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Näytä Muokkaa Hierarkia Versiot

Kasvimaakokemuksia ja
mullantuoksuisia muistoja

Kesällä 2021 SKS puhutteli viherpeukaloita ja keräsi muistitietoa
perinne- ja hyötykasveista. Keruu järjestettiin yhteistyössä
Hyötykasviyhdistyksen kanssa ja siihen otti osaa 49 vastaajaa.

Erilaiset kasvit ovat olleet ihmiselle ikiaikainen kiehdonnan kohde. Ne tuovat lämmön, ruokaa ja

kodin, unohtamatta niiden kulttuurista merkitystä, tai terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä

vaikutuksia. Kasveihin liitetään myös paljon muistoja. Oli kyse sitten yksittäisestä kokemuksesta

tai siitä että pitkäaikainen toiminta on luonut pysyvän siteen ihmismieleen, ovat kasvit ja

kasvimaat monien muistojen kohteina merkityksellisiä.
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"Oli ikimuistettavaa, kun tarjoilin pikkupojalleni punaposkisen tomaatin suoraan taimesta."

Joillekin kasvit ovat työ, toisille taas harrastus. Kaikkia kuitenkin tuntuu yhdistävän kiinnostus

aihetta kohtaan, kokeilunhalu ja jatkuvasta oppimisesta riemuitseminen. Uutuudenviehätyksen

vastapainoksi erilaiset perinnekasvit ovat säilyttäneet arvonsa ihmisten sydämissä. Muistot

vanhoista kasveista vievät lapsuudenkotien ja mummoloiden pihojen lisäksi myös

salakuljetusseikkailuille.

"Kotoa otetusta siemenestä kasvaneella pionilla on minulle enemmän merkitystä juuri sen

vuoksi, kun sen alkujuuret on peräisin lapsuuden kotipaikalta."

"Rakastan harjaneilikkaa, isoäidilläni oli niitä. Edesmenneen äitini pihasta olen siirtänyt palstalle

juhannusruusun, kulleron ja lehtosinilatvan."

"Omenapuut kuuluivat lapsuuteeni. Ne eivät olleet vain omenapuita, mitkä tuottivat omenia.

Niissä on säilöttynä menneisyys, nykyisyys ja myös tulevaisuus."

Vaikka kasvit vaativat hoivaa ja keskittymistä, on usein niin, että harrastuksessa jopa kasveja

tärkeämpää on yhteisöllisyys. Siirtolapuutarhat ja aarimaat ovat mahdollistaneet kylähengen

syntymistä kaupunkiympäristöihin ja luoneet ilahduttavaa kulttuuria harrastuksen ympärille.

Harrastusporukan kesken saatetaan skoolata vaikka vappuna – omista hedelmistä tai marjoista

tehdyllä viinillä.

"Vaikka palsta-alueessa viehättää rauha ja luonnonläheisyys, myös sillä on merkitystä, että siellä

tapaa ihmisiä. Korona-aikaan palstan merkitys kasvoi."

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjesti yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen kanssa Tuoksua

mintun ja ruusun -muistitietokeruun 1.4.–30.9.2021. Vastaukset on arkistoitu SKS:n arkistoon.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita. Vastaajien kesken on arvottu

kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, arkisto@finlit.fi
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