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Haaveena muusikon ura
Asta Renko-Hautala

Järvikylältä syntyisin olevan 
Hannele Salonsaaren kesä 
on kulunut monenlaisen toi-
minnan merkeissä. Hän on 
ollut isosena kahdella rippi-
leirillä. 

– Se oli mahtavaa ja opet-
tavaista. Muut isoset ja ih-
miset siellä olivat mahtavia, 
nuori nainen kehuu vuolaasti 
muuta leirin porukkaa. Hän 
on valmis lähtemään uudes-
taan isoseksi, jos vain sellai-
nen tilaisuus vielä tulee. 

Rippileirien ja lastenleiri-
en lisäksi Hannele Salonsaa-
ri on tämän kesän aikana ke-
rennyt käymään Haminassa 
RUK:in tanssiaisissa, Kaus-
tisen festivaaleilla ja Raudas-
kylän kahdeksanpäiväisellä 
pop-leirillä. Työntekoakaan 
hän ei ole unohtanut, sillä 
Hannele on toiminut kun-
nan kautta maatalouslomit-
tajana vanhempiensa Mat-
ti ja Sirkku Salonsaaren 
maatilalla.

Kahdeksantoistakesäinen 
Hannele opiskelee viimeis-
tä vuotta Kaustisella musiik-
kilukiossa. Opintoihin kuu-
luu soittamista, laulamista 
ja musiikin teoriaa ja histo-

riaa. Koulun takia Hanne-
le on viimeiset kaksi vuot-
ta asunut Kaustisella ja on 
myös viihtynyt siellä todella 
hyvin. Musikaalinen nainen 
haaveilee omasta kissanpen-
nusta, mutta sellaista ei voi 
ottaa asuntolaan. Mutta jos-
kus myöhemmin on sellai-
sen pienen, pörröisen ystä-
vän aika. 

Tykkään esiintyä

Hannele Salonsaaren musiik-
kimaku on sangen laaja. 

– Kuuntelen musiikkia lai-
dasta laitaan klassisesta he-
viin, mutta poppia ja tek-
nojumputusta en kuuntele 
paljon, hän selostaa. Hänen 
suosikkibändinsä on englan-
tilainen Muse. 

– Soitan rumpuja, pianoa 
ja kitaran soittoa olen opetel-
lut itse jonkin verran, haasta-
teltava selostaa. Musiikin li-
säksi Hannelen harrastuksiin 
kuuluu lukeminen ja jonkin 
verran lenkkeily.

– Pikkutytöstä alkaen olen 
tykännyt esiintyä, Hanne-
le Salonsaari kertoo. Vii-
meksi Salonsaari esiintyi 
Muttimarkkinoilla. Hän on 

laulanut monissa lukion ti-
laisuuksissa, pop-leirin kon-
serteissa ja häissä ja hauta-
jaisissa. 

– Aina pitää jännittää vä-
hän, hän selostaa orientoi-
tumisestaan esiintymisti-
laisuuksiin. Mitä pienempi 
tapahtuma ja mitä enem-
män tuttuja, sitä enemmän 
Hannele kokee jännittävän-
sä esiintymistä.    

Mikä on elämässä tärkeää 
musikaaliselle Hannele Sa-
lonsaarelle? 

– Ystävät, musiikki ja totta 
kai perhe. Ja tietynlainen va-
paus, että voi tehdä mitä ha-
luaa. Luonnettaan hän kuvaa 
seuraavasti: 

– Aika temperamenttinen, 
vahva luonne, kiltti, yritän 
olla kaikille mukava ja aika 
äkkipikainenkin voisi sa-
noa. Salonsaaren unelmana 
on opiskella muusikoksi tai 
yksityiseksi laulupedagogik-
si. Tulevaisuudessa Hannele 
aikoo hakea Sibelius Akate-
miaan tai ammattikorkea-
kouluun opiskelemaan mu-
siikkia. Hän haluaa opiskella 
kaupungissa ja kokea kau-
punkielämää, mutta joskus 
tulevaisuudessa perustaa 
perheen maaseudulle. Hannele Salonsaari toivoo, että syksyllä alkavaan isoskoulutukseen tulee paljon porukkaa.

Tapio Romppainen

Silmänsä auki pitävä luon-
nossa liikkuja voi kohdata 
retkellään myös harvinai-
suuksiin: esimerkiksi nor-
maalia kasvu- eli menestys-
vyöhykettään huomattavasti 
pohjoisempana menestyviin 
tai geenimutaation kaut-
ta erikoisen ulkomuodon 
omaaviin kasveihin. Täs-
sä yhteydessä kiitämme lu-
kijoitamme, jotka myös lä-
hettävät meille aika ajoin 
havaintojaan ja juttuvink-
kejä kiinnostavista aiheista. 
Tällä kertaa kuvien lähettä-
minen kannatti sillä joukos-
sa oli yksi erikoislaatuinen 
tutkijoitakin kiinnostava yk-
silö

Tähän artikkeliin saamas-
tamme asiantuntija-avusta 

kiitämme lämpimästi myös 
Metsäntutkimuslaitoksen 
Kannuksen yksikön johta-
jaa Jussi Saramäkeä, eri-
koistutkijaa Jyrki Hytöstä,  
vanhempaa tutkijaa Matti 
Haapasta Metlan Vantaan 
yksiköstä sekä Kalajokilaak-
son MHY:n toiminnanjohta-
jaa Juha Rautakoskea.

Erikoiset kuuset

Toimitukseemme on lähe-
tetty kaksi valokuvaa poik-
keavan ulkomuodon omaa-
vista kuusista. Niistä toinen 
sijaitsee näkyvällä paikalla 
lähellä Sievi-Kokkola tietä 
Puustellintien alussa ja toi-
nen metsässä asumattomal-
la seudulla. 

Tutkija Matti Haapanen 
kertoo että nämä harvinaiset 
kuuset eivät ole kasvitieteel-
lisessä mielessä omaa lajiaan 
vaan niitä kutsutaan yleisni-
mellä Metsäpuiden erikois-
muodot. 

- Erityyppisille muodoille 
on annettu kuvaavia nimiä, 
kuten käärmekuusi, kulta-
kuusi, purppurakuusi, pyl-
väskuusi, riippamänty jne. 
Mutta yhtä kaikki ne ovat 
tavallisia kuusia ja mänty-
jä, joilla on yhdestä ainoasta 
geenistä johtuva poikkeuk-
sellinen ulkomuoto, joka ei 
vaikuta esimerkiksi niiden 
säänkestävyyteen.

Tällaisen kasvun alkuvai-
heessa tapahtuneen satunnai-

sen  mutaation vaikutus voi 
näkyä esimerkiksi puun kas-
vutavassa - kuten näissä ta-
pauksissa sivuoksien heiken-
tyneenä kasvuna - toisinaan 
taas neulasten tai lehtien vä-
rissä tai puun kuoressa.
Erikoismuodot myös ristey-
tyvät ongelmitta tavallisten 
saman puulajin puiden kans-
sa. Siemenistä kasvettuihin 
jälkeläisiin erikoismuoto-
ominaisuuksien periytymi-
nen on harvinaista ja riip-
puu mutaation (vallitseva 
tai peittyvä) laadusta.
- Ainoa varma tapa lisätä eri-
koispuita vaikkapa koriste-
tarkoituksiin on niiden kas-
vullinen monistaminen eli 
kloonaaminen, joka käytän-
nössä tarkoittaa oksien vart-
tamista pieneen siementai-
meen, Haapanen jatkaa.

Pylväs- ja surukuusi

Marja-Leena Raudasojan lä-
hettämää kuvaa erikoisen-
muotoisesta kuusesta Haapa-
nen kehuu erittäin kauniiksi 
yksilöksi.

– Tämä on mielestäni sel-
vemmin Pylväskuusi, sen 
kapealatvaisella erikois-
muodolla oksat siirottavat 
rungosta horisontaalisesti – 
tällä yksilöllä voisi olla jopa 
koristepuuarvoa kasvullises-
ti monistettuna.

Puustellintien kuusi on 
puolestaan tutkijoille tuttu.

-  Tämän yksilön ikä on 

noin 110 vuotta ja ulkomuo-
tonsa puolesta sitä kutsutaan 
Surukuuseksi, koska sen si-
vuoksat riippuvat surumieli-
sesti rungonmyötäisesti alas-
päin. Tieteellisen nimensä 
pohjalta siitä käytetään myös 
nimeä Pendulakuusi.

- Puu on valittu Metsän-
tutkimuslaitoksen toimes-
ta kantapuuksi tunnuksella 
K2498 vuonna 1982, ja sen 
perimä on tuolloin taltioitu 
kloonaamalla puu vartteina 
Metsäntutkimuslaitoksen 
Lopella sijaitsevaan klooni-
kokoelmaan, Matti Haapa-
nen selvittää.

Hän painottaa että molem-
mat Sievissä sijaitsevat puu-
tyypit ovat Suomessa harvi-
naisia. 

- Surukuusia on löydetty ja 
merkitty Metlan rekisteriin 
Suomesta vain runsas sata-
kunta, ja pylväskuusia aino-
astaan 17 kpl. Näitä Sievin 
puita voi siten pitää harvi-
naisuuksina, ja ne ovat mie-
lestäni ehdottomasti suoje-
lun arvoisia.

Mikäli vastaavia erikoi-
suuksia tulee metsäretkel-
lä vastaan, kehottaa tutkija 
Matti Haapanen ilmoitta-
maan havainnoistaan.

- Metsäntutkimuslaitok-
sen Metsägeneettinen rekis-
teri ottaa yleisöltä edelleen 
vastaan ilmoituksia uusista 
erikoismuodoista osoitteel-
la Leena Yrjänä, Metsän-
tutkimuslaitos, PL 18, 01301 
Vantaa, tai sähköpostilla lee-

na.yrjana@metla.fi. Ilmoi-
tuksiin mielellään mukaan 
kuva puusta sekä mahdol-
lisimman tarkat sijainti- ja 
omistajatiedot.

Valkoinen ”Rentun 
ruusu”

Eräs nuori lukijamme lä-
hetti kuvan albiinosta Mai-
tohorsmasta. Erikoistutki-
ja Jyrki Hytönen Metlan 
Kannuksen yksiköstä pitää 
tavallisesti purppuran- tai 
sinipunaisen värisenä kas-
vavaa horsman valkoista vä-
rimuunnosta myös harvinai-
suutena. Itsekin hän kertoo 
löytäneensä niitä vain muu-
taman kerran. 

Valkoinen väri ei ole ku-
kalle  eduksi sillä pölyttäjät 
löytävät punaisen kukan pa-
remmin.

- Kyseessä on kasvin ge-
neettinen muunnos.  Siksi 
valkokukkaiset yksilöt te-
kevät valkoisia kukkia vuo-
desta toiseen ja niitä näkee-
kin samalla paikalla monta 
vuotta.

- Muitakin valkoisia kuk-
kamuotoja tunnetaan. Joskus 
voi löytää albiinoharakan-
kellon ja muitakin valkoi-
sia muotoja.  Kannattaa pi-
tää kasvupaikka mielessä ja 
käydä ihailemassa taas seu-
raavanakin vuonna valkois-
ta  maitohorsmaa, Hytönen 
kannustaa.

Sievistä löytyi harvinainen pylväskuusi

Maitohorsma on typensuo-
sija ja avoimien paikkojen ja 
hakkuuaukkojen komea kas-
vi. Sen valkokukkaiset yksilöt 
ovat hyvin harvinaisia, mutta 
niitä saa ihailla samalla pai-
kalla monta vuotta.

Marja-Leena Raudasoja on 
seurannut tämän poikkeu-
sellisen kauniin Pylväskuu-
sen kasvua 20 vuoden ajan. 
Metlan rekisterissä Pylväs-
kuusia on vain 17 kappalet-
ta, joten tutkijat ovat erittäin 
kiinnostuneita tästä uudesta 
löydöstä.

Surukuusia on rekisteröity 
maassamme vain noin sata-
kunta. Tätä Puustellintien 
varrella sijaitsevaa yksilöä 
voidaan pitää harvinaisuute-
na harvinaisuuksien joukossa 
sillä se on  muita samankal-
taisia puita selvästi kapealat-
vaisempi.


