
Kotini Saimaa
Raija Aura on elänyt Saimaan rannalla suurimman osan elämästään. 
Saimaahan kietoutuvat kaikki Raijan rakkaimmat muistot.

S 
aimaa on suuri rakkauteni. 
Muutin sen rannalle Lap-
peenrantaan, kun olin 7-vuo-
tias. Välillä kävin opiskele-
massa Jyväskylässä, jossa 

olin syntynyt. Palasin äkkiä takaisin.
Vuonna 1984 ostimme mieheni Jus-
sin kanssa Saimaan rannalla sijaitse-
van autiotalon eräältä perikunnalta. 
Kaikkien muiden mielestä talo oli hir-
vittävä mörskä, mutta meistä se oli iha-
na. 

Jopa taloa myyvä mies kyseli, olet-
teko te nyt ihan varmoja, että haluatte 

Teksti Tiina Suomalainen | Kuvat Mikko Nikkinen

Lappeenrantalai-

nen vesibiologi 

Raija Aura viettää 

kaiken liikenevän 

ajan Saimaalla. 

Järvi on hänelle 

sekä työ että 

harrastus.

Minä & kansallismaisema

tämän. Hän ei voinut ymmärtää, että 
insinöörin tytär ja vielä ylioppilas ha-
lusi ostaa mokoman.

Remontoimme talon kuntoon ja 
asumme siinä edelleen. Talvi-iltaisin 
saamme katsoa pihaltamme huikeaa 
näytelmää, kun revontulet loimuavat 
Saimaan yllä.

En voisi kuvitellakaan asuvani mis-
sään muualla kuin Saimaan rannalla. 

Vuosikymmenten ajan Saimaa on 
kulkenut mukanani lähes kaikessa, 
mitä teen. Saimaa tarjoaa minulle vir-
kistystä, työtä ja leipää.
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Karhusaaren hullut päivät
Saimaa on antanut minulle valtavasti 
ikimuistoisia hetkiä yksin tai yhdessä 
perheen ja ystävien kanssa.

Erityisesti tähän Karhusaareen liit-
tyy paljon rakkaita muistoja. Tänne on 
kotoamme vain noin kilometrin matka, 
joten olemme käyneet täällä vuosien 
mittaan paljon. 

Tänne toimme lapsemmekin – tyttä-
remme Iidan ja poikamme Kuutin – 
jo muutaman viikon ikäisinä. Ei muu-
ta kuin vauvan koppa rekeen ja huskyt 
vetämään.

Olemme tulleet Karhusaareen myös 
luistellen, hiihtäen ja veneellä. Täällä 
on vietetty syntymäpäiviä, uutta vuot-
ta ja vappua. Keitetty nokipannukah-
veja ja paistettu lettuja. Yksi koiristam-
me on haudattu saareen, suuren kiven 
juurelle.

Kun lapset olivat pienempiä, sou-
dimme Karhusaareen nais- ja lapsi-
porukassa viettämään Naisten päiviä. 
Teimme leirin ja nukuimme teltoissa. 
Pieni luoto esti näkyvyyden kotiran-
taan, joten tuntui kuin olisimme olleet 
kauempanakin.

Kerran jollakulla oli mukanaan 
Stockmannin Hullujen päivien kassi. 
Aloimme kutsua retkiämme Hulluiksi 
päiviksi. Hulluttelimme, makasimme 
kalliolla, söimme, joimme ja puhuim-
me tärkeitä.

Eräänä kesänä katselimme ystäväni 
kanssa ohi ajavia veneitä. Pohdimme, 
että eikö kukaan ymmärrä, millainen 
paratiisi kaupungin kupeessa on. 

Nyt saareen on rakennettu hieno 
laavu, ja ihmiset ovat löytäneet tänne. 
Mutta kun menee hieman syrjemmäl-
le, saa olla omassa rauhassa.

Elvytystä ja lohdutusta
Järvimaisema on minulle tuttu ja tur-
vallinen. Johtuuko se siitä, että vesi on 
alkukotimme? Vai onko taustalla jo-
kin ikiaikainen vaistonvarainen juttu: 
kun näet horisontin, ei vihollinen voi 
yllättää. 

Asuimme lapsuudessani ja nuoruu-
dessani tuossa hieman lännempänä, 
Tyysterniemessä. Sen rantametsikös-
sä tuli leikittyä Tarzanit ja muut. Kauas 
ei ole tyttäreni Iidakaan päässyt. Hän 
asuu perheineen ihan lähellä: Voisal-
men saaren toisella rannalla. 

Saimaa rauhoittaa ja tarjoaa lohtua. 
Teini-ikäisenä istuin usein rantakalli-
olla haaveilemassa tai mieltä keventä-
mässä. Aina oli parempi olo sen jälkeen. 

Luonto virittää ihmisen oikealle taa-
juudelle. Nythän luonnon virkistävää 
vaikutusta on tutkittukin.

” Teini-ikäisenä istuin usein 
rantakalliolla haaveilemassa 
tai mieltä keventämässä.”

Minä & kansallismaisema

Nautintoon ei tarvita paljon: kuumaa kahvia, eväsleipiä ja 

jää, joka kantaa.

Nuupahtanut venevaja värittää kalliorantaa.
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Huomasin luonnon elvyttävän vai-
kutuksen konkreettisesti, kun eräänä 
kesäpäivänä toin siskoni kanssa de-
mentoituneen isämme soutuveneellä 
Karhusaaren vanhalle laavulle.

Oli ihanaa nähdä, miten isäni nautti 
retkestä. Hän oikaisi pitkäkseen aurin-
gon lämmittämälle kalliolle ja tuumasi, 
että taitaa ottaa nokoset.

Olen sanonut lapsilleni, että teidän 
on tuotava minutkin tänne sitten, kun 
en enää itse älyä tulla.

Käkkyrämännyn voimaa
Saimaa ja äitiyteni kietoutuvat tiiviisti 
yhteen. Iida ja Kuutti ovat liikkuneet 
mukanamme Saimaalla vauvasta asti. 
Talvisin koiravaljakon kyydissä ja hiih-
täen, kesäisin purjeveneellä.

Meillä oli 25 vuoden ajan kansanve-
ne, jonne mahtui juuri ja juuri kaksi ai-
kuista, kaksi lasta ja kaksi koiraa.

Muistan eräänkin kesäloman, kun 
vettä satoi joka päivä. Taisimme olla 
lempisaarellamme, Suur-Saimaalla si-
jaitsevalla Myhkiönsaarella. Kun neli-
vuotias Kuutti heräsi ja työnsi päänsä 
ulos veneestä, sade kasteli hänen tuk-
kansa. ”Jee – rokkikampaus!” huusi 
Kuutti ja suki hiuksiaan. Ei häntä hai-
tannut kurja sää.

Vaikka lapset ovat kasvaneet, muut-
taneet omilleen ja perustaneet perheet, 
tulevat he edelleen mielellään mu-
kaamme veneilemään. Nykyään meil-
lä on moottorivene, jonne mahtuvat se-
kä lapset että lastenlapset.

Viihdymme kalliosaarilla. Vuositu-
hansien hiomat kalliot ja käkkyrämän-
nyt on minun mielenmaisemani.

Mikä elämänvoima niissä männyis-
sä onkaan! Ne työntävät itsensä kalli-
onkolosta ja kasvavat hitaasti sitkeiksi 
ja kestäviksi.

Temppelin suojissa
Olen joskus kuvaillut itseäni luonto-
riippuvaiseksi. Minun on pakko pääs-
tä ulos. 

Usein viikonloppuisin jatkan mat-
kaa Karhusaaren ohi ja edemmäs Suur-

Avara järvimaisema merkitsee Raijalle iloa, lohtua ja turvaa.
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Minä & kansallismaisema

Saimaalle. Repussa kannan kahvia ja 
eväsleipiä. Jäällä hiihdellessä kuluu 
koko päivä.

Talvisella Saimaalla nautin siitä, kun 
luonto koettelee. Tuuli ja pakkanen ni-
pistelevät kasvoja ja sormia. On vähän 
laitettava itseään likoon ja selviydyttä-
vä. Se on palkitsevaa.

Minun hiihtoni ei ole vauhdikasta 
suorittamista, vaan enemmänkin nau-
tiskelua ja meditointia. Nautin luon-
nonoloista ja mietin asioita. Usein syn-
tyy hyviä oivalluksia ja ideoita.

Silloin tällöin pysähdyn kuvaamaan 
maisemaa, valoja ja varjoja, jäänpin-
taa tai vaikkapa eläimiä. Kerran näin 
ketun, joka huilasi Akkasaaren sy- 
lissä ja nautiskeli kevättalven aurin-
gosta. Nappasin ketusta kuvan ja jat-
koin matkaani hykerrellen hymyssä 
suin.

Luonto on temppeli itsessään. Siksi 
en ymmärrä, miksi Suur-Saimaalla si-
jaitseville Ilkonsaarille on rakennettu 
tsasounia. Rakennukset ovat nättejä, 
mutta väärässä paikassa. 

Käyn usein myös Pien-Saimaal-
la, sillä meillä on siellä verkot pienen 

” Reissuilla yhdistyvät huvi ja 
hyöty, kun Ahti suo antejaan.”

MIELEEN ON JÄÄNYT eräs pääsiäinen, jon-
ka vietimme lasten kanssa telttaillen.

Ajoimme autolla Taipalsaaren Kylänie-
meen, josta jatkoimme matkaa suksilla 
Saimaan rannalle. 

Olimme me aikamoisia sissejä – yövyim-
me pienten lasten kanssa teltassa, vaikka 
lunta oli vielä maassa. 

Kun Iida illalla katseli taivaalle, pikku-
tytön mielikuvitus lähti laukkaamaan. Oli 
tähtikirkas yö, ja täysikuu mollotti.

”Katso äiti, pääsiäisnoidat lentelee tuol-
la!” hän huudahti. 

♥RAKKAINMUISTO

Valinta asettua asumaan Saimaan rannalle on 

merkinnyt sitä, että Raija on ollut koko ikänsä 

pätkätyöläinen.

Työnteko voi 

olla näinkin 

leppoisaa. 

Kuvassa Raijan 

kanssa ympä-

ristötarkastajat 

Toni Pöntelin ja 

Minna Kortti-

nen.

porukan kanssa. Ajamme Taipalsaa-
ren kirkonkylälle autolla ja jatkamme 
hiihtäen, luistellen tai potkukelkkail-
len. Näillä reissuilla yhdistyvät huvi ja 
hyöty, kun Ahti suo antejaan.

Kevättalvisin olemme Jussin kanssa 
vapaaehtoisina norppien poikaspesä-
laskennassa. Kierrämme tietyn alueen 
ja yövymme saaressa. Alueeltamme on 
löytynyt lepopesiä. 

Norppien määrä on suojelun myö-
tä hiljalleen lisääntynyt. Viime kevää-
nä kuutteja syntyi eteläisellä Saimaalla 
ennätysmäärä, täysi tusina. Se luo op-
timismia ja intoa.

Vesistön hyväksi
Lukiossa minussa heräsi luonnonsuo-
jelija, kun käsittelimme biologian op-
pitunnilla maailman tilaa ja uhkakuvia. 
Päätin, että haluan tietää niistä lisää ja 
tehdä jotakin luonnon hyväksi. 

Valinta asettua Saimaan rannalle 
asumaan on tarkoittanut sitä, että mi-
nusta tuli pätkätyöläinen. Hydrobiolo-
gille ei ole Lappeenrannassa auennut 
yhtään vakituista virkaa. Töitä on kui-
tenkin aina riittänyt. Olen työskennel-

Raija Aura
• 58-vuotias vesibio-
logi Lappeenrannasta.
• Puoliso veneyrittäjä 
Jussi Nieminen.
•  Kaksi lasta, neljä 
lastenlasta.
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lyt 30 vuotta erilaisissa hankkeissa ja 
tehnyt sijaisuuksia.

Viimeiset seitsemän vuotta olen 
työskennellyt Pien-Saimaan kunnos-
tushankkeissa. Työ on unelmieni täyt-
tymys. Pien-Saimaalta alkanut hanke 
on sittemmin laajentunut muihinkin 
kunnostusta tarvitseviin vesistöihin.

Vesistöjen kunnostaminen on palkit-
sevaa. Vesi on uusiutuva luonnonvara, 
ja sen laatua voi aina kohentaa. Rehe-
vöitymisestä kärsivää Pien-Saimaata 
on autettu hoitokalastamalla sekä ra-
kentamalla kosteikoita ja pumppaamo. 

Aina parhaimmillaan
Ihmiset kyselevät usein, että miten si-
nä jaksat mennä Saimaalle ja katsella 
niitä samoja maisemia. Minusta Sai-
maa on äärettömän moniulotteinen. 

Jokainen vuodenaika tarjoaa omat 

elämyksensä. Aina tuntuu siltä, että juu-
ri nyt Saimaa on parhaimmillaan. Ke-
sään kuuluvat lämpimät kalliot ja lem-
peä vesi, talviin kimmeltävät hanget ja 
pakkasen purevuus. Nautin myös syk-
syisistä rospuuttokeleistä. Nyt kun meil-
lä on rautainen moottorivene, voimme 
veneillä Saimaalla jään tuloon asti.

Ehkä pidän kuitenkin Saimaasta eni-
ten keväällä jäitten lähdön aikaan. Il-
massa on kaikki se kevään kiihkeys ja 
etelästä palaavat linnut. Jos mahdol-
lista, otan viikon loman ja lähden Jus-
sin kanssa seuraamaan kevään tuloa. 

Kylmän ja lämpimän taistelussa on 
jotakin kiehtovaa. Kun tuuli tyyntyy ja 
tulee yö, kylmyys alkaa kutoa jäätä uu-
destaan sulakohtiin. Kuuluu ripinää ja 
rapinaa veneen kylkiä vasten.Lopulta 
lämmin voittaa, ja jäät katoavat sumu-
na pilviin. V

SAIMAA

• Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan nel-
jänneksi suurin järvi.

• Sen laskujoki Vuoksi virtaa Laatokkaan, 
josta Saimaan vedet laskevat edelleen Neva-
jokea pitkin Suomenlahteen.

• Saimaa on sokkeloinen järvilabyrintti, joka 
koostuu useista salmien ja kapeikkojen yhdis-
tämistä järvenselistä.

• Pien-Saimaa, Suur-Saimaa, Pihlajavesi, 
Haukivesi, Puruvesi, Orivesi, Pyhäselkä, Luon-
teri ja Kolovesi ovat kaikki samaa Saimaata, 
mutta jokainen alue on erilainen.

Saimaa on Suomen suurin järvi, jonka rannalla sijaitsevat muun muassa Lappeenranta, Mikkeli, Joensuu ja Savonlinna.


