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Puut ja metsät ovat aina olleet minulle tärkeitä. Näen yksittäiset puut
yksilöllisinä, lähes persoonallisina, elävinä olentoina. Niiden runkojen muoto ja
pitkälle kurottuva oksat kiehtovat minua. Suhteeni puihin ja metsään rakentui
vankaksi lapsuudessa. Asuin betonilähiössä, mutta talomme vieressä kasvoi
metsää. Metsä oli paikka, jossa nautin leikin vapaudesta ja aistihavainnoista.
Siellä sain kosketuksen luontoon, vaikka asuinkin kaupungissa. Metsässä saattoi
puikkelehtia pitkin kiemurtelevia polkuja ja hyppelehtiä kivien yli, kosketella
pehmeää sammalta ja karkeaa kaarnaa puiden rungoilla. Metsä oli paikka, jossa
saattoi kuulla linnunlaulua ja puron lorinaa. Metsä oli paikka, jossa saattoi kokea
monenlaisia aistielämyksiä.
Metsässä puut ovat joukossa toistensa kanssa, vaikka kasvavatkin kukin
tahollaan yksilöllisesti omaan muotoonsa. Toisten puiden läheisyys vaikuttaa
metsän puiden kasvuun. Olosuhteet ja kasvupaikka vaikuttavat puiden ravinnonja valon saantiin. Puut tavoittelevat ravintoa maasta ja valoa taivaalta. Kukin puu
tekee parhaansa kasvaakseen vankaksi yksilöksi. Metsässä puut luovat
ympärilleen tiloja ja tunnelmia, jonka myös metsässä liikkuva ihminen voi aistia.
Kasvaessaan pihoissa tai puistoissa, yksittäiset puut erottuvat ympäröivästä
tilasta paremmin yksilöinä kuin metsän puut. Puut voivat tuoda tilaan visuaalista
mielenkiintoa, dramatiikkaa, näköesteen, tunnelmallisuutta, väriä. Vanhat puut
henkivät ajallisuutta ja paikan historiallisuutta. Yksittäinen puu ei ehkä luo tilaa
yhtä vahvasti kuin metsä, mutta voi ottaa tilaa haltuunsa ja hallita sitä. Yksittäinen
puu voi luoda paikan hengen.
Eräästä yksittäisestä puusta on muodostunut minulle varsin
merkityksellinen. Se kasvaa sukumme vanhan pirtin vieressä ja välittää sukumme
tarinoita. Olen kuullut lukuisia kertomuksia, joihin sukupuumme liittyy tavalla tai
toisella. Puu on muodostunut lähes yhtä tärkeäksi paikan luojaksi kuin vieressä
seisova, lähes satavuotinen, pirtti. Ollakseen itsestään paikalle kasvanut yksilö,
tuo puu on saanut ison merkityksen sukumme historiassa. Aion nyt tutkia tuota
puuta havainnoimalla sitä ja lisätä siten sukutarinaan oman osani.
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• Historian havinaa

Puilla on aina ollut suuri merkitys ihmisille. Puut ovat olleet ihmisille
tärkeitä niin uskomusperinteessä kuin erilaisten puista saatavien hyödykkeidenkin
muodossa. Keräilytaloudessa ihmiset etsiytyivät puiden luo ja keräsivät niistä
erilaisia hyödykkeitä. Kun ihmiset asettuivat paikoilleen asumaan tilanne muuttui.
Yhä uusia puulajeja tuotiin vähitellen kulttuurin piiriin. Ajan myötä virinneen
viljelyn myötä puulajit, jotka syystä tai toisesta olivat erityisen arvokkaita,
vakiintuivat ihmisen lähimpään elinympäristöön. (Hagman 2008, 9.)
Eri puolilta maailmaa tunnetaan tarinoita, joissa suuri, erityisen merkittävä
ja voimallinen puu liittyy maailman, ihmisen ja järjestyksen luomiseen. Näistä
puista käytetään nimeä maailmanpuu tai elämänpuu. (Kovalainen ja Seppo 2006,
20.)
Esivanhempiemme elämässä puilla on siis ollut merkittävä rooli ja lähes
jokaisella talolla on ollut erityinen kunnioitettu uhripuu palveltavanaan. Uhripuun
istutti tai valitsi talon ensimmäinen asukas ja puun tuli olla isäntäänsä nuorempi.
Puu siirtyi aina sukupolvelta toiselle ja kantoi mukanaan suvun kunnioitusta.
(Kovalainen ja Seppo 2006, 116.)
Meidän sukumme puu on valittu jäämään paikoilleen silloin kun pirtti
rakennettiin. Kertoman mukaan puu vahingoittui rakennusurakassa ja on siksi
kasvanut kääntyneeksi ja monihaaraiseksi. Edesmenneiden sukulaisteni kertoman
mukaan puu ennusti tulevaa ja puun oksien tippuminen ennusti jonkun suvun
jäsenen kuolemaa.
Kuten maailmanpuu, myös uhripuu toimii välittäjänä ihmisten ja jumalien
sekä elävien ja kuolleitten välillä (Kovalainen ja Seppo 2006, 110). Puilla ja
ihmisillä oli kohtalonyhteys; se mitä tapahtui puulle, tapahtui pian myös ihmiselle
(Kovalainen ja Seppo, 2006,124). Pitämyspuun oksan katkeaminen oli kuoleman
enne ja puun kaatuminen ennusti talon häviötä (Pulkkinen 2014,133).
Muuttopuu oli esivanhemmille omistettu puu (pois muuttaneiden puu). Sen
tuli olla kuusinen ja kaadettu pihan pohjoisen puolelta. Muuttopuu oli aivan sileä
sen päähän usein veistettyä nuppia lukuunottamatta. Siihen ei saanut lyödä nauloja
eikä ripustaa vaatteita. Se oli "poismuuttaneiden" oma ja näiden väline merkkien
antamiseksi elävien suuntaan. (Pulkkinen 2014, 201.)
Kristinuskon leviämisen myötä puiden palvonta sekä kansanperinteen
mukainen kunnioitus puita kohtaan muuttui epätoivotuksi ja pyhien puiden
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vastainen taistelu alkoi. Länsisuomalaiset taipuivat kristinuskon edessä, mutta
savolaiset pitivät kiinni vanhoista tavoistaan eivätkä piitanneet määräyksistä.
Pyhiä puita ei haluttu kaataa, koska uskottiin, että siitä seurasi ikävyyksiä. Puuhun
kajoava uhmasi kohtaloaan; rikos puuta kohtaan oli rikos samalla myös sukua
kohtaan. (Kovalainen ja Seppo 2006, 134.)
Pikkuhiljaa perinteet muuttuivat ja talojen pitämyspuut ovat jääneet
unohdettuina vanhoille paikoilleen. Pihapiiriä ehkä muokataan, mutta vanhaa
sukupuuta ei kuitenkaan tohdita kaataa. Usein talojen pitämyspuut ovatkin jääneet
yksinäisinä törröttämään hakatulle piha-alueelle. Puu edustaa menneiden polvien
tapoja ja uskomuksia, eikä sitä tohdita kaataa, vaikka uhraaminen onkin jo
vuosikymmeniä sitten loppunut. (Pulkkinen 2014,132.)
Sukuni pitämyspuu on saanut olla rauhassa omalla paikallaan jo lähes sata
vuotta ja sitä kunnioitetaan edelleen suvun jäsenenä. Jokunen vuosi sitten
kaadoimme tontilta muutamia puita. Tuota nimenomaista puuta ei olisi missään
nimessä voinut kaataa. Se edustaa edelleen tarinoita ja muistoja paikasta ja
sukumme jäsenistä. Suuri osa sukuni vanhasta polvesta, pirtissä asuneista lapsista,
on jo muuttanut pois rajan taa. He eivät enää ole tarinoita kertomassa. Puu pitää
olemuksellaan sisällään muistoja menneistä vuosista ja eletyistä elämistä. Se
lohduttaa, kun ikävä vainajia kohtaan käy suureksi. Se muistuttaa, että me ihmiset
olemme täällä vain hetken, puut paljon pidempään. Pihapuumme ei virallisesti ole
muuttopuu, mutta muistuttaa olemuksellaan menneistä sukupolvista.
Minun sukuni pihapuu toimii muistuttajana geeniperimästä, tarinoihin
linkittyvästä perinnetiedosta ja vanhoista tavoista. Vanhalla olemuksellaan se
kertoo siitä, että asiat muuttuvat vaikkakin tuolla maalaispitäjässä hitaammin kun
kaupungissa. Maalaistalon pihapiirin puu on saanut olla rauhassa sata vuotta,
koska puuta on kunnioitettu suvun pyhänä puuna, mutta myös siksi, ettei se ole
ollut tiehankkeiden tai muiden uudistussuunnitelmien tiellä. Kaupungin isot puut
kaatuvat usein jo ennen vanhuuttaan erilaisten rakennushankkeiden tieltä. Vain
puistojen vanhat puut saavat ehkä pysyä rauhassa omilla sijoillaan.
Kaupunkien puistoissa kasvavatkin monien puulajien suurimmat ja
paksurunkoisimmat yksilöt. Sata vuotta ei ole puun iässä paljon, mutta kaupunki
on siinä ajassa ehtinyt kokea suuriakin historiallisia mullistuksia. Vanhat puut
edustavat usein ainoaa sidettä menneeseen aikaan, sillä nykyaikaisissa
kaupungeissa vanhat talot ovat aika harvinaisia. (Tolvanen, 2002, 23-24.)
Valitettavasti suurten puiden määrä on kuitenkin vähentynyt ympäri
maailmaa. Suurilla puilla on silti suuri merkitys sekä metsä- ja maatalouteen että
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kaupunkialueiden ekosysteemeihin maailmanlaajuisesti. Ne sitovat itseensä
hiilidioksidia, tarjoavat elinympäristön lukuisille eliöille ja kierrättävät ravinteita.
Suurten puiden kasvaminen vie aikaa kymmeniä, ellei satoja vuosia, joten
menetettyjen puiden tilalle ei nopeasti kasva vaikutuksiltaan yhtä suuria uusia
yksilöitä. Ihmisten toimet aiheuttavat isojen puiden kuolemia; toistuvat hakkuut,
tulipalot, laidunmaat sekä vieraslajien vaikutus vähentävät isojen puiden
kasvumahdollisuuksia. Vanhat puut vaativat ympäristöltään pysyvyyttä ja
muuttumattomuutta. Tällaisia ympäristöjä on nykyään enää harvassa.
(Lindenmayer ym 2012.)
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• Metsää puilta

Monille suomalaisille metsä on paikka, jossa voi hiljentyä, hidastaa tahtia,
rauhoittua ja ladata voimia. Metsä on myös itselleni paikka henkisten
voimavarojen palauttamiselle.
Metsällä on ihmisille yhä samanlainen myyttinen vetovoima kuin
muinaisessa uskomusperinteessä. Se on erämaata, jonka muinainen suomalainen
koki vahvasti tuonpuoleiseksi ja jonne mennessä ylitettiin pyhä. (Pulkkinen 2014,
353.)
Varhaiskantaisissa yhteisöissä ihmisellä oli halu elää pyhässä tai hyvin
lähellä pyhiä esineitä. Pyhä tarkoitti samaa kuin voima ja perimmäinen
todellisuus. Pyhä voima tarkoitti todellisuutta, ikuisuutta ja vaikuttavuutta. (Eliade
2003, 35.)
Eläimet ja kasvit olivat eläviä olentoja ja niitä kunnioitettiin pyhinä.
Nykyään ei kuitenkaan enää haluta elää pyhässä; korkeintaan pyhässä
markkinataloudessa. Talouden näkökulmasta metsän puut ovat materiaalia
erilaisten hyödykkeiden varalle. Paperin raaka-ainetta tai rakennustarvikkeiden
materiaalia. Hyödykettä ihmisten tarpeille.
Näiden tarpeiden vuoksi on vuosikymmenten varrella toteutettu erilaisia
kaikenkattavia metsänhoidollisia toimenpiteitä. Metsää on kohdeltu plantaasina,
joissa on viljelty mahdollisimman paljon puuta mahdollisimman nopeasti; maa on
muokattu, puut istutettu, maa lannoitettu, tuholaiset torjuttu, puusto harvennettu ja
lopuksi sato korjattu (Kovalainen ja Seppo 2009, 101).
Avohakkuut vakiintuivat metsän hoitokäytännöksi viisikymmentäluvulla.
Kuusikoita ja sekametsiä hakattiin paljaiksi, koska haluttiin kasvattaa mäntyä.
Koivut, haavat ja teollisuudelle kelpaamattomat männyt kaadettiin maahan
lahoamaan tarpeettomina. Vanhat metsät määriteltiin yli-ikäisiksi ja vajaatuottoisiksi ja hakattiin pois tieltä. Avohakkuut vakiintuivat ainoaksi
puunkorjuutavaksi. (Kovalainen ja Seppo 2009,106.)
Istuttamalla suorarivisiä yhden lajityypin plantaaseja, metsä muuttuu
monotoniseksi puuviljelmäksi ja avohakkuun tuloksena maisema muuttuu lopulta
surkeaksi ryteiköksi. Ryteiköksi muuttui mökkipihani viereinen metsikkökin
muutama vuosi sitten kun aikaisin aamulla heräsin metsätyökoneiden ulinaan.
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Pitkiä puita kaatui toinen toisensa perään ja tilalle tuli epäsiisti aukio, josta törrötti
muutama hassu puun ranka. Maisema ja tila muuttui silmänräpäyksessä. Tuo pieni
metsäalue oli sekä kantanut mukanaan muistoja lapsuudestani että tuonut
mökkipihalleni fyysistä suojaa. Koin tuolla hetkellä kauhun ja epätoivon hetkiä.
Raivo repi sisintäni kun itselleni tärkeää sielunmaisemaa revittiin kappaleiksi.
Lamaannus ja masennus valtasivat sisimpäni alkureaktion jälkeen.
Myöhemmin luin, että olin saanut omakohtaisen kokemuksen solastalgian
tunteesta. Solastalgia on autralialaisen filosofi tutkija Glenn Albrechtin luoma
termi ja kuvaa kipua tai sairauden kaltaista tilaa, joka ilmenee silloin kun
kotipaikalle tehdään fyysistä pahoinpitelyä. Solastalgia on eletty kokemus;
menetyksen tunnetta, eräänlaista koti-ikävää kotona ollessa. Mikä tahansa
tapahtuma, oli se sitten luonnonkatastrofin tai ihmisen toiminnan aiheuttama
muutos, jossa paikan henki muuttuu, voi aiheuttaa solastalgiaa (Albrecht 2007).
Kun muistojeni lähimetsikkö oli tuhottu, kääntyi huomioni yhä enemmän
ja enemmän pihapiiriin ja sen vanhoihin elementteihin. Pihapuusta tuli entistä
tärkeämpi muistojen haltija. Metsikköön liittyvien tarinoiden paikkoja ei enää
ollut, mutta pihapuu seisoo edelleen vankasti pirtin vieressä. Sen muistoa aion
edelleen vaalia ja samalla odotan kunnes avohakkuualueen peittävät pellon
viereen istutetut puuyksilöt.
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• Tutkimisen tapailua

Olen ajatellut tehdä kuvia puusta. Ikuistaa puu paperille sellaisena kuin se
tänä vuonna minulle näyttäytyy. Sellaisena kun sen koen ja hahmotan. Siten miten
kädessäni oleva piirustusväline yhdessä silmieni kanssa puun muodot tulkitsee.
Teen puusta kuvia, tulkintoja, muistoja. Tämä on minun tapani osallistua sukuni
tarinaan puun kautta. Välittää puun tarinaa eteenpäin ja pitää sukuni muistoja yllä,
tehdä puu kuvaksi.
Kuva puusta symbolisoi kosmosta, elämää, nuoruutta, kuolemattomuutta ja
viisautta. Kosmisen puun, kuten germaanisen mytologian Yggdrasil-saarnin
lisäksi uskontohistoria tuntee muiden muassa Mesopotamian elämänpuun, Vanhan
testamentin kuolemattomuuden puun ja viisauden puun sekä Mesopotamiassa,
Intiassa ja Iranissa tunnetun nuoruuden puun. (Eliade 2003, 170.)
Suomalaisessa perinteessä taas on viitteitä uskomukseen, että maailma on
perustettu suuren puun, ison tammen varaan. Tammi on kuitenkin kaadettava, ettei
se valtaisaksi kasvettuaan pimennä aurinkoa ja kuuta. Kaadettu tammi muodostaa
linnunradan, jonka voikin nähdä olevan kaadetun lehtipuun muotoinen.
(Pulkkinen 2014, 55.)
Kun puita ennen tutkittiin mytologian keinoin, tutkitaan puita nykypäivänä
tieteen keinoin. Dendrologia tutkii puuvartisia kasveja, puita ja pensaita. Sana
denrologia juontuu kreikan kielen sanasta dendron, joka tarkoittaa puuta ja sanasta
logos, joka tarkoittaa sanaa, oppia ja tietoa. Dendrologia on siis puuvartisten
kasvien, puiden ja pensaiden tuntemusta käsittelevä tieteen erikoishaara, jonka
tutkimuskohteena on ihmisen hyvinvoinnille merkittäviksi osoittautuneet lajit ja
niiden rodut ja muodot. (Hagman 2008, 7.)
Minun tutkimustapani on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Yritän ymmärtää
vanhoja uskomuksia ja uusia tutkimussuuntauksia sekä löytää oman kokemukseen
ja toimintaan perustuvan tutkimisen tapani. Katson, haistan, maistan ja
tunnustelen puuta. Siirrän havainnot paperille sekä viivojen että kirjainten
muodossa ja koetan siten tulkita puuta, sen muotoja, värejä ja olemusta.
Minun sukupuuni seisoo parin metrin päässä pirtistä. Siitä se kurkottaa
taivasta ja maata. Sen oksisto levittäytyy pitkälle ja kaartuu alas. Se hipoo
oksillaan tuvan seinää ja koputtelee tuulisena päivänä ikkunaan kärttäen huomiota.
Kun seison pirtin oven edessä katse taloon päin, näen puun noin viiden metrin
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päässä talon oikealla puolella. Vuosien saatossa se on saanut pituutta ja leveyttä,
on se myös tiputtanut kuivettuneita oksiaan ja saanut runkonsa pintaan jäkälää.
Vuosikymmeniä olen katsellut puuta, ihmetellyt sen kiertynyttä olemusta,
kuunnellut tarinoita sen kasvusta ja sen ympärillä tapahtuneista suvun tarinoista.
Tällä kertaa otan puun lähemmän tarkkailun kohteeksi. Tutkimusvälineinäni on
kynä ja paperi, molemmat puuraaka-aineesta valmistettuja. Irrotan puun
ympäristöstään. Tutkin sitä katseellani ja siirrän tulkinnan kynän avulla paperin
pinnalle.
Kuluva, vuoden 2015, kesä on kylmä. On kesäkuun loppu, kun aloitan
tutkielmani tekemisen ja joudun varustautumaan pihalle kuin olisin napajäätikölle
lähdössä. Ainakin melkein. Laitan päälleni useamman vaateparren ja
päällimmäiseksi tuulipuvun, päähäni pipon ja vielä hupunkin. Aurinkolasit joudun
myös laittamaan silmilleni, koska aurinko paistaa kirkkaasti ja häikäisee silmiäni
valkoiselta piirustuspaperilta.
Otan kaksi valkoista muovista puutarhatuolia, joista toisen asetan oikein
päin pihamaalle ja toisen nurinniskoin toisen tuolin eteen. Nurinpäin olevan tuolin
jalkojen väliin asetan ohuesta kovalevystä leikkaamani piirustusalustan. Oikein
päin olevaan tuoliin laitan istuinalustan takapuoleni pehmikkeeksi ja
lämmikkeeksi. Tuolin viereen maahan asetan pienen puisen laatikon nurinpäin
maata vasten. Se saa toimia piirustusvälineideni laskupaikkana. Tällainen on
työskentelytilani, tutkimuskammioni pihamaalla. Tarpeeksi kevytrakenteinen
paikasta toiseen siirrettäväksi ja kuitenkin kohtalaisen mukava päivittäisen
työskentelyn avuksi.
Olen rajannut työvälineeni paperiin ja lyijykyniin sekä graffitikynään. Nyt
en ole koloristi, olen mustavalkoisten eri sävyjen tutkija ja muotojen tulkitsija.
Vaikka ei puu kyllä mustavalkoinen ole, vaikka onkin koivu. Sen rungossa on
monia hienoja murretun vihreän, ruskean ja harmaan eri sävyjä. Niitä en nyt
kuitenkaan taltioi paperille, ainoastaan katson värejä silmilläni ja siirrän
vaikutelman lyijykynän harmaan sävyissä paperille.
Kierrän puuta ympäri. Vaihdan paikkaa päivittäin ja katson puuta eri
suunnista. Näen jokaisella kerralla uudenlaisen yksilön. Jostain suunnalta
katsottuna puu näyttää monihaaraiselta, lähes pensasmaiselta. Jostain toisesta
suunnasta katsottuna yksirunkoiselta järkäleeltä. Toisinaan istun aivan puun
lähellä, toisinaan pellolla kauempana. Tutkin puun pintaa läheltä ja oksien
muotoja kauempaa. Eri asiat näyttävät tärkeiltä riippuen mistä suunnasta kohdetta
tarkkailee. Läheltä katsoen puu näyttää jopa uhkaavalta mustine pakurikääpineen
14

ja lohjenneine kaarnoineen. Kauempaa katsottuna se näyttää yhtä aikaa
majesteettiselta sekä raihnaiselta. Majesteettiselta ison kokonsa vuoksi,
raihnaiselta kiertyvän runkonsa, pitkälle sojottavien oksiensa sekä lukuisten
vuosien saatossa katkenneiden oksantynkiensä vuoksi.
Katson puun muotoa ja sen monivivahteista rungon pintaa. Ison, alimman
pakurikäävän alapuolella rungossa on vaaleanruskeaa ja kun siitä kääntyy hieman
pirtin takana olevan pellon suuntaan näkyy rungossa vihertävää jäkälää. Runko on
halkeillut ja näyttää karhealta. Rungon pinnassa voisi vaikka hioa käteen tullutta
kovettumaa tai hoitaa kipeytynyttä selkäänsä painamalla selkänsä runkoa vasten ja
liikuttelemalla selkää niin, että akupunktiopisteet aktivoituisivat. Tai muuten vaan
kuhnuttaa kutiavia jäseniään, kuten näkee karhujen tekevän luontodokumenteissa.
Kierrän puun toiselle puolelle. Alhaalla rungossa näkyy vaaleanruskeita
läikkiä ja raitoja sekä lähes valkoinen pienehkö alue, jonka yläosassa on
painauma. Se näyttää siltä, kuin joku olisi painanut runkoon napin. Sellaisen
pienen pyöreän puisen napin, joita ennen vanhaan käytettiin takeissa ennen
kirkkaan väristen muovisten nappien aikakautta.
Täältä puolelta katsottuna puun runko muistuttaa neidon vartaloa. Tuossa
oikealla on lantion kaari ja hieman ylempänä vyötärö sekä siitä kohoava
kainalokuoppa ja käden paikka ulkonevan pakurikäävän kohdalla. Vasemmalla
rungossa kasvaa vaaleanvihreää jäkälää, joka jatkuu ensimmäisen oksanhankaan
asti. Oksa on samalla korkeudella kuin rungon toisella puolella oleva pakurikääpä
ja näyttää puuneidon toiselta kädeltä. Oksan ja pakurikääpäpahkaksi
muodostuneen oksantyngän välissä on tasaisempi alue vaaleanharmaita ja ruskeita läiskiä.
Kierrän vielä oikealle alimman oksan ali ja runko näyttää taas uuden puolen
itsestään. Alin oksa on lähes kauttaaltaan vihreän jäkälän peitossa. Oksan ja
rungon risteyskohdasta lähtee alas maata kohti runkoa pitkin valuva vaalean
punaruskea värialue, joka loppuu alempaan mustaan pakurikääpään. Ylempänä
rungossa oleva pakurikääpä näyttää täältä päin katsottuna ylimääräiseltä mustalta
ulokkeelta tai kenties naisen rinnalta, jos oikein mielikuvitusta venyttää.
Puuneidon pylly on tipahtanut lähelle maata ja selkä venynyt pitkäksi jäkäläisen
käden kurkottaessa kohti taivasta.
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Eräänä päivänä kiipeän vinttihuoneeseen ja asetan piirustusalustani sinne.
Katson puuta ikkunan läpi, ylempää kuin aiemmin. Olen lehvästön tasolla. Jos
avaisin ikkunan, voisin lähes koskettaa puun muhkuraista, jäkäläistä pintaa. Täältä
katsottuna näen puun oksien liikkeen. Ohuet oksat liikkuvat ilmavirran mukana.
Runko pysyy edelleen paikoillaan. Ei hievahdakkaan. Joskus tuulessa puun oksat
koskettavat seinää ja ikkunaa. Siitä syntyy rapisevaa ääntä. Nyt ei tuule kovaa ja
puun oksien liike on vain vaimeaa liplatusta ilmassa. Täältä käsin voi nähdä
lehtien vihreän värin, joka jää väkisinkin huomiotta puuta alhaalta maasta
tarkastellessa. Maasta käsin lehdet ovat kaukana ylhäällä tai sivuilla, täältä
yläikkunasta katsottuna oksia kasvavat lehdet ovat aivan lähellä. En silti piirrä
lehtiä. Tarkastelen ja taltioin vaan puun pintaa sekä muotoa ja oksantynkiä, jotka
ovat jääneet paikoilleen puun tiputtaessa oksia ajan saatossa.

Myöhemmin luen puiden rungoilla kasvavista sammalista ja jäkälistä sekä
pakurikäävästä. Pukurikääpä on tehnyt sukupuuhumme tummia ulokkeita. Osan
niistä olen leikannut tehojuoman raaka-aineeksi.
Pakurikääpä (Inotus obliquus) on lahottajasieni, jonka itiöemä kasvaa vasta
koivun kuoltua. Itiöemä on kanelinruskea kuoren ja rungon väliin kasvava kerros,
josta itiöt pääsevät leviämään kuoren irrottua rungosta. Sieni ja puu elävät
symbioosissa. (Tolvanen 2002, 46.)
Pakurikäävästä on tullut myyntimenestys. Kaupunkilaiset ostavat sitä
jauheena ja laittavat tehojuomiinsa helpottamaan stressaantuneen ja voipuneen
kehonsa olotiloja. Pakurikäävästä voi valmistaa teetä; 1 dl pieneksi revittyä
kääpää lisätään 4-5 desilitraan kuumaa vettä ja seosta liotetaan 1-2 vuorokautta
(Relve, 2002, 37). Liuosta voi laimentaa teeksi ja nautiskella terveydeksi.
Pakurikääpätee maistuu omasta mielestäni hieman koivunlehtiteeltä, mikä ei liene
ihme kun samasta puusta tuotteet ovat lähtöisin.
Pakurikäävän lisäksi puun rungon pinnassa näkyy jäkälää. Puissa kasvavat
käävät ja sienet pääsevät puuhun runkoon tulevista kolhuista ja haavoista
(Tolvanen, 2002, 40). Jäkälät kasvavat puiden rungoilla, mutta ovat herkkiä
ilmansaasteille; keltajäkälät ovat jäkälistä kestävimpiä ja suosivat
kulttuuriympäristöjä, kun taas viherlevät kasvavat puiden rungoilla ja niiden
varjoon jäävillä osilla (Tolvanen 2002, 54, 57).
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Jatkan jälleen puuni havainnointia ja tallentamista. Puun runko on
muhkurainen ja jäkälän peitossa, monin paikoin kaarna on repeytynyt rungon
pinnalta muodostaen erimuotoisia kuvioita. Ainoastaan ohuen ohuet oksat ovat
tummia ja jäkälättömiä. Niistä kasvaa lehtiä, mutta en piirrä niitä. Jätän lehdet
huomiotta ja tallennan vain oksien muodot ja kaarnan eri tummuuden asteet.
Piirrosjälkeni muodostuu paikoin graafiseksi kun yksinkertaistan rungon pinnan
rakennetta. Huomioin rungon halkeamat, pitkittäiset linjat, jotka kiertyvät rungon
mukaan. Taltioin kolot ja oksantyngät. Väritän lyijykynällä paperiin erisavyisiä
alueita. Piirrän kaarevia viivoja vierekkäin yrittäen saada puun kuvan
kaareutumaan paperilla. Pullea puu tasaiselle paperille kuvattuna. Kiertyvä,
kolmiulotteinen puunrunko kaksiulotteiselle pinnalle taltioituna.
Runko on kuin puun vartalo ja oksat sen raajoja. Oma selkärankani on
kiertynyt itsensä ympäri kuin puun runko. Mietin, tunteeko puu kipua runkonsa
kiemuraisuuden vuoksi tai pudonneiden oksiensa takia. Ihmisen rangan
kääntyminen useimmiten aiheuttaa kipua, samoin jäsenten menettäminen.
Haamusärkyä menetettyihin raajoihin ja hermosärkyä kuluneiden nikamien väliin.
Mitenköhän puu kokee menetetyt oksansa ja kiertyneen runkonsa? Entä
piiskaavan tuulen ja sateen ja muut ympäröivät luonnon ilmiöt? Mahtaako sillä
olla tuntemuksia? Ihminen kokee ympäröivän maailman itsessään, kehossa ja
mielessä. Ihminen voi kuitenkin vaihtaa paikkaa, puun täytyy pysyä paikoillaan.
Ottaa vastaan mitä tuleman pitää ja seisoa järkähtämättä sijoillaan. Puu kestää
minkä kestää ja kun ei enää kestä niin kuolee pystyyn. Jonakin päivänä kaatuu.
Makaa hiljaa paikoillaan ja vähitellen maatuu maaksi. Elämän kiertokulku jatkuu.
Istun yhä penkilläni ja piirrän puuta. Kehoni on huonossa asennossa,
kenottaa eteenpäin kallistuneena kädet pitkällä paperiin kurottaen. Niskani
kipeytyy ja selkääni särkee. En malta lopettaa ihan vielä, jättää tekelettä kesken.
Piirrän piirustuksen loppuun vaikka kehoni kustannuksella. Kehoni tarvinnee
loppupäivän lepoa ja ehkä muitakin hoitotoimenpiteitä toipuakseen pitkittyvästä
piinasta. Lyhytaikaista helpotusta keholle voi olla luvassa saunan, viinan ja tervan
muodossa, mutta pitkäaikaiseksi avuksi niistä ei ole. Monenlaisia hoidollisia
toimenpiteitä voidaan ihmiskeholle tehdä, lääketieteen mahdollistamissa rajoissa
siis. Jotkut niistä auttavat, toiset eivät. Lääketiede hoitaa oireita, mutta ihmisyksilö
kokee kivun yksilöllisesti.
Puita hoidetaan erilaisin metodein kuin ihmiskehoa. Puita ei useinkaan
pidetä hoitoa tarvitsevina yksilöinä, paitsi ehkä joissain istutetuissa kaupungin
puistoissa tai yksityispihoissa. Jos puu on ihmisen istuttama, juuri tiettyyn
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paikkaan suunnitteleman visuaalisen kokonaisuuden osa, voi puukin päätyä
sairastuttuaan hoidollisten toimenpiteiden kohteeksi. Arboristi saapuu tekemään
analyysin ja suunnitelman puun parantamiseksi tai mahdollisesti kaatamiseksi.
Puu saa siten hoitoa ja jatkaa elämäänsä tai päätyy materiaalina osaksi luonnon
kiertokulkua.
Tutkielmani lähestyy loppuaan. Olen käyttänyt kehoani puun tallentamiseen
viivojen muodossa kynällä paperilla ja tiedon tallentamiseen kirjainten muodossa
tietokoneella näyttöpäätteelle. Olen käyttänyt aistejani tunnelmien ja kokemusten
havainnollistamiseen. Puu jää sijoilleen mökkipihalle kun minä lähden kohti
kaupunkikotia. Toivon kohtaavani puun jälleen ensi keväänä. Ehkä vielä
muhkuraisempana ja raihnaisempana, mutta minulle silti yhtä rakkaana.

"Kelvottoman työn tai seuran vaurioittamat ruumis ja sielu tervehtyvät luonnossa
ennalleen."
Ralph Waldo Emerson
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