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Professori Erkki Rahkamaa sairastui 
Alzheimerin tautiin, mutta hän aikoo 
nauttia elämästä yhdessä puolisonsa 
kanssa loppuun asti.

Ilmaston
muutos näkyy 
jo pihoilla ja 
puutarhoissa. 
Eksoottiset 
kasvit alkoivat 
menestyä 
Iisalmessa.

Kannen kuva Erkki Makkonen
Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 21.10.
Maatilan Pellervo ilmestyy 8.10.
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Kyösti Iitillä on unelmia ja hän myös toteuttaa ne. 
Niinpä vuoren päälle syntyi sadevedestä pieni järvi.
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Perustettu 1899 16.9.2020

s.22
 Koittilan kyläkoulun 
tulevaisuus näyttää valoisalta, 
sillä viidessä vuodessa 
oppilasmäärän on arvioitu 
jopa nousevan. ”

”

jarmo.hankivaara@pellervo.fi

Takaisin maalle

M
aaseutu on hiljentynyt 1960-luvulta saakka. Kirjailija Kari Hotakainen vie uutuuskirjassaan 
maaltapaon niin pitkälle, että maaseutu tyhjenee viimeistä miestä myöten ja muutetaan Vir-
kistysalueeksi.

Voisiko kehitys kulkea toiseen suuntaan? Näin on tapahtunutkin. Ranskassa noin 100 000 
ranskalaista muuttaa joka vuosi maalle ja 60 prosenttia haaveilee siitä – ja se, mitä isot edel-

lä, pienet ehkä perässä. Ennen vuodenvaihdetta tehdyssä Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä maaseudul-
le muuttamista suunnitteli vakavasti noin 844 000 suomalaista. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 
kaupungeista muutti maalle moninkertaisesti enemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kau-
pungit eivät kuihdu, mutta maaseutumaisten kuntien vetovoima kasvaa. 

KUULUN JOUKKOON, joka kävi koulut noin 3 000 asukkaan kunnassa. Lompsimme kavereiden kanssa 
pimeinä syys- ja talvi-iltoina hiljaista kylänraittia ja olimme varmoja, että jokainen siellä vietetty päivä oli huk-
kaan heitettyä aikaa. 

Elämä tuntui alkavan vasta, kun lähdin kaupunkeihin opiskelemaan ja töihin. Jossain vaiheessa huomasin, 
että kaikkialla elämä on hyvin samanlaista. Viimeistään perheen perustettuaan ymmärtää, että kodin sijainti 
muuttaa arkea vain vähän. Viet lapset tarhaan, menet töihin, tulet kaupan kautta kotiin, kuskaat lapsia harras-
tuksiin ja syöt jotain, jos ehdit. Illalla avaat hetkeksi television.

Silloin alkaa miettiä, kannattaisiko pieni asunto pääkaupunkiseudulla vaihtaa kivaan omakotitaloon pikku-
kaupungeissa, taajamassa tai takamailla. Ruuhka-Suomessa asuva viettää helposti joka päivä pari tuntia päi-
vässä busseissa ja metrossa matkalla töihin sekä palveluiden ja harrastusten ääreen. Vuodessa se tekee val-
veillaoloajasta noin kuukauden verran ja reilun 30 vuoden työuran aikana kolmisen vuotta.

ITSE OLEN alkanut kaivata asioita, jotka nuorena tympäsivät: marjametsän tuoksua, kiireetöntä elämää, tyh-
jiä katuja ja vaikkapa niitä kylähulluja, jotka tunnettiin vain lempinimistä. 

Tässä lehdessä kerromme lapsiperheestä, joka kyllästyi Helsingin hälinään. He palasivat miehen kotitilalle 
ja opettelivat maatilan työt. Kerromme myös perheestä, joka päätti palata lapsuudenmaisemiin eläkkeen lä-
hestyessä ja toteutti siellä hulluja unelmia, kuten kukkulan päälle järven. 

On rohkeutta lähteä, mutta rohkeutta on myös palata – jos siltä tuntuu. Ehkä minäkin vielä joskus.


