
◼ Rutalahden uimaranta, Päijänne, Keski-Suomi.Reilusti Suomessa
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eillä on omat ku-
pit.

Mari Merolla 
violetti muovi-
kuppi ja minulla 
punainen emali-
muki.

Mero menee ravintolavaunuun ensin, 
ojentaa kuppinsa myyjälle ja pyytää reip-
paasti kahvia. Myyjä häkeltyy hetkeksi mut-
ta ei sano mitään. Tarttuu vain pannuun ja 
kaataa kupin täyteen. Pannun vieressä on 
torni pahvimukeja.

Valokuvaaja Elvi Rista on nolo. Hän 
unohti kuppinsa kotiin, vaikka se oli varus-
telistassa nimenomaan mainittu.

Tällä matkalla vältetään kertakäyttö-
astioita, sillä se kuuluu reilun matkailun 
periaatteisiin. Reilun matkailun yhdistys 
julkaisi periaatteensa toissa vuonna, ja pu-
heenjohtaja Mari Mero oli tietenkin niitä 
laatimassa.

Minimoi jätteet.
Suosi paikallisia tuotteita ja palveluita.
Säästä energiaa ja vettä. Patikoi ja pyöräi-
le aina, kun voit.
Kunnioita paikallista kulttuuria.
Vältä huippusesonkia.
Ups. Heinäkuu on vuoden vilkkain mat-

kailukuukausi. Viime vuoden heinäkuussa 
suomalaiset tekivät reilut neljä miljoonaa 
kotimaanmatkaa, yli miljoona enemmän 
kuin kesä- tai elokuussa.

”Se tehdään mitä voidaan”, Mari Mero 
sanoo. Sekin kuuluu reilun matkailun pe-
riaatteisiin.

Nyt voidaan tehdä niin, ettei mennäkään 
aamukahvin kanssa matkustajavaunuun. 
Ravintolavaunussa Elvi saa juoda posliini-
mukista.

Tästä pitäisi tulla kesän lämpimin 
päivä. Sääennusteet ovat luvanneet 
yli kolmeakymmentä.

Vaikka kello on vasta seitsemän, ikku-
nassa vilisee helteestä raskas maisema. 
Mutta junassa on viileää.

Mari Mero on suunnitellut meille reitin. 
Ensin junalla Helsingistä Jyväskylään, sit-
ten linja-autolla Toivakkaan ja pyörällä Lei-
vonmäelle.

Taksia ei käytetä eikä tietenkään lento-
konetta.

”Tosiaan, Jyväskylään voi lentääkin”, Me-
ro havahtuu.

Lentolippu maksaisi puolet enemmän 
kuin junalippu, aikaa säästyisi pari tuntia. 
Mutta yhteen Jyväskylän-lentoon kuluu niin 
paljon polttoainetta, että sillä lämmittäisi 
150 neliön omakotitaloa kahdeksan kuu-
kautta. Jyväskylään lennetään 68-paikkai-
sella koneella, useita kertoja päivässä.

Mero itse lentää, jos ”matkan luonne sitä 

edellyttää”. Hänellä on pieni matkatoimis-
to, joka järjestää reiluja matkoja Afrikkaan. 
Sinne on lennettävä. Mutta ilmastokonfe-
renssiin Hollantiin Mero meni kesäkuussa 
laivalla ja junalla.

”Lentämisen kanssa painiskelen koko 
ajan”, hän myöntää.

Mero on heti aamusta virkeä, ja hän viih-
tyy junassa.

”Katsokaa nyt, kuinka monta paikkaa 
täälläkin on tyhjänä”, hän harmittelee.

Meron mielestä suomalaisia ei kannus-
teta käyttämään junaa. Kahden ihmisen on 
halvempaa ajaa omalla autolla kuin mat-
kustaa junalla. Kolme ihmistä saa pienen 
ryhmäalennuksen, mutta kolme voi jo ajaa 
henkilöautollakin. Ympäristöaktivistikin 
sallii autoilun, jos auto on täynnä.

”Kahdesta junalipusta pitäisi antaa kun-
non alennus”, Mero sanoo. ”Esimerkiksi 
kolmekymmentä prosenttia.”

Elvi kuvaa Meroa aamuauringossa. Keltai-
set verhot, lila kuppi, pöydällä reissumies.

”Voi ei, näkyyks tää muovi?” Mero kysyy.
Kaikki ravintolavaunun aamiaisleivät 

oli pakattu pieniin muovipusseihin. Sille 
ei voitu mitään.

 Jyväskylän asema näyttää dynaamisel-
ta. Tai matkakeskus, kuten neljä vuot-
ta vanhaa asemaa kutsutaan. Lasia, 

tiiltä, terästä. Kiiltävää.
Mero haluaa ompeluttaa reppuunsa uu-

den vetoketjun.
”Korjataan vanhaa ja työllistetään pai-

kallisia!”
Linja-auto Toivakkaan lähtee vasta tun-

nin kuluttua, joten ehdimme hyvin käydä 
suutarilla. Asemalla neuvotaan, että lähin 
löytyy kauppakeskuksesta viiden minuutin 
kävelymatkan päästä.

”Tällainen ostosparatiisi”, Mero huokaa 
Keski-Suomen suurimmassa ostoskeskuk-
sessa. Kauppoja on kymmeniä, ja suuri osa 
niistä edustaa jotain ketjua.

”Paikallisväri häviää, kun joka paikassa 
on samat liikkeet”, Mero suree.

Suutari löytyy donitsipuodin vierestä, 
mutta se on kiinni lauantaisin. Mero saa 
kuulla, että toinenkin lähisuutari on sul-
jettu. Tue tässä nyt sitten.

”Olisko jäätelöt?” Mero kysyy ulkona au-
ringossa. ”Mikäs olikaan kotimainen teh-
das?”

Kolme kioskia löytyy, mutta ne ovat kaikki 
Valiojäätelön, jonka taas omistaa ylikansal-
linen Nestlé. Seisomme viimeisen kioskin 
edessä ja mietimme mitä tehdä. Linja-auto 
Toivakan Viisarinmäkeen lähtee kohta.

”Nythän me olemme tilanteessa, jossa 
kotimaista ei ole tarjolla”, Mero sanoo ja 
kävelee luukulle.

Mansikka, metsämarja ja omena, kiitos.

V iola Fredin on Viisarinmäessä vas-
tassa. Hän on lomamökkiyrittäjä, 
joka vuokraa myös polkupyöriä.

Mero on sopinut, että Fredin tuo pyörät 
Viisarinmäkeen ja me poljemme siitä kym-
menen kilometrin matkan Rutalahteen, val-
takunnallisesti arvokasta maisemareittiä.

Pyörät odottavat levikkeellä. Ne ovat upo-
uudet ja Meron mieliksi kotimaiset. Kaksi 
kirkkaanpunaista ja yksi vihreä.

Kypärät päähän, aurinkorasvaa käsivar-
siin ja offi a niskaan. Vesipullo käden ulot-
tuville – ja satulaan.

Mero rakastaa pyöräilyä. Se on ekologis-
ta, tietenkin, mutta myös tarpeeksi hidasta. 
Sielu pysyy mukana.

”Auton ikkunassa maisema vilahtaa ohi, 
tässä se tuntuu ihollakin. Eikö niin?” hän 
sanoo.

Tuntuuhan se, ainakin tällä säällä. Pus-

M

Pyöräillessä 
maisema tuntuu 
ihollakin, 
Mari sanoo. 
Tuntuuhan se, 
ainakin tällä säällä.

◼ Mari Mero matkustaa mieluiten junalla.

▶



◼ Vuokrapyörät 
ovat kotimaiset.



◼ Sirpa Lehtinen on pitä-
nyt Old Ladya kuusi vuot-
ta, mutta talossa on ollut 
baari vuodesta 1961.

◼ Ikikukka Rutalahden ainoassa baa-
rissa.

kemme kumpuilevaa maantietä otsat mär-
kinä. Elvi roikottaa kaulassaan painavaa ka-
meraa, hän haluaa kuvata maisemaa.

Vasemmalla kohoaa jylhä kallio, oikealla 
laskeutuu vehreä laakso. Pienessä metsä-
lammessa kukkivat lumpeet. Ei näitä nä-
kymiä turhaan pidetä Keski-Suomen ko-
meimpina.

Yhtäkkiä Mero jarruttaa ja kääntyy levik-
keelle. ”Hei, katsokaas tonne!”

Hän kaartaa ison vihreän roskalaatikon 
viereen. Laatikko ja sen vierusta tursuavat 
roskapusseja, jotka linnut ovat hajottaneet. 
Koko levike on ruokoton.

”Selvästi mökkiläisten jätteitä!” Mero 
hermostuu. ”Vapaamatkustajien, jotka ei-
vät maksa jätemaksua, vaan tuovat roskan-
sa tänne! Tästä voi katsoa, mitä suomalai-
set syövät!”

Makkaraa, einespitsaa, olutta laatikoit-
tain.

”Ja suurimman osan tästä olisi voinut 
polttaa. Mutta meidät on opetettu siihen, 
että roskista on huolehdittu, kun ne on vie-
ty roskikseen.”

”Voi voi. No, jatketaan”, hän tasaantuu. 
”Rutalahteen ei ole enää pitkä matka.”

Rutalahdessa meitä odottaa lounas kylän 
ainoassa baarissa. Ja se vasta baari onkin!

Talo on 1940-luvulta. Puinen ovi rep-
sottaa hieman, mutta seinän val-
koinen rappaus on siisti. Kirkkaan 

sinisessä kyltissä lukee Old Lady, kahvila-
ravintola.

Sirpa Lehtinen on kattanut lounaan pie-
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neen huoneeseen. Ruokapöydän vierestä 
kulkee ovi Elintarvikepuodin puolelle, si-
vuseinä on auki baariin. Siellä muutama 
mies särpii päiväolutta.

Höyryävät lautaset odottavat jo pöydässä. 
Tuhti kyljys, perunamuusia ja salaattia.

Lehtinen tekee ruokaa vain tilaukses-
ta, parinsadan asukkaan kylässä ei riitä 
kysyntää muuhun. Baaria hän pitää auki 
joka päivä, viikonloppuisin yökahteen asti, 
ja leipoo kauppaan leivät ja pullat.

”Tämä oli vilkas kylä ennen kuin nelostie 
rakennettiin”, Lehtinen sanoo. ”Nyt koko 
vuoden tili on tehtävä kesällä.”

Silloin käyvät lomalaiset ja mökkiläiset. 
Tosin hekin ostavat ruokansa pääosin Jy-
väskylästä, puolen tunnin ajomatkan pääs-
tä. ”Kun jotain unohtuu, otetaan tästä.”

 Lehtinen on pitänyt Old Ladya miehensä 
kanssa kuusi vuotta. Hän tarjoilee korrek-
tisti, ei tuputa seuraansa. Hän vastaa vain 
kun kysytään, matalalla äänellä. Hän on sa-
manoloinen kuin baarinsa, elämää nähnyt 
mutta ylväs, jotenkin kaurismäkeläinen.

Mutta Sirpa ei seissyt tiskin takana vielä 
1981, kun baarin pihaan kurvasi farmari-
Volga. Sillä Kaurismäen veljekset Aki ja Mi-
ka, aivan totta, kiersivät Suomea etsimässä 
kuvauspaikkoja elokuvaa varten. Veljekset 
osuivat Rutalahden baariin, silloiseen Seu-
ratupaan, ja mieltyivät. Niinpä he piirsi-
vät karttaan rastin ja palasivat seuraavana 
vuonna kameroiden kanssa.

Arvottomat-elokuvassa näyttelijä Mat-
ti Pellonpää pudottaa kolikon Seuratuvan 
jukeboksiin.

L iisa Liias tupsahtaa baarin ovesta si-
sään ja tulee tervehtimään. Hän on 
Rutalahden puuhanainen ja paikal-

lisen koulun opettaja.
Liias ylistää kyläänsä. Toimintaa riittää 

ja talkoilla tehdään. Lokakuussa on luvassa 
juhlatkin, kun nuorisoseurantalo täyttää 70 
vuotta ja kyläkirja julkaistaan. Liias on kir-
joittanut kirjaan monta juttua, yhden täs-
täkin baarista.

”Lähetin Mika Kaurismäelle sähköpostia 
ja sain häneltä vastauksenkin, Brasiliasta!” 
Liias kehaisee.

Viestissään Kaurismäki kertoi, että Ru-
talahden kohdalle karttaan merkittiin ras-
ti, koska Arvottomat-elokuvassa haluttiin 
myös ”tallentaa (katoavaa) suomalaista mai-
semaa”. Seuratupaakin ohjaaja kiitteli:

Baarissa oli kylmä olut ja hyvä pajatso, jol-
la yritimme paikata edellisen illan taloudel-
lisia menetyksiä…

Hyvää pajatsoa ei enää ole, mutta karaoke-
laitteet on. Elvi huomaa ne hyllyllä ja tunnus-
taa, ettei ole koskaan laulanut karaokea.

”No laula nyt!” Sirpa Lehtinen sanoo ja 
työntää piuhan seinään.

Kohta Rutalahden helteisessä iltapäiväs-
sä kajahtaa yhteislaulu.

Laa-laa, laa-laa, tyttö kampaa märkää 
tukkaa...

Y hdeksän euroa!” Mari Mero päivit-
telee.

Olemme taas pyörän selässä, nyt 
matkalla majapaikkaan.

Sirpa Lehtinen pyysi ateriasta yhdeksän 

euroa hengeltä, vaikka siihen kuului pää-
ruoan lisäksi tuhti vohvelijälkiruoka ja kah-
vi. Maksoimme kymmenen euroa. Helsin-
gissä sekin riittäisi vain jälkiruokaan.

Lehtisen baari oli puolityhjä ja kauppa 
hiljainen. Se harmittaa Meroa.

”On niin sääli, etteivät ihmiset käytä pai-
kallisia palveluja”, hän huokaa. ”Marketin 
hintoja ei tietenkään voi vaatia eikä valta-
vaa valikoimaa, mutta tarvitseeko aina ita-
lialaista pastaa?”

Mero laskee. Läheisessä Leivonmäen 
kansallispuistossa käy 10 000 ihmistä vuo-
dessa. Jos jokainen kävijä suostuisi käyt-
tämään viisi euroa enemmän eväisiin ja 
ostaisi ne kyläkaupasta, kauppias saisi jo 
kohtuullisen tilin. Ja kun kauppa kävisi, va-
likoimaa voisi laajentaa.

Mutta hei, nyt näkyy ensimmäinen mai-
tolaituri! Hyväkuntoinen ja punaiseksi 
maalattu. Puiseen mainostauluun laiturin 
viereen on niitattu juliste, jossa ruskeasil-
mäinen nuorimies katsoo kohti.

Tanssit Letkalla. Pekka Nebelung & Volga.
Pellon keskellä komeilee iso punainen 

lautarakennus. Tämä on se Letkaliiteri, jo-
ta Liisa Liiaskin kehui! Tanssipaikka, jonne 
nuorisoseura järjestää orkesterin aina kesä-
lauantaisin. Tänään Liias itse myy olutta.

Tänne on tultava, vaikka majapaikasta, 
Sorsan tilalta, on matkaa seitsemän kilo-
metriä. Mikäs matka se on kesäyössä.

 Kello lähestyy puoltayötä, kun pai-
namme Kivisuontietä takaisin koh-
ti tanssilavaa. Kivisuontie on seitse-

Sirpa ei seissyt 
tiskin takana 
vielä 1981, 
kun baarin pihaan 
kurvasi kuuluisa 
farmari-Volga.

◼ Mari Mero lavatansseissa Letkaliiterissä.

’’
▶
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◼ Rutajärvi on Sorsan 
rannassa niin matala, 
että läheiseen saareen 
voi kahlata.
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Helsinki

Tampere

Jyväskylä

K S

Jyväskylä

Viisarinmäki

Rutalahti

Kivisuo

Leivonmäen 
kansallispuisto

Leivonmäki
1 5k m

1 3 0k m

Päivän pyöräily 
tuntuu jaloissa, 
Sorsan 
rantasaunan 
löyly päässä.

◼ Sorsan tilan aitta on 1800-luvulta. ◼ Lopuksi pyörät veneeseen ja soutaen kohti kansallispuistoa.

Reilun matkan reitti

män kilometrin mäkiosuus. Kukkamekon 
selkämys kastuu.

Päivän pyöräily tuntuu jaloissa ja Sorsan 
rantasaunan löyly päässä.

Viimein tuttu maitolaituri ilmestyy näky-
viin. Pekka Nebelung kuuluu laulavan Pa-
ratiisia.

Liiteri on kodikas. Seinillä roikkuu van-
hoja työkaluja, ikkunoissa heiluvat verhot. 
Nebelung on vetänyt tanssilattian täyteen. 
Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneim-
man, hän tulkitsee vaaleanpunaisessa pai-
dassa.

Liisa Liias seisoo oluthanan takana. Baa-
rin nimi on Rysä.

”Nyt täällä on ehkä parisataa henkeä. Ju-
hannuksena oli yli viisisataa”, hän sanoo ja 
valuttaa olutta muovituoppiin.

”Eivät taida olla ihan reilua matkailua nä-
mä meidän tuopit.”

Mari Mero liukuu jo parketilla. Salskea 
mies on vienyt hänet hitaaseen valssiin.

Vain muutama tanssi, ja reiluista mat-
kailijoista loppuu virta. Kerta kaikkiaan. 
Kotimatkalla Elvi on vähällä nukahtaa tan-
koon.

Sinnikäs ininä loppuu vasta aamun-
koitteessa. Hyttyset häipyvät, vih-
doin.

Aitta on vanha, 1800-luvulta, ja niin har-
vaseinäinen, että kissatkin pääsevät raois-
ta sisään. Mutta ihanan viileä se on ja kau-
niiksi laitettu.

Herätys on puoli yhdeksältä. Sorsan ti-
lan emäntä Maria Henrickson on laittanut 
aamiaisen päärakennuksen tupaan. Pöytä 
notkuu.

”Lähiruokaa!” Mari Mero iloitsee.
Sämpylät on leivottu itse, ruisleipä haet-

tu naapurista. Mansikatkin ovat omalta ky-
lältä. Leikkeleeksi on viipaloitu hirveä, jon-
ka isäntä on kaatanut.

Isäntäväki ei istu pöytään mutta jää tu-
paan rupattelemaan.

Markku Leppänen kertoo olevansa met-
sätalousyrittäjä ja ”kylän yleinen apumies”. 
Hän näyttää pihapiiristä mökin, jossa on 
syntynyt. Avovaimo Maria Henrickson on 
kotoisin Porvoosta, mutta hän on asunut 
kolmekymmentä vuotta Yhdysvalloissa.

”Sieltä Markku haki minut tänne”, hän sa-
noo. Puheessa kuuluu vieras korostus. ”Se on 
pitkä tarina, mutta kaksi kertaa hän kävi luo-
nani Seattlessa, vaikka kärsii lentopelosta.”

Nyt Henrickson opettaa kansalaisopis-
tossa englantia ja espanjaa. Lomalaisia pa-
riskunta majoittaa satunnaisesti.

Vanhan tuvan kiireettömyys tarttuu. Vie-
lä kuppi kahvia, ehkä santsileipä.

Mari Mero jää miettimään turismia. Mik-
si pitää aina matkustaa ulkomaille ihaile-
maan paikallisyhteisöjä, Keski-Amerikkaan 
katsomaan mayakulttuuria?

”Ja sitten kääntää selkänsä alkuperäi-

syydelle, joka on ihan tässä?” hän kysyy, 
lähinnä itseltään.

Mutta matkailu on maailman nopeim-
min kasvavia elinkeinoja. Pelkästään suo-
malaiset tekivät viime vuonna 5,3 mil-
joonaa lomamatkaa ulkomaille. Viroon, 
Ruotsiin, Etelä-Eurooppaan.

”Ja kuitenkin useimmat kokevat, että 
massamatkat ovat tylsiä.”

Seinäkello raksuttaa kohti kymmentä. 
Kohta meidän pitää lähteä rantaan, nostaa 
värikkäät vuokrapyörät veneeseen ja soutaa 
Leivonmäen kansallispuistoon. Sen keskel-
lä on perinnetila, jonka emäntä odottaa jo 
vieraita. SK


