Näitä on haettu metsästä ennenkin.
Tuija-Päivi Holopainen ja Tauno
Miettinen saaliinkantajina.

56 SUPER 4 /2016

Muurutvirran 36-paikkaisessa hoitokodissa noudatetaan vihreän hoivan periaatteita. Vanhuksille ja kehitysvammaisille turvataan mahdollisuus luontoon,
liikuntaan, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen.
Talvella nautitaan rekiajeluista, kotatulista ja talviverkkojen antimista.
Keväällä mennään moottorikelkalla pilkille ja laitetaan vihannesten siemenet
itämään. Kesällä kitketään kukkapenkkejä ja vaalitaan kasvihuonetta ja puutarhaa. Rannassa saunotaan kerran viikossa. Syksyllä korjataan sato ja jahdataan jäniksiä.
– Luontoavusteisessa hoivassa vuodenkierto on koko ajan läsnä. Luontoa

NÄINKIN VOI HOITAA

Hangella rötköttää noin viiden kilon rusakko.
– Tuolta se tuli pinon takaa ja sitten
jäätä myöten. Kaksi vuotta sitten saatiin kuusi rusakkoa ja yksi metsäjänis,
rusakon ampunut Rytkönen kertoo.
Tauno Miettinen saapuu Holopaisen kanssa hakemaan saalista.
– On komea. Paisti tuosta laitetaan. Kaikenlaista metsästin aikanaan
itsekin, mutta hirviporukoissa en ollut,
Miettinen sanailee.
Kokeneen erästäjän silmissä vilkkuu
ilo ja innostus, kun hän ottaa saaliin
kannettavakseen. Kodalla saalista ihaillaan porukalla.
– Joku voi ajatella, että onpas raakaa touhua. Me kunnioitamme saalista
luonnon lahjana laittamalla siitä hyvää
ruokaa, Holopainen pohtii.

teksti irene pakkanen kuvaus pauli järviluoto

HOIVAKOTI
RUSAKKOJAHDISSA

M

uurutvirran hoitokodilla
aloitellaan jänisjahtia. Keli
on mitä parhain: pikkupakkanen ja taivas puolipilvessä, vastasatanutta lunta eikä
tuulta juurikaan.
Alkajaisiksi metsästäjät juovat kodalla nokipannukahvit yhdessä asukkaiden
kanssa. Innostusta ei peitellä.
– Jos koiralla saadaan jänis liikkeelle, tuskin se pitkää lenkkiä lähtee kiertämään, kun on lunta niin paljon. Mieluummin se tuolla ryteikössä juoksee,
metsästäjät Jorma Rissanen ja Pekka
Rytkönen pohjustavat.
Putaan saaressa Juankoskella sijaitsevaa hoitokotia ympäröi laaja peltoaukea. Rannan pöpelikköjen jänis- ja rusakkokanta on runsaanpuoleinen.
– Yleensä jahti on ollut syystalvella niin, että itsenäisyyspäivänä ollaan
syöty jänispaistia, toimitusjohtaja Tuija-Päivi Holopainen kertoo.
Jahti on vuoden odotetuimpia tapahtumia. Hyväkuntoisimmat ja nuorimmat asukkaat lähtevät passipaikoille
metsästäjien kanssa. Yhtä lailla jahtiin
voi osallistua kipinämikkona kodalla.
Metsästäjät asettuvat passiin rannan
tuntumaan. Kiinteistönhuollosta ja viriketoiminnasta vastaava Marko Toivanen on hiihtänyt edeltä etsimään jälkiä koiransa kanssa. Kohta pöpeliköstä
kuuluu laiskahko hau-hau, mikä kertoo, että ajo on alkanut.

VIIDEN KILON RUSAKKO

Saunarannasta kuuluu kaksi laukausta.
Katsomaanhan sitä pitää lähteä.
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Päivän saalis.

- Tärkeintä ei ole saalis, vaan
se, että näkee mehtuukavereita
ja ollaan ulkona, Kari Martikainen sanoo. Marko Vartiaiselle
jahti on mieleinen talkoo.

Justiinassa on monta
rotua ja into jäljille.

katso lisää
jahtitunnelmia

Fysioterapeutti ja Vihreä hyvinvointi
Oy:n yrittäjä Teemu Peuraniemi laittaa uuden pannun kahvia kiehumaan.
– Hoitoisuus helpottuu, kun asukkaat pääsevät riittävän usein ulos. Ollaan virkeämpiä, ja uni ja ruoka maistuvat. Säännöllisen ulkoilun on todettu helpottavan myös stressiä ja masennusta, hän puhelee.
Peuraniemi kuntouttaa ja suunnittelee ja ohjaa luontoavusteista toimintaa
Muurutvirralla kahtena päivänä kuukaudessa.
– Vihreässä hoivassa ei ole kyse yksittäisistä tempuista vaan tavoitteellisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Vuodenkierto on hyvä pohja suunnittelul-

ELÄMÄÄ, EI TEMPPUJA

ja vuodenaikoja hyödynnetään viriketoiminnassa. Ulos mennään usein, koska se rentouttaa, lähihoitaja Marja-Liisa Jäntti kertoo.
Jäntti perheineen muutti Kaaville
vuonna 2012. Pitkän pestin dementiahoidossa ja kotipalvelussa Helsingissä ja Orimattilassa tehnyt lähihoitaja kertoo oppineensa, miten merkittävä asia luonto on monille maaseudun ihmisille.
– Jahtipäivinä tulee ulkoiltua pitkän
kaavan mukaan. Melkein kaikki miehet
täällä ovat käyneet metsällä ja naisetkin
olleet touhussa mukana.
Jahti nostaa mieliin monenlaisia
muistoja. Enimmäkseen muistot ovat
hyviä.
– Rankoistakin asioista puhutaan,
sillä joillekin elanto on ollut pitkälti
metsästä ja järvestä kiinni. Siitä ollaan
iloisia, että päästään mukaan, vaikka ollaan pyörätuolissa.
Rannasta kajahtaa kolme laukausta. Jäällä rusakko pomppaa yhtä monta pitkää elämänloikkaa ja katoaa vasemmalle rannan kaarteeseen. Kodasta
purkautuu väkeä kuulolle, joko saatiin
toinen paisti.
– Teidän pitää syödä sihtileipää,
Marja-Liisa ehdottaa tyhjin käsin palaaville metsästäjille.
– Mitä?
– No sihti paranee!
Toivanen lähtee koiransa kanssa rusakon perään, josko saisi sen kääntymään. Hän haluaa myös varmistaa, että eläin ei ole haavoittunut. Rusakko
on mennyt sillan ali menojaan, verijälkiä ei näy.

le. Ulkoilun ja rutiinit voi myös yhdistää. Miksi esimerkiksi
päiväkahveja ei voisi juoda ulkona, jos keli on hyvä?
Asukkaat auttavat teemapäivissä voimiensa mukaan. Jahtiin on leivottu porukalla pullaa ja sämpylöitä ja rahdattu yhdessä eväät kodalle.
Tauno Miettisen silmät painuvat kiinni.
– Joko Taunoa nukuttaa?, Peuraniemi kysyy.
– Ei!
– Onko rento olo?
– Kyllä vain!
Kodalla juttu kääntyy jänisten tekemiin tuhoihin puutarhassa, mutta ulkona jahti jatkuu. Kari Martikainen ja hänen
henkilökohtainen avustajansa Miia Suikki lähtevät metsästäjä Marko Vartiaisen seuraksi tien laitaan.
Toivanen hiihtää passipaikalle koira kytkettynä. Kaksikon
löytämä rusakko on kipaissut kapean jääkannaksen yli virran

Elävän tulen äärellä aika unohtuu.

Marja-Liisa Jäntti tarjoilee Tauno Miettiselle nokipannukahvit.
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Juankosken Hoiva Oy myi Muurutvirran hoitokodin vuodenvaihteessa monikansalliselle Mikevalle. Yhtiöllä on
Suomessa yli 60 hoivayksikköä ja lähes 2000 työntekijää.
Tuija-Päivi Holopaisen pesti toimitusjohtajana päättyi maaliskuussa.
– Toivottavasti hyväksi koettu vihreä hoiva saa jatkua
uudella omistajalla. Mikevan hoitolupaus on Hyvä olla.
Sen alle ideologia sopii hyvin, hän sanoo.

.

- Ympäristö täällä saaressa on vihreälle
hoivalle ihanteellinen, Tuija-Päivi Holopainen ja Teemu Peuraniemi kiittävät.

toiselle puolelle. Koira jos sen perään lähtisi, se olisi sulan oma.
Jahdissa vierähtää nelisen tuntia. Kun sitkeimmät jahtimiehet ja -naiset vetäytyvät lounaalle ja lepäämään, tikka alkaa rummuttaa reviiriään kevään merkiksi.

- Asukkaista osa
on ollut aikanaan
koviakin metsästäjiä, Jorma Rissanen
kertoo.

