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Tänään  

Nimipäivät
Tänään: Aaro, Aaron.
Ortodoksit: Kosma, 
Kuisma, Tami.
Ruotsalaiset: Armi, Ka-
simir.
Huomenna: Mari, Ma-
ria, Marika, Maija, Mai-
ju, Meeri, Riia, Maaria, 
Kukka-Maaria, Maikki.
Ortodoksit: Maria, Ma-
ri, Maija, Marja, Marjat-
ta, Meeri.
Ruotsalaiset: Maria, Ma-
rika, Maja.

AuriNko
Jyväskylässä aurinko 
nousee tänään klo 3.30 
ja laskee klo 23.11.

päiväN sANA
Älkäämme enää tuomit-
ko toisiamme. Katsokaa 
sen sijaan, ettette saa-
ta veljeänne kompastu-
maan ja kaatumaan.
Room. 14:13 

pysähdy 
hetkeksi
Ajoimme syrjäisellä 
hiekkatiellä, kun huo-
masimme keskellä tietä 
kyhjöttävän linnunpoi-
kasen. Kävimme siir-
tämässä sen tien reu-
naan, turvalliselle etäi-
syydelle ajoväylästä. 
Kun vähän ajan kulut-
tua palasimme samaa 
tietä, linnunpoika nö-
kötti taas keskellä tietä. 
Nostimme sen jälleen 
turvallisempaan paik-
kaan, mutta emme voi-
neet olla varmoja, ettei-
kö se palaisi tielle vie-
läkin. Se ei ilmeises-
ti halunnut tulla pelas-
tetuksi.

”Jerusalem, Jerusa-
lem. Minä olen halunnut 
koota sinun lapsesi kuin 
kanaemo kokoaa poika-
sensa siipiensä suojaan, 
mutta te ette ole tahto-
neet”, lausui Jeesus kat-
sellessaan kaupunkia 
Öljymäeltä.

Etsikkoaikoina Juma-
la erityisesti kutsuu ih-
mistä pois tuhoon vie-
vältä tieltä. Hän käyt-
tää sanaansa, toisia ih-
misiä, vastoinkäymisiä. 
Olemme usein itsepäi-
siä, vastustamme kut-
sua, pyrimme väen väki-
sin oman mielen mukai-
seen suuntaan. 

On tärkeätä ymmärtää 
tämän kutsun arvo. Sitä 
ei tyrkytetä turhaan eikä 
yhtenään.
Anita Ojala

KesKiviiKKo
1.7.3015

Mansikanviljelijän kesä 
menee polkan tahdissa

Laukaa
Mikko Lundell

R
uusulan mansikkati-
lan nuorempi emäntä 
Maarit Kiiskinen, 35, 
valmistautuu vuoden 
kypsimpään hetkeen.

Pysytkö polkan tahdissa?
– Biittiä on omasta takaa. Ke-

sällä menen enemmän polkan 
ja talvella sydämen tahdissa. 
Polka on oikea neiti kesähei-
nä. Se on mansikka, joka ra-
kastaa aurinkoa. Kun rupeaa 
satamaan, se nyrpistelee nok-
kaansa.

Miten on marjat?
– Oikein mukavasti, ja katse 

on tulevaan. Sesonki alkaa lä-
hiaikoina. Tilamyynnin lisäksi 
meille tulee neljättä kesää myyn-
tipisteitä ja liikkuvia mansikka-
kärryjä eri puolille Jyväskylää. 
Uusia juttuja ovat mansikkatrak-
tori Jyväskylän kävelykadulla ja 

tilalle itsepoimintakauden ajak-
si avattava kesäkahvila. Marjat 
ovat nyt myös somessa.

Luonnehdi tilaasi.
– Laadukas, lämminhenki-

nen, kaunis ja kansainvälinen. 
Tehdään paljon töitä. Saaressa. 
Pedantti. Pyrin henkiseen ja fyy-
siseen tasapainoon.

Milloin menit mansikkaan?
– Ensimmäinen muistikuvani 

puskien välistä on kahden vuo-
den iästä. Itsepoimija säikähti 
minua ja huusi: Voi herranjes-
tas, täällähän on lapsi! Olin syö-
nyt mansikoita ja nukahtanut.

Kuinka käyt ahon laitaa?
– Eikös se laulu mene niin, 

että ilman paitaa – mutta en 
ainakaan ilman paitaa. Menen 
nöyrästi, mutta en nöyristellen. 
Opettelen sitä, että ahon laitaa 
kuljetaan yksi askel kerrallaan.

Mitä olet heittänyt pellolle?
– Uskoa, toivoa ja rakkaut-

ta. Taimia, pikkuisen lannoi-
tusta, muutaman pussin kalk-
kia, muutaman metrin muo-
via... Eniten sitä uskoa, toivoa 
ja rakkautta.

Olet mansikanviljelijä ja 
mindfulness-ohjaaja. Rön-
syily; uhka vai mahdollisuus?

– Rönsyt ovat uuden alku, 
mutta jos niitä on liikaa, se 
vie voimia mansikoista ja ih-
misistä. Menestyksen salaisuus 
on fokus.

Arvioi monivuotisuutta elä-
mänosana.

– Mansikoiden elinkaarta voi 
verrata ihmisen elinkaareen. 
Nuoressa varressa on muuta-
ma kiiltävä ja iso mansikka. Iän 
myötä mansikoissa alkaa näkyä 
elämän jälki. Niihin tulee enem-
män makua ja luonnetta.

Millaisia kasvukriisejä man-
sikanviljelijä kohtaa?

– No ihan ensimmäinen niistä 
liittyy liiketoiminnan kasvuun. 
Tämä on työtä, joka ei monis-
tu. Jollakin toisella alalla teh-

dään jokin tuote kerran ja sitten 
sitä myydään 100 000 kertaa. 
Me kasvatamme, hoidamme, 
poimimme, pakkaamme, kul-
jetamme ja myymme jokaisen 
mansikan erikseen.

Kerro mansikanviljelystä ot-
sikolla Aina mun pitää.

– Aina mun pitää olla vahva. 
Aina mun pitää luottaa. Aina 
mun pitää tilata hyvät kelit. Ai-
na mun pitää keksiä uusia jut-
tuja. Aina mun pitää ymmär-
tää asiakasta ja työntekijöitä, 
aidosti.

Lasketaanko mansikanvilje-
lijän ilonaiheet kymmenissä, 
sadoissa vai tuhansissa?

– Tuhansissa. Iloa on joka pai-
kassa tai ei missään. Se on valin-
ta. Vielä satoakin enemmän iloa 
tulee asiakkaidemme ilmeistä, 
kun he saavat herkullisia man-
sikoita. Aina mä saan iloita!

Kuvaile varistenpelätinten 
kehitystä tällä vuosikym-
menellä.

– Jos ne ennen olivat puunuk-
keja ja liehuvia kankaita, niin nyt 
asialla on kerran kesässä pai-

kallinen metsästysseura. Siihen 
tarvitaan lupa ja kaikesta pitää 
raportoida tarkasti. Varisten-
pelätinten kehitys on siis ollut 
samansuuntainen kuin yhteis-
kunnan. Räksä on kuulemma 
hyvänmakuinen lintu.

Mikä on suosikkisi tukiaisten 
muodoista?

– Minä en tykkää maatalous-
tukien ideasta. Kuvion pitäisi 
toimia niin, että ihmiset mak-

savat ruoan, jonka ostavat. En-
nenkin on viljelty ja syöty il-
man tukia.

Saako mansikoista hilloa?
– Vaihtelu on suurta. Joskus 

sitä tulee ja joskus sitä ei tule. 
Rahan takia tätä työtä ei kan-
nata tehdä. Hyvää hilloa tulee 
Jonsokista.

Juttusarjassa tavataan per-soo-na 
hänen kotikatunsa tienviitalla.

Maarit Kiiskinen laskee ilonaiheensa tuhansissa eikä sadoissa, mutta kohtaa myös kasvukriisejä.

MAArIt KIISKINEN

Punaista kolmannessa polvessa
■■ Maarit Kiiskinen on mansikan-

viljelijä kolmannessa sukupol-
vessa. Hänen äitinsä vanhem-
mat olivat tiettävästi Suomen 
ensimmäiset ammattimaiset 
mansikanviljelijät. He perusti-
vat mansikkatilan Suonenjoelle 
1922. Ensimmäiset taimet tilat-
tiin Yhdysvalloista.

■■ Keski-Suomeen suvun mansi-
kanviljely laajeni Maarit Kiiski-

sen vanhempien käsissä. Lau-
kaan Kuusisaareen istutettiin 
ensimmäiset mansikantaimet 
35 vuotta sitten.

■■ Tekstiviestipalvelu kertoo 
Ruusulan tilan kanta-asiakkail-
le, milloin mansikat ovat kypsiä. 

■■ Ruusulan tilan mansikoilla on 
tänä kesänä ukrainalaiset poi-
mijat ja suomalaiset myyjät.

”
Aina mun  
pitää tilata  

hyvät kelit.

Mansikanviljelijä Maarit Kiiskinen asuu 1930-luvun hirsitalossa mansikkatilan yhteydessä Kuusisaarentiellä Leppävedellä Laukaassa. ”Tämä on kesäparatiisi. Täällä saa olla omassa rauhassa ja ikkunoista näkyy kah-
teen suuntaan järvi. Ei ole parempaa kuin Järvi-Suomi”, Kiiskinen luonnehtii asuinpaikkaansa.

Usva Torkki

Tienviitta

MenoT: MaaKunTa Tänään
HANKASALMI
Ulvova mylläri: Venekoski (Juko
lantie 100), klo 19. arto Paasilinnan 
romaaniin perustuva näytelmä. 
Esittää Venekosken kesäteatteri.

JOUTSA
Poistomyynti: Pääkirjasto (Länsitie 
6). avoinna ma, ke, pe klo 10–17,  
ti, to klo 12–19.

JÄMSÄ
Lasten yleisurheilukoulu: kosken
pään urheilukenttä, klo 10–11.30. 
Sadesäällä koulun liikuntasalissa.
Kirpputori: Lelumuseo Helminauha 
(alhonkoulutie 19), klo 12–17.
Iltakirppis: Putkityö Niemelän piha 
(Viinikantie 4), klo 17.15–20. Piha 
vapautuu myyjille klo 17. Paikkamaksu 

3 e, ei peritä lapsilta.  
Lisätiedot 040 727 8652 ja  
0400 245 144d.
Mäkihyppyharjoitukset: Jämsänkos
ken Oinaalan mäkikeskus,  
klo 17.30–19.30. 
Varokaa mummo tulee: kuoreveden 
Nuorisoseura Nysän talo (kuorveden
tie 921), klo 18.
Matkamiehen ristiltä kirkonmäelle 
– opastettu kierros: Sankari
hautausmaa (koskentie 30 a), klo 18. 
Oppaana Seija Jatkonen.
Jalkapalloa: Jämsänkosken 
pallokenttä, klo 19. IIIdivisioonan 
jalkapalloottelu JIlves – FC Villiketut. 
Liput 5 e, alle 16v ilmaiseksi.
Elokuvat: kinotar (Pääskyläntie 25):
Terminator Genisys: klo 19. k12. 3D. 
Liput 12 e.

It Follows: klo 19. k16. Liput 10 e.
Kesän 2015 huopanäyttelyt: Galleria 
kivipankki (Seppolantie 7). Mustaa 
ja valkoista huopanäyttely. avoinna 
su–pe klo 12–18 ja la klo 12–17,  
2.8. saakka.
Kesän 2015 huopanäyttelyt: 
Ilveslinna (Jämsäntie 4). Linnanherra 
Olli Levaniemen mediaesitys Tarinoita 
maailmasta, kuvataiteilija Päivi 
Riihisen akvarellitöitä sekä Juha 
Hartikaisen mikroelokuvia. avoinna 
ti–pe klo 10–18, la klo 10–15 ja  
su klo 11–16, 2.8. saakka.
Lapsuudenaika -näyttely: Lelumuseo 
Helminauha (alhonkoulutie 19). 
Esillä 5000 lelua ja mittava arabian 
astioiden kokoelma. avoinna klo 12–17, 
muulloin ryhmät sopimuksesta  
040 722 8647.

KANGASNIEMI
Tanssit: Syvälahden lava (Syvälah
dentie 310), klo 20–01. Esiintyy Jukka 
Hallikainen & Jackpot, kultakurkkuka
raoken karsintakilpailu. Liput 14/16 e.

KARSTULA
Remontti: Vastingin Nuorisoseuranta
lon pihamaa (kivijärventie 567), klo 19. 
Liput 15/8 e.
Matti ja Liisa: Wanhat Wehkeet 
ulkoareena (Erämäentie 368), klo 
19–21. Liput 18/10 e, ryhmät (yli 20 
hlö) 16 e.

KEURUU
Wanhalta virtaa väriä -taidetyö-
pajapäivä: Haapamäen vanha 
yhteiskoulu (Riihontie 1), klo 10–18. 
Taiteilijat opastavat ja esittelevät 

maalaustekniikoita ja veistoa. Ota 
omat paperit ja värit mukaan.  
Vapaa pääsy. 
Wanhalta virtaa -kesänäyttely: 
Haapamäen vanha yhteiskoulu,  
klo 13–18.
Bändi-ilta: Yläasteen salitila (Jussi 
Rainiontie 5 a), klo 18.
Kirkkovenesoutuharjoitukset: 
ahtolan satama  (kangasmannilan
tie,) klo 19–19.45
Keuruuntie soi!: keskusta, to 2.7. 
klo 10–11. Leiriläiset opettajineen 
esiintyvät pitkin keuruun  
keskustaa.

KONNEVESI
Häyrylänranta Pop&Blues: Satama, 
klo 19–22. Esiintymässä Sanni ja 
Redrama.

SAARIJÄRVI
Siellä jossain -näyttelyn opastetut 
kierrokset: Saarijärven museo 
(Herajärventie 2), klo 14–15.
Liian paksu perhoseksi: Lumperon 
kesäteatteri (Lumperontie 8), klo 
19. Liput aikuiset 17 e, eläkeläiset, 
työttömät ja ryhmät yli 20 henkeä 15 
e, lapset 10 e. Var. 040 7780 765 tai 
riitta.lintunen@gmail.com.
Karaoketanssit: kylpylähotelli 
Summassaari (Summassaarentie 
180), klo 21.
Elokuvat: kisakino, SaarijärviSali 
(Sivulantie 11):
Terminator Genisys: klo 19. (2.05), k12, 
3D. Liput 9 e.

VIITASAARI
Musiikin aika 2015: Drifting 

nowhere?: Nuorisotalon teatteri 
(koulukuja 8), klo 16. Nuori ja kiinnos
tava Ensemble Nikel, säveltäjäniminä 
Momi, Sanchez Verdu, Mincek, Billone, 
Czernowin. 
Musiikin aika 2015: kotikonsertti: 
(Siekkiläntie 32), klo 17. Musiikin ajan 
kesäakatemian opiskelijat tulkitsevat 
soolokappaleita.
Annen jumpat: Yhteiskoulu 
(puulukio) (Haapasaarentie 3–5),  
klo 17.15–18.35.
Musiikin aika 2015: Picturing Time: 
kirkko (kirkkotie), klo 19. Ranskalainen 
uuteen musiikkiin erikoistunut 
jousikvartetti Quatuor Diotim.
Musiikin aika 2015: Late night 
turns: Seurakuntatalo (Pappilantie), 
klo 22. Ensemble Modernin solistien 
kamarimusiikkikonsertti.

Kalastushistoriallinen näyttely ja 
kulttuuripolku: Huopanankosken 
vanha hautomo (koskitie 115 B), 
Vavalla, kynällä ja kameralla – Norellin 
perheen kalastusmuistoja. avoinna ti–
su 12–18, 1.8. saakka tai sopimuksesta 
0440 646270 Reijo Siekkinen.

ÄÄNEKOSKI
Melkoisia muskettisotureita: 
kievarin kesäteatteri (Saarijärventie 
434), klo 19. Esittää uusi Iloinen 
Teatteri. Liput kPlussa 28,50 e, 
eläkeläiset ja opiskelijat 29,30 e, 
peruslippu 31,50 e ja lapset 14 e. Liput 
ovelta lippupalvelusta.
Elokuvat: Elokuvateatteri kinoMikko 
(Painotalo, kalevankatu 2):
Jurassic World: klo 19. k12, (2.05), 3D. 
Liput 11 e.

MenoT: 
JyväsKylän 
seuTu
MUSIIKKI
Lounasmusiikki: kaupunginkirkko,  
klo 12–12.15. andras Szábo, urut.
Kesäinen lauluilta: Tikkakosken 
pappila (kirkkokatu 18), klo 18.30.
Kesän lauluilta: keltinmäen kirkko 
(keltinmäentie 10), klo 18.30. 
Markojuhani Rautavaara ja Kuun-
kuiskaajat: Palokan Pelimannitalo 
(Saarijärventie 71), klo 19. Liput 15/12 e.

NÄYTTELYT
Vanhan Korpilahden kotiseutumu-
seo:  (Martinpolku 10). avoinna ke ja 
su klo 12–15 ja to klo 15–18. La 11.7. klo 
11–14, 2.8. saakka. Vapaa pääsy.
Jyväskylän lyseon museo: (Yliopis
tonkatu 13). Lyseon nykyopiskelijat 
johdattavat Jyväskylän ja Suomen 
sivistyshistoriaan. avoinna ke–pe klo 
12–17, 7.8. saakka.
Höyry-galleria: (korpilahdentie 10, 
korpilahti): Lasimuotoilija anu Pent
tisen, Fragment, Layer & Technicolour 
näyttely, 2.8. saakka. Jyväskylä taiteili
jaseuran Viisikkonäyttely kesätilassa, 
31.8. saakka. Taidegraafikko Juha 
Tammenpään näyttelyTaivasosuus, 
31.8. saakka. avoinna ma–pe klo 11–18, 
la–su klo 12–16.

TANSSIT
Markku Aro ja Diesel: kuikan lava 
(kuikantie 536), klo 20–01.  
Naistentanssit.

TEATTERIT
Pikku vampyyri: MäkiMatin 
perhepuisto (Oikokatu 7), klo 18. 
Esittää adastra teatteri. Liput 12/10/8 
e. Varaukset 041 727 0384 klo 12–18. 
Ryhmät: kirstu@adastrateatteri.fi.
Ei meidän äiti: Ränssin kievari 
(kuikantie 340), klo 19. 
Siunattu hulluus: Naissaari, 
Vaajakoski, klo 19. 
Kekkonen – syntymästä kuolemat-
tomuuteen: Laajiksen kulttuurikumpu 
(Laajavuorentie 15), klo 19.30.  
Liput 26/24/20/12 e.  
Varaukset 040 3000 800.

URHEILU
Pesäpalloa: Parkkiareena (Yrttisuo), 
klo 18. Miesten Maakuntasarjan ottelu 
Valo – uurainen. Vapaa pääsy.
HIIT/Kuntopiiri: korpilahden koulun 
katos / piha (kokkotie), klo 18. Oma 
jumppamatto mukaan. Ohjaaja Niina 
Rantakeisu. kertamaksu 5/4 e.
KesäBalance: korpilahden 
koulun katos / piha, klo 19–20. Oma 
jumppamatto mukaan. Ohjaaja Niina 
Rantakeisu. kertamaksu 5/4 e.

MUUT TAPAHTUMAT
Grilli-ilta: Vaajakosken kirkko 
(kirkkotie 11), klo 18.
Kristosofia, yleisöesitelmä: 
kristosofitemppeli (kauppakatu 5), 
klo 19. Esitelmän aihe: Elämän puu 
Esitelmöitsijä: Raija kiiski.
Naisten saunavuoro: Sarvenperän 
korsusauna (Silokunnaantie 70), klo 
18–21. 5 e, alle 12v. vapaa pääsy.
Sataman kesäilta: Satamaseu
rakunta (Polttolinja 35), klo 18. 
Raamattua, rukousta ja rillausta. 
Jeesus tulee takaisin. Lastenhoito.
Seminaarinrinteen ja Älylän 
kiehtovia kortteleita – opastettu 
kävelykierros: Yliopiston kirjasto, klo 
18–19.30. Liput 8/4 e Jyväskyläinfo 
(Forum, asemakatu 7), 014 266 0114 
(ma–pe klo 10–16).

MUURAME
Pirunpelto: Riihivuori Teatteri 
(Riihivuorentie 313), klo 18.
KesäCore: Leikarin kenttä (Terva
mäentie 3), klo 18–18.50. Ohjaaja 
ulla klemettinen. Oma jumppamatto 
mukaan. kertamaksu 5/4 e, uusille 
kävijöille maksuton tutustuminen.
Kahvakuulatreenit: Leikarin kenttä, 
klo 19–20. Ohjaaja ulla klemettinen. 
Oma jumppamatto ja kuulat mukaan, 
lainakuulavar. 050 4954725.

PETÄJÄVESI
Kuntataiteilijoiden taidepolku: 
Toinila (koulutie 8), klo 14–16. Luovaa 
taidetoimintaa lapsille ja aikuisille.
IV Töllin taipaleen juoksu: kulttuu
rikeskus (Miilutie 4), klo 18.30. Lähtö 
keskustan alikulkutunnelista.
Urku auki -konsertti: uusi kirkko 
(kirkkotie 11), klo 20–21.30. Esiintyjät 
Marjukka andersson, keijo Vättö, Juho 
Torkki ja Saara Torkki. Ohjelma 5 e 
aikuiset, alle 16v. vapaa pääsy.

LukijAN ruNot
Nämä valkeat,  
suviset yöt,
kuinka teitä mä ikävöin.
Nyt ootte täällä jälleen
ja kauneus  
kesäisen maan.

Kaarevan taivaan alla
pääskyset  
korkein kaarin,
sirot kuviot piirtelee,
tuulen kanssa  
ne kisailee.

Tämän kesän  
tuntea tahdon
mitä meille  
se antaakaan.
Ja tullessa syksyn tuulen
kesä vieläkin  
lämpönä on.
Liisa Outinen
Hytölä


