
Hämeenlinnan Seudun  

Kalevalaiset Naiset 

Ke 14.9.2022 jäsenilta 
Hattula-pirtillä (Museotie 9, Hattula). 

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä  

Hattula-Seuran kanssa  

viehättävässä Hattula-pirtissä. 

KT, artenomi Mervi Friman  

luennoi aiheesta  

Esiäidit kestävän kehityksen 

asialla? 
 

16 osallistujalla oli mahdollisuus heti 

tultuaan poimia lautaselleen joko 

omenapiirakan, suolaisen piirakan tai 

kuivan kakun sekä kahvin tai teen. 

Kahvilla on ihmeellinen vaikutus. 

Tunnelma muuttui iloisen 

tuttavalliseksi ja odottavaksi. Pitkästä 

aikaa voitiin tavata. 
 

Mervi on myös Hämeenlinnan Seudun  

Kalevalaisten Naisten jäsen. 

Mervi Friman työskentelee 

tutkimuspäällikkönä sekä 

kestävän kehityksen 

koordinaattorina Hämeen 

ammattikorkeakoulussa.  
 

Hän on ollut aktiivinen 

1970-luvun lopulta muun 

muassa ympäristö- ja 

kehitysmaaliikkeissä. 

Työssään hän osallistuu  

kansainvälisiin kestävän 

kehityksen 

tutkimusprojekteihin.  

• Hattulan-pirtin sisäänkäynti ja piha 

• Pirjo-Liisa Niinimäki toivottaa Mervin tervetulleeksi 

Kuvat: Matias Heporauta 

Esiäidit kestävän kehityksen asialla? 
 



Mervi kertoi, että hän on 1970 –luvulta lähtien 

ollut osallisena jopa Koijärvi-hankkeessa, 

omaksunut vihreitten arvomaailman 

ammatillisen opettajakorkeakoulun rehtori 

Markus Saurin opastamana. Alkuvaiheessa 

vihreiden toiminta oli pienimuotoista arjen 

elämänmuutoksiin suuntautuvaa, mutta vahvistui 

nopeahkosti valtakunnalliseksi poliittiseksi 

liikkeeksi mm. tutkimustiedon lisääntyessä. 

Tänä päivänä nuorilla on laaja-alaisesti osaamista 

ja tietoa, kestävää kehitystä kannattavat 

toteuttavat ryhmät ovat edelleen toiminnallisia.  
 

HAMK 

Kestävän kehityksen edistäminen on nykyään 

yksi korkeakoulutuksen ydintehtävistä. On 

tärkeää kouluttaa nuoret maapallon tulevaisuutta 

turvaaviin ratkaisuihin ja suunnata tutkimusta 

globaaleihin ongelmiin.  

Mikä tietotaito sitten on uutta ja innovatiivista, 

mikä taas syntyy katsomalla taaksepäin ja 

hakemalla oivalluksia ja hyviä käytänteitä 

aiemmilta sukupolvilta?  

Muistammeko aina hyödyntää 

esiäitiemme viisautta? 
 

 

 

 

Gro Harlem Brundtland, 1987: 
"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet 

viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 

tarpeensa.” 
 

Ympäristöministeriö 2022: 
”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja 

paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista 

muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa 

myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti 

huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” 
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Kuva: Matias Heporauta 



Mitä olemme oppineet esiäideiltämme? 
 
Marjatta kertoi; Meillä kotona tehtiin itse perunajauhot. 

Perunajauhojen valmistus on hyvin yksinkertaista. Perunat pestään 

hyvin, jauhetaan tai raastetaan ja liotetaan kylmässä vedessä. Tällöin 

perunatärkkelys irtoaa ja painuu astian pohjalle mutta ei liukene 

veteen. Marjatta jatkoi; Vaatteitta pidettiin pitkään, vaatekappaleet 

irrotettiin, käännettiin ja valmistettiin uudeksi vaatteeksi entisen 

nurjan puolen ollessa oikea puoli. 

 

Liisa muisteli, että lapsuudenkodissa käytettiin patjojen täytteinä 

järviruokoa, ja että ne kestivät 30 v ennen kuin uudet  järviruo`on 

korret vaihdettiin. Hän jatkoi; Patjapussit pestiin ja täytettiin 

uusilla järviruoko-kasveilla. Sisus muljahteli paikoilleen nukkujan 

mukaan.  

Koosteen kirjoittaja: Mummolassa ja tätini luona kesäisin 

nukuttiin aitoissa. Aittojen patjoissa käytettiin olkea. Uudet 

olkitäytteet tarjosivat nukkujalle hyvältä tuoksuvan unen. 

Keholla oli hyvä olla vartaloa myötäilevissä koloissa. Olki 

katkeili yhden kesän aikana silpuksi, joten loppukesästä 

vuoteessa kovat pohjalaudat tuntuivat.  

 

Riitta-Liisa kirjoitti; Minulle on jäänyt mieleen mm räsymatot 

osana tekstiilien kierrätystä, vanhojen talojen lämmityksen niksit mm 

täkit oviaukkoihin millä rajataan lämmitettävää aluetta kodista ja 

ne paksummat matot lattialla.  

Myös yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen ja jakamistalous (koko 

suvun perunan nostotalkoot, heinätyöt),  pyöräily autoilun sijaan 

koska se ylläpitää kuntoa ja piristää mieltä (vaikka niin kuin 

mammani totesi että pohkeista tulee kyllä rumat), villasukkien 

paikkaus.  

 

Koosteen kirjoittaja: Äiti kasvatti lammasta lihan ja villan 

tähden. Lampaalla oli karsina puuliiterissä. Asuimme Lieksan 

kauppalassa. Lammas teurastettiin kotona, joten minä (6 v) löysin 

tunkiolta teurasjätteitä, joiden seassa oli musta ja valkoinen 

pieneikaritsan alku. Kaikki eläimen osat käytettiin. Mikä ei kelvannut 

ruuaksi, siitä keitettin saippuaa. Lampaan villan äiti kehräsi 

langaksi. Harmaasta langasta äiti neuloi pässinpökkimiä eli 

pisteleviä, karkeita, rumia sukkia.. 
  

Marjatta totesi, että peruna oli merkittävässä asemassa. 

Perunasta valmistettiin monenlaista tarjottavaa. (Vielä 1960-

luvulla ammatillisissa oppilaitoksissa oli perunannostoloma) 

 
Keskusteluissa nousi esiin kotimaisten raaka-aineiden tärkeys 

osana kestävää kehitystä. Esimerkiksi peruna on terveellinen, 

kotimainen ruoka. Miksemme käyttäisi sitä - esiäitiemme 

tapaan - sen sijaan, että suosimme ulkomaista riisiä tai pastaa. 
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Keskustelimme myös vaatteiden käytöstä ja 

suurista muutoksista verraten aikaisempiin 

pukeutumistapoihin – halusta olla ekologinen ja 

tehdä ekologisia valintoja. Toisaalta vaatetus 

kaikkinensa on erittäin suuri  globaalinen ongelma 

 

Tuhlaavuus, jätevuori, teollisuus, muoti ja sen  nopea 

vaihtuvuus, materiaalivalinnat, kestävyys, pitkäikäisyys, 

kohtuullisuus, huoltaminen, kierrätys, muodikkuus, 

kuluttaminen, lyhyt käyttö, huonot materiaali ja heikot 

tuotteet… 

 

Ennen vanhasta vaatteesta valmistettiin uusi vaate, joka 

kesti. Tämä päivänä ongelmana ovat öljyn osuus 

materiaaleissa ja öljyn vaikutus kuluttamiseen, 

terveyteen, huoltamiseen, hävittämiseen, 

toimintatapojen muutosten hitaus.. 

 

-1970-luvulla kysymys siitä, miten maailma voi, oli 

paljon esillä, kun oli öljykriisi ja ekologinen ajattelu 

heräämässä. Mutta sitä ei juurikaan yhdistetty muotiin 

ja pukeutumiseen, toisin kuin nyt. 
Aikamatka arkeen: Pukeutuminen | Ihminen ja 
yhteiskunta | Oppiminen | yle.fi 
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Keskustelu esiäideistä kestävän kehityksen 

toteuttajina sai meidät pohtimaan, että ennen 

vanhaan esimerkiksi kierrätys ja vaatteiden 

paikkaaminen olivat  puutteen ja pakon sanelema 

ratkaisu. Miten me yltäkylläisessä maailmassa 

elävät ihmiset muistaisimme valinnoissamme 

kohtuuden ilman, että palaisimme alkeellisiin 

työmenetelmiin ja joutuisimme liikaa luopumaan 

mukavuuksistamme. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/19/aikamatka-arkeen-pukeutuminen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/19/aikamatka-arkeen-pukeutuminen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/19/aikamatka-arkeen-pukeutuminen


Tämän dian yläosassa on linkki, josta teillä on 

mahdollisuus perehtyä HAMK:n monipuoliseen ja 

tutkimushankkeita sisältävään koulutukseen ja  

toimintaan. 
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KESTÄVÄ  HAMK 
Mervi Frimannin luennon keskiössä 

Linkistä löydät tietoa HAMKin kestävän kehityksen työstä  

https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/. 

Mervi esitteli meille HAMK-korkeakoulua, sen 

yksiköitä sekä tutkimuksellista ja kehityksen kärjessä 

olevan korkeakoulun toimintaa aluksi yleisesti.  

Luennon pääsisältö muodostui  KESTÄVÄ HAMK – 

ohjelma 2030. Miten kestävää kehitystä toteutetaan eri 

koulutusohjelmissa ja minkälaista tutkimusta on tehty 

tai millaisia hankkeita on suunnitteilla.  

 

Luentodiat: Mervi Friman 

https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/


Hiilineutraali HAMK; energian kulutuksen vähentäminen, veden kulutuksen vähentäminen, jätteiden vähentäminen,  

ruuan terveellisyys ja vastuullisuus, kiertotalous hankintojen ohjaajana, liikkumisen monipuolistaminen ovat HAMKin arjen tekoja. 
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Oravainen  
Makeasti oravainen 

Makaa sammalhuoneessansa; 

Sinnepä ei Hallin hammas 

Eikä metsämiehen ansa 

Ehtineet milloinkaan. 

Kammiostaan korkeasta 

Katselee hän mailman piirii, 

Taisteloa allans' monta; 

Havu-oksan rauhan-viiri 

Päällänsä liepoittaa. 

Mikä elo onnellinen 

Keinuvassa kehtolinnas! 

Siellä kiikkuu oravainen 

Armaan kuusen äitinrinnas: 

Metsolan kantele soi! 

Siellä torkkuu heiluhäntä 

Akkunalla pienoisella, 

Linnut laulain taivaan alla 

Saattaa hänen iltasella 

Unien Kultalaan. 

 

Lähde: Musixmatch 

Lauluntekijät: Kaj Chydenius / Aleksis Kivi 

 

Oravainen laulun lauloi Päivi Luopajärvi, Hattula-

Seuran varapuheenjohtaja. Hän lauloi 

koskettavasti, vahvasti, hienosti, tunteita 

herättävästi. Laulu sopi Päivin sanojen mukaan 

eritäin hyvin illan teemaan. 

 

Mervi on loistava keskustelija ja puhuja. Mervi 

tempaa kuulijat mukaan. Ilta oli ihana, 

lämminhenkinen, mukaansatempaava 

Yhteiset keskusteluhetket loivat hienosti 

 me-yhdessä eletyn hetken tunnelmia. 

 

Mervi Frimanin henkilöhistoria oli 

mielenkiintoinen 

 

Kiitos Mervi! 
 
Katinalassa 17.9.2022 

Maritta Päivinen 

 

 

Mervi Friman on lukenut kirjoituksen 

Pirjo-Liisa Niinimäki auttoi tekstin muokkaamisessa 
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https://www.musixmatch.com/

