquat ja tulkki

Teksti ja kuvat:
Veli Martin
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Teksti:  Oskari
  Kuva:  Veli Martin

Kuvassa
Elina ja Oskari

Heti ensivaikutelma leirin vetäjistä, Sto-
rysta (Manitonquatista) ja Ellikasta oli 
hurmaava. Heidän lämpönsä ja karis-
mansa tuntui täyttävän minkä tahansa 
tilan missä he sitten olivatkin, ja heis-
tä huokui teeskentelemätön lämpö ja 
rakkaus kaikkia läsnäolijoita, varsinkin 
lapsia kohtaan. Pian kävikin selväk-
si, että heidän keskeinen sanomansa 
on juuri rakkaus - niin kovin yksinker-
tainen, kauan ja hartaasti toitotettu, 
mutta edelleen valitettavan huonosti 
sisäistetty elämän ohjenuora.

Story ja Ellika opettivat meitä lei-
rin osallistujia rakastamaan itseämme 
ja toisiamme, ja päästäksemme tähän 
meidän tuli vain kuunnella toisiamme 
keskeyttämättä ja keskittyen, ja näin 
oppia tuntemaan toisemme. Heidän 
viestinsä oli, että kun suostumme 
kuuntelemaan toista ihmistä ja ym-
märtämään häntä, huomaamme, että 
hänen virheensä ovat vain kaikuja siitä, 
että häntä on joskus kohdeltu kaltoin 
ja satutettu. Silloin osaamme antaa 
hänelle anteeksi – ja rakastaa häntä. 
Tätä teemaa käytiin läpi lukuisissa eri 
keskusteluissa niin isommissa kuin 
pienemmissäkin piireissä sekä kahden 

kesken. Leirin osallistujat jaettiin aluksi 
klaaneihin, joista tuli piirityöskentelyn 
perusryhmiä.

Alku aina hankalaa, sanotaan, ja 
aluksi avautuminen vieraille ihmisille 
olikin vaikeaa. Pikkuhiljaa lukot kui-
tenkin aukesivat itse kullakin ja klaanin 
kesken pystyttiin käymään läpi niin ki-
peitä kuin kepeitäkin asioita. Storyn ja 
Ellikan viesti alkoi kirkastua ja tajusin 
että todellakin, nyt kun tiedän keitä 
nämä ihmiset ovat ja ymmärrän miksi 
he ovat sellaisia kuin he ovat, minulla 
ei oikeastaan ole mitään syytä olla ra-
kastamatta heitä. Koko rakkauden kä-
site tavallaan tiivistyi minulle uudella 
tavalla: se on hyväksymistä lämpimien 
tunteiden kera.

Kaikkein mieleenpainuvin kokemus 
koko viikon aikana oli hikimajarituaali. 
Istuminen hämärässä teltassa paljaalla 
maalla veden sihahdellessa nuotiossa 
lämmitetyille kiville tuntui avaavan uu-
sia yhteyksiä ympäröivään maailmaan 
ja omaan menneisyyteen. Olin ehkä 
odottanut jotain fyysisiä puitteita lu-
kuun ottamatta hyvinkin samankaltais-
ta kuin suomalainen sauna, mutta sain 
yllättyä iloisesti. 

Hikimaja on jo lähtökohdiltaan ai-
van erilainen paikka kuin sauna, se on 
nimenomaan pyhän rituaalin suoritta-
mista varten. Näin on luultavasti ollut 
joskus myös suomalaisen saunan laita.  
Vuosisatojen ja -tuhansien aikana sau-
na on pitkälti arkipäiväistynyt, vaikka 
jopa sieluttomiin taloyhtiöiden säh-
kösaunoihin liitetään jonkinlaisia py-
hyyden ja kunnioituksen tunteita. Hi-
kimaja taas on silkkaa pyhyyttä ilman 
häivääkään arkisesta kylpemisestä.

Mikä tärkeintä, erään hikimajan ai-
kana tehdyn harjoituksen myötä sain 
takaisin taidon, joka minulta oli ollut 
kateissa liki 20 vuotta: vuolaan ja pi-
dättelemättömän itkemisen taidon. 
Jälkeenpäin tuntuu uskomattomalta, 
että olin ylipäätään pärjännyt niinkin 
kauan ilman tätä verratonta kehon ja 
etenkin mielen puhdistamisen taitoa, 
mutta onneksi minulla on se taas.

Kaiken kaikkiaan heimoleiri oli uu-
distava ja henkistävä kokemus, joka on 
antanut eväitä moneen tilanteeseen ja 
jonka elämää muokkaava vaikutus jat-
kuu ainakin minun kohdallani yhä.



Viikko heimoleirillä
Tunnelmani ennen heimoleirin alkua olivat ennen kaikkea uteliaat.
En tiennyt oikeastaan lainkaan mitä oli tulossa, joten mitään odotuksiakaan ei ollut,
ei suuria eikä pieniä.  Lähdin viikkoon avoimin mielin valmiina ottamaan vastaan mitä vain.
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Teksti:  Oskari
  Kuva:  Veli Martin

Kuvassa
Elina ja Oskari

Alkuun tapahtuma oli avoin kaikille, 
mutta sitten päätimme, että se on mei-
dän ihan oma kesäjuhlamme, johon 
tosin myös ystävät olivat tervetulleita. 
Pitkään oli mukana myös vierailevia 
muusikoita ja trubaduureja, mutta ny-
kyisin juhla järjestetään omin voimin 
omalle väelle. Ekokylän asukkaista löy-
tyy niin ammattitaitoisia muusikoita 
kuin monen alan kädentaitajiakin.

Tapahtumaan on sisältynyt musi-
soinnin lisäksi erilaisia työpajoja sekä 
performansseja. Mieleen nousevia 
ikimuistoisia tuokioita on monia. Suo-
rastaan pakahduttavan tunnelman loi 
alkuvuosien elokuinen esitys: Sauna-
rannassa väki seurasi henkeään pi-
dätellen, kun soihduin valaistu lautta 
lipui pimenevässä illassa järven vas-
tarannalta hitaasti kohti rantasaunaa, 
lautalla seisovan metsänneidon hyräil-
lessä hiljaa ja vain lautturin melonnan 
rikkoessa järven tyynen pinnan.

”Kivillä” nuotion ääressä on huovu-
tettu useampikin kookas seinävaate 
paljain jaloin rummutuksen tahdissa 
tanssien. Ratkiriemukas oli italialaisen 
”sirkustirehtöörin” kokoama esitys, jos-
sa kylän lapset esiintyivät klovneina, 
eläintenkesyttäjinä ym. sirkustaitu-
reina. Kylän pienin poika oli sirkuksen 
Voimamies, ja itse tirehtööri tanssi tylli-
hameessa Pienten joutsenten tanssin.

Maabassossa Väentuvan päädyssä 
kävi varmaan jokainen makoilemas-
sa ja kuuntelemassa ”basson” sointia. 
Tuliteemassa nähtiin hieno tulinäytös. 
Linturetket ja unityöpajat ovat olleet 
huippusuosittuja. Suorastaan maagi-
nen tunnelma syntyi kalevalaisella yö-
retkellä Ukon tulille ja Akan kiville. 

Työpajoissa on tehty kipsinaamioi-
ta, vuoltu, opeteltu djembe-rummun 
soittoa ja kurkkulaulua, antauduttu 
puistojoogan asanoihin, askarreltu 
sekä seurattu sepän työskentelyä ah-

jon ääressä. 
On kuultu ystäväyhteisön musisoin-

tia, oman väen sävellyksiä sekä neli-
äänisiksi sovitettuja lauluja, yksinlaulua 
ja duettoja. Kanteleen soiton hienouk-
siin on eläydytty aiheesta väitöskirjaa 
tehneen taiteilijan esittämänä. 

Rantasaunan löylyjen jälkeen on 
keräännytty ”Kiville” jammailemaan 
rumpujen, huilun, didgeridoon tai kita-
ran soiton tahtiin. Äänijänteitä on koe-
teltu yhteislaulujen sävelin – nuotiosta 
sinkoilevien kipinöiden tuikkeessa, 
tähtikirkkaan taivaan alla, lampaiden ja 
vuohien mää´innän säestämänä.

Niin ystävät kuin omakin väki ovat 
kokeneet Maan Sykkeen tunnelman 
iloista energiaa antavaksi. Varmasti jäl-
leen ensi kesänä haluamme kokea sen 
taas uudelleen.



Maan Syke 
- Ekokylän oma 
   kesätapahtuma
”Maa, tuli, vesi, ilma”  näistä elementeistä lähti 2000luvun alussa liikkeelle ajatus kesäisen
tapahtuman suunnittelusta.  Juhla on nyt järjestetty jo yksitoista kertaa elokuun ensimmäisenä 
tai toisena viikonloppuna em. teemojen puitteissa.

Teksti:  Ritva 
Kuvat:  Veli Martin ja Karoliina
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Musiikki elävöittää kylän
Djembé - tuo käsillä soitettava, tii-
malasin muotoinen, yhdestä puusta 
koverrettu ja vuohennahalla päällys-
tetty soitin - on osa länsiafrikkalaiseen 
musiikkiperinteeseen kuuluvaa koko-
naisuutta, jonka muodostavat rumpu, 
tanssi ja laulu. Nämä ovat olleet histo-
rian kuluessa erottamaton osa seremo-
nioita, siirtymäriittejä, sekä juhlistaneet 
vuoden kiertoa ja maanviljelyn vaihei-
ta ja luonnon rytmejä. Esimerkiksi ka-
kilambé-rytmiä on soitettu, laulettu ja 
tanssittu vesien, sateen, tuulen ja tu-
len jumaluudelle ja hedelmällisyyden 
suojelijalle Kakilambélle. Marakadon 
(marakafoli) puolestaan on soinut ma-

rakaihmisille, jotka ovat tulleet kutsut-
tuina vieraina mukaan juhliin.

Se, mitä Zoumanan kaltaiset muu-
sikot meille perinteestään välittävät, 
on ainakin rytmien sisältämä energia 
ja ilo. Ja tärkeää on myös heidän työs-
tään saamansa elanto sekä paikallisten 
elinolojen kohentaminen - niin koti-
maissaan kuin täällä pohjoisessa - sillä 
kuten Zoumanakin on todennut: kylä 
ilman musiikkia on kuollut! Ekokylän 
musiikkielämään länsiafrikkalaiset ryt-
mit tuovat maanläheisen sykkeensä ja 
kenties lisäävät yhdessä soittamisen 
kokemuksia.

Sessioita ja työpajoja
Oma Ekokylään ja ekokyläläisiin tutus-
tumiseni alkoi juurikin djembensoitolla 
keskipihalle kokoontuneessa ryhmässä 
vuoden 2004 juhannuksena. Olin tuol-
loin aloitellut djembensoittoa ja tutus-
tunut toisaalla ekokyläläiseen Mariaan, 
joka myös soitti djembeä. Vähitellen ti-
hentyneissä ekokylävierailuissani rum-
pusessioilla oli merkittävä osuutensa.

Tammikuussa 2010 jo asuin Ekoky-
lässä ja tunsin kutsumusta lähteä ha-
kemaan lisäoppia Aakustin vetämäs-
tä djembetyöpajasta, joka pidettiin 
Ystävyyden Majatalossa Kruusilassa. 
Maria evästi minua ennen lähtöäni, 
että pyydä se Aakusti tänne Ekokylään 

Afrikan tuulia
ja rytmejä Ekokylässä
Ekokylän musiikkielämää on tullut rikastuttamaan varsin voimallisesti länsiafrikkalainen djem
beperinne burkinalaisen griotmuusikko Zoumana Dembélén ja Helsingin Käpylässä Djembepa
jaa pitävän Aakusti Oksasen hahmoissa. Griotmuusikoiden kautta perinne siirtyy LänsiAfrikas
sa sukupolvelta toiselle ja kaikuja siitä on kantautunut Keuruun Ekokylään saakka! Viime kesänä 
järjestettiin jo viides Zoumanan mestaroima sessio Ekokylässä.

Teksti:  Jyrki 
Kuvat:  Jyrki, Veli Martin ja Karoliina

Kuvassa vasemmalta
Seija, Zoumana ja Tuulikki
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Ylhäällä Aakusti ja Zoumana esiintyvät Ekokylässä. 
Vasemmalla keskellä Päivi ja Tuulikki.
Oikealla keskellä Nina-Beata.
Vasemmalla alhaalla Päivi, Jaakko ja Aakusti.

pitämään kurssia. No, otin asian pu-
heeksi, ja hetken mietittyään Aakusti 
tuumasi, että voisi yrittää saada mesta-
rinsa, oppi-isänsä, veljensä Zoumanan 
mukaan. Vuoden 2010 kesästä alkaen 
Zoumana ja Aakusti ovat käyneet Eko-
kylässä joka vuosi vähintään kerran 
johdattelemassa opinhaluisia rytmi-
musiikin juurille ja länsiafrikkalaisen 
kulttuurin äärelle.

Ylä-ääniä vai hengen laulua?
Suomen vierailuillaan Zoumana puhuu 
ranskaa, jota Aakusti tulkkaa. Opet-
taessaan Zoumana puhuu lähinnä 
rummullaan, puhtailla lyönneillään, 
joita seuraamalla oppilaat löytävät 

peruskompit. Niiden päälle Zouma-
na soittaa sooloja tai muuta “tarinaa”. 
Jonkin verran hän opettaa myös lau-
luja. Useimmiten ryhmässä soitetaan 
kahta erilaista djembekomppia, jotka 
parhaassa tapauksessa soivat harmo-
nisesti yhteen ja ovat vuoropuhelussa 
dunduneiden (kepillä soitettavien bas-
sorumpujen) kanssa.

Ekokylän väen kesken pitämämme 
soittohetket ovat syksyn 2013 aikana 
pyörineet epäsäännöllisen säännöl-
lisesti. Kokemukseni mukaan yhteis-
soitannalla on taipumus kohottaa 
energiatasoa. Vaikka välillä päädytään 
junnaamaan jotain komppia tylsyyteen 
asti, niin vähitellen kasvava varmuus 

soitannassa saattaa parhaimmillaan 
johtaa sellaisen harmonian ja svengin 
löytymiseen, että alkaa kuulua “ääniä”. 
Ei ole tavatonta, että useampi ryhmäs-
sä kuulee yhteisen soitannan aikana 
esimerkiksi laulua, tai kokee että ympä-
rillä tanssitaan. Kyse voi tietenkin olla 
soiton tuottamista ylä-äänistä, mutta 
mieluusti jättäisin tilaa ajatukselle, että 
rummun, tanssin ja laulun henget ovat 
läsnä.



Teksti:  Jyrki 
Kuvat:  Jyrki, Veli Martin ja Karoliina

Kuvassa vasemmalta
Seija, Zoumana ja Tuulikki
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Valo Kuitunen - meidän kesken pelkkä 
Kuitu - on tarjoutunut tulemaan nyt 
ihan pysyvästi tänne.  Meillä on jo vä-
hän täyttä, mutta eiköhän meiltä tilaa 
nyt aina yhdelle Kuidulle löydy.  Perus-
telut ovat vankat ja suosittelijoistakaan 
ei ole puutetta.  Olisi suorastaan etuoi-
keus saada Kuitu tänne meille.

Kuitu on nopea ja luotettava ja 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna yli-
voimainen.  Kuitu on todellinen maa-
ilmanmatkaaja, se on kiertänyt Afrikan 
ympäri, käynyt kaikilla maailman me-
rillä ja mantereilla sekä nähnyt pienet 
ja suuret metropolit.  Kaikki luottavat 
Kuituun kulttuurista tai katsomuksesta 
riippumatta.  Pian myös meillä maalla 
koto-Suomessa, kun on tämä valtakun-
nallinen Laajakaistaa Kaikille -projekti.  
Vai että kaikille - sittenhän se laajempi 
kaista tulee varmaan meillekin tuohon 
Kivijärventielle, vaikka oltais me eko-
kyläläiset tuota pitkin maailmalle kai 
ilmankin päästy, kuten aina ennenkin.  
Kuitu se vaan on niin maailmanmies, 
ettei se muuten usko mahtuvansa.

Valonnopeutta
Kuitu on myös valoisa – ellei peräti va-
laistunut.  Sen kautta voisimme saada 
tietää, nähdä ja kokea melkein mitä 
tahansa.  Ehkä voisimme nähdä jopa 
oman peilikuvamme – kukin meistä 
saisi Kuituun ihan omannäköisensä yh-
teyden.  Jokainen saa valita vapaasti, 
minkälaisissa tekemisissä haluaa Kui-
dun kanssa olla.

Jotkut meistä ovat ehkä tavanneet-
kin Kuidun jo aiemmin, edellisessä elä-
mässään.  Yhteistä matkaa on saatettu 
taittaa vaikkapa yliopistolla, suurem-
massa yrityksessä tai maakuntakirjas-
tossa.  Haja-asutusalueilla sitä ei ole 
liiemmin näkynyt.  Tuskin kenelläkään 
on Kuitu koskaan kotona käynyt, sel-
lainen se aiemmin oli.  Mutta pian on 
ja ihan tässä nykyisessä elämässämme!  

Kai se on vähän kypsynyt tässä viime 
vuosina.

Ystävä kallis
Kuitu tulisi tänne suurimmaksi osaksi 
ihan valtion ja kunnan tuella.  Vähän 
siis samoin, kuin osa meistä muistakin.  
Kyllähän se sopii.  Moniin naapurikun-
tiin Kuitu on jo kiertueelle ehtinytkin, 
mutta Keuruun kyliin se pääsee vasta 
parin vuoden sisällä.  Lehdissä asti kir-
joittavat, että Kuitu ei nyt heti pääse, 
kun siitä on valitettu ihan korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen asti.  Väittävät, että 
Kuitu tulisi muka kaupungille liian kal-
liiksi.

Voimmeko me nyt tällaisen tulok-
kaan tänne ottaa?  Ihan julkkiksen!  
Kohtahan ne luulevat kylillä, että olem-
me täällä Ekokylässä kaikki samanlaisia 
kuin se.  Vaan ei ole meistä juuri valitet-
tu, ihan kilttejä ollaan oltu.  Ja touhuk-
kaita.  Täällä keskenämme pitkälti tont-
tuilemme ja mukavaa on ollut.  Eiköhän 
me Kuitu vielä porukoihin oteta: pian ei 
enää ole poissa ystävä kallehin.

Keuruun Etäkylä
Veikkaan, että Kuidun perässä olisi kyl-
lä paljon muitakin tulijoita.  Sanovat, 
että yhteiskunta on menossa siihen 
suuntaan, että etäily lisääntyy.  Mikäs 
sen loistavampi paikka etäilylle, kuin 
Ekokylä!  Saataisiin tänne maaseudun 
uudisasuttajia joka lähtöön: etätyön-
tekijää, etäopiskelijaa, etäeläkeläistä, 
etäpariskuntaa, etäsitä ja etätätä.  Sai-
sivat täällä vähän elämäänsä sitä vasta-
painoa, ettei niiden tarvitsisi jatkuvasti 
istua neljän seinän sisällä koneensa 
ääressä siellä etätodellisuudessaan.  
Yhdistyksemme rinnakkaistoimini-
meksikin voitaisiin ottaa sitten Keuruun 
Etäkylä.

Tiedä vaikka saataisiin tänne joskus 
asumaan etäilevä merikapteenikin.  
Siellä se Kuidun kanssa ohjailisi lai-

vaansa maailman merillä asunnostaan 
käsin.  Sen työ toimisi kokonaan netin 
kautta, kuin paraskin simulaattoripeli.  
Ei sen välttämättä koskaan tarvitsisi 
poistua Ekokylän alueelta.  Välillä se 
vain kävisi meidän kanssa aamiaisella 
ja lounaalla, jos jaksaisi.  Juhlalliseen 
univormuun sonnustautunut kippari 
linssikeittojonossamme saattaisi olla 
omiaan lisäämään etätyönteon arvos-
tusta myös ekokyläläisten keskuudes-
sa.

Ukot tuli, netti meni
Jotkut meistä muistavat tragedian, 
kun takavuosina puhelinyhtiön miehet 
vaan tulivat ja veivät meiltä Kuparin.  
Surkeasti se sanoi mää-mää.  Kerivät 
sen varmaan kirkolle asti.  Sen jälkeen 
ei ole Kupari-parkaa näkynyt.  Jokin 
tärkeä, kiinteä ja toimiva yhteys katkesi 
elämässämme.

Taisivat olla vähän hätäisiä ne ukot, 
sillä kaikkihan me tiedämme, ettei Ku-
parille ollut olemassa hyvää vaihtoeh-
toa.  Ja täällä sentään asui useita kym-
meniä ihmisiä!  Eivät ne meitä ottaneet 
huomioon.  Taisi mennä parempiin sui-
hin Kupari, mahtoiko monikin vatsakas 
pörssiherra päästä paistista osingolle.

Olisivat jättäneet edes puhelintol-
pat.  Me kun olemme luovia ihmisiä: 
olisimme voineet veistää niistä totee-
meja koko matkan keskustaan saakka.

Lehdet tuli, netti meni
Pian tämän jälkeen meille tuli tutustu-
maan Max, ristimänimeltään Wi Max.  
Se oli langaton mies, joka siitä huoli-
matta – tai sen ansiosta – oli laittanut 
verkot koko Keurusseudun alueelle.  
Käytiin sitten Maxin kanssa surffaa-
massa ja kokemassa verkkoja harva se 
päivä.  

Miesten saunavuorolla me sitä poh-
dittiin, miten tällainen langaton voi 
toimia ja mistä moinen johtuu.  Max 

Siihen aikaan, kun isä kuidun osti

Ystävät hyvät. Iloisia uutisia!  Kuitu on tulossa Ekokylään. 
Jos vain tahdomme... ja tahdommehan me, 
ainakin jos sitä minulta kysytään.

Teksti:  Juhani 
  Kuva:  Juhani / Fotolia
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Teksti:  Juhani 
  Kuva:  Juhani / Fotolia

itse sanoi, että mörkö puraisi langan 
pois, kun se oli pieni.  Se on selvää, 
että näillä seuduilla tunnetuimmankin 
kalamiehen toimintakyky heikkenee, 
jos sukat pääsevät kastumaan, mutta 
Max-raukka menetti toimintakykynsä, 
kun lehdet tulivat puihin ja kastuivat.

Tätä logiikkaa ei me, eikä se itse-
kään ymmärtänyt, joten Max katsoi 
parhaaksi muuttaa pois ja vei verkot 
mukanaan.  Jättiläismäinen antenni 
Kiivitalon kattoterassilla ei kuitenkaan 
jäänyt tyhjän pantiksi, sillä liityimme 
hiljattain jäseneksi myös OSEN:iin (Ou-
ter Space Ecovillage Network).

Onko mokkulalla mänijöitä?
Sitten tänne tuli tämä herra Mokkula ja 
sen siskopuoli, neiti 450.  Ilman Mokku-
laa emme olisi kyllä pärjänneet.  Mutta 
monella meistä on sitä kohtaan vähän 
ristiriitaisia tunteita, kun aina se hidas-
telee ja usein sillä pätkii.  Monien surf-
fausta, työntekoa ja jopa pankkiasioi-

den hoitoa se on suorastaan haitannut.  
Sisko osaa käyttäytyä vähän paremmin, 
vaikka äkkiarvaamaton onkin.

Moni on yrittänyt olla Mokkulan 
kanssa kaveri, mutta usein on huo-
mattu, että lopulta se on ollut vähän 
sisältä hajalla.  Kiiluvat on sillä silmät 
ja kuumana se käy.  Minunkin kämpil-
lä kun Mokkula oli, se pimahti pelkästä 
siivoamisesta!  Sen sisko taas saattaa 
ihan pienimmänkin vastoinkäymisen 
jälkeen vetäytyä mököttämään koko 
päiväksi Yhteisötalon ullakkohuonee-
seensa nro 450.  Ja mikä pahinta: nehän 
säteileekin vielä!  Siihen monet ovat jo 
väsyneet – sanovatpa jotkut olevansa 
säteilylle jopa allergisia.

Voihan perheterapia!
Ei meinaa yhteiselo helpolla onnistua 
tämäntyyppisten kanssa.  Ollaankin 
tässä porukalla mietitty antaa niille va-
roitus, sillä onhan meillä tämä kolmen 
H:n sääntö, jota jokaisen tulisi kunni-

oittaa: ei saa Haitata, ei saa Hidastella, 
ei saa Hajota.  Josko ne siitä vähän ryh-
distäytyisi.

Vaan silti me Mokkulaa siskoineen 
yhä tarvitaan; ei me siitä selvittäisi, jos 
ne täältä heti lähtisi.  Kyllähän ne useim-
miten ovat täällä jotenkuten pärjäilleet.  
Parempi se on, että koetetaan nyt vaan 
yrittää ymmärtää ja olla niiden kanssa 
pitkämielisiä ja suvaitsevaisia.  Jos ne 
vaikka piirissä vähän avautuisi.  Voisim-
me sitten koettaa lohduttaa niitä.  Nii-
den Elisa-äiti oli pirttihirmu ja Tele-setä 
juoksi vain rahan perässä, joten voihan 
ne ongelmat olla niinkin syvällä kuin 
perimässä - geeneissä ja dna:ssa.

Meikäläisen kanssa Mokkula on toi-
minut yleensä kiitoksen arvoisesti, sillä 
olen osannut vahvistaa sen vastaan-
ottokykyä ja ohjata sitä oikeaan suun-
taan elämässä.  Jos rehellisiä ollaan, 
niin samoja pulmiahan sitä meillä itse 
kullakin välillä on: ajatus pätkii, lähde-
tään hidastellen töihin tai lounaalle, ja 
välillä tulee oltua vähän hajalla.

Kuitu tulee, netti tulee?
Mutta jos Kuitu tulee, veikkaan, että 
monet huomaavat suuren eron.  Kui-
tua ja Mokkulaa ei voi olla vertaamatta 
keskenään, kun niissä on niin paljon 
samaakin.  Juuri siinä hyvässä mielessä.  
Onhan ne isoja persoonia molemmat 
- komeita ja vaaleita.  Kuitu vaan on hy-
västä perheestä, toisin kuin Mokkula.

Moni meistä tietää sen jo sydämes-
sään: jos Kuitu tulee, kaikki haluavat 
sen.  Onhan se sporttisempi ja sillä on 
treenatut rintalihaksetkin.  Mokkula 
saa luvan siirtyä viettämään hiljaiseloa.  
Koskaan ei ole liian myöhäistä saada 
onnellista lapsuutta, Mokkulankaan.



Kirjoittaja on etäkorkeakouluopiskelija 
ja etätyöntekijä, jolla on meneillään 
keinotodellinen elämäntapakokeilu.

Kuvassa kuiduntuoma maaseudun 
uudisasukas, flowfloristiikan insinööri 
Aurankukka Etäilijäinen, hakemassa 
elämäänsä uutta tasapainoa tietotyön 
ja viherpiiperryksen välille asunnos-
saan Kiivitalon viidennessä kerroksessa.  
Iltaisin hän harjoittaa kirsikankukkaren-
toutusta, jota hänelle opettaa kiinalai-
nen akupunktiomestari Hui Lai Lee.
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Kuvat:  Jaakko, Joonas, Karoliina,
              Maria ja Veli Martin

Mehiläisten ja ihmisten yhteinen his-
toria ulottuu vuosituhansien päähän: 
villimehiläisten hunajan hyödyntämi-
nen on ikuistettu kalliomaalauksin ja 
jo faraoiden aikaan Egyptissä tarhattiin 
mehiläisiä. Suomeen ensimmäisen me-
hiläispesän toi vuonna 1760 Turun piis-
pa Mennander.

Muutamia vuosikymmeniä sitten 
tehtyjen päätösten seurauksena Suo-
men mehiläiset ovat nykyään pitkälti 
italialaista rotua. Se on suhteellisen 
rauhallinen ja vähemmän parveiluin-
toinen muihin rotuihin.  Niitä on sys-
temaattisesti jalostettu kestämään 
paremmin Suomen talviolosuhteet. 
Italialainen rotu on myös kova ryöstä-
mään toisia pesiä, joten muita samalla 
alueella olevia pesiä on pidettävä tar-
kasti silmällä.

Kun aloitin viime kesänä mehi-
läistenhoidon, hommasin muutaman 
jaokkeen italialaista päästäkseni al-
kuun. Ilman mitään tietoa aiheesta, 
luin muutaman kirjan ja sain onneksi 

lähiopetusta täällä Ekokylässä. Alun ih-
mettelyn ja ujostelun jälkeen homma 
on alkanut sujua mukavasti ja monet 
ovat varmaan jo maistaneet keittiön-
pöydällä olleesta purkista tuottamaani 
hunajaa. Keski-Suomen mehiläishoita-
jien yhdistyksen sadonkorjuujuhlissa 
ihmettelivät hunajani makua. Lopulta 
tulimme siihen tulokseen, että vieressä 
oleva tattaripelto oli antanut siihen eri-
koisen makuvivahteen, olematta silti 
täysin tattarihunajaa. 

Olen kuullut sanottavan mehiläis-
ten hoidon olevan yksi meditatiivisim-
pia harrastuksia. Olen asiasta hyvin 
paljon samaa mieltä, pesällä ollessa on 
liikuttava rauhallisesti ja pidettävä pää 
kylmänä, mehiläiset kun ovat yllättävän 
aistivia olentoja. Olen sen verran aloit-
telija, että tunnen vielä pientä jännitys-
tä pesille mennessäni.  Jos rauhallinen 
tila kesken kaiken hajoaa, seuraukse-
na ei ole pelkkä turhautuminen vaan 
myös kivuliaat pistot ympäri kehoa. 
Totesin tämän, kun ensimmäisen ker-

ran menin pesille kiireisenä ja ärsyyn-
tyneenä - minulla kun oli kiire junaan 
ja yritin nopeasti hoitaa sulkuristikon 
paikoilleen. Tietenkin sillä kerralla sain 
ensimmäiset pistokset molemmista 
pesistä. Toisen pesän mehiläiset jopa 
ruiskuttivat imelää hyökkäysferomo-
nia päälleni ja kerrassaan hullantuivat 
käyden kimppuuni suurella joukolla. 
Sydän mehiläismyrkystä jyskyttäen 
jouduin perääntymään.  Tästä lähtien 
toinen pesistä on ollut minulle toista 
äkäisempi.

Mehiläisiä on mukava seurata pe-
sien vierellä niiden suristessa ja pöris-
tessä päivittäisiä askareitaan. Niiden 
kehitys ja selviytyminen maapallolla 
on tuottanut sulavasti toimivan yh-
teisöllisen kokonaisuuden, joka toimii 
kuin yksi moniosainen eliö.  Voisimme-
kin ehkä yhteisöihmisinä ottaa niistä 
mallia.



Aloitin mehiläistenhoitoharrastuksen viime kesänä 2013.  Ensimmäinen 
sato tuotti jo hiukan hunajaa, jossa oli erikoinen hieno makuvivahde. 
Monien pelkäämiltä pistoilta ei kuitenkaan täysin vältytty.

- Jumalan Linnut
Mehiläiset

Teksti:  Jaakko 
  Kuva:  Joonas



��Keuruun Ekokylän Aviisi

Elaintunnelmia
..

Kuvat:  Jaakko, Joonas, Karoliina,
              Maria ja Veli Martin

Teksti:  Jaakko 
  Kuva:  Joonas
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Enkeli Vanna
Olipa kerran Vanna, tyttöenkeli. Hän 
asui kauniissa enkelilinnassa, missä 
oli myös sydänpöytä, joka oli lumottu. 
Pöytä kertoi aina tarinoita, kun enkeli 
halusi nukkua. Vanna näki ihania unia 
aina silloin.

Yksi uni oli semmoinen, että Vanna rat-
sasti enkelihevosella pilvien sydämiin ja 
se pilvikin oli sydämen muotoinen. Siellä 
pilvessä oli paha noita ja hän lumosi en-
kelin sammakoksi. Enkeli tapasi toisen 
enkelin ja luuli olevansa aina sammakko.

Silloin Vanna heräsi ja lähti ratsasta-
maan pilviin ja tähtiin. Sitten se tapasi 
enkelin, mutta ei muuttunut sammakoksi 
ja kaikki näkivät, että hän oli enkeli.

Loppu.
Tuuli, 4 vuotta

Pikku Prinsessa
Eräänä päivänä kaunis prinsessa lähti kävelylle kau-
niiseen maahan, jossa oli taivas tosi värikäs. Siellä oli 
kaksiväriset pilvet ja paljon tummia, mustia, kauniita 
prinsessalintuja.  Ja siellä kasvoi kauniita kukkia ja 
niiden terälehdet olivat aina sydämenmuotoiset. Ne 
hohtivat punaisina, sinisinä ja vihreinä.  Ja tyttö iloitsi 
olla siellä.
 
Kerran hän näki siellä kauniin linnan ja päätti sinne 
mennä käymään.  Hänet kruunattiin sen maan kunin-
gattareksi.  Sitten hän asusteli mukavasti ja tosi ki-
vasti siellä kauniissa linnassaan kamarineitoineen ja 
palvelijoineen, kokkeineen ja tiskaajineen.  Siellä hän 
asusteli.

Hän oli puutarhakuningatar. Hän hoiteli puutarhaa. 
Hän rakasti ruusun terälehtiä, ruusuja, kauniita elo-
pinkukkia ja kauniita sinervankerhoja.  Ja siellä hän 
asusteli tosi mukavasti ja hänellä oli tosi mukavaa.

Sen pituinen se.
Lumia, 7 vuotta

Pete, 10 v

Lumia, 7 v

Luna, 1 v

Tuuli, 4 v
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