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H: Mä oon sitä miettinyt että kuitenkin sitten taas tämmönen ympäristötoiminta ja luontoharrastus 

on kuitenkin aika lähellä toisiaan, vaikka on se näkökulmaero, ja sit ympäristöpuolella on hirveesti, 

tai suurin osa on naisii. Mut et... voiskohan aatella että siinä tapahtuis jossain vaiheessa semmosta 

siirtymistä luotopuolelle, että näistä ympäristöaktiiveista vois kasvaa luotoharrastajia? 

 

V: Jaa-a. Jotain siirtymiä on tapahtunutkin, mutta.. tuntuu että se on ehkä vähän niinkun toisin päin 

sitten. Että on niinkun ensin vaan luontoharrastaja, ja sitten niinkun ryhtyy ympäristöaktiiviksi kun 

huolestuu niinkun siitä mitä sille harrastuskentälle, vähän niinkun harrastuksen kohteelle on 

tapahtumassa. 

 

H: (jotain mutinaa) Voiks sää kertoa sun luontoharrastuksesta, miten susta tuli luontoihminen? 

 

V: Jaa-a. No, kyllä se nyt lähti varmaan jo siitä, kun olin hyvin pieni ja asuttiin lähellä metsää ja 

siellä sitten tuli aika paljon liikuttua ja leikittyä ja se nyt ei vielä ollut semmosta 

luontoharrastamista, vaan nyt tykkäs olla siellä ja niinkun, katseli, ja tämmöstä sadunomaista 

tunnelmaa haki sieltä ja semmosta koivut ja puut kesä (?Rudolf Koivu), mitkä tapahtu metsissä. 

Sitten vähitellen kun alko kulkea laajemmin niin alko näkemään sitä tuhoa ja sellasta, ja sitten että 

mitäs tämä nyt on, missä ne Grimmin veljesten kuvailemat mustat metsät ja puut on. Että siinä tuli 

sitten jo aika pian se luonnonsuojeluaspekti mukaan. Siinähän vaiheessa mä en vielä niin kauheesti 

harrastanut mitään lajeja, se tuli oikeestaan sitten sitä kautta että halus niinkun jotenkin omaan 

elämäänsä saada semmosta omavaraisuutta tai muuten kiinnostu noista kaikista luonnonkasveista, 

niitten hyötykäytöstä, ja siitä että miten niinkun vaikka suuren osan ravinnostaan voi kerätä 

luonnosta niin siinä sitten alko opetella tunnistaa kasveja, tai yleensä (?). Sitten se kiinnostus vaan 

laajeni ja aloin kiinnostua myös semmosista mitä ei voi syödä. (nauraa) Siinähän se, lähinnä mulla 

on noi kasvit ja sienet ollu alunperin, ja sitten kaikki muukin kiinnostaa, mutta tuntuu että linnut on 

hyvin hankala ryhmä, kun ne lentää usein kaukana ja lentää nopeesti pois ja niitten tunnistaminen 

tuntuu jotenkin vaan niin vaikeelta, että linnun ääniäkin, niitä kun lähtee yksinään opetteleen niin 

tuntuu ihan mahdottomalta. Mutta sitten luontokartotuskurssin myötä sitten kun retkeiltiin yhdessä 

ja koko ajan joku sanoo mikä nyt on äänessä tuolla niin siinä sitten.. Kuitenkaan niistä linnuista ei 

koskaan oo tullut niin kiinnostavaa juttua itelle kuin jostain kasveista ja sienistä. Sammalet nyt ehkä 

olis semmonen, sammalet ja jäkälät, mitä niinkun haluais oppia. Mutta sekin on vaikea kenttä, 

kestää kyllä. 

 

H: Se on varmaan semmonen että niihin perehtymiselle ois tarvetta kyllä, että niistä ei tietoa 

hirveesti oo? 

 

V: Joo. Se on sillä lailla että tosi monet sanoo että kyllähän kiinnostais kauheesti, mutta ei tuu vaan, 

kun on kirjallisuutta vähän ja harrastajia vähän, niin ei ole keltä kysyä. 

 


