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TEKSTI JA KUVAT Michael Godtfredsen

Ville Pirttilä:
“Seuran suunta on ollut oikea”
Joulupuuseura on kehittynyt oikeaan suuntaan, ja se on tapahtunut ihan
luonnollisesti ilman sanelua. Sitä mieltä on Ville Pirttilä, joka valmisteli seuran
perustamista ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana.

J

oulupuuseuran perustaminen 1991
oli monin tavoin silloisen Metsänjalostussäätiön kylvökokeilujen seu-

raus.
”Olin Metsänjalostussäätiössä Haapastensyrjässä töissä, ja me tehtiin kaikenlaisia kokeiluja ja hoitotoimenpiteitä,
kun työvoimaa oli silloin riittävästi”, Ville kertoo.
”Varastossa oli serbiankuusen siemeniä. Niitä kylvettiin ja kylvöt onnistuivat
hyvin. Noina aikoina Osuuspankin eläkekassa oli ostanut maatiloja Lopen seudulta, johon myös Haapastensyrjä kuuluu.

Me saatiin Osuuspankilta pellot säätiölle koekäytölle. 1960-luvulla istutettiin 10
hehtaaria serbiankuusen taimia. Kaikista ei ollut joulukuusia mutta tuhansia niitä tuli. Joulukuusimyyjät heräsivät samoihin aikoihin ja alkoivat kysyä sekä kuusia
että taimia.”
Ville muistaa, että perunanviljelijä
Pohjanmaalta, joka toimitti kuorman Lopen perunalle, vieraili Haapastensyrjässä.
”Ennen paluumatkaa hän tuli meidän toimistolle kysymään mistä saisi serbiankuusen siemeniä. Hän kysyi myös
määristä, kun halusi kylvää niitä peltoon.

Neuvoin häntä kuitenkin kylvön sijaan istuttamaan peltoon taimia.”
Taimia kasvatettiin myöhemmin Röykän taimitarhalla (nyk. Fin-Forelia Oy).
Noin kymmenen vuotta istutuksien
jälkeen taimet alkoivat olla valmiita joulukuusia.
Kaikista ei kuitenkaan joulukuusia
tullut, vain osa kelpasi, samaten kuin tavallisten kuusien kanssa.
”Serbiankuusi on arka ilmastolle ja
tuholaisille. Monet olivat myös jääneet
leikkaamatta”, Ville kertoo.

Joulupuuseuran perustajiin kuuluva
ja ensimmäinen puheenjohtaja Ville
Pirttilä on kasvattanut joulukuusia
omalla kotitontilla Läyliäisissä
noin 40 vuotta. Hän aloitti
serbiankuusilla mutta nykyään
lajikkeita on useita. Kuvassa
Villellä on rintapielessä Suomen
Metsäyhdistyksen hopeinen
Kuvateksti
ansiomerkki.
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Lännenpihdasta voisi ehkä tulla
kotimainen koristehavu vaihtoehdoksi
tanskalaisten aitopihdalle. Haasteena ovat
usein kirvahyökkäykset.

Helppoja myydä

Valikoimaa oli joka tapauksessa, kun
koeistutuksia oli paljon, ja Ville sai vastuulleen kuusien kasvatuksen ja myynnin. Ensimmäiset myytiin jo 1973.
”Niitä oli silloin helppoja myydä. Yksi
metsuri meni moottorisahalla edessä ja
kaatoi sopivia kuusia. Seuraavat tulivat
sitten keräämään viidenkymmenen kuusen kasoihin. Me katsottiin, että ne olivat
silloin valmiiksi valittu.”
Monet kuuset menivät myyntiin lähiseudulle.
”Lopen seudulla hallitsee muutenkin
torimyyntiperinne”, kertoo Ville.
Vuosien mittaan kehittyi ajatus perustaa yhdistys joulukuusien ja leikkohavujen viljelyn merkeissä. Esimerkkinä oli
Visaseura, joka perustettiin jo 1956.
”Käytettiin myös Visaseuran sääntöjä pohjana, kun Joulupuuseura sitten perustettiin.”
Asiaan vaikutti varmasti myös se,
että koneet alkoivat vallata metsätaloutta.
Seuraus oli, että latvoja ei ollut saatavina
samoissa määrissä kuin ennen. Tämä johti siihen, että kiinnostus kasvattaa joulukuusia heräsi ja laajeni muutenkin.
”Sitten pidettiin Mustilan arboretumissa kurssi puiden hoidosta”, muistaa
Ville.
”Mustilan metsänhoitaja Jukka Reinikainen pyysi minut kertomaan joulukuusien viljelystä. Päivän päätteeksi kysyin
osanottajilta, miten olisi, jos perustaisimme yhdistyksen, ja jokainen oli valmis. Ja
kun olin jo kysynyt ja saanut palautetta,
piti myös toimia.”
Ville pyysi Haapastensyrjän silloisen johtajan Pentti Tyystijärven kokoukseen asettumaan puheenjohtajaksi, ja hän
suostui.
”Kun sain myös jutun julkaistua Maaseudun Tulevaisuudessa, puhelin alkoi
soimaan ja kokousväkeä tuli sitten 93
osanottajaa.”
Heti syntyi keskustelua, pitikö yhdistys olla edunvalvontayhdistys vai aatteel-

linen. Välillä kiihtyneenkin keskustelun
jälkeen äänestettiin ja enemmistö oli aatteellisen yhdistyksen puolella. Se ei kaikkia miellyttänyt, mutta toiminnassa seura
on vuosien mittaan yrittänyt sekä valvoa
kotimaisen kuusentuotannon etuja että
toiminut aatteiden puolesta.
”Melkein väittäisin, että se tuottajapuoli on kehittynyt enemmän viimeisinä
vuosina”, sanoo Ville.
Kiinnostus oli joka tapauksessa yllättävän suuri heti alusta. Kohta seuralla oli
yli 400 jäsentä. Osasyy saattaakin olla se,
että Suomi valmistautui EU-jäsenyyteen.
Monet maanviljelijät harkitsivat vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi pienille lohkoille. Syntyi muutenkin aalto, jossa yritettiin hakea maaseudulla vaihtoehtoista
tuloa esimerkiksi vihannesviljelyllä ja
suoramyynnillä.

Toiminta kehittyi
Jo aika alussa saatiin pystyyn seuran jäsenkirje Joulupuusanomat, joka on vuosien mittaan kehittynyt jäsenlehdeksi.
Kotimaisten retkien lisäksi alettiin
järjestää myös ulkomaan opintomatkoja,
käytiin muun muassa Tanskassa ja Norjassa.
”Norjassa oli paljolti samanlainen kehitys kuin meillä, sinne tuotiin jo yhdeksänkymmentäluvulla aika paljon tanskalaisia kuusia, ja norjalaiset satsasivat

kotimaisen tuotannon kehittämiseen ja
näin edistämään omavaraisuutta. Silloin
Norjassa yritettiin kovasti kasvattaa lännenpihtaa, todennäköisesti tanskalaisten
kaukasianpihdan vaihtoehtona. Norjasta
sai myös kirjallisuutta, jota pystyi soveltamaan Suomen olosuhteisiin.”
Myöhemmin on käyty muun muassa
Ruotsissa, Virossa ja jopa Yhdysvalloissa. Tanskan matkoja on myöhemmin tehty useampia, usein Langesøn joulukuusinäyttelyn yhteydessä.
Yksi tärkeimpiä seuran hankkeita oli
joulukuusien kasvattamisen käsikirja,
joka valmistui 1997, nimellä ”Joulupuut
ja leikkohavut”. Sen toimitti silloinen sihteeri Jari Johansson. Kirjoittajat olivat
Villen lisäksi Jukka Reinikainen, Seppo
Lassila, Markku Pulkkinen ja Juhani Päivänen.
Kirjan kautta tuli myös tuloja seuralle, mikä mahdollisti toiminnan lisärahoituksen. Kirjaa painettiin ensin 700 ja
myöhemmin 1 000 kappaletta. Muutamassa vuodessa se myytiin kuitenkin loppuun.
Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyi seuraava kirja, ”Joulupuukirja”,
jossa tietoja oli myös päivitetty. Kirjoittajat olivat samat kuin ennen, paitsi että Jari
Johansson ei ollut enää mukana tekijöissä. Sen sijaan mukana oli Taina Tukia uutena kirjoittajana.
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Metsäkuusi pärjää parhaiten
Noin kymmenen puheenjohtajavuoden
jälkeen Ville katsoi, että oli aika antaa
puheenjohtajuus eteenpäin, ja Markku
Pulkkinen, joka oli myös toiminut seuran
sihteerinä ja Joulupuusanomat-lehden
toimitussihteerinä, valittiin.
”Noina aikoina Metsänjalostussäätiö
liitettiin Metsäntutkimuslaitokseen ja toimenkuvat muuttuivat”, Ville muistelee.
”Toki Metlalla oli idea viljellyistä puista,
esimerkiksi visakoivusta ja joulukuusista. Joulupuuseura teki yhteistyötä Metlan
kanssa ja saatiin rahaa hankkeeseen, johon sisältyi kymmeniä eri lajeja. Niitä istutettiin kymmenessä erässä. Oli selvät
systeemit, miten taimia piti istuttaa, esimerkiksi millä välillä. Valitettavasti Metla
vetäytyi hankkeesta, kun oli leikkausten

aika ja jäi seuran tehtäväksi jatkaa yksin.
Monet lajit eivät kuitenkaan onnistuneet
kovinkaan hyvin. Kun opiskelijat myöhemmin kävivät istutuksien läpi, meidän
metsäkuusi, siis Picea abies, todettiin lajikkeista parhaaksi. Serbiankuusi todettiin vaikeaksi kasvatettavaksi, se oli esimerkiksi hyvin arka rikkaruoholle.”
Mukana kokeilussa oli myös hyvin
hallaa kestävä mustakuusi, joka syystä
tai toisesta herätti laajempaa kiinnostusta seuran jäsenten kesken vasta myöhemmässä vaiheessa.
Lajikkeista puhuen Ville yritti alussa
kasvattaa myös joulumäntyjä, mutta tulos ei tyydyttänyt, ehkä olemattoman kysynnän takia.
”Pari-kolme vuotta meillä oli myös itsellä mäntyä joulukuusena. Se oli ihan

miellyttävä sellaisena, esimerkiksi ei varissut lainkaan.”
Vaimonsa kanssa Ville löysi ison tontin Läyliäisistä ja rakensi talon. Tontille
mahtui pieni joulukuusiplantaasi. Alussa
Ville keskittyi serbiankuuseen.
Nyt hänellä on useita lajikkeita tontilla. Löytyy sekä serbiankuusta että metsäkuusta, myös lännenpihtaa sekä jokunen
okakuusi.
”Mutta tästä vuodesta lähtien en enää
istuta uusia taimia”, hän sanoo.
Kun seuraa perustettiin, oli muuten
tapa käyttää nimeä serbiankuusi. Myöhemmin yhdeksänkymmentäluvulla konfliktit entisessä Jugoslaviassa aiheuttivat markkinointivaikeuksia sillä nimellä.
Monet myyjät alkoivat käyttää nimenä
”omorikankuusta”, vaikka sitä nimeä ei virallisesti löydy suomen kielestä, ruotsin
kielestä kyllä, ”omorikagran”. Sen latinalainen nimi on Picea omorica.

Luonnollinen kehitys
Villen oma mielipide on, että seura on
vuosien mittaan kehittynyt oikeaan suuntaan.
”Ei mitään päällepäsmäriä ole ollut,
että näin asioita tehdään, vaan seura on
ajautunut luonnollisesti tähän, missä nyt
ollaan. En myöskään usko, että suuria erimielisyyksiä tänä päivänä olisi seuran toiminnan luonteesta, itse en ole ainakaan
kuullut.”
Pääaihe on edelleen, miten turvataan
kotimainen tuotanto. Jotkut tekevät sen
ammattimaisesti ja toiset harrastuksena,
kumpikin on tärkeää, on Villen mielipide.
Yhden perusneuvon hän antaisi uusille kasvattajille vanhojen seurajäsenten
kokemuksien perusteella:
”Jos on määräala, johon aikoo laittaa
joulukuusia, koko alaa ei kannata istuttaa samana vuonna. Voi esimerkiksi jakaa alan kolmeen osaan ja istuttaa yksi
kolmasosa kerallaan. Näin saadaan jatku-

Tästä se taisi alkaa. Halkivahan
tilalla Haapastensyrjässä toteutettiin
serbiankuusen koeistutuksia 60-luvulla
ja vuonna 1973 myytiin ensimmäiset
joulukuuset.
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vuutta kasvatukseen. Ja kun ensimmäiset kuuset alkavat olla valmiita, täytyisi myös tietää ostaja.

Jalostustyö olisi tärkeää
Villen mielestä on myös hyvä asia jatkaa jalostustyötä, jotta saataisiin parempia joulukuusikantoja.
”Pistokastuotanto pitäisi ottaa vakavasti, hän sanoo. Me tarvitsemme lisää emopuita. Hyvät mallit pitäisi saada monistettua,
vaikka siinä on paljon työtä.”
Pitkällä tähtäimellä pitäisi myös olla mahdollista toimittaa
suurempia määriä kotimaisia kuusia tukkukaupalle tai suurasiakkaille. Merkkejä tästä kehityksestä on ollut ainakin viime
vuosina.
”Voisi kehittyä esimerkiksi yhteismarkkinoinnin kautta,
vaikka se tuskin on niin helppoa kuin kuulostaa”, sanoo Ville.
”Toki, jos kuuset myydään tukun kautta, jää viljelijälle todennäköisesti vähemmän per kuusi, mutta määrä sen korvaa, ja kotimaisen osuus kuusimyynnistä lisääntyisi.”

Heikki Puputti

Halkivahan tilan upea serbiankuusimetsä, josta on kaadettu
paljon joulukuusia ja myös kerätty siemeniä.
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