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Metsänhoito on kuulunut
Mikan suvun elämään jo
kolmen sukupolven ajan.
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MIKA RAIJTIO METSATOISSÄ
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Mika Rautio hanastaa nettisivujen
tekemistä, numismatiikka a ia metsätörtä'
Viimeksi mainittuia tehdaan mYös
perheen kanssa kolmessa polvessa'
Makkar an grillau s, maiavan seuraaminen
ja luonnon ihmettelY ovat osa
metsäharrastusta.
Nimi. [röpaikka ja
ffönkuva?
Metsänhoito on fYYsisesti
rankkaa. ioten se on hyva vas'
tapai nd päätetyöskenielYlle'
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Olen Mika Rautio. TYöskenIsännöitsijätoimisto
Jorma Leini OY:ssä isännöit-

telen
sijänä.

SALAO'ITUSTA
VUODESTA 1964

Metsässä liikkuessa oppii tuntemaan luontoa: tunnistamaan kasveja, eläimiä ja niiden toimintaa,

37-tuotta, naimisissa ja kaksi
lasta.

talle. Vanhin kolikko, joka on
hallussani ja jonka aitouden
rahapaja on trannul. on peräisin ilmeisesti 1400-1ul.ulta. Se

Salaoiaurekointi
ILARI HYYTTAINEN KY

on ollut käytössä Suomessa.

Asuinpaikka?
Vantaan Har,-ukoski vuodesta
1991.

harrastuksiin aikaa?
Vaihtelee suLlresti. Keväät ovat

Mitä harrastat?
Kuinka kauan nämä
harrasteet ovat olleet
osa elämääsi?

sadevesi

kiireisiä. Silloin harrastuksille
ei paljon jää arkaa, mLrtta
muuten aikaa kuluu muuta-

mia tuntejr tli kokonainen
päivä r iikossa. käytännössä
viikonloppr"rna.

Olen melko "harrastavainen"
ja ehtinyt olemaan aika monessa mukana. Metsänhoito
on ollut harrastukseni ihan
lapsesta asti. Se on fi,ysisesti
suhteellisen rankkaa, ioten se
on oikein h1rä rastapaino

Nettisir,.ujen

SAIAOIAURAKOINTI IA
KUL'ETUS ILARI HYYTIAINEN KY

teko tuppaa

olemaan melkoinen aikavaras.
Eli los rlkaa tehdä ihan vain
jotain "pieniä päivityksiä", niin

Haimoontie 971, 05400 vihti
Puh: 0400'821 644
fax 09-2227701
e-mail: ilari.hyytiainen@kolumbus.fi

huomaa hetken päästä. että
on mennlt tuntitol-

tässähän
ku11a.

omalle työ1le, jossa aika kuluu
puhelimessa ja kokouksissa

sekä tietokonecn
Metsässä taas

ääressä.
o1la hetkit-

voi

täin yksinkin, kuunnella 1innunlaulua ja katsoa oman
työnsä jälkiä. Sen kr Ilri näkee.
kun koko päivän metsää harvefltaa...

Mieluinen hrrrlstus on

kuitenkin kotisir-u en suunnittelu, koodaus ja r11äpito - pij

Mitä harrastuksesi
antavat?
Ennen kaikkea h1wän mielen.

Ne tuovat rentoutusta

sekä

työasioiden täydellistä nollausta. Jos olen Virossa harven-

txmassa taimikkoja. njjn isännöintiasiat Suomessa eivät ole

dän yllä kahta eri sivlrstoa.

mielessä millään tav alla.

''aarteita" olen onnistunut poimimaan ihan yleisesta rahalir-

Metsätyöt ovat myos koko
perheen "harrastus", jossa on
mukana sur,'un miesväki kolmessa polvessa. Mukana olisi
kai vielä neljäskin sukupolvi,
mutta nyt meitä on enää kolme sukupolvea hengissä. Isoisäni kuoli vanhuuteen men-

Numismatiikan eli erilaisten
kolikkojen keräämisen aloitin
jo ihan lapsena, ja joitakin
kenteestä. Toisia

olen

taas

ostanut. Olen tainnr,rt olla aika
h1wä asiakas mvös Suomen
rahapajan omistamalle Mone-

neenä kevää1lä, y1i 80-r''uotiaa61,

metsässä meillä on esimerkik-

si

majavan pato. Käymme
säännöllisin välein katsomassa, mitä heilie kuuluu. Kovasti ovat viime aikoina töitä
tehneet ja ihan hyodyllisiä
puunkaatajia ovat Majavat

vat lempiaineita molemmat.
Kun paras saar,-utukseni oli
Suomi-tasolla fysiikassa 6. ja
kemiassa 14. sija, sillä oli vaikusta ammatinkin valintaan.
Olin ensin aikeissa mennä
oikeustieteelliseen. muua pää-

kaatavat juuri sellaiset lehtipuut, etenkin haavat, jotka

dyinkin teknilliseen korkea-

olisin kaatanut itsekin, jolloin
har.'upuille jää enemmän valoa ja kasr,'utilaa. Havupuihin

kautta päädyin isännöitsijäksi.

kouluun ja opiskelin diplomiinsinööriksi. Pienten mutkien
Hywä, että kävi näin.

maiava ei koske.

harrastuksen r,uoksi?

harrastuksiasi? Miksi?

En koe luopuneeni mistään.

Jos on luova ja rykkää myös

Jos harrastaisin vähemmän,
olisin kai enemmän jouten.
Toitä en ainakaan tekisi enempää kuin nyt.
Ihmisellä on päivässä
kahdeksan tuntia aikaa fyölle,

kahdeksan tuntia nukkumiseen (pitää huolehtia etta namä tunnit eivät ole samoja!).

Sitten iää vielä kahdeksan

Makkaran qrillaus metsässä nuotion ääressä on kivaa koko
[erheen voimin metsätöiden lomassa,

na - tehtyään sitä ennen metsätöitä vähintään 60 vuoden
ajan: ensin käsipelein, myöhemmin erilaisilla koneilla,

kuten metsdtraktoreilla. Ilanen isänsä (eli minun isoisoisäni) teki metsätöitä ihan
loppuun saakka. Hän kuolikin
ollessaan metsätöissä hevosensa kanssa itsenäisyyspäivä-

nä 6.12.1.950.

tuntia aikaa vaikkapa harcastuksille.

Nettisivujen tekemisessä oppii
jatkuvasti uusia asioita. Koen,

harrasteisiin?
Hartastetaanko

että pysfyn tekemään koko

)rhdessä?

ajan hienompia juttuja.
Metsässä liikkuessani taas

opin tuntemaan luontoa: tunnistamaan kasveja, eläimlä ja
Yhdessä

lsännöitsijä, hanki
jätteenlajitteluopas

Itse asiassa sama vastaus mo-

kuulu-
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autoihin. Lisäksi voisin kokeil-

Mita taas tulee metsänhoitoharrastuksiin, niin harrastus
on osittain yhteinen. Naiset ja
tyttäret ovat ehkä hiukan vähemmän mukana, mutta jonkin verran hekin. Makkaran
grillaus metsässä nuotion ääressä on kivaa koko perheen
voimin.

la laskuvarjohyppyjä ja benji-

Harrastuksen tähtihetki/
ikimuistoinen kokemus,
ionka takia olet
harrastustasi iatkanut?

Päivityksissä on huomioitu keräyskartongin ja SER-keräyksen

vaatimukset. Opasteen koko on 80x40 sm ja hinta 60,50

€/kpl sis.Alv:n

Tataw hakea esimerkki ihan
lukioajoilta. Satuin ottamaan
osaa lukiolaisten Srsiikka- ja
kemiakilpailuihin, koska oli-

Savonllnnan slllrlrlpalnopalvelu
5-536
6
www.jateopaste.fi
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kuvat opasteista
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lempiin kysymyksiin - voisin
joskus kokeilla ajaa krlpaa
autoilla tai moottoripyörillä ny't olen tlyfyn)'t vain mikro-

nettiin mene.
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otus.

koin kyllä kuvat ja videot niin,
ettei niiden julkaisemista pi-

ästi yksityisyyteen
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Kaivertamontie A, 577 10 Savonlinna p. Ot5-278 1 91 Fax

kävellä vaikka pitkin metsiä,
vaikka ei mitään tekisikään,
Voi kuitenkin katsoa puiden
kasvua tai tarkkailla eläinten
aikaansaannoksia. Varsinkin
majavan touhuissa on paljon

haluaisit itse kokeilla?
Mihin et missään

via perhekuvia ja filmejä ei
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älynystyröiden vaivaamisesta,
kannattaa tehdä vaikkapa nettisir,-uja, itselle tai muille.
Jos on paljon ihmisten
kanssa fyössään tekemisissä.
silloin on väli1lä ihan kiva

Perhe on aina jnnoissaan ja
joskus kauhuissaankin, että "mitähän se Mika on taas
nettiin pistänyt", vaikka valitäisi olla mitaän haittaa. Selke-
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ongelmien ratkomisesta

katseltavaa, Se on yIlättävän
älykäs ja suunnitelmallinen

Mitä olet oppinut
stusten parissa?

niiden toimintaa.

Millaiselle ihmiselle
suosittelisit

hyppyjäkin.
Miksen sitten ole kokeillut?
Noissa lajeissa omat riskinsä,
ja nyt kun on pienet Iapset ja
paljon taloyhtioitä hoidossani,
niin jääköön nämä harrastukset jonnekin tulevaisuuteen.
Ehkä näiden r.rroro on sitten

kun jään eläkkeelle!
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TEKSTI: MERJA KIVILUOMA
KUVAT: MIKA RAUTIO

