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Kestävää 
kauneutta

Sampo Terho
POLIITIKKO, 36
Sampon vai Sammon? ”Sampon.”
Mitä kätkeytyy Terhon kovan kuoren sisälle? 
”Versoava isänmaan aate.”
Asut Helsingin Puu-Vallilassa, onko kotonasi 
tammea? ”On, hyvin vanhaa.”
Millaiseen maaperään Terho juurtuu parhai-
ten? ”Suomalaiseen, oli se sitten hietamaata tai 
moreenia.”
Ketkä saavat poimia Suomessa tammen-
terhoja? ”Kaikki jotka niitä löytävät. Kannustan 
etsimään.”
Mikä on käyttökelpoisinta hätäravintoa 
Suomen metsissä? ”Nokkonen ja pettu. Ja 
voihan sitä paahtaa terhojakin.”

LIsäTIeTOja
Europarlamentaarikko, Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja  

Sampo Terho (ps) oli ehdolla myös 25.5. pidetyissä eurovaaleissa.

Muotoilija Lincoln Kayi-
wa, 34, arvostaa puuta, 
koska se on ekologinen 
ja helposti työstettävä 
materiaali. Mutta pelkkä 
mate riaali ei riitä. Tuot-

teen pitää olla kestävällä tavalla valmistet-
tu, kaunis katsella ja palvella koko ihmis-
iän. Silloin se kelpaa keräilijälle ja siirtyy 
perintönä eteenpäin. 

Kayiwa valmistui taiteen maisteriksi 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulusta vuonna 2007. Sitä ennen 
hänen opinahjonsa oli Lontoon Central 
Saint Martins College of Arts and Design.

Suomeen Kayiwan houkutteli Aallon 
muotoiluopetuksen hyvä maine, ja perus-
tettuaan perheen hän asettui pysyvästi 
Helsinkiin.

Muotoilustudiossaan Lincoln Kayiwa 
suunnittelee puisia huonekaluja sekä si-
sustustuotteita metallista ja keramiikasta, 
jatkossa myös lasista ja 3D-tulostetusta 
muovista. 

Tuotteissa näkyvät Kayiwan mukaan sekä 
hänen synnyinmaansa Ugandan käsityöpe-
rinne että kahdentoista Suomessa vietetyn 
vuoden aikana tarttuneet pohjoismainen 
yksinkertaisuus ja funktionaalisuus.

Nzela-pöytä sai nimensä Lincoln Kayi-
wan isoäidin Angelan mukaan.

”Lapsuudessani koko suku kokoontui 
juhlapyhinä isoäidin luokse.” 

Myös Nzela-pöytien ympärille mahtuu 
tarvittaessa paljon väkeä, sillä 148 x 148 
cm:n kokoisia pöytiä voi laittaa peräkkäin. 
Kukin pöytä kootaan kolmesta osasta ilman 
ruuveja. Nzela sopii paitsi ruokapöydäksi 
myös toimiston tai edustustilan väriläikäksi.

Tukevaa, 85 kiloa painavaa pöytää valmis-
taa vantaalainen Viisax Oy. Pöydän vähit-
täismyyntihinta on viisinumeroinen.

”Laatu on hintaa tärkeämpi”, Kayiwa sanoo. 
Korkeaan hintaan vaikuttaa laadukkaan työn 
lisäksi se, että valmistus ei ole sarjatuotantoa.

”Työ ei ole Suomessa halpaa.”

MeTsänIMIseT

MITä, MIssä?

  Nakataas 
löylyä 
lissää. 

LIsäTIeTOja
pisla.fi

LIsäTIeTOja
kayiwa.fi | viisax.fi

Kotimaiset Pisla Earth -löylykiulu 
ja -kauha ovat muotoilija Kirsi 
svärdin suunnittelemia. Kahvat 
ovat koivuvaneria ja metalliosat 
alumiinia, kauha 29 e ja kiulu 55 e.

Koonneet Anu SuSi ja MAri ikonen

50 litran säkki 
GreenCare 
Puunkuorikatetta 
maksaa noin 6 e.
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Ella Räty ja 
Hanna Marttinen: 
Suomalainen 
metsäpuutarha 
(WSOY 2014)

KIrja-
aarre

Metsäpuutarhasta 
tulevat mieleen alp-
piruusut, mutta kirjan 
esittelemät metsä-
puutarhat ovat paljon 
monimuotoisempia. 

On oiva ajatus ot-
taa huomioon valmis 
maasto, metsätyyppi ja 
paikan oma kasvillisuus 
ja edetä siitä. Lehdon 
ja kuivan kankaan 

metsäpuu tarhat ovat 
hyvin erilaisia mutta 
omilla tavoillaan ihas-
tuttavia. Haitallisista 
vieras lajeista varoitel-
laan aiheellisesti.

Lähetä luontokuvasi (sähköisenä koko vähintään 1 Mt) sekä kuvan ottamiseen 
liittyvä tarina osoitteeseen luontokuva@aarrelehti.fi tai postitse Aarre toimitus, 
PL 440, 00101 Helsinki, kuoreen tunnus Luontokuva. Emme palauta kuvia. 
Maksamme julkaistusta kuvasta 50 euron palkkion.

SANNA HYVÖNEN

LuKIjan LuOnTOKuvaarjen aPuna

K
esäkuun luonto
kuvan ”Kukka 
ja kokko” lähetti 
sanna Hyvö-

nen Porvoosta. ”Kuva on 
otettu muutama vuosi 
sitten mökillämme Rauta
lammilla. Juhannuskokon 
vieressä ollut koiranputki 
sai kokosta hienon taustan 
kuvaan.” Hyvönen kertoo 
harrastavansa valokuvaus
ta ja pitävänsä erityisesti 
luontokuvauksesta. 
”Luonnosta voi ammentaa 
kauneutta aina vain.”

avuksi puutarhanhoitoon
Kotimaisen Berner Oy:n Green-
Care Puunkuorikate sisältää 
männynkuorta.

”Tuote pakataan sopimus-
pakkaajallamme Saarijärvellä. 
Siihen käytetty männyn kaarna 
tulee sahoilta, jotka jalostavat 
mäntytukkeja. Niiden kaarna 
sopii meille laadultaan ja sisäl-
tää huomattavasti vähemmän 
puuainesta kuin pienemmästä 
puusta tehty kuorikate”, kertoo 
Berner Oy:n tuotepäällikkö 
Arja Laivonen.

Puuperäiset katteet ehkäise-
vät rikkakasvien kasvua, tasaa-
vat maan kosteutta, suojaavat 
kuivumiselta ja estävät maan-
pinnan liettymistä.

”GreenCare Puunkuorikate 
on käsittelemätöntä männyn-
kuorta, joten sitä voi huoletta 
laittaa myös syötävien kasvien 
alustoille”, Laivonen sanoo.

Säkillisen riittävyys riippuu 
katteen paksuudesta. Kolmen 
sentin katekerrokseen riittää 
50 litran säkistä kahdelle neliö-
metrille.

Osaltaan GreenCare-tuote-
sarja vastaa suomalaisten yhä 
edelleen kasvavaan puutarha-
innostukseen.

”Puutarhanhoidon suosio 
liittyy myös lähiruoan nousuun. 
Puutarhassa näkee konkreet-
tisesti, mitä on saanut aikaan. 
Kasvun ihme on aina yhtä hie-
noa. Ne, joilla ei ole maatilkkua, 
kasvattavat parvekkeella tai 
keittiön ikkunalla. Aina löytyy 
mahdollisuuksia, jos on intoa!”

LIsäTIeTOja
greencare.fi

Hapatuk-
sesta 
odotetaan 
globaalia 
ruoka-
trendiä.

Ähtäriläinen 
villiyrttiasiantuntija  

Ossi Kakko 
(Maalla 4/2014)

Nokkonen 
vei monilta 
naisilta 
suklaan-
syönnin 
himon.

Puolankalainen  
nokkosenviljelijä  

Matti Veijola  
(Kantri toukokuu 2014)

Metsuri 
radiossa
Radiodokumentti 
Kysytty mies (50 
min) seuraa kaavi-
laista metsuria Kari 
Räsästä. Yle Radio 1 
29.5. klo 22.05, uu-
sinta 31.5. klo 14.00, 
lisäksi Yle Aree-
nassa.
mediawallius.fi

Eräilyä
Kansainväliset 
Erämessut 5.–8.6. 
Riihimäen Urheilu-
puistossa sekä pie-
nimuotoiset Kolin 
erämessut 13.–15.6. 
Merilänrannan lei-
rintäalueella.
eramessut.fi
 kolineramessut.com
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KAYIWA

”Pyrin suunnitte-
lemaan tuotteita, 
jotka ovat kauniita 
ja toimivia”, sanoo 
Lincoln Kayiwa.

Koivuvanerisen Nzela-
pöydän, 11 808 e, kään-
nettävän pöytälevyn 
(kolme värivaihtoehtoa) 
toinen puoli on valkoinen.

PISLA


