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#we are the käpytalists!#

esittely

Liisa Haverila

Vierailin Rahkeen Karistamossa ensimmäisen kerran 2007 aloitettuani toi -
meni Pohjois-Karjalan kuvataiteen läänintaiteilijana. Kuvataiteilija Tuija Hirvo-
nen-Puhakka esitteli minulle nähtävyyksiä. 

Karistamo ja E no eiv ät jättäneet minua rauhaan. E non maasto on täynnä 
historiaa, jossa näkyy hylättyjä rakennuksia, rakenteita, jotka juuri äsken oli -
vat täynnä elämää, ty ötä ja ponnistuksia. Karistamo on ollut toiminnassa vielä 
90-luvulla. Kuinka on mahdollista, että unohdus tapahtuu niin nopeasti.

Keräsin käpyjä lapsena. Missä? Kaikki lapsuuden tapahtumat sijoittuvat Poh-
jois-Karjalaan: Polvijärvelle, Viinijärvelle tai Outokumpuun. Ulkoilupäivinä ke-
rättiin käpyjä, että saatiin koulussa r uokaa. Kuka v oi muistaa? Kangasmetsä, 
mäntyjä. Luultavasti itse keräsin mitä sattuu. Muistan harmaat, auenneet kävyt, 
keräsin niitä maasta. Nyt luen Karistamolta löytyneitä tarkkoja ja täsmällisiä oh-
jeita: tiedän minne keräämäni kävyt menivät! Muistikuvani harmaista kävyistä 
on varmaan väärä. Karistamon ohjeet vaativat, että kiivetään puuhun.

Miksi halusin ty öpajan v etäjiksi Tero N auhan ja Kar olina K ucian? N äin 
taannoin Teron ja muiden H oukka-veljesten esityksiä. Tarinoita F ransiskus 
Assisilaisesta. Vaeltajan ker tomuksia. Tero tarjoili teetä, kahvia. Tila oli pie -
ni, intiimi. K uulin Teron ja Kar olinan yhteisestä pr oduktiosta. Ruuasta, jota 
valmistettiin esityksen aikana. N äin esityksen teatterikor keakoululla, pi -
meässä. O li savua, taskulamppuja, ääniä, kahinaa. I rrationaalista. M aalaus-
ta. P elkoa. Liikutuin, tulin kosketetuksi: lähellä olemisesta, ei-esittämisestä.  

Käpyjä voidaan kerätä marraskuun 1 päivän ja huhti-
kuun 30 päivän välisenä aikana.
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#we are the käpytalists!#

Sanallisesti en osannut ilmaista mitä tapahtui, älyllisesti en ky ennyt erittele -
mään. 

On kiinnostavaa tulla kosketetuksi ilman ymmärr ystä. Miten havaitsen, jä-
sennän, koen maailman, joka minua ympäröi? Kuinka toiset sitä maailmaa ha-
vainnoivat? Ovatko he jotain mieltä!!? J äsentyykö maailma maailmansyntyse -
litysten my ötä, rakenneanalyysien kautta johonkin ymmärr ettävään malliin, 
sellaiseen, jonka kaikki voivat allekirjoittaa. Vai piirrämmekö me vain omia vii-
vojamme ja väitämme, että se muoto, jonka viivoillamme luomme on ainoa tosi, 
ainoa oikea.

Pääosin itse - edelleen - joudun toteamaan, että se pohja ja perusta, jolle 
maailmani rakennan, horjuu ja huojuu jokaisessa pisteessä, jossa kohtaan toisen 
ihmisen. Kiinnostavaa ja hämmentävää. Vähän se myös haittaa. Ei voi mitään.

Mitä työpajalla oli tekemistä Karistamon kanssa. O liko tässä jokin abstrakti 
vertauskuva? Miksi Tero ja Karolina johtivat meitä harhaan? Pois Karistamosta, 
fyysisestä työstä, oikeasta työstä. Miksi puimme yllemme havaitsemista sirpaloi-
vat, harhauttavat kojeet. Miksi pilkoimme henkilökohtaiset, emotionaaliset voi-
mattomuuden kokemuksemme paloiksi, pirstaleiksi ja yhdistimme ne yhteiseen 
tarinaan, josta tuli kaunis, mutta vieras.

Katselen tämän julkaisun kuvia ja tekstejä. Liitän mukaan tuntemukseni Ka-
ristamolta, yhdessä olemisen toisten kanssa, keskustelut ja harjoitteet, Karista -
molla työskennelleen Irja Kukkosen haastattelun. Kokonaisuus avautuu ja sul-
keutuu irrationaalisesti.

Kuin aloittelisin maalausta: M itä sinä haluat minulle ker toa? Mitä se mulle 
kuuluu mitä mä teen? Mistä kaikki johtuu, missä on tapahtumisen syy?

Maailma on monimutkainen paikka. En usko, että kukaan ymmärtää millai-
sia vaikutuksia omalla toimimisella, teoilla oikeastaan on. Minua hämmästyttää 
se, että joku v äittää näkevänsä pelkästään papereita katsomalla, viivoja ja loke-
roita piirtämällä, sen mikä on oikein ja hyvää. Suhteessa työhön, työttömyyteen, 
ansaintaan, ihmisten elämään.

Olemme mukana koneistossa, joka toimii paljolti irrationaalisen ja emotio -
naalisen, muistikuvien ja mieltymyksien pohjalta. Onko se, jolla on valta päät-
tää, koneiston yläpuolella? K oneisto suoltaa, sylkee, heittää sinne ja tänne: al -
hosta autuuteen. Tämä on puhdasta Kafkaa, Tarkovskin Stalkeria.
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Kuinka selviy dyn? H yväksyn koneiston olemassaolon, uskon siihen ja en 
usko. Sanon ei usein ja kyllä yhtä usein, suostun sanomaan ehkä ja pysymään 
siinä. Kuuntelen sydäntäni, kuljen omia polkujani kuten marlbor omies taan-
noin väistämättömästi, jonnekin. Verkostoista ja ketjureaktioista en sanonut sa-
naakaan.
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#we are the käpytalists!#

#we are the käpytalists!#

Karolina Kucia, Tero Nauha

Sosiaalisessa elämässä ja työelämässä – yksityiselämässä, tehdastyössä, taiteili-
jan työhuoneella ja muissa prosesseissa – on kyse yleisten ihmisen kykyjen astu-
misesta työhön: kyvystä tutustua, jutella, r eagoida ja inspiroitua. Nämä kaikki 
kyvyt vaativat herkkyyttä, kykyä vaikuttua toisesta ja maailmasta. Työn suorit-
taminen ei v aadi ainoastaan fyysistä sitoutumista, v aan ihmisen yleisten men -
taalisten, fyysisten ja sielullisten kykyjen, taitojen ja luo vuuden hyödyntämistä 
tuotantovoimana.

Ihmisen elämä sellaisenaan astuu työhön — vapaa-aika ja työaika sekoittuvat 
ajallisesti, paikallisesti tai emotionaalisesti. Tällaista uuden ty ö-elämän tekijää 
voidaan yleisesti kutsua tietotyöläiseksi, jolloin tiedoksi käsitetään inhimillinen 
ymmärrys yleensä. Tätä tilannetta kutsutaan yleisesti tietokapitalismiksi. 

Mitä ovat nämä uudet tuntemukset, oireet ja aavistukset joita koemme, mut-
ta joilla ei vielä ole annettu nimeä? Tässä ty öpajassa ty öskentelimme näiden 
tuntemusten solmujen, katkosten ja automatismien parissa. Työpajan fyysisenä 
paikkana ja eräänlaisena masiinana toimi v anha käpyjen karistamo, Rahkeen 
karistamo Enossa. 

Lähtökohtana oli siis hylätty ja hyödyttömäksi muuttunut työympäristö, jol-
le tämän ty öpajan kautta pyrimme lö ytämään uusia mer kityksiä emootioiden, 
tuntemusten ja automatismien solmukohtana. Käpyjen keräykseen on saatava metsän omistajan tai sen 

haltijan lupa.
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Työpajassa käytimme metodeja, jotka perustuvat mm. Anna Halprinin, Ant-
hony Howellin, Lygia Clarkin, Félix Guattarin tai O uLiPo-ryhmän fyysisiin, 
sosiaalisiin ja mentaalisiin ty öskentelyharjoitteisiin tai kokeiluihin. Työskente-
lymme oli kuitenkin sekä näiden metodien summa, että jotain muuta: kyseiseen 
aikaan ja paikkaan päivitetty tapa tutkia ja työskennellä yksin ja ryhmässä.

We ar e the käpytalists!-pr ojekti on osa pr ojektia, joka tutkii kapitalismin, 
tunteiden ja affektien suhdetta. Tutkimme ja kokeilimme, mutta tulimme kos -
ketetuksi ihmisten tarinoista ja kokemuksista elämän ja työelämän varjopuolis-
ta. Tulimme kosketetuksi, koska ihmiset halusiv at nämä ker tomukset jakaa, ja 
sijoittaa tähän erityiseen fyysiseen paikkaan, josta rakentui monitasoinen tuntei-
den, kokemusten ja puheen tila. 

Halusimme tällä työpajalla olla osana muodostamassa työkaluja tai välineitä, 
joiden avulla selviytyä tällä uuden työn ja jopa uudenlaisen ihmisen kuvan sekä 
vaatimusten kummallisessa maailmassa, joka niin äkkiä on muuttunut vieraaksi 
ja kuitenkin niin käsinkosketeltavaksi. 

Sanotaan, että nostalginen katse maailmaan, näkee sen maailman, jota ei kos-
kaan ollut. Emme siis halunneet katsoa kadonnutta työn maailmaa, jota kaiva-
ta. Halusimme katsoa käpykaristamoa mahdollisuutena, aiv an kuin heilauttaa 
kaleidoskooppia ja nähdä, kokea ja tuntea maailma toisin, toisenlaisena mah -
dollisuutena. Taiteen tekemisen tarkoituksena ei ole onnistua, vaan luoda uusia 
kytköksiä ja yhteyksiä.
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#we are the käpytalists!#

solmutapahtuma

Tarina v äsymyksestä, turhautumisesta, illuusioiden kadottami -
sesta tai kaipauksesta, joka on tapahtunut sinulle tai jollekin toisel -
le. Kirjoita tämä tarina tilanteesta, jossa nämä v äsymyksen tuntemuk -
set eiv ät olleet selviä tai mihinkään tiettyyn kohteeseen määrittyneitä.  
Missä tämä tapahtui, miltä sinusta tuntui, mitä ruumiissasi tapahtui tai mikä oli 
tällöin elämäntilanteesi? Millaisessa paikassa tämä tapahtui? Voitko kuvata tätä 
tilaa ja tilannetta sekä suhdetta siihen? Millaiselta tilanne ja esineiden, ihmisten, 
instituutioiden, toiminnan ja ajattelun suhde näytti? Onko sinulla jokin näihin 
tuntemuksiin ja tarinaan liittyvä esine tai väline, ja voisitko tuoda sen mukanasi 
työpajaan?

tehtävä työpajan osallistujille

OuLiPo mallinnos
OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle) on 1960 perustettu löyhä ryhmä kirjailijoita ja matemaatikkoja.  
Se pyrkii luomaan kirjoittamisen tekniikoita käyttäen erityyppisiä rajoituksia, määrityksiä, tms. Käytimme 
työpajassa näitä ”mallinnoksia” editoidaksemme osallistujien henkilökohtaisista kirjoituksista jotakin yleistä, 
uutta, jaettua ja yllättävääkin, kuitenkaan poistamatta kirjoittajan omaa emotionaalista latausta.

Käpyjä kerätään vain hyväkasvuisista, suorarunkoisista, 
hieno-oksaisista, terveistä valtapuista. Keräystä ei suori-
teta ns. määrämittahakkuilla käsitellyistä metsiköistä, ts. 
metsiköistä, joista järein ja hyvälaatuisin puusto on aina 
hakkuissa poistettu. Hyvin oksikkaista ja karkeista susi-
puista ja tervasrosopuista ei käpyjä kerätä.
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set-up karistamo
Etsi Karistamolta paikka, johon haluat asettua. Käytä lähtökohtana ker to-

mustasi. Tee tästä tilasta ty öpiste, jolloin sinun tulisi tehdä tilasta tarinasi ”la -
vaste”, set-up tai installaatio. Vietä tässä paikassa puoli tuntia, jonka jälkeen ku-
vaamme sinun paikkasi, tarinasi version karistamolla. 

Tällä tavoin osallistujat loivat tehdasympäristöön asetelmia ja piennäyttämö-
jä, joissa yhdistyiv ät alkuperäinen tarina, melankolia tai jäsentymättömät tun -
teet, sekä tästä ajasta vieraantunut tehdasympäristö. Asetelma on kompositio, 
jossa yhdistyvät nämä kaksi ennestään toisilleen vierasta elementtiä. Tekijät vi-
rittävät tämän komposition katsojalle ja itselleen. P yysimme heitä v alitsemaan 
yhden lauseen tarinastaan ja kiinnittämään tämän tekstin siihen osaan ruumista, 
johon tarina mahdollisesti liittyi.

Kerättäväksi kelvollinen käpy on tasavärinen, vihreän- 
tai ruskeanharmaa tahi ruskea ja on kiinni viimeisen 
vuosikasvaimen tyvessä. Kerättäväksi kelpaamaton, 
vanha käpy on tummempi, himmeän harmaa ja on sen 
käpysuomuissa, jotka ovat usein avoimia, pieniä mustia 
pilkkuja. Vanhat keräykseen kelvottomat kävyt ovat 
edellisen vuosikasvaimen juuressa.
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venyttelyä
Sain lääkkeet ja kutsun keskusteluun. Olemus, joka ei halua olla. Tämän päi-

vän maailmamme rakentuu tekstiin ja sen kontekstiin. M utta on hauska kut -
sua hulluksi kun niin on tullut kutsutuksi. H ullu, hullu, hullu. Se on ja pysyy. 
Kokonaisuuden kuvat – ikonien rajattoman maailman – liev ennystä tilaamme. 
Nurkkaan työnnetty eläin oli usein mielessä. Taistelun väsymys, uupumus kään-
tyy hysteeriseen huutoon ja lopulta itkuun ja tärinään. O rgaaninen ympäristö. 
Olen hullu. Olen tyhjyys – transparentti. Olen sidottu tuolin, pöydän ja näytön 
maailmaan, olen osa konetta, joka suoltaa tekstiä aistieni, aiv ojeni ja suodatti -
mien kautta.

Lotta / Tuija / Reima

romahduksia tapahtui kolme 
kertaa

Maailma teki eteeni muurin, läpikäymättömän, jota ai-
kani potkittuani tajusin, ettei se mene rikki. Se on ja py-
syy.  Tahto ei auta.  Taistelun väsymys, uupumus kääntyy 
hysteeriseen huutoon ja lopulta itkuun, tärinään.  Tyh-
jyyteen ja toivomukseen kuolemasta. Pettymykseen siitä, 
että olen vielä hengissä. O len tässä maailmassa. Valitet-
tavasti eteeni aukeaa maisema. M aisema, jota en enää 
halunnut nähdä. ”Älä koske minuun. Jätä minut yksin. 
Sinun ei tarvitse ymmärtää. Anna minun olla, kuihtua 
ja kuolla.”  Hauta tuntuu levolta. Olen tyhjyys, transpa-
rentti. Olemus, joka ei halua olla.

Lotta

Venyttelyä
Asettele jokaisen osallistujan tekstistä lauseet peräkkäiseen järjestykseen. Osallistuja A:n ensimmäinen lause-
osallistuja B:n ensimmäinen lause-osallistuja C:n ensimmäinen lause-A:n toinen lause-B:n toinen lause... 
jne.  Tämän jälkeen pyrkikää yhdessä muodostamaan uusi lause tai useampiakin lauseita, joilla voidaan luoda 
yhteys alkuperäisten, mutta irrallisilta tuntuvien lauseiden välille. 







En ymmärrä

Olen ollut väsynyt

Halusin hukuttaa itseni olin väsynyt itseeni väsynyt ai-
naiseen epäonnistumisen ja katkeruuden makuun suussa-
ni, ainaista pettymystä. ainaista epäonnistumista, petty-
myksestä pettymykseen kulkeminen väsytti mieleni

Musta joki houkutti

Kuulin kutsun ja olin vastaamassa kutsuun

Hypnoottinen hetki, en enää pelännyt, en tuntenut surua 
en iloa, pelkkää tyhjyyttä

Mielen tyhjentyminen

En halunnut jatkaa minuna, jatkoin, jatkuu

Kaksi ja kolme kuukautta itkua joka päivä luulin että 
olen herkkä ja tunteva ja myötäeläväihminen

itkin maailman kipuja

en ymmärrä, en ymmärtänyt

en jaksa enää kantaa saunavesiä

pitää levätä

kädet eivät toimi, eivät tottele

en jaksa lämmittää saunaa kun en jaksa sahata sauna-
puuta, en jaksa kantaa saunavettä

itkeminen on vienyt voiman
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olen kuivunut

menen lääkäriin

sain lääkkeet ja kutsun keskusteluun

olen hullu

tai en

mutta on hauska kutsua hulluksi kun niin on tullut kut-
sutuksi hullu hullu hullu

jatkuvasti riitelevä pariskunta

nurkkaan työnnetty eläin on usein mielessä

kun etsin tilaa olla

ja kun en sitä löytänyt

en jaksanut löytää

ei minussa ollut miestä

ei ihmistä

puolustaa sitä

joka oli itkenyt kuukausia apua

en jaksanut auttaa

Reima
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#we are the käpytalists!#

kirjoitettuun kieleen 
ja puhuttuun kieleen 
kyllästyminen

Minä olen v äsynyt sanoihin, kaikki on sanottav a sa -
noin, osattava analysoida, selittää, käyttää tiettyä kiel -
tä, oikeaa kieltä oikeaan aikaan. Tämä tehtäväkin pi-
tää kirjottaa ...lyhyt tarina...niinpä, tekstiä, tekstiä...

Viime aikaisia näyttelyitä, apurahoja ja selvityksiä teh-
dessä olen törmännyt tähän ongelmaan. Elämäkin kie-
toutuu saman kielen ongelman ympärille. Ymmärränkö 
oikein mitä naapurini minulle puhuu, työtoveri, ystävä 
jne..?

Käytä apur aha kieltä, selkokieltä, näyttely -
teksti kieltä, lehdistökieltä, opetuskieltä, pu -
humiskieltä, kaupunkikieltä, maaseutukieltä, 
kulttuurikieltä, vir astokieltä, opistokieltä, v anhem-
muuskieltä, facebook kieltä, sähköposti kieltä...jne..  
Tämänpäiväinen maailmamme rakentuu tekstiin ja sen 
kontekstiin. 
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Missä se tuntuu? Takapuolessa, seläs -
sä ja päässä, v älillä jalatkin on aiv an tur tana. 
Niin ja olen saanut ylimäär äistä r avintoa ke -
hooni. O len sidottu tuolin pö ydän ja näytön 
maailmaan olen osa konetta joka suoltaa teks -
tiä aistieni, aiv ojen ja suodattimien kautta.  
Tapahtumanäyttämönä on elämä ja sen kerr ok-
sellisuus. Ahaa pääsen kohtaan 1. ja olen koh -
ta 2 ja kohta 3 näyttämönä...niinpä sanat tuot -
tavat minulle jo koko kurssin tapahtumaketjun.     
 
Lopputulos on se että tekstit eiv ät enää niin ärsytäk -
kään, silti vier oksun ajatusta alkaa ajattelemaan joka 
kerta kenelle tai mille instituutiolle kirjoitan miten -
kin. S e minusta r ajaa luo vuuden yhteen ja samaan 
putkeen. E li minun on hyv äksyttävä tosiasia, jos ha -
luan että tekstiäni kuullaan on se kirjoitettav a siinä 
konteksissa mihin se on menossa, tai hylättäv ä kaikki 
ja kirjoitettav a v ain se olennainen tosi tiivistettynä.  
Se tulee olemaan minulle v aikeaa ja haaste loppuelä -
mäksi.

Tuija HP
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#we are the käpytalists!#

venyttelyä II
Päivät menee ja tulee. Maistuu pakkaselle. Vahvan kesän valjastama syksy on 

uus. Herään ja rumba alkaa. Vilkaisen kuvaani joen pinnasta v aikka se onkin 
jäässä ja tyystin lumen peittämä. Kirpparitossut natsaa jalkaan just. Menen nuk-
kumaan ja toiv on että r umba ei ala. Tekisi mieli hypähtää puuhun, kieräyttää 
koko keho käsien varassa oksan ympäri ja antaa sitten mennä. Eväspaketin kää-
repaperista runo tippuu. Rutiinihommaa, toisaalta hyväkin. Irroittaa ote. Tans-
sia kiiltävällä kaltevalla lattialla keskellä muita lapsia. E i ole enää vuor okautta 
joka täyttyy minun töistäni, liikkeestä, ihmisistä, tarkkailusta ja aistimisesta. Ei 
päivää katsoa mihin päätyy.

Mitä se muka esittää? Minun maailmani täyttää nyt kaksi vauvaa. Sen sijaan 
kääriydyn kaulahuiviini yhä syvemmälle. Vaikka isä laulaa taivaan kohinan, äi-
din luonnoksena valtava maa. Rakastan heitä. En halua nähdä ketään enkä var-
sinkaan kohdata kenenkään katsetta, ainakaan kovin läheltä. Vittu seurakunnan 
päiväkerho.

Mari / Mira / Tapani

Venyttelyä II
Muodostakaa yhteys niin, että alkava lause saa sisennyksen, lainauksen tms. jossa alatte kirjoittaa lauseesta 
poispäin, kiinnittäen huomiota johonkin yksittäiseen seikkaan tms. Tällä tavoin etäännytte alkuperäisestä tari-
nasta, ehkä vielä lisäten lainauksen lainauksen tms. Pyrkikää seuraavaksi luomaan jonkinlainen – keinotekoi-
nenkin – ’aasinsilta’ seuraavaan lauseeseen.

vahvan kesän valjastama

syksy on uus.

kirpparitossut natsaa jalkaan just

eväspaketin käärepaperista

runo tippuu kiiltävällä

kaltevalla lattialla keskellä

muita lapsia.

mitä se muka esittää

vaikka isä laulaa koko taivaan kohinan

äidin luonnoksena valtava maa 

vittu seurakunnan päiväkerho

Tapani
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maistuu pakkaselle 

Vilkaisen kuvaani joen pinnasta v aikka se onkin jäässä 
ja tyystin lumen peittämä. Tekisi mieli hypähtää puu -
hun, kieräyttää koko keho käsien v arassa oksan ympäri 
ja antaa sitten mennä. Irroittaa ote. Katsoa mihin pää-
tyy. Sen sijaan kääriydyn kaulahuiviini yhä syvemmälle. 
En halua nähdä ketään enkä v arsinkaan kohdata ke -
nenkään katsetta, ainakaan kovin läheltä. Vain silmäni 
näkyvät huivin alta. Tekisi mieli peittää nekin, mutta 
kadulla on nähtävä mihin jalkansa laittaa ettei käy huo-
nosti. Ettei käy huonosti. E n ole enää v arma siitä mitä 
se tarkoittaa.

Mari
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päivä on kyllä kaunis

sitä en v oi kieltää. P uun oksat o vat kietoutuneet au -
ringon v alossa kiiltelev ään v alkoiseen harsoon. Vietän 
mieluiten aikaa puiden parissa. H arhailen tuntikausia 
ympäriinsä tietämättä mitä etsin. J ännitys liehtoo hil -
jalleen pois kehostani, joka alkaa olla jo pian liian rento 
tästä kaikesta kävelemisestä. Maailmanpyörä pyörii tau-
koamatta ympärilläni kuin kone mutten jaksa v älittää 
siitä. K oko kaupunki joen v arrelta katsottuna näyttää 
lavastukselta jonka uumenissa kasvottomat ihmiset vael-
tavat suorittaen kukin omaa tehtäv äänsä. Minä pysäh-
dyn. Otan laukustani jogurtin ja syön sen mukanani ole-
valla liian suurella lusikalla.

Mari
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makasin asuntomme lattialla

Olimme juuri pakanneet kaikki tavarat pois ja ne olivat 
menossa uuteen asuntoomme. O lin todella poikki. M i-
nulla oli vieressäni harja ja rikkalapio. En jaksanut sii-
vota, vaikka olin uhonnut, että haluan jättää jälkeeni 
siistin asunnon. K ehoni oli v oimaton, en jaksanut kät -
täni nostaa, itkin.

Liisa

72-sanan sanakirja
En pääse lähtemään. Makasin asuntomme rajalla. Olen seurustellut rikkala-

pion odottaessa. U nohdan hänet. Olimme pakanneet tav arat, ne oliv at lentä-
mässä uuteen asuntoomme. J umala on ollut minulle suloinen. M enen rajalle. 
Olin tyhjän musta. Sain sen, haluamani juhlan. Elokuvassa, saarella ei ollut sek-
siä, pyöreähkö ihminen. Rikkalapio oli absurdi. Käteni oli paskaa. Ystäväni Pat-
ricio. Pakkomielteitä, ihmisiä, hulluutta, rikkalapioita oli samankaltaisesti. O n 
surullista hengittää parisuhteessa. O len kateellinen. Asuntoni, kehoni ei jaksa -
nut hengittää itkenyttä. Olen mustasukkainen, siisti. Patriciolla ei ole ystävyyttä 
minulle, tavaralle. Kivi lensi, olin halunnut saareen. Halusin tulkita pakkomiel-
lettäni. Haluan olla tyhjä hänelle, sille. Tsekkasin juhlat. Olen kylmä. Saarella on 
venäläinen parisuhde. Siinä hulluuteni heräsi.

Tiia / Tero / Liisa

72-sanakirja
Valitkaa jokaisen kirjoituksesta 7 substantiivia, 7 adjektiivia ja 7 verbiä ja 3 pronominia. Kirjoittakaa tarinat 
yhteen lause kerrallaan summittaisessa järjestyksessä, mutta kopioidessanne alkuperäistä kirjoitustanne, huo-
mioikaa vain ne sanat, jotka kuuluvat yhteiseen 72 sanan ”sanakirjaanne”. 
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En muista. Mustia pyöreitä kylttejä. Ihmisiä, joukkoja. 
Sen jälkeen, illalla, saar ella on v enäläinen sirkus. Kal-
lioilla, Kar olina menee kauempana, alkaa luisumaan 
jäihin. Saan pelastettua, juuri ennen putousta. Tunnen 
kuitenkin epäonnistuvani.

Tero

Istun Karjamäentie 8 kerrostalon katolla ja joo skippasin 
auringonnousun hikisesti. Mutta syy miksi olen täällä on 
se, etten enää saanut unta. H eräsin noin 04.04 tms ja 
tsekkasin puhelintani; yksi puhelu ja tekstiviesti. H erra 
X:hän se vaan - tekstarissa luki, että sinua odottaa v ah-
vistus Facebookissa... Juuri kun olin alkanut pohtia että 
jaa-a kestänkö ko. herran elämän tyyliä sittenkään..

Tiia
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72 word dictionary
I resist to fall, to sleep , to change. Hearing images there, curved bones, soft 

mouth to r emember. Full of r unning minds. I t is my chair , which comes out 
from a human body. Every school loosing this concentration, it is a journey to 
go to every exhausted language. Breathing, caring. Interesting? Fear, pain, limits, 
that is my grey start. Do it interesting. I want to connect. That I can change thin-
king. Frightening. There are my keys. I am dissapointed of being inventive. My 
spine is curved of projectors. I stretch mouth full of bones to come out there, to 
care the brilliant mind.

Karolina / Katariina / Gita

To be exhausted...

    I would say there are two types of exhaustiveness. One 
is totally physical, which comes only after har d physical 
work or exercises, but the other one is more complicated. 
I call it exhaustiveness of this civilization.

There are some hours, days or even weeks then I am ex-
hausted from system in which I live.

I am exhausted to live “on time”.

I am exhausted everyday to improve my way.

I am exhausted to follow new technologies.

I am exhausted from all protection systems.

I am exhausted from law and orders.

I am doubting about new ages v alues – bu -
siness, car eer, str ong financial background... 
…I miss family... I miss people who are tired to fight for 
individuality.

This inner exhaustiveness is lead  b y non-concentr ati-
on,  never ending running mind, sleepless, apathy, wor-
ry, disappointment.... and pain in my body, all around 
the body. It feels that pain is walking fr om one side to 
the another side, it ’s in y our skin, muscles ev en bones... 
I want to rest, but I don’t know what is rest, because we 
created too many recipes for it...

Gita
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Tired in the bones. Why?

Nothing coming out as a r esult of a long jour ney.  
Too long? I don´t hear anything, like having my head in 
the mud. Can I change this?

And then : why should I? I am too tired.                                     

Tasting iron in my mouth. S eeing images; hands lifting 
tables, curved backs, eyes losing their shine…

Something soft in the tail end of my spine. Frightening.

I want to hear you.

I see  nothing.

Metal in the mouth.Where are my keys? The window has 
grey spots  – car is passing by –  remember to breathe, re-
member to br eathe, remember to br eathe, remember to 
breathe, remember to breathe, remember to breathe, re-
member to br eathe, remember to br eathe, remember to 
breathe, remember to breath.



laboratorio



käpykaristamo

paikoitus
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tripod-trigger couples

Kiinnitä kamera siihen kohtaan ruumistasi, jonka koet liittyvän kirjoittamasi 
tarinan herättämiin tunteisiin. Työskentele parin kanssa, jolloin toinen toimii si-
nun kamerankäyttäjänä. Hän joko valitsee kohteet joista ottaa kuvat, ohjaa sinut 
sinne tai voit pyytää häntä olemaan pelkkä laukaisin ja kuljettaa sinut paikkoi-
hin jotka haluat dokumentoitavan. Tutki käpykaristamoa tällä tavoin.

Tämä oli ty öpajan ensimmäinen tehtäv ä karistamolla. Ihmiset saiv at tätä 
kautta ensimmäisen kosketuksen vanhaan tehtaaseen. 

Kävyt kerätään hakkuuaukeilta.
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aistiobjektit

Valmistimme erityyppisiä, halpoja esineitä, joilla osallistujat voivat häiritä tai 
muokata aistejaan, haptisia tai paattisia objekteja. S iis esineitä, joiden kautta 
suhteemme maailmaan muuttuu. Tasapainoaistimme saattaa heiketä, näköky -
kymme muuttuu lähemmäksi hy önteisen näköaistia tai muutumme lähes liik -
kumattomaksi. Näiden objektien kautta maailmasta tulee toisella tav alla koke-
muksellinen.

Materiaalinen outous tai kumma nostaa esiin pr osessin — maailmassa ole -
misen ja toimimisen prosessin, jonka luonne on epäjatkuva. Luotamme katseen 
tai kuuloaistin kautta maailmaan, koska katse on osoittanut maailman todeksi 
aikaisemminkin - näin olemme oppineet toimimaan maailmassa. Kuitenkin ma-
sentuneena ei maailma enää näytäkään selvältä ja merkitykselliseltä. Entä silloin, 
kun toimimisesta yleensä uhkaa tulla pelkkä automatismien sarja? Näiden aisti-
objektien lievästi häiritsevä prosessi tuokin maailman esiin kaaottisena ja han -
kalasti hallittavana. 

Olemme kaaoksen kummallisessa maailmassa, mutta kuitenkin pyrimme 
luovimaan siinä ja nimeämään sitä. M utta tämä nimeäminen on lähempänä 
poetiikkaa tai dadaistien här öilyä kuin elämän manuaalin seuraamista. H erk-
kyys luo esteettisen ja suoran suhteen maailmaan — kaoottiseenkin. 

Vain 3 cm pitkiä tai sitä isompia käpyjä kerätään. Pih-
kaisia, käyristyneitä, toukan purua sisältäviä ym. vialli-
sia käpyjä ei vastaanoteta.
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tapahtuma 19.9.2010

Minä työskentelen ulkona. Kaikki muut ovat sisällä. Tapaan ohimeneviä ih-
misiä, kun he etsivät paikkaansa väsymyksensä  toteutukseen. Olen minimalisti.  
Onko tämä minun orgaaninen ympäristöni? Onko tämä mieleni paikka, jossa 
hermoromahdukseni saattaisi tapahtua? Teräshuone ja kaakelit.  Tyhjä sänky ja 
likaiset yksinäiset kengät. Palaan homeisen sänkyni tuntumaan, ja mietin miltä 
tuntui olla, kun ei enää halunnut olla. Paikalla ei enää olekaan merkitystä.

Katson ylös ja eteeni nousee kaksi seinää, v alkoinen ja ruskea. Toinen beto-
nia ja toinen puuta. Vastakkaisuus – vastavoimat, elämän moninaiset aspektit. 
Pölypallojen aavekuvat.  Lattialla kuollut pääskynen. Tuo lintu kuoli vapauden 
tuskaansa, nälkään, janoon ja ikkunaan, joka ei ollutkaan eteen aukenev a mai-
sema, vaan kova kivinen muuri. Verinen nokka ja vieressä laite, jota ei oltu käy-
tetty kymmeniin vuosiin.

Portaat ylös ja alas. Vääntelehtivät kehot. Luukkujen rivi. Jäykkyys. Odotus. 
Kuka on – missä ja miksi? E t kuule, et näe. P unaiset putket, jotka kuljettav at 
työn siemenet ulos ja alas. S iima merkkinä kivusta. S e on hampaassasi kiinni. 
Hullu, hullu, hullu. Olen hullu – rajoitun ja rajoitan. Minä olen aistiton jo en-
nestään. Väsymyksen riivaama pikku piru.

Lotta

Maassa irrallaan olevia käpyjä ei kerätä.
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Syyssydämeni, metsäni
täyttyy munista
kuoren alla
linnunlaulu

suonissa vilisevät hautovat lentäjät

runo tippuu
kiiltävällä kaltevalla lattialla keskellä muita lapsia

kaikki on minun ansiota kaikki on muiden syytä
käpylabyrintissa iholla männynhien pöly 
hiiri luikkii käytävää kasaa kyitä kuuntelemassa
ehkäpä tapaan Miran
Tero valuu ohi
unohdan Tanelin
kurkistan Marin, HP:n hymy kuuluu jo
sentti sentiltä vaellamme Akashapushpan kanssa Reimaa kohti
hän on majakka hiukkasmeren
ja hän ja sinä

Tapani
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Kurssi aukaisi minussa jotain. Tuli tunne, että saan tehdä omalla tav allani, ei tar -

vitse häv etä, tai olla tekemättä. M inussa on paljon estoja. N iiden kanssa painimi -
seen taitaa mennä tämä elämä.  Joskus   ja usein inhottaa se, että olen antanut pelko -
jen estää tekemästä jotain. M iten usein olenkaan sanonut shut up alitajunnan suulle.
Anna alitajunnan tehdä työt, ja nauti siitä mitä tulee sisältä, av aruudesta, kaikkeudesta, 
ihmisiltä, kasveilta, jumalalta.

Reima



Some thoughts about the workshop in Karistamo
An old Factory in the middle of the woods. A place of memories filled with 

noise and hard work. Seeds of the cones mix ed with seeds of life that was sud -
denly interrupted. Abandoned rooms full of useful things-now useless , since the 
heavy breath and voices of the workers is replaced by the blighted atmosphere  of 
mould and dust. Darkness and silence ar e now the (g)hosts of the H ouse. Un-
countable amount of cones lying, waiting to be smashed. Uncountable amount 
of trees spread all over the country.  Somehow a place of bir th becoming a ce -
metery….  a place of struggle and depression that was shut down…maybe just a 
place of work- a kind of work that still exists but also seems forgotten …Maybe 
that’s why  I felt this strange but strong sadness, entering the gates of Karistamo.

So that was our place. O ur task: to make a per formance on Sunday 19 Sep 
2010 that would take place in different locations in this factor y. 12 people, 12 
different locations. Each place had its own character, own memories that invited, 
almost dragged every one of us. Even though I missed the first weekend of the 
workshop, in which the exploration in the space took place, when I got ther e I 
found immediately my own space.

The tour in the factory area  would be almost terrifying : A woman lying on 
the floor in front of her messed-up office…A man and a woman standing in the 
dark room next to millions of cones…A cleaning lady on her knees, exhausted 
on the floor of the small wc…a young girl lying dispirited on the thick pipes…
lighting head-torches wondering  around in a glittering mirror storage-room… 
some children (like a memory of the worker’s kids) playing in the back yard with 
all kind of old and dangerous things …and in the end,  the room where the ma-
chines were working endlessly, 24 hours non-stop , filled with our loud voices, 
distant  clamours but not worthy to the actual noise of the real machines. These 
were some of the images that one would experience, going around the place that 
day.

My place was in the back yard, outside, where I made a kind of sound instal-
lation, using old tir es, some rubber pipes and other metallic objects. I got this 
image,  that in that back yar d of the factor y, some kids of the wor kers would 
actually play there, waiting for their parents to end their shift. I used as “home” 
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a big plastic front face of an old boat, and made my sound installation ar ound 
it. It was quite cozy and turned to be smar t idea, since when the per formance 
was about to begin, rain star ted to fall. So, I was hitting the tir es and the other 
objects, playing rhythms with them, and also interacting with Gita, who was hi-
ding in a metallic old closet near by my place. It was a bit like playing “hide and 
seek”, but in this industrial envir onment I suppose it might seem quite w eird. 
But then I had this clear image of children playing in all kind of places, without 
caring about the context, the danger, the situation that their parents are dealing 
with – they just play and hang around without worries – just in the present time 
and place.

What was remarkable about this workshop was the whole process and the at-
mosphere in which it was held. People of different ages, different  backgrounds  
and fields of work met in a peaceful gathering space that the Louhitalo offered. 
Even though some people of the gr oup were organizing, it was difficult to say 
who that was! The whole atmosphere invited everyone of us to be active, to give 
our own premises and  to feel that our voices were equally heard. What we made 
was the result of a totally group work, where everybody added his personality, his 
body, his text, his ideas and suggestions. Everything was acceptable , everything 
was allowed , since the frame of our work was so clearly crystallized by our own 
substance. We had to deal with our selves and the others and of course with this 
strong location. Potential was our guide and inspiration our method; tr ust and 
good feeling among friends or strangers, people that used different codes, diffe-
rent clothes, different languages…that was our spirit.

And then, how this atmosphere sometimes has it ’s difficulties: opinions that 
come into contrast with each other, time that goes by without bringing results, 
pressing time, limited time. Lack of authority  that needed special skills,  not al-
ways easy  to create. Different wills and wishes that need to come into an agree-
ment, a deal or a compr omise.  Toleration and resistance. Fun and boring mo-
ments. Living , everyday atmosphere even though doing something exceptional. 
People that have to work with people. This mixture of excitement and vanity that 
follows every human effort.

Alexis
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Loppuyhteenveto

Ihmisten kohtaaminen, tilan antaminen, 
sivuuttaminen
Sanoja
Sanoja
Sanoja
Kirjoitettu sana
Sanojen vaikeus
Leikkimielisyyden vakavuus
Sekavuus
Home
Tutkimusmatkailu
Tehdäänkö Taidetta? Mitä Taide on? 
Missä se on?
Mikä Taide?
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Ihmisiä
Hetkellisyyden herkkyyttä
Sähköä
Hetkiä
Hetkiä
Hetkiä
Mennyt aika
Sisäinen minä ja me
Julkinen teos
Käpykaristamo karistimme käpymme 
maailmalle

Tuija
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Irja Kukkosen haastattelu

Irja Kukkonen toimi laboratorionhoitajana Rahkeen karistamon siemenla-
boratoriossa, Enossa 60-70-lukujen vaihteesta vuoteen 1982. Hän asuu edelleen 
Enossa ja on nyt eläkkeellä. Tähän haastatteluun valikoimme haastattelusta ne 
osiot, joissa puhutaan hänen ty östään karistamolla. Irjan elämä on ollut moni-
vivahteinen: Hän on työskennellyt metsähallituksen ilmakuvauksissa, ollut am-
bulanssissa töissä sekä röntgenkuvauksissa kirjanpitäjänä. Kun Enoon tuli teol-
lisuuslaitos, Irja kävi sähkölaiteasentajan kurssin ja ty öskenteli varavoimaloita 
valmistaneen Masino Oy:n palveluksessa viisi vuotta.

Kaavakkeita ja käpyjä

I: Tää on miun juttu. Kellarista, joo. Käpyjen alkuperä. Tähän tuli mistä ne 
on kerätty, keräysaika. Tämän kaikki täydensi se työnjohtaja, joka siellä oli, eli 
Martti Kärkkäinen. Hän on jo poistunu. Sitten puulaji, niitä oli mäntyjä ja kuu-
sia. Karistusaika oli kanssa ja Patamassa tiettääkseni oli tai on, onko siellä karis-
tamo vai mikä, mut siellä oli siemeniä kanssa siis. Siementunnus oli siinä, astia-
numero, siementen ikä. J a tässä oli koenumer ot. Idätys alkoi ja meillä oli sata 
jyvää. Ai niin. Niin sata jyvvää siihen, semmonen hyvin tar kka vaaka oli siellä, 
missä mitattiin ne, mut sata jyvvee minä... se todennäkösesti oli se tässä pussis-
sa se tuhat jyvvee, mutta sata jyvvee oli se, mikä idätettiin, koska siitä sai sitten 
helposti sen, että paljo niitä on itäny, niitä siemeniä, koska sadastahan se lasket-
taan se prosentti. Että itäneet ensin ja sitten mitä jäi itämättä, niin ne siemenet 
tarkistettiin ihan yksinkertasesti semmosella, nii onkohan se joku leikkausveitsi 
vai mikä se ol se, halkastiin, niissä oli ko via tai mädänneitä tai tyhjiä. Ja ne piti 
kaikki merkitä monta tyhjää, montako on...

Vain puhtaita käpyjä vastaanotetaan. Mikäli käpyjen 
joukossa on lunta, neulasia, kaarnan palasia, oksan ja 
pihkan kappaleita ym. roskaa on käpyjen luovuttajan 
poistettava roskat. 
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T: Montako teitä oli? Olitko sä yksin?
I: Minä olin yksin, joka hoisi sitten loppujen lopuks senkkii, kun työnjohtaja 

ei ollu paikalla, niin sen jäähdyttämön. E likkä siellä oli kostteusmittari. S e va-
rasto, missä siemenet oli semmosissa muo viastioissa. Ensin ne oli lasipulloissa, 
semmosissa valtavan isoissa, viienkymmenen litran suunnillee. O iskohan vielä 
isompiakkii ollu ja sitte ne vaihto ne muovissii, kun muovi tuli vaihtoehoks, ni 
ne tuli sitte tilalle.

T: Kuinka isolta alueelta ne toi sit niitä siemeniä?
I: Minä muistelen, että E telä-Suomesta ei tullu, mutta sanottaan K uopion 

pohjoispuolelta Savosta, Kainnuusta, Lapista, Oulusta. Minnekähän ne on muu-
ten ne kirjat hävinny . Nehä oli semmoset v alkoset, hirvvee isot. N e on v arm-
maan siellä laporatoriossa.

Varmmaa on. Ei niitä kukkaa oo tarvinnu, koska niistä lähti sitten virallinen 
tieto, niin eihän ne tar vinnu niitä koko alueen tietoja, et se, v armmaa on ne. 
Niihin merkittiin tarkasti sitte että... Ja nämä kävyt tuli sinne junalla ja ne sitte 
kuivattiin siellä karistamolla. Ja se ol kyllä tosi tarkkoo puuhhoo, siellä piti olla 
jatkuvasti joku tarkkailemassa sitä ja yhen kerran tais palloo koko lasti, kun nu-
kahti se mies sinne ja ... ja tuota semmonen vahinko tuli. Siellä karistamon puo-
lella mie en kyllä sitä tekniikkoo tienny, muuta kun sitten...lämmittämällä ihan. 
Todennäkösesti. Siilossa niin, jossakkii ja ne ei saanu yhttään yli männä sen, sil-
lon ne niinku mäni pilalle.

K: Ja sitten ne meni sinne laboratorioon?
I: Niin no, sitten kun oli karistettu, niin se erä, mikä oli aina siinä, siitä otet-

tiin kun tiettiin, että mistä se on. Ja välillä tietenkkii puhistivat aina kaikki ne, 
että ei se jää sinne, niitä siemeniä muilta alueilta. J a ylipäätänsä nin siihen yht -
teen alueesseen kuulu sadan kilometrin sätteellä. S äde oli se. Mistä ne niinkun, 
jotta sen etemmä ei sen puun siemenet v oinu lähettee, niinku esimerkiks Enon 
puita ei vois jonneki Sotkammoon tai sinne...

K: Koska ne ei sitoudu siellä?
I: Nii just, että sillon ne on omat keenisä sitte missä ne kasvvaa. Luulisin, että 

tämmönen se...
K: Kyllä se puu sit tietää maa ja ympäristö.
I: Nii. Kotijuuret. Oikkeesttaan niinku ihmiselläkkii.
L: Mä muistan, että me kerättiin kans käpyjä ja ne on tullu tänne sitte. Kahek-

san vuotiaana keräs ja nyt tietää vasta että tänne.
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I: Ja sehän oli oikkeen hyv ä semmonen lapsillekki sopiv a... Mutta kyllä ne 
niinku pystykerräystäki tekivät. Mut se oli semmosta aika ammattimaista hom-
moo.

T: Kuinka monta karistamoo Suomessa sitte oli?
I: No, miun tiettääkseni kaks. S iellä Patamassa pitäs olla joku. Taimitarha. 

Minä en tiijä missäpäin se on se Patama. Mutta ainakkii siemenlaporatorio siellä 
oli. Ja tämä oli varmmaan niinku vanhempi. Tämä Rahkeen. 

Karistamolla

K: Millä tavalla se karistaminen meni loppuun?
I: No, minun mielestä loppu kyllä ihan kerralla, että sieltä loppu kaikki toi -

minta. siellähän oli metsähallituksella konepaja tai semmonen v arikko, jossa 
niinkun, päätukikohta niille, jotka olivat teitä tekemässä, metsäautoteitä ja sitte 
suo-ojituksia ja kaikkia näitä ja ne konneet kaikki huollettiin sitten siellä v a-
rikolla. Ja se v arikko loppu niin, että Kajjaanniin sinne, mikä se nyt onkkaan 
Kajaanissa se metsähallituksen... no nyt kyllä... nyt tuli... en muista... dementia 
iski. No siellä oli se paikka minne muuttu kaikki tiältä sitte, nämä konemiehet 
meni sinne. Ja sieltä, siitä käsin sitte ne operoivat nämä kaikki.

K: Kuinka paljon siellä oli kaikki tekijöitä, työntekijöitä.
I: Karistamolla voi olla semmonen kymmenen, koska se ol vuorotyötä, jatku-

vasti ympäri vuorokauven. Kun se ol käynnissä. J a sitten siellä toisella puolella 
oli kuuskymmentä tai seittämänkymmentä. M issä oli se konepuoli. N ehän ol 
ihan vierekkäin ne rakennukset. P uine on karistamo ja tiilirakennus on sitten 
se... Mutta sitten, kun oli kevättalavi ja oli vähemmän töitä, nin ne karistamolle 
muuttu sieltä aina joku mies sieltä konepuoleltakkii töihin. M inä en ihan sitä 
teknniikkoo kyllä tiennä, kun minä en oikeen käyny siellä sillon, kun oli käy -
mässä se. Sielloli niin valtava melu siellä, että siis ihan korviasärkevä, varmmaan 
kun ne tärinällä...Ne ensin kuivatti ne kävyt, että ne aukes ne suomut ja sitten 
ne täristi ne ja sitten minä en tiiä minnekkä ne vei ne. Nehän oli hirmu hyvvee 
polttoainetta kyllä ne kävyt. Niin, kuivat kävyt. Että varmmaan semmosissa kat-
tiloissa, jossa oli keskuslämmitys, nii sinne varmmaa veivät niitä aina. Ja poltti-
vat, koska siitähän ois tullu hir vveet läjät, kun monta v aunulastillista tuli aina 
niitä käpyjä ja sitte, kun ne tuottiin, ni nehä oli pieniä suppuja. M utta kun ne 
karistettiin, niin nehän, tilavvuus on, oli ihan v altava. Niitä kiskoja pitkin sitte 
oli. Ja oli yks huvittava tappaus, kun sieltä Rovaniemeltä tuli aivan valtavasti sitä 
käppyy. Ne ol ne junat jo siinä, vuotti purkamista. Sehän on tietty kapasiteetti, 
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minkä sinne pysty sisälle ottammaan aina. Ja ne ei loppuna ne kävyt. Niitä vaan 
tuli ja tuli. Kaikki oli jo hädissään, jotta minnekkä ne pannaan. Eihän niitä voi-
nu, kun ne ol vaunussa, ni eihän... se on tietty, että se loppuu se rata. Ja sitten se 
Saara Peiponen, se metsänhoitaja, joka oli niin sillon, nin puhelimmeen mäni ja 
kirroili ensin kamalasti. Sano jotta nyt loppu sieltä tuleminen ja yhttää vaunnuu 
ei tullu monneen viikkoon enne kun selevittelivät sen. Semmonen oli. Sen olin 
kyllä kuulemassa, kun se möykkäs siinä puhelimessa. Saara oli varmmaan aivan 
ensimmäisiä naismetsänhoitajia, jolla oli niin merkittävä virka. Kun se on...

Tarkkaa puuhaa

I: Se on todenäkösesti, se kun on semmonen työ, että ensin oli se puhdistami-
nen ja se että ne piti saaha ihan puhttaaks kaikki paikat, että sinne  ei niinku ho-
metta, homesientä, mittää semmosta  ei, ei suanu olla. Ja sen jäläkkeen ne laitet-
tiin ne veit siihen, olko ne 37 muisttaakseni oli se lämpötila, joka termostaatilla 
lämpis ne alttaat. Ja sitte, sitte oli niissä semmoset reiät, johon panttiin semmo-
sesta paperista se sydän ja siihen kaks, ensin sen sydämen läpi niinku levitettiin, 
kun tässon reikä ni semmonen sydän kahtaannepäin, jotta se pyssyy kostteena ja 
toinen lätkä piälle. Semmonen pyörree. Ja sen piälle panttiin ne siemenet ja sitte 
hajalleen ni se sata siementä ja ne ol ensin mitattu, luettu ja mitattu ja kirjattu ja 
sen jäläkkeen sitten niin, ne laitettiin semmonen lasi siihen piälle ja siinä lasissa 
oli siinä reikä siinä piällä, että se kostteus nous toissee ja sitten, kun ne ol ollu 
siellä, kyllä muisttaakseni luettiin aina välilläkkii jossaiv vaihheessa. Se se on just 
semmosta aika erikoista, kum mie en muista sitä vällii, että oliko ne yhtäläisesti 
siellä vai luettiinko niitä välillä aina. Jotta millon ne ensimmäiset itoset tuli sii -
hen siemenen päälle. Et semmonen tarkkailu siinä muisttaakseni oli. Ja joka päi-
vähä niitä piti käyä kattomassa, kun sehän oli se sähkönen, jotta ei oo mikkään, 
jotta kaikki ovat paikallaan ja samon sitte siellä se kostteusmittari siellä siemen-
säilössä, että siinäkkii nin, että se ei noussu se kostteus liian korkkeelle eikä liian 
matala ollu. Se ol ihan aina se se piirturi oli se on semmonen vanha-aikanen. Ei 
varmmaan tänä päivänä...Semmone oli siellä. J a ne ol semmoset, niinku ar kis-
toissa on semmoset pyörivät hyllyt. Ne siirty sitte aina ja sieltä käypi se... Minä 
en sitte voinu männä sinne niitä siemeniä otammaan. Se aina otti se työnjohta-
ja, joka oli siellä vuorossa. Se pussitti ne. Just noihe ruskkeissiin pusseihin. Nuo 
minigrip pussit on tullu paljo jäläkkeen. J a sitten tuo mer kintä on erilainen. 
Niillon näköjjään joku numer okoodi sitte ollu, että ei tar vinnu kirjottoo. Just 
se ol Sulkava joku ja sitte vielä se kylä mistä se on. Että se ol niin tarkasti... Ja ne 
näkkyy siinä kirjassa ne kaikki ne paikat.
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L: Olikse tämmönen?
I: Näyttäs vähä siltä. No justiisa ihan... onhan tämä. I ti vuorokaudessa 6, 9, 

12, 15, 18. Elikkä se on niinku melekkein kolome viikkoo ollu. Kaheksantoista 
vuorokautta. Ja nämä ol sitte se siementunnus. O n ollu. Tää tunnus ol v arm-
maa...siementunnus, tässon siemenluokka ja puulaji on tässä, mutta tässon koe-
numero, puulaji, siemenluokka, siementunnus, sitä minä en tunnusta...siemen-
luokka, käpyjä, siemeniä, astia. Se tähän, merkkas sitte se, ne jos merkkas. Minä 
merkkasin kyllä tästä. H etki. Tyhjää, mädäntyneitä, kovia, itämättömiä. E nkö 
muistanu aika hyvin? J oo-o. Jotenkkii tuntu hir vveen pahaltaa, jos sieltä lö yty 
mädäntyneitä tai tyhjiä, mutta ei voinu vuskata yhttään. Jotenki tuntu vain, jot-
ta kun ne kaikki vain itäs, ni se ois niinku hirmu hyvä tunne tuli siitä, kun ne iti. 
Jos tuli tosiaan niitä hutia paljon ni... Just se on se mikä oli todennäkösesti tää, 
nääkkii on merkitty sitten... Nää on niin kun... Nii jos se... yheksänkymmentä 
ollu... tuota toiminttoo . Sillon minä olijjo, olin tuota omassa virmassa, sillon 
töissä nin... Tää on yheksänkymmentäviis ja seittämäs päiv ä helmikuuta yhek-
sänkymmentä, karistettu, yks, ka..., tammikuussa yheksänkymmentä. Mutta ku 
ei oo pantu tähän mittään paikkoo, missä ne on karistettu. J os ei oo tuolla...
Tämä. Ei. Oisko se tuo Patama viiskakskaheksayks, kun se näkkyy joka paikassa 
tiälä...Niinku tässäkkii on... miten karist.. hoitoalue, karistus loppui... yheksän-
kymmentä... seittämäs päivä toista yheksänkymmentä, on. Tää on loppulappu. 
Siitä toiminnasta. No nii. Karistus loppui. Hankaus loppui yheksäs päivä toista 
yheksänkymmentä ja seittämäs päiv ä toista yheksänkymmentä karistus loppui 
ja sitte siis karistusvaihe oli se ja sitte minen tiiä, tämä hankaus, mikä se on ollu. 
Ja tässä lukkoo loppu.

L: Tosi historiallinen lappu löyty.
I: No on.

Ei työtä ilman tunnetta

K: Se oli jotakin ihan outo olo tuli kun kun, että jos siellä seisottiin siellä ka-
ristamossa ja sitten kun kuvitteli että kaikki metsä...Vaikka puoli Suomessa...se 
tulee tästä, että se on jotkin, jotakin semmonen lämmin olo. Että... että ne...tai 
jotakin ihan m m ...

I: Nii, no se on just semmosta samallaista tunnetta oli mulla kun minä olin 
siellä töissä, kun näitä siemeniä käsittelin. Nin ku ajatteli, että mitä kaikkee näis-
tä voi kasvvoo. Nii, että se ol kun sanoin, oli paha mieli, kun ei mikä itäny. Nii. 
se ol semmonen pieni kuolema aina. Oli mädäntyny taikka tyhjä tai …En tiijä 
mikä niillä sitte oli että ne ei … va kaikki merkittiin tuohon kirjjaan tosiaankkii 
että… Mielenkiintonen työ oli kaikkkinensa.
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K: Mitä siellä oli vaikeaa?
I: Ei ollu vaikkeeta. Miusta oikkeen mielenkiintosta ja sinne oli aina niinkun 

… miten minä sanosin, se on semmosen tunnollisen ihmisen työtä. Että ei vus-
kata sua missään, ei mitassa, lukemisessa, eikä…Sitte kun valittiin ne siemenet, 
ne luku, se sata siementä tuosta pussista…ni siinäkkii piti olla semmosta silm-
mää, että siinähä ois voinu jo harjjaanttunu idättäjä niin sehän tiettää, että mikä 
näistä siemenistä ittää, nin se ois v alinnu kaiken parhhaan ja jättäny sitte ne 
loput pois. Todennäkösesti ne siemenet metsähallitus on myynyt..Ja se itävyys-
prosentin mukkaan todennäkösesti ollu se hinta. E ttä ylipäätänsä, no ol siinä 
seittämänkymmenen viiva kaheksankymmenen, joskus har voin ylikkii. E ttä ei 
ne kaikki vuodet oo samallaisia… puillekkaa. N ii et ne, se on hyvin paljo siitä 
ilmastosta, ja nythän varsinkkii, kun on kaikenmaailman tuholaissii, on…ilmas-
to on muuttunu kyllä tosiaankkii aika paljon. M inä luulen, että siihe aikkaan 
oli vielä aika tervettä. Kuitenkkii metsän kohalta tää ilmasto ja muu, että ei niin 
paljo ollu saastteita.

Heikuran Kalle

I: Nii. Ja siellähän on meiän naapurissa assuu yks vanhempi mies, ni hän oli 
siellä karistamassa. Nii. Häntä kannattas kyllä kans käyä haastattelemassa. Se as-
suu ihan meijän lähellä siinä. Mut hänelläkkii on aika huono tervveys ja tuota.. 
Hän muisttaa varmasti kaiken sen ter vatehttaan ajoilta jo. Siellon ollu tervate-
has.

Hänellä on sitä historijjoo niin paljo sieltä karistamon puolelta, että minä 
oon ihan yllättyny, että heillä, kun aina pistäyttyy . Hän oli siellä – siellä, siellä 
konepuolella, se mies. Mutta sillon, kun minä oli laprassa, ni hiä oli siellä karis-
tamassa. Ja semmie muistan, kun myö puhistettiin sitä lattijjoo yks päiv ä ja ku 
se ol kamalan pihkanen, tietysti sitä… Ni myö jollain ainneella sitä puhistettiin 
ja se mäni piähän, se haju ja myö kumpikkiin sitte sairraana ihan sen jäläkkeen. 
No ku se ol niin tahmmeeta, jotta jalat tahto tar ttuu kiinni ja kun siinä raput 
vielä, ni sieltä ois suattanu tulla mukkelis makkelis alas ihan. Siellä ei varmmaa 
puhelinta oo siellä Kallella, että jos teitä vaan kiinnosttaa se karistamon puoli…
Ni hänellä on kyllä varmmaan sitte ihan semmosta, muisti on hirmu hyv ä sillä 
Kallella. Heikuran Kalle.

T: Se oli kans Enossa?
I: Ihan meiän naapurissa, siinä Korpitiellä, muutama sata metriä meiltä alas-

päin.
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Niin no, itse asiassa miehän voisin, tuota nin, käyä sen Kallen luona ja kysäs-
tä, että…millon hälle sopis ni sitte…Sevverran voisin auttoo, että se onnistus… 
niin, että…

Nii vois haastatella häntä. Sehän tiettää ihan tasan tarkkaan sen homman. Sen 
kaikki vaihheet ihan ja sitte siitä historiastakkii, millä tavalla se on niinku sekkii, 
minä nyt en tiijä, mikä tehas, joku tervatehas siellon ollu. Että niiltä ajoilta mistä 
se on se koko pr osessi alkanu…se karistamon puolen, sehä on v anhempi, kun 
se varmmaan, kun se konepaja. Että jos se täydenttää teijän… Ei oo mulla Kal-
len puhelinumerroo, eikä mittää, kun sillon kännykkä. Va ei oo meillä ollu niin 
paljo asioita jotta… ei juoksemmaa oo keritty. Että semmone. se ois kyllä ihan 
varmmaan nin paljo antosampi kun minä.

Toinen näkökulma, se on niinku sen. M inähän tein sitä huipputy ötä, sitte 
heijän työsä jäläkkee, mutta Kalle teki sen perusjutun.

T: Nii joo. Se oli pitkään siellä kanssa töissä.
I: Oli. Koko ikäsä. Nii, että hänellä on sitä kokemusta. Hänellä on sitä tiettoo.

Vanha viisas nainen

I: Että nää on sitte seurannu. Kaikki on niin hiivatin erilaissii kaikki hommat, 
että ihan toiselta laijjalta toiselle. Että kyllä se jotenkkii tunttuu, että miten min-
noon pärjänny. Va ei. Ihminen oppii vaikka mitä, jos vain tuota pannoo likkoon 
ihtesä. Nii, ei tietysti ihan kaikkee voi, semmosia vyysisiä hommia on, joihin ei 
pysty. Mutta tuota semmoset mitkä on niinku mahollisuuksien rajoissa. I tehä 
sen tiettää mitä…sitä pysttyy tekemmään. Että tämmönen tarina. Nyt minä oon 
eläkkeellä. Onnellisesti. Istun ja ihmettelen.

K: Semmonen viisas vanha nainen.
I: Ei viisas. Tyhmänrohkkee. Vois sannoo. Nii.
K: Kiitos paljon.
T: Kiitos.
I: Ei kestä kiitellä. M inä otan siihen Kalleen yhteyttä. J os niin v oihan mie 

soittoo sittenniin. Että mitä hän on mieltä. Hän ei pysty autolla ajammaan. Hän 
on pojalle antanu autosa, niin minä luulen, että viisasta ois niin, että kävis siellä 
Kallen luona.

Haastattelemassa, nis se ois ihan jees juttu. Va ensin siltä pittää lupa suaha.
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english summary

Liisa H averila visited a kapykaristamo (‘ cone factor y’) in Rahkee, the 
district of Eno, in 2007. The place remained in her mind as a potential space 
for some future project. In 2009 she invited the visual and per formance ar-
tists Tero Nauha and Karolina Kucia to lead a workshop there. They proposed 
involving the local inhabitants and doing a wor kshop on labour, melancho-
ly and emotions. Their title was ”We are kapytalists!” (kapy = cone), and the 
event took place on a rainy Sunday, September 19th, 2010.

#we are the käpytalists!#
In working life and social life – whether one wor ks in a factory, an artist’s 

studio or somewhere else – general human abilities are involved. These abili-
ties such as getting to kno w your work mates, reacting and becoming inspi -
red require sensitivity and becoming affected by others and by the world. The 
production of value requires not only a physical commitment but the utiliza-
tion of general mental and soul abilities, skills and creativity. Work and leisure 
are mixed chronically, contextually and emotionally.

When new sensations appear in life, in relationships and the environment, 
this change in relation to life, work and everything else is not as straightfor -
ward as updating your computer’s operating system. 

Mikäli käpyjä joudutaan varastoimaan ennen luovu-
tusta, sijoitetaan ne ilmavaan, kuivaan ulkovarastoon, 
missä kävyt eivät pääse homehtumaan ja aukeamaan. 
Käytettävien käpysäkkien tulee olla mahdollisimman 
ilmavia. Tiiviit muovisäkit ovat tähän tarkoitukseen 
kelvottomia. 
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What are these as y et unnamed, ne w sensations, affects, anticipations and 
symptoms? The person in the new situation can be defined as ‘a cognizing agent’ 
or ‘a knowledgeable worker’.  This knowledge is understood to be a common 
understanding or general intelligence. Historically, this can be defined as a stage 
of capitalism: ‘cognitive capitalism’.

For example, an affected worker may become inspired, cynical or melancho-
lic in turns. “Yesterday I was excited and today I am apathetic. Is my work more 
significant than my friendships? Working is har d and slack simultaneously .” 
What are these ne w forms of depr ession, melancholy, yearning and nostalgia? 
What are the automatisms of emotions? Automatism is a stiffening or condensa-
tion of an emotion or affect: a hardening into an identity, a form of production 
or a belief. It exists simultaneously with ruptures, inconsistencies and amnesia.

In the workshop we were working with these knots of affects, ruptures and 
automatisms. Personal problems may not have been solved but we were touching 
a field or machinery of a diverse environment of emotions, affects and automa-
tisms. The kapykaristamo functioned as a physical environment and one kind 
of machine.  

The kapykaristamo is a place where pine cones used to be collected, the seeds 
shaken out of them and sent out for planting. This now abandoned and forgot-
ten place, a symbol for a particular work environment, became a nodal point for 
emotions, affects and automatisms. We tried to build a ne w kind of emotional 
environment in this space. The ‘cone factory’ is a structure and a machine. It has 
a clear direction of movement which contains memories of thoughts, structures 
and a certain system of labour. It also contains other remnants of working life: 
lime traces in the coffeemaker, piles of carbon paper, yellowish plastic covers in 
the workers’ shower room, heaps of petroleum canisters in the dark corridor and 
scratches of a worn out chair on the wooden floor. 

The factory is a material trace of a specific working principle. It is an affectu-
al terrain. In the workshop we used methods which were based on the physical, 
social and mental practices and experiments by Anna Halprin, Anthony Howell, 
Lygia Clark, Felix Guattari and the OuLiPo group.  However, our own practice 
did not follow exactly any one of these and was more that a combination of their 
methods. We had a certain way of working as a group, and alone, in the specific 
space and time, i.e. the physical and mental environment we were in.

We are kapytalists! was part of a larger project which explores the relation-
ship between contemporary capitalism, emotions and affects. Studying these in 
this workshop, we were moved by the par ticipants’ experiences and stories of 
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their working lives and hardships. We were moved because they wanted to share 
these experiences and to build a heter ogeneous space for emotions, v oices and 
stories.

We wanted to do a workshop which would give people some creative tools for 
surviving in the present day world of precarious labour, which requires that one 
becomes a new kind of human being. The world has become very strange very 
quickly but has still remained tangibly corporeal. A nostalgic view wants to find 
a world that never existed. Therefore, we were not in search of a lost wonderland 
in relation to work – we do not miss the past. Rather , we wanted to look for a 
potentiality in the abandoned factory in a way similar to shaking a kaleidoscope: 
a new perception of emotions and affects appears – an opportunity appears. The 
ultimate reason for producing art is to make new connections between things. 

We gave some directions during the wor kshop. The first one was to write a 
story.

knot-event
Write a story about exhaustion, frustration, longing, or disillusionment expe-

rienced by yourself or someone close to you. At the time your emotions might 
not have been very clear. Where did it happen? How did you feel or how did it 
make your body feel? What was your life situation? How did this situation look 
like in relation to objects, people, institutions, actions or thoughts? If you have 
an object that relates to this story and these emotions bring it to the workshop.

set-up karistamo
Find a place in the factor y where you want to be to experience y our story. 

Make this space a studio or a working environment where you create an instal-
lation of the story. Then spend  half an hour in this place, after which a docu-
ment will be made of y ou in it. An installation is a composition wher e separa-
te elements join together. A person is an actor who will tune this composition 
to himself or herself and to the witnesses. I n this way the par ticipants created 
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installations combining the original stor y and their emotions about that with 
their current experience in the factory building. 

tripod trigger couples
Working in pairs, attach a camera on that par t of your body where you feel 

connected with the emotions in the stor y you wrote. The other person is your 
photographer and will choose which photos to take, or y ou can ask him or her 
to be just a trigger who will take the camera to the places you want to be docu-
mented. Explore the factory in this way. 

objects affecting sensations
We built several cheap gadgets for participants to use. These objects distorted 

their sensations; through them one’s vision of the world was disturbed and the 
world was experienced in a different way. They might have caused you to lose 
your balance or make you immobile, or make your vision resemble that of a fly. 
These experiences illuminated the process of being and acting in our contingent 
world. We trust the information our ey es give us because w e feel it has been 
true previously. We feel we can prove what is true about the world because w e 
see it. However, when a person is depr essed the world does not seem like that 
any more. On the other hand, if life has become just a series of automatic beha-
viours, is it worth living? Even this small experiment seemed to r eveal the cha-
otic and uncontrollable reality of life itself. We experience objects in the strange 
world of chaos and contingency, yet we try to make sense of them and work our 
way through situations. O ur absurd, ‘Dadaistic’ experience thr ough these ob -
jects was poetic, not rational. S ensitivity is able to cr eate a direct and aesthetic 
connection with the world however chaotic it may be.

The project also included r ecording an inter view with I rja Kukkonen, who 
worked at the Rahkee kapykaristamo from the 1960’s till 1982. She talks about 
the work at the ‘ cone factory’ in vivid and colour ful detail. She is now retired 
and still lives in Eno. 
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the event 
took place in a rainy sunday of the September 19th, 2010.

interview
Aside from this there is an interview of Irja Kukkonen. She worked as a labo-

ratory assistant in the Rahkee karistamo from 60’s to 1982. She is now retired 
and lives still in Eno. In the interview she talks about the work with the pineco-
nes in detail and with vivid color of storytelling. In many ways her life has been 
colorful: she worked in a governmental project that took aerial photographs of 
eastern part of Finland and Lappland, among other things.
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käpytalists

Liisa Haverila, ikuinen kyselijä. Pääosin kiinnostunut.

Tuija HP                                                     

Olen E nolainen kuv ataiteilija. Taiteen/kulttuurin sekatyöläi-
nen. Ar t Today -nykytaidenäyttelyt o vat osa elämääni. Taide 
on elämä. M aalle paluumuuttanut. O len nainen ja äiti. I hmi-
nen. Kaupunkilaistuneen taiteilijan elämä maaseudulla. K oti-
paikkakunnalla lapsuuden viettopaikka. Rajuja rakennemuu -
toksia samoin ihmiset. Vieraantuneena maaseudusta. Tapahtui 
ihastuminen, rakastuminen maisemaan, v aloon, v arjoon yk -
sinkertaisiin asioihin. J äinen joki riitteisine r eunoineen, piha -
koivun timanttihuntu, kev ään v eden v aloa, talv en kuura, rä -
symattomaa, kev ään tuulen tuoma luonnonkier to. Taidelämä.

Reima Juhani Hirvonen, kuvataiteilija 
Syntynyt ja asuu E nossa. O pintoja P ohjois-Karjalan Kansan -
opistossa, Tampereen Yliopistossa ja Vapaassa Taidekoulussa

Mari Kortelainen, tanssija,tanssinopettaja
Olen valmistunut tanssijaksi P ohjois-Karjalan ammattiopiston 
Outokummun tanssinkoulutuksesta vuonna 2007. Työskente-

len neljättä vuotta tanssijana, tanssinopettajana sekä kor eogra-
fina lähinnä Pohjois-Karjalan alueella. Esiintyv änä taiteilijana 
minua kiinnostavat erityisesti liikkeen tutkimus ja impr ovisaa-
tiolähtöinen työskentelytapa, sekä tanssin yhdistäminen muihin 
taiteen osa-alueisiin. Tämä on kehittänyt taiteilijakuvaani kohti 
poikkitaiteellista ilmaisutapaa. Myös tanssitaiteen vieminen ulos 
tanssisaleilta ja näyttämöiltä kaikkien ulottuville on sy däntäni 
lähellä.

Alexandros Kostopoulos 

My name is Alexis. I tr y to liv e each moment of my life, ev en 
though it does not wor k always. I can see and feel a lot and I 
need to express them. I have hope and faith. I ve been loved a lot 
and now I have spare love to give.

Karolina Kucia, kuva- ja performanssitaiteilija
Tällä hetkellä hän työskentelee lapsuksen ja automatismin käsit-
teen parissa. Työtapoina hänellä ovat mikrotapahtuma, ’solmu-
tapahtuma’ ja monikerroksinen tapahtuma.

Olen Mira Laakkonen  ja   joensuulainen tanssitaiteilija. Työs-
kentelyssäni yhdistelen mielelläni eri taiteenaloja keskenään ja 
tanssiteatterimaiset teokseni saav at inspiraationsa elämää kat -
sellen ja kuunnellen- yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisen ja ympä -
ristön vuor ovaikutuksesta, kirjallisuudesta, kuv ataiteesta, elo -
kuvista. Improvisaatio kuuluu usein v ahvana osana tanssiini ja 
esityksiini.

Tero Nauha, performanssi- ja kuvataiteilija
Tekee tohtorinv äitöstyötään teatterikor keakoulun esitystaiteen 
ja teorian ohjelmassa. Tutkimuksen aihe on ”per formanssitai-
teen skitsoanalyysi: subjektiv aatio esityksessä ja tietokapitalisti -
sessa yhteiskunnassa. Tutkimus Félix Guattarin ja Anthony Ho-
wellin ajattelun valossa”.
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Lotta Pyykkönen, kuvataiteen moniottelija

Tiia Sairanen, kuvataiteilija(AMK)
Pohjois-Karjalan ammattikor keakoulu, kuv ataiteen ko .  
Savonlinnan taidelukio. Sairanen on kiinnostunut per formanssitai-
teesta, jota hän käsitteli mm. katoav aa taidetta käsittelev ässä opin-
näytetyössään. Taiteellisten aktiviteettien liekki odottaa tällä haav aa 
uudelleen roihahdusta pitkän taidekouluputken jälkeen.

Gita Strikyte-Jakucioniene.

I am from Lithuania, Alytus. I am still studying dance in Outokum-
pu, Finland and I am going back soon to my native country to conti-
nue my work and to develop my creativity and artist skills in lithua-
nian performing arts context. One of the main activities in my life 
is to work with young people: to teach dance, to organiz e projects, 
to make dance theatre performances with children according to their 
values, dreams or pr oblems. Other one - to wor k with pr ofessional 
artists, to make per formances which are touching our hearts, which 
we want to bring to our society. I believe in human, I want to wor k 
for human.

Tapani Tavi, kirjailija. 
Kuudes r unokirja ”R ukoushuoneen por tinvartija” ilmestyy talv ella 
2011. Kirjoittanut noin kolmeenkymmeneen kirjaan vuodesta 1986 
lähtien. Runoja lukuisissa välineissä ja yhteyksissä, myös kolumneja ja 
pakinoita. K eräilytalous elämäntapana - yr tit, sienet, kalat, marjat  
ja mahlat.

Katariina Vähäkallio, tanssija-koreografi, tanssinopettaja. 
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#we are the käpytalists!#

kiitokset

Louhitalo
Johannes Keinänen
Sridevi

Käpyjen keräysohjeet: M etsätalouden siemen- ja taimineuv osto 
Siemenkeräystoimikunta (1965)

Kuvat: käpytalistit sekä Liisa Tommila
Videokuvaus: Samuli Longi ja Tomasz Szrama

Puhtaista, kunnollisista kävyistä maksetaan hyvin. 
Keräyshinnan ilmoittaa Teille lähin vastaanottaja, jona 
toimii joko kauppias tai metsäammattimies. 
Pienetkin erät otetaan vastaan.


