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KARJALAN KUNNAILTA SUOMEEN, POHJOLAAN, EUROOPPAAN JA
MAAILMALLE
Kirjat, oppaat, CD-ROM, julisteet ja nettisivut vuosina 1985–2020
Perhosten, lentävien kukkien, hiljainen kauneus on yli 30 vuotta lumonnut neljää
biologia ja kahta lääkäriä, jotka ovat laatineet perhosista yli 20 tieto- ja luontokirjaa.
Tekijöiden yhteistyö alkoi 1970-luvun lopulla Tari Haahtelan ja Olli Marttilan
työskennellessä Etelä-Karjalan Joutsenossa sijaitsevassa Tiurun keuhkosairaalassa.
Neitoperhonen lenteli sairaalan puutarhan kallionauhuksella. Oliko ilmasto
lämpenemässä, kun vaeltajalla alkoi olla pysyviä kotimaisia kantoja? Tarin poikaiän
harrastus virisi uudelleen ja Ollin sai lisää kierroksia.
Tari väitteli nuorten allergiasta 1980 ja ihmetteli, mikä on nykyajan ”allergiaepidemian”
syy? Olli alkoi opiskella biologiaa Joensuussa.
Runon ja rajan perhoset julkaistiin 1985. Perhosten valokuvaus otti ensiaskelia ja
kuvantamislääkärin, Pekka Ojalaisen otokset aukoivat uraa.
Ympäristökysymykset askarruttivat ja 1989 perustettiin Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutti, josta tuli osa Allergia- Iho- ja Astmaliittoa.
Hannu Aarnion kanssa kiisteltiin sellutehtaiden saastepäästöjen (rahan hajun)
haitoista, mutta se vain vahvisti perhosystävyyttä. Hannulla oli biologian opettajana
monipuolista tietämystä, ei vain perhosista vaan myös kasveista ja elinympäristöistä.
Hänen biologivaimolla, Leenalla oli myös erityistietoa linnuista ja mineraaleista.
Kunnianhimo kasvoi ja seuraava kirja räjäytti potin eli voitti Tieto–Finlandian 1991. Olli
aloitti saman tien valtakunnallisen perhosseurannan, josta kehittyi Kimmo Saarisen ja
Juha Jantusen ansiosta kansalaistieteen malliesimerkki.
Olli ryhtyi tutkimaan saastehaittoja ja väitteli aiheesta 1995. Kimmo väitteli
maatalousympäristön perhospopulaatioiden muutoksista 2002 ja Juha 2003
perinneympäristöjen, erityisesti niittyjen kasvillisuudesta.
Perhoskirjoja tuotettiin ehtymättömänä virtana ja maailma avartui maamme
lähialueille, Pohjolaan, Baltiaan, Eurooppaan ja maan ääriin. Päiväperhoset olivat
keskiössä, vaikka muitakin perhosryhmiä tutkittiin.
Harrastusta monipuolistettiin, mikä näkyi viimeisimmässä kirjassa, 100 suomalaista
perhosta 2019. Perhoset johdattivat myös tieteelliseen yhteistyöhön ekologi Ilkka
Hanskin kanssa. Syntyi terveyden biodiversiteettihypoteesi
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Terveyden_biodiversiteettihypoteesi), joka selitti nykyajan
kansanterveysongelmia. Kansallinen allergiaohjelma (2008–2018) painotti
luontoyhteyden tärkeyttä, jota Kimmo ja Juha viestivät onnistuneesti niin ammattilaisille
kuin suurelle yleisölle.
Perhosista on totisesti ollut moneksi. Miten sitä sanotaankaan: Perhosen siiven
värähdys…
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Miten kiinnostus herää?
Anjalankoski 1955
Hannu Aarnion alkutahdit perhosharrastukselle lyötiin, kun linja-auto (ei niitä busseiksi
silloin sanottu) pysähtyi Anjalan pappilan portin kohdalle alkukesällä 1955. Olimme isän
kanssa vastassa arvokasta vierasta Helsingistä. Autosta laskeutui tukevan oloinen pappa, jolla
oli hopeanharmaat hiukset ja ystävällinen hymy. Liivipuvun rintataskusta pilkisti kaksi paksua
sikaria. Nuoresta koulupojasta näky oli yhtä aikaa sekä arvokas että huvittava.
Tulija oli metsänhoitaja Thomas H. Clayhills, joka oli saapunut tarkastamaan ja arvioimaan
seurakunnan metsäomaisuutta. Ajan tavan mukaisesti hän majoittui pappilan
vierashuoneeseen.
Myöhemmin illalla seurasimme naapurin poikien kanssa vieraan outoja touhuja. Sikaria
tuprutellen hän kulki puutarhassa suuri haavi kädessään, huitoi välillä ympärilleen ja laittoi
jotain taskusta ottamaansa lasipurkkiin. Meitä nauratti kovin, maalaiskylässä ei kukaan ollut
aikaisemmin nähnyt perhosharrastajaa.
Illalla vierashuoneen ikkunan kautta oli vedetty virtajohto suureen lamppuun, joka roikkui
pappilan valkoiselle seinälle kiinnitetyn lakanan yläpuolella. Kun lamppu alkoi illan
hämärtyessä levittää kelmeän sinertävää valoaan, me pojat siirryimme uteliaina lähemmäksi.
Ensimmäisen paksuruumiisen kehrääjäperhosen mätkähtäessä päristellen lakanalle, kiinnostus
outoon touhuun alkoi kohdallani tehdä tuloaan. Ja seuraavana iltana pääsin jahtaamaan
kukkivien syreenien ympärillä surahtelevia kiitäjiä. Olin samana aamuna saanut ystävälliseltä
perhossedältä oman haavin ja pari syankaliumilla viritettyä myrkkypulloa. Koulupojan
keräilyharrastus oli alkanut. Yhdessä yössä!
Harrastin keräilyä vuosikymmenten ajan. Myöhemmin 1980-luvun lopulla perhosten
tallentaminen kokoelmiin ei enää kiinnostanut. Tilalle tuli perhosten valokuvaaminen niiden
omassa elinympäristössä. Sekin on eräänlaista keräilyä, mutta ei aiheuta vaaraa
perhoskannoille. Sen sijaan perhosten seuraaminen kameran etsimen kautta tarjoaa haasteita
ja kiehtovia näkymiä sekä kokemuksia kuljettaessaan erilaisten maastojen ja maisemien kautta
aina kaukaisiin maihin saakka. Ja tavoitteita on riittänyt, sitä parasta perhoskuvaa ei ole vielä
otettu!
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Miten kiinnostus herää?
Hämeenkoski 1960

Tari Haahtelan osalta kaikki alkaa 27.7.1960 Hämeenkoskelta, Pääjärven rannalta, Niemelän
talosta, jossa vietetään kesää (kuva: Tauno Liukko, Kauko-isän lanko). Heinää on jo seipäällä ja vilja
tuleentunut. Isä tuo Helsingistä perhoshaavin ja perhosoppaan, Pohjolan päiväperhoset jonka
Tahvo Kontuniemi, työtoveri kouluhallituksesta, oli suomentanut 1959 (Gullander B. Nordends
dagfjärilar 1958). Taloon johtavan tien reunalla koivuvanhuksen rungon halkeamasta vuotaa
mahlaa. Siinä perhoset juhlivat ja juopuvat. Tarin haaviin joutuu herukkaperhosia, suruvaippoja,
nokkosperhosia ja yksi kummallisuus, kuin nokkosperhonen, mutta suurempi ja enemmän
valkoista siivissä? Illalla soudetaan isän sotakaverin, Kalevi Saulon saunalle, järven vastapäiselle
rannalle. Saulo on intohimoinen perhosmies ja tunnistaa huippuharvinaisuuden: valkotäpläinen
nokkosperhonen (Nymphalis vaualbum)! Tari on 14-vuotias ja tapaus jättää ikuiset jäljet. Intohimo
herää uudelleen 1970-luvun puolivälissä, kun hän työskentelee lääkärinä Tiurun sairaalassa,
Joutsenossa, Etelä-Karjalassa.

27.7.1960 leg. T. Haahtela

Kuluu 56 vuotta, kun Tari kuvaa vaualbumin Serbian Stara Planina-vuoristossa 3.7.2016. Tilanteen
ikuistaa Pekka Ojalainen. Ympyrä sulkeutuu. (Suomen Luonto -lehti 2017)
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Miten kiinnostus herää?
Lauritsala 1980
Juha Jantusen luontoharrastus alkoi ala-asteella 1970- ja 80-luvun taitteessa.
Lappeenrannan Lauritsalassa oli luonnosta kiinnostuneiden poikien ryhmä.
Vaikka muut koululaiset katsoivat kieroon ja pitivät outoina, me pyöräilimme kiikarit
kaulassa. Luonto kiinnosti laajemminkin. Akvaariossa seurattiin idänhepokatin elämää
ja joku keräsi perhosia.
Oma harrastus alkoi linnuista, mutta vähitellen kiinnostus perhosiin heräsi.
Ensimmäinen mieleen jäänyt perhoshavainto tuli omalta pihalta. Saunan takana kasvoi
nokkosia, pari koivua, joista toiseen oli laitettu pikkuvarpuselle vaakapönttö. Seinälle oli
kiivennyt juuri kuoriutunut nokkosperhonen. Kirkkaissa väreissä perhonen oli
uskomattoman upea, eikä se vielä päässyt lentämään vaan sitä sai ihastella niin läheltä
kuin halusi.
Nokkosperhonen sai jäädä seinälle siipiä oikomaan, mutta pian olin jo keräämässä
omaa perhoskokoelmaa. Yöllä lentävät perhoset toivat lisäintoa. Hämärässä vilahtelevia
yökkösiä oli paljon. Harmitti vaan, kun niille ei löytynyt nimiä vaikka kuinka selasi
kirjaston Yöperhoset värikuvina -kirjaa. Äänekkäästi haavissa räpistelevä puuntuhooja
ja poppelikiitäjä olivat pimeässä vähän pelottavia. Jännitystä lisäsi salaa naapurin
pihojen syreeneillä ja kukkaistutuksilla kiertely.
Koululaisen perhoskokoelma jäi pieneksi, muutaman itse tehdyn laatikon kokoiseksi.
Perhosten säilöminen laatikoihin pölyttymään ei tuntunut mielekkäältä. Intoa laski
myös tuholaiset. Miksi kuoriaisten piti iskeä juuri amiraaliin, jonka olin pyydystänyt
polvet täristen Luukkaanrannan laitumelta? Vieressä oli rivi nokkosperhosia, joita voisi
aina pyydystää lisää.
Perhoset joutuivat hetkeksi väistymään kasviharrastuksen tieltä, mutta valokuvaus toi
ne takaisin. Kuvatessa ei riitä, että löytää perhosen, on vielä saatava terävä kuva silmää
miellyttävässä taustassa. Nokkosperhosenkin voi kuvata yhä uudestaan. Aina tausta on
erilainen, voi keksiä uusia kuvakulmia ja tilanteita, rajauksella voi kertoa yksityiskohdista
tai elinympäristöstä.
Nyt luontoharrastus on edennyt lepakoihin. Siinä on jotain samaa jännitystä ja
uutuuden viehätystä kuin 80-luvun yöperhosten pyydystelyssä. Valokuvaus on
haastavaa. Koetapa ottaa kuva pimeässä nopeasti lentävästä pikkulinnun kokoisesta
pohjanlepakosta!
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Miten kiinnostus herää?
Imatra 1980
Pekka Ojalainen kiinnostui opiskeluaikana valokuvauksesta ja hankki
ensimmäisen järjestelmäkameran 1977. Imatran kameraseuraan hän liittyi 1981.
Luonto oli mielessä, mutta perhoset odottivat vielä sysäystä.
Järistys tapahtui toukokuussa 1980 Imatran Ukonniemessä, jossa perheellä oli
kesäpaikka. Pihalle lenteli outo otus. Siitä kuva ‒ ja kas! se osoittautui
huippuharvinaiseksi vaeltajaksi, kirsikkaperhoseksi (Nymphalis polychloros, ks.
vasemmalla).
Pekka pyydysti otuksen muovipussilla, säilytti paitalaatikossa ja näytti Olli
Marttilalle, joka vahvisti lajinmäärityksen. Pekka oli myyty, tämä on se juttu, mitä
hän haluaa kamerallaan tehdä: kuvata perhosia.
Mutta onnenpotkut eivät loppuneet tähän. Neljä vuotta myöhemmin,
heinäkuun 23. päivänä 1984 mies käveli Imatran Valtionhotellin aurinkoisessa
puistossa. Onko samanlainen perhonen, ei voi olla totta! Sitten Pekka sai myös
tietää, että Tari ja Olli suunnittelivat kirjaa ”Runon ja rajan perhoset”. Tämä hieno
kameranosuma (ks. oikealla) ja moni muu päätyivät kirjaan 1985.
Kirsikkaperhonen on havaittu Suomessa noin 50 kertaa, ja Pekan kuvat ovat
ensimmäisiä, joita tästä lajista on Suomessa otettu. Itse asiassa vieläkään 2020
kirsikkaperhosesta ei ole maastamme tiedossa muita luonnossa otettuja kuvia.
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Miten kiinnostus herää?
Ylämaa 1981

Kimmo Saarinen isovanhempien maatilalla Ylämaalla 1981
seuranaan pikkuveljet ja ensimmäinen oma haavi.
Kimmo Saarinen oli kahdeksanvuotiaana kotipihallaan veljensä kanssa, kun hän näki
jotakin kiehtovaa: kolme aikuista miestä lähiniityllä perhoshaavien kanssa, Pojat viereen
ihmettelemään ja kyselemään. Suurin piirtein seuraavana päivänä Kimmolla oli äidin
puukepistä, rautalangasta ja kukkakuvioisesta kankaasta kyhätty haavi. Perhosista tuli
hänen elämänuransa.
Seuraavien vuosikymmenien aikana hänelle valkeni, että perhoset eivät ole ”vain”
perhosia.
- Perhonen on elävä, hengittävä olento, joka ei todellakaan lentele päämäärättömästi
sinne tänne, vaan on tarkka ja vaatelias ympäristön suhteen. Kun yrittää ymmärtää
maailmaa ja luonnon toimintaa perhosten kautta, siihen ei yhden ihmisen elinikä riitä.
Aina kun kuvittelet tietäväsi jotakin, ilmaantuu uusia kysymyksiä.
Perhosiin perehtyessään Saarinen on oppinut paljon myös ihmisestä ja hänen
suhtautumisestaan luontoon.
- Ihminen keskittyy omaan napaansa ja kuvittelee kaiken olevan meitä varten. Se on
inhimillistä mutta itsekästä ja selittää pitkälle sen, miksi maailma on tässä jamassa. On
unohdettu perhoset ja muut pienemmät, jotka tällä rajallisella planeetalla elävät, ja jotka
tätä viime kädessä pyörittävät. (Allergia & Astma -lehti 2016).
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Miten kirjojen tekeminen alkaa?

Isoapollo (Doritis apollo, nyk. Parnassius apollo), maalannut Wilhelm von Wright 1829. Kirjassa:
Swenska fjärilar, näköispainos 1989. Oikealla Sergej von Bagh, kunnanlääkäri ja perhosmies.

Haahtela T. Karjalan apollo. Lääkäri ja vapaa-aika –lehti (LVa). Recallmed Oy 1984.
Kun perhosharrastukseni virisi uudelleen poikaiän jälkeen Tiuruniemessä, SuurSaimaaseen pistävällä niemellä, sain tietää Saaren‒Uukuniemen legendaarisen
kunnanlääkärin Sergej von Baghin vapaa-ajan kuluvan perhosten parissa.
Menin tapaamaan ja tein LVA-lehteen jutun ”Karjalan apollo”. Sergejn perhoskokoelma
oli jo poikana mittava: sen tuhosi sota ja homeiset kellarit. Siinä menivät muiden mukana
1920-30-luvuilla tallennetut Karjalan apollot, jotka ovat sittemmin hävinneet alueelta.
Sergejn kokoelman vihoviimeisen yksilön etiketistä tavasin vuosiluvun 1934. Takasiipien
punaiset täplät olivat haalistuneet, mutta perhonen oli komea vieläkin.
Sergej oli verraton jutunkertoja, kasvatti perhosia ja tiesi niistä tuhat ja yksi tarinaa. Nyt
hän oli eläkkeellä ja asutti auringonkeltaista taloa, jonka seiniä verhosivat suuret
perhostaulut, ei vain Suomen lajeja vaan perhosia ympäri maailmaa! Viivähdin niiden
ääressä ja kysyin, miksi hän pitää perhosia näin esillä? Päivänvalo haalistaa vähitellen
tropiikin uskomatonta kimmellystä. Sergej vastasi hiljaa: "Omaksi iloksihan minä niitä, itse
haalistun samassa tahdissa". Luonnon kiertokulkuun ei ole mitään sanomista.
Tästä se lähti: tehdään perhostarinoista kirja ja siihen näyttäviä kuvia perhosista omassa
ympäristössään. Ehkä Recallmed kustantaisi? Runon ja rajan perhoset (1985) sai alkunsa.
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Karjalan laulu- ja perhosmaat 1985

1. Haahtela T ja Marttila O. Runon ja rajan perhoset. Recallmed Oy. Kymen
painotuote 1985: 191 sivua.
Ison koon kirja aloittaa perhoskirjojen sarjan, josta tekijöillä ei ole vielä mitään aavistusta.
Kirjan tekemistä ehdottaa lääketieteellisen kulttuurin kustantaja Bruno Taajamaa, koska
Tari on alkanut tarinoida perhosista Lääkäri ja vapaa-aika–lehteen (LVa).
Ensimmäinen juttu kertoo Saaren–Uukuniemen legendaarisesta kunnanlääkäristä, Sergej
von Baghista, joka kasvattaa trooppisia perhosia.
Kirja tarinoi ja runoilee erityisesti Etelä-Karjalan rikkaan luonnon päiväperhosista ja
näyttää perhosia loistavina luontokuvina omassa ympäristössään. Kuvituksessa auttaa
oleellisesti perhoskuvauksen pioneeri Pekka Ojalainen. Kuvaajia ovat myös: Jouni Halinen,
Arto Hämäläinen, Matti Ikonen, Seppo Keränen, Pekka Keskinen, Keijo Lehteinen, Jarmo
Makkonen, Heikki Mälkiä, Pekka Niiranen, Kari Puolakka, Tapani Räsänen ja Jouko
Veikkolainen. Pioneereja kaikki, alati liikkuvien perhosten kuvaaminen on vaikeaa vanhojen
diafilmien aikakaudella.
Kustantaja Recallmed Oy tarkoittaa kirjan lähinnä lääkäreille. Kirja on antikvaarinen
harvinaisuus.
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Etelä-Karjalan luontokuvaajat kokoontuvat 1986

Etelä-Karjalan luontokuvaajat (kaikki miehiä) ensi kerran koolla Joutsenon Tiuruniemessä syksyllä
1986. Vasemmalla Mikko Pöllänen ja Esko Kivistö. Keskellä Arto Hämäläinen, Jarmo Kurronen (nyk.
Mäntykangas), Pekka Niiranen ja Hannu Aarnio. Takana kokouksen koolle kutsunut Pekka Ojalainen ja
Jouni Halinen. Oikealla edessä Tari Haahtela ja Olli Marttila. Kuvan otti Joel Haahtela (14 v.)

Keisarinviitan sukupuolimosaikismi!
Runon ja rajan perhosissa (1985) on erikoinen tarina.
Olli Marttila kasvattaa keisarinviittoja (Argynnis
paphia). On helmikuu. Viikon aikana koteloista
kuoriutuu 14 perhosta, 3 koirasta, 4 tavallista
naarasta ja peräti 7 poikkeavaa naarasta, niin
sanottua valesina-muotoa. Jo tämä on erityistä,
luonnossa yksi naaras kymmenestä on muotoa
valesina.
”Aamulla vielä yksi oli vapautunut kotelosta ja
kasvanut täyteen mittaan. Perhonen oli lennähtänyt
ikkunalle ja levitti siipensä. Se oli sekä koiras että
naaras, hermafrodiitti eli koiras ja valesina-naaras ‒
yhdessä ja samassa yksilössä. Sensaatio!
Harvinaisia perhosia voi kasvattaa, mutta tällaisia
luonnonoikkuja on vain yksi. Puhutaan
sukupuolimosaikismista, gynandomorfiasta.”
Jään miettimään. Miksi nykyaikana puhutaan niin
paljon transsukupuolisuudesta, muun
sukupuolisuudesta tai sateenkaarista? Ovatko
sukupuolet sekoittumassa enemmän kuin ennen,
jääkö selkeiden koiraiden ja naaraiden väliin entistä
enemmän harmaata aluetta? Jos niin on, mistä se
voisi johtua?
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normaali koiras

normaali naaras

valesina-naaras

vasen siipipari koiraan,
oikea valesina-naaraan

Keisarinviitan hermafrodiitti kehittyi keinotekoisissa
kasvatusolosuhteissa. Ei sellaista ole luonnossa tavattu,
vaikka ilmiö toki tunnetaan perhosmaailmasta. Nykylapset
siitetään ja kasvavat paljolti urbaanissa teknosysteemissä,
joka on rakentunut alkuperäisen ekoysteemin perustalle, ja
osin eriytynyt luonnon ikivanhoista olosuhteista. Miten
geenit ja ympäristö keskustelevat rakennetussa ja
kemiallistuneessa maailmassa?

Saimaan sielunmaisema 1990

2. Räsänen T, Aarnio H, Hämäläinen A ja Kotanen E. Saimaa – siintävät
saaret, välkkyvät vedet. Shimmering Islands, Sparkling Waters. Weilin &
Göös. Helsingin Liikekirjapaino Oy 1990: 128 sivua.
Eteläkarjalaisten luonnonkuvaajien kirja räväyttää Saimaan esiin vaihtuvina
vuodenaikoina.
Silmä lepää huikeissa kuvissa, niissä on diafilmin lempeää pehmeyttä.
Suruvaippa ja kalliosinisiipi ovat päässeet mukaan.
Tekstit suomeksi ja englanniksi ovat lyhyitä, mutta niistä saa hyvän kuvan Saimaan
järvierämaan luonnosta.
Tästä sielunmaisemasta ponnistavat uteliaisuus, elämykset, tieto ja yhteistyö, jotka
johtavat perhos- ja luontokirjojen jatkuvaan virtaan.
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Perhossiskon pihapiirin linnut 1990 ja 1991

3. Aarnio L ja Räsänen T. Kun punatulkku tapasi TiuTauTilhen. Pihapiirin lintuja.
Forssan Kustannus Oy, Forssan kirjapaino Oy 1990.
4. Aarnio L ja Räsänen T. Ja pääskysellä pesä… Pihalintujen kesää. Forssan
Kustannus Oy 1991.
Imatralainen biologian opettaja Leena Aarnio (Hannun vaimo) ja joutsenolainen luontokuvaaja
Tapani Räsänen tekivät 1990-luvun vaihteessa kaksi ihastuttavaa lintukirjaa pihapiirin linnuista.
Ensin syksyn ja talven ja sitten kesän lintuelosta. Runomuodossa! Kirjoissa on neuvoja ruokinnasta,
pönttöjen rakentamisesta ja miten linnut saa viihtymään pihapiirissä. Tapani Räsänen on loistava
luontokuvaaja, joka vuonna 1997 valittiin BBC:n vuoden luontokuvaajaksi (BBC Wildlife
Photographer of the Year).

Leena tähyilee
perhosta
uudella, lähelle
tarkentavalla
kiikarilla 2005.
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Koko Suomi 1990

5. Marttila O, Haahtela T, Aarnio H ja Ojalainen P. Suomen päiväperhoset.
Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Oy Länsi-Suomi, Rauma 1990: 362 sivua.
Runon ja rajan perhoset innostivat suuntamaan katseen koko Suomeen.
Ison koon kirja on perusteellinen tietoteos kaikista siihen mennessä Suomessa
todetuista 114 päiväperhosesta. Vahvan tarinankerronnan ja ennen näkemättömien
kuvituksen ansiosta se on sykähdyttävä luontokirja. Teos on niin harrastajille, tutkijoille
kuin suurelle yleisölle.
Kun Tari haki kirjalle julkaisijaa, hän keskusteli isänsä äidinkielen oppikirjoja
kustantaneen Kirjayhtymän johtajan Keijo Immosen kanssa. Tämä epäröi, onko
perhoskirjalle menekkiä? Lopulta Immonen suostui, mutta edellytti tekijänpalkkion
pudottamista 15 %:sta 10 %:iin. ”Kun ei ole sitä menekkiä tiedossa.”
Kirja on menestys ja voittaa vuonna 1991 kolmannen Tieto–Finlandian ja Valtion
tiedonjulkistamispalkinnon. Siitä tulee päiväperhosten perusteos Suomen perhoset–
kirjasarjaan.
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Ihan puskista 1991!

Suomen Päiväperhoset voitti tietokirjallisuuden Tieto–Finlandian 1991 ja samana vuonna
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Palkinto jaettiin Helsingissä joulukuussa Helsingin
Aleksanterinkadun Valkoisessa salissa. Vasemmalta: Pekka Ojalainen, Hannu Aarnio,
Tari Haahtela ja Olli Marttila.
Vuonna 2018 Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria–lehden päätoimittaja Panu Välimäki
muisteli pääkirjoituksessaan Salonkikelpoisuuden kynnyksellä: ”Mielestäni jo Finlandia-ehdokkuus
Marttilan ja kumppaneiden päiväperhoskirjasta 1990-luvun alkupuolella saati itse palkinto olivat
lähes käsittämätön suoritus sen aikaisessa vastahankaisessa mielipideilmapiirissä. En muista
olenko julkisesti arvostellut kirjan harrastajakriittistä ilmapiiriä (vähintään salaisesti olen), mutta
olen jo pitkän aikaa sitten kääntänyt kelkkani. Kirja on loistava osoitus siitä, miten
vapaaehtoispohjalla toimivat harrastajat tuottavat käsiteltävää tietoa lajistossa tapahtuvista
muutoksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä.” (Baptria 3/2018)

Pekka ja Hannu kuvaamassa
karttaperhosta (Araschnia levana)
Ilomantsin Kuuksenvaaran
nokkospusikossa 4.7.1987. Siellä oli
havaittu ensimmäinen tämän
tulokaslajin suomalainen
populaatio 1983. Kuvat päätyivät
kirjaan.
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Parhaan palkinnon saa Pekka!

Paras palkinto osui kuitenkin Pekka Ojalaisen perheeseen. Toukokuussa 1991 syntyivät
kaksoistyttäret. He saivat tietysti perhosten innoittamat nimet: Vanessa ja Aurora. Aika
sopivaa, Aurora lentelee juuri toukokuussa ja voipa lennellä myös vaeltajaluonne,
Vanessa! Pekka sommitteli tytöille muistojen kuvakirjan 2019.
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Nokkosperhosesta kokonainen kirja 1992
6. Marttila O. Nokkosperhosen
kesä. Kirjayhtymä Oy, Helsinki.
Vaasa Oy, Vaasa 1992: 127 sivua.
Kirja on lukuelämys avaten
lähiluonnon elämää perhosineen
kaikkineen. Mielikuvituksella on tilaa!
Nokkosperhonen, pikkukettu, Small
Tortoiseshell, Petite Tortue on
tavallisimpia päiväperhosia, vaikka
välillä melkein kateissa. Se sopii hyvin
kuvaamaan perhosten elämää.
Kirjassa annetaan tietoa myös
muiden perhoslajien biologiasta,
ekologiasta ja fysiologiasta.

Olli Marttila kotipihallaan Joutsenossa 1990-luvun alkupuolella alkukesän omenapuun
kukkiessa parhaimmillaan.
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Oppaita reppuun 1992 ja 1993

7. Marttila O, Haahtela T, Aarnio H
ja Ojalainen P. Päiväperhosopas.
Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Oy LänsiSuomi, Rauma 1992: 150 sivua.

8. Aarnio H ja Ojalainen P. Perhosia
harrastamaan. Kirjayhtymä Oy,
Helsinki. Kirjapaino Oy West Point,
Rauma 1993: 144 sivua.

Pieni opas on jatke Suomen
päiväperhoset–kirjalle ja esittelee
maamme päiväperhoset luonnollisessa
koossa olevin kokoelmakuvin, joista näkyy
kaikki tunnistamiseen tarvittavat
tuntomerkit.
Opas antaa ohjeita perhosharrastuksen
eri muodoista, kuten valokuvaamisesta ja
kasvattamisesta sekä kertoo
elinympäristöistä.
Kirja yltää toiseen painokseen

Suomessa on vahva
perhosharrastusperinne. Uunio Saalas
julkaisi jo 1914 Nuoren hyönteistieteilijän
oppaan.
Ilkka Jalaksen Perhostenkeräilijän opas
vuodelta 1969 on edelleen harrastajien
käytössä.
Uusi opas laajentaa harrastuksen
näkökulmaa ja antaa tiiviit perustiedot
perhosten kiehtovasta maailmasta. Se
neuvoo perinteisen keräilyn niksejä, mutta
myös miten muuten kuin keräämällä voi
harrastaa perhosia.
Oppaassa retkeillään Ahvenanmaan
lehdoissa ja Lapin tuntureilla ja innostetaan
löytämään perhosia elinympäristössään.
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Eeettinen toimikunta Perhostutkijain Seuraan 1996

Perhosveljet julkaisivat Suomen Luonto -lehdessä (12/1995) artikkelin
”Perhosharrastus tienhaarassa” , jossa perhosten keräämisen liittyviä ongelmia
otettiin esiin. Tämän seurauksena Suomen Perhostutkijain seura perusti 1996
eettisen toimikunnan, joka on pian toiminut 25 vuotta. Esimerkiksi 1997
häiveperhosen keräilylle asetettiin rajoituksia (Lepistö V, ym. Baptria 1997).

Vesa Lepistö on toiminut eettisen toimikunnan puheenjohtajana alusta alkaen.
Kuvassa hän on Sipoon kodissaan heinäkuussa 2012, jolloin Suomeen osui
isonokkosperhosen (Nymphalis xanthomelas) ennen kokematon massavaellus.
Kuvassa Vesa osoittaa sisään lennähtänyttä perhosta.
Keskustelu eettisistä pelinsäännöistä
lähti tästä yksilöstä (etelänpäiväkiitäjä,
Macroglossum stellatarum), jonka Tari
kuvasi Helsingin kaupungin puutarhassa
syyskuussa 1995.
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Päiväperhosista kiitäjiin ja kehrääjiin 1996
9. Marttila O, Saarinen K, Haahtela T
ja Pajari M. Suomen kiitäjät ja
kehrääjät. Kirjayhtymä Oy, Helsinki.
WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo
1996: 384 sivua.
Ison koon kirja tarjoaa tarkat tiedot
Suomen 109 kiitäjästä ja kehrääjästä.
Loistavat luontokuvat, kuvataulut, kartat,
taulukot ja piirrokset havainnollistavat
faktaa.
Päiväperhosteoksen tapaan kirjan
tarinat valottavat lajien biologiaa,
ekologiaa, elintapoja, suojelua ja kertovat
lajien kohtaamisesta omassa
ympäristössään.
Kirjasta tulee kiitäjien ja kehrääjien
perusteos Suomen perhoset–kirjasarjaan.
Monet harrastajat ovat kertoneet, että
juuri tämä kirja inspiroi heitä perhosten
pariin.

Suomen Perhoset–kirjasarjan tekijät Helsingin Eläinmuseossa lokakuussa 1999. Ylhäällä
vasemmalta Tari Haahtela, Mika Pajari, Hannu Aarnio, Pekka Ojalainen ja Kimmo Saarinen.
Alhaalla vasemmalta: Kauri Mikkola, Ilkka Jalas, Osmo Peltonen ja Olli Marttila.
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”Ollaan perhosiksi” 1996

Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin symposiumissa
”Perhostutkimus Suomessa” 1996 julkistettiin uusi luontokuvakilpailu
”Ollaan perhosiksi”. Tarkoitus oli edistää valokuvaamista perhosharrastuksen
muotona. Digiaika odotti oven takana.
Vuoden ´96 perhoskuvaksi valittiin ilman kilpailua Pekka Ojalaisen
”Täpläpapurikko satumetsässä”. Seuraavana vuonna mukaan tuli myös
Suomen Perhostutkijain Seura ja kilpailu sai säännöt (Baptria 1997).
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Tansaniassa 1996

Olli Marttila, Tari Haahtela, Hannu Aarnio ja Pekka Ojalainen Tansanian Tarangirin
luonnonpuistossa helmikuussa 1996. Myöhemmin keväällä valmistui Suomen kiitäjät ja
kehrääjät. OM muuttaa asumaan Tansaniaan 2000-luvulla ja tekee valtavan maan
luonnonpuistoista ja eläimistöstä perinpohjaisia kirjoja ja oppaita. Niistä ensimmäinen
on: Marttila O ja Virtanen P. Kilimanjarolta Serengetiin. Kirjayhtymä Oy, Helsinki 1998.
Ollin Tansanian kirjoja on sekä suomeksi että englanniksi.
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Romppu on uusinta uutta 2000

10. Marttila O, Saarinen K, Aarnio H, Haahtela T ja Ojalainen P. Suomen
päiväperhoset. CD-Facta. WSOY 2000.
Vuosituhannen vaihteessa CD-ROM on uutta tekniikkaa.
Romppu kehottaa lähtemään kiehtovalle perhosretkelle ja neuvoo lajitunnistusta ja
havaintojen kirjaamista.
Perhosharrastajien kertomukset täydentävät tietopakettia.
Rompussa on jopa lentäviä päiväperhosia omassa elinympäristössään!
Romput kuitenkin vanhenevat nopeasti eikä hieno kokonaisuus saa ansaitsemaansa
huomiota.

Pekka Ojalainen ja Hannu Aarnio
matkalla pohjoiseen 1994: ”Kauheat
mutkat on Kaamasen tiellä… ”
ja renkutus jatkuu: ”Sen näkee
naamasta, kun lakkaa saamasta.”
(Juha ”Watt” Vainio)
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Opas uusiksi 2001 ‒ ja päivällä lentävät 2003

12. Saarinen K ja Jantunen J.
Perhoset 2 – Päivällä lentävät yön
perhoset. WSOY. Karisto Oy,
Hämeenlinna 2003: 176 sivua.

11. Marttila O, Saarinen K, Aarnio
H, Haahtela T ja Ojalainen P.
Päiväperhosopas – Suomi ja
lähialueet. Tammi Oy, Helsinki,
Tammer–Paino Oy, Tampere 2001:
231 sivua.

Oppaassa on poikkeuksellinen näkökulma.
Päivällä lentää muitakin kuin varsinaisia
päiväperhosia, mutta kiitäjiä, kehrääjiä,
mittareita ja yökkösiä ei ole aikaisemmin
näin esitelty.
Tietoa on paitsi perhosten
tunnistamisesta myös elintavoista ja
luokittelusta.
Opas kuuluu kätevään Lähde luontoon–
sarjaan.

Opas laajentaa reviiriä Suomesta
lähialueille ja on tehokas tietolähde.
Se esittelee maamme päiväperhosten
lisäksi 24 Ruotsin, Norjan, Tanskan,
Venäjän Karjalan ja Viron vakiolajia,
joita ei ole tavattu Suomessa.
Alkuluvut valottavat monipuolisesti
harrastustoimintaa

- 24 -

Aarniot Kanarialla 2002 ja 2006

14. Aarnio H ja Aarnio L.
Kanariansaarten luonto-opas.
Tammi Oy, Helsinki. Karisto Oy,
Hämeenlinna 2006, 358 sivua.

13. Aarnio H ja Aarnio L.
Luontomatka Kanariansaarille.
Teneriffa ja La Gomera. Tammi Oy,
Helsinki. Karisto Oy, Hämeenlinna
2002: 215 sivua.

Tekijät laajentavat uraauurtavan oppaan
esittelemään kaikkien seitsemän
pääsaaren sekä kahden pikkusaaren
luonnon pääpiirteet ja erikoisuudet sekä
kiinnostavimmat retkikohteet.
Kuvia on noin 350 ja monissa näkyy
perhosia.
Monen matkailijan mielessä Kanarian
saarten vetovoima saa oppaan ansiosta
uutta suuntaa ja merkitystä.

Luonto-opas kahdesta Kanarian
vehreimmästä pääsaaresta on
pioneerityö.
Suomalaisten suosikkimatkakohde on
näkyvissä uusin silmin, kun kerrotaan
havainnollisella tavalla ilmastosta,
lajistosta perhosineen, kukkaloistosta,
parhaista maisemista ja vaelluskohteista.
Matkailijalle tarjotaan luontoelämyksiä
vailla vertaa.
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Missä päiväperhoset elävät? ‒ 2005

15. Marttila O. Suomen päiväperhoset elinympäristössään. Auris
Oy, Joutseno. Karisto Oy, Hämeenlinna 2005: 272 sivua.
Ison koon uudentyyppinen käsikirja tuo päiväperhoset esiin omassa
elinympäristössään.
Kaikki maamme lajit ja niiden elinympäristöt esitellään loisteliaasti niin
sanoin kuin kuvin.
Kirja näyttää havainnollisesti, millaisessa maastossa ja maisemassa herkät
päiväperhosemme ovat sopeutuneet elämään. Tiedot auttavat myös
suojelutoimia.
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Virossa kuvaaminen on elämys 1999

Ajatusta Pohjola-oppaasta inspiroi erityisesti Viron matkat, jotka alkoivat 1999. Eteläinen Viro,
Piusa-joen rehevä laakso ja itä-länsi junaradan hiekkaiset penkereet ovat hienoja perhosalueita,
josta löytyy niin mäkikirjosiipeä, heinähiipijää, vaaleakeltaperhosta, isokultasiipeä,
purppurakultasiipeä, tummakultasiipeä, kannussinisiipeä, muurahaissinisiipeä, pikkuhopeatäplää,
tädykeverkkoperhosta, pikkuhäiveperhosta kuin idänhäränsilmää.
Tari kuvaamassa pikkusinisiipeä Saarenmaalla 2001 ja kysymässä 2006 Veskin
radanvartijalta, Ivanilta onko näkynyt päev liblikastia? Pekan tähtäimessä on
metsätien kukkarikkaalle pientareella pomppiva heinähiipijä 2004.

- 27 -

… joka houkuttaa muualle Baltiaan ja Pohjolaan

Eteläinen Viro on ihana perhosalue. Veskin aseman seutu ennen junaradan remonttia 2010-luvulla.
Ratapenkereellä ja joen pientareilla elelee idänhäränsilmä ja moni muu perhoharrastajan unelma.

Mäkikirjosiipi • Heinähiipijä • Etelänhiipijä • Noppaperhonen • Isokultasiipi

Pikkukultasiipi • Purppurakultasiipi • Kannussinisiipi • Pikkuhopeatäplä • Tädykeverkkoperhonen

Kuusamaperhonen • Kirjopapurikko • Idänhäränsilmä • Kirjoniittysilmä • Ruskoniittysilmä
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Ensin Pohjola ja Baltia 2006, sitten Eurooppa…

16. Haahtela T, Saarinen K, Ojalainen
P ja Aarnio H. Päiväperhoset – Suomi,
Pohjola, Baltia. Tammi Oy, Helsinki.
ArteGrafica, Verona, Italia 2006: 248
sivua.
Reviiri laajenee jälleen. Harrastuksen uusia
tapoja painottava opas havainnoi perhosia
kiikarilla ja kameralla niin Suomessa,
Pohjolassa kuin Baltiassa.
Lintuharrastajalle kiikari on välttämätön,
mutta uusi keksintö, lähelle tarkentava
pikkukiikari auttaa perhosharrastajaa.
Vaikka opas mahtuu melkein taskuun, siinä
on tarkat lajitiedot ja yli 400 luontokuvaa.
Lapin eksoottinen perhosmaailma tuodaan
esiin omassa luvussa.
Tari Enontekiön Saana-tunturin aurinkoon
antavalla lipalla 2005
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Luontomies tykkäsi Hesarissa 2006

Lasse J. Laine on tehnyt kymmeniä suosittuja lintu- ja luontokirjoja ja kuvaa myös perhosia.
Alla täysosuma harvinaisen isokultasiiven eli tuliperhosen naaraasta Miehikkälässä 7/2009.

- 30 -

Eurooppa-oppaan idea esillä Frankfurtin kirjamessuilla 2009
Eurooppa on mielessä, mutta siihen saa vauhtia Penguin Pressin toimitusjohtaja Stefan
McGrath, joka on perhossisko, Leena Aarnion ystävättären vävy. Graafikko Jukka Aalto tekee
esitteen, jonka Stefan vie näytille kirjamessuille. Lontoolainen kustantaja A&C Black
(Bloomsbury Publishing) tarttuu tilaisuuteen, ja perhosveljien tarina saa uskomattoman
käänteen. Onhan erikoista, että suuren lontoolaisen kustantamon edustaja vierailee
Kerimäellä ja projekti käynnistyy Aarnion savusaunan lauteilta. Perin juurin suomalaista!
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Eurooppa-oppaasta läpimurto 2011

17. Haahtela T, Saarinen K, Ojalainen P and Aarnio H. Butterflies of Britain
and Europe. A&C Black Publishers Ltd, London. Lion Productions Ltd, China
2011: 383 pages.
18. Haahtela T, Saarinen K, Ojalainen P, Aarnio H Guide photo des papillons
d´Europe. Delachaux et Niestlé SA, Paris 2012, 383 pages.
Koko Euroopan ja lähialueiden päiväperhoset esittelevä opas on kansainvälinen
läpimurto.
Arvostettu lontoolainen kustantaja julkaisee suomalaisten tekijöiden kirjan, joka
esittelee jopa perhostutkimuksen ja oppaiden emämaan Britannian perhoset!
Kirjassa on noin 1400 luontokuvaa, joista valtaosa on tekijöiden ottamia eri puolilla
Eurooppaa. Perhoskuvaajien verkosto on täydentänyt kuva-aineistoa.
Lajeista on tarkat tunnistustiedot ja levinneisyyskartat.
Oppaan lopussa katsotaan vielä Pohjois-Afrikan, Atlantin ja Välimeren saarten sekä
itäisen Euroopan ja Lapin lajit. Osuus on erityisen hyödyllinen matkailijoille.
Opas julkaistaan seuraavana vuonna myös ranskaksi.
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Euroopan lähialueet myös mukana
Euroopan saaret, Pohjois-Afrikka, Turkki, Itä-Eurooppa, Alpit

Esimerkkejä saarilta ja lähialueilta: Korsikanritari • Keltamarmorisiipi •Turkinlähetti

Esimerkkejä Keski-Alpeilta: Alppiapollo • Orvokkiverkkoperhonen • Pilkenokiperhonen
Kuvassa Saksan Alppien hurmaa. Upeita perhosalueita on niin Ranskassa (Meri-Alpit), Italiassa
(Dolomiitit), Sveitsissä (Davos, Val Roseg) kuin Itävallassa (Hohe Tauern, Grossglockner). Hannu
kunnostautuu erityisesti Alppien lajiston ja elinympäristöjen kuvaamisessa.
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… ja kirsikaksi kakun päälle Lapin eksotiikkaa

Eurooppa-oppaan lopussa on kooste Lapin päiväperhosista, joista moni eurooppalainen
harrastaja on kiinnostunut. Viitisentoista lajia löytyy vain Fennoskandian pohjoisosista. Yhtä
monella on pohjoinen alalaji tai sinne painottuva esiintyvyys.
Pekan ja Hannun tähtäimessä pohjanhopeatäplä (Boloria polaris) Utsjoen Puollamoaevilla
2005. Lajien tunnistaminen tehdään saman tien maastossa tai iltaoluella digikamerasta.
Erityisesti Pekka kunnostautuu Lapin perhosten kuvaamisessa.
Kilpisjärven Saanatunturin huipulla keskiyöllä 8.7.1987. Jotkut päiväperhoset saattavat olla
liikkeellä läpi yöttömän yön auringon vain notkahtaessa horisontissa.
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Eurooppaa suomeksi 2012 ja taas englanniksi 2019

19. Haahtela T, Saarinen K, Ojalainen
P ja Aarnio H. Suomen ja Euroopan
päiväperhoset. Gummerus Oy,
Helsinki. Kiina 2012: 383 sivua.
Englanninkielinen alkuteos julkaistaan
suomeksi vuotta myöhemmin.
Suomenkieliseen laitokseen tehdään
lisäyksiä ja tarkennuksia.
Kirjasta otetaan uusi painos 2017.

20. Haahtela T, Saarinen K, Ojalainen
P and Aarnio H. Butterflies of Britain
and Europe. Bloomsbury Publishing
Plc, London. C&C Offset Printing Co,
China 2019: 400 pages.
Kustantajan aloitteesta Euroopan opas
uudistetaan perusteellisesti: nimistö, lajien
levinneisyyskartat, kuvien tarkennukset ja
lisäykset.
Lajeja esitellään 472 ja lisäksi 64 lajia
Pohjois-Afrikasta ja Välimeren Turkista.
Euroopan lähialueiden tietoja
täydennetään ja Alppien aluetta
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin.
Eurooppa-oppaan tekijät Helsingin
Lauttasaaressa Tarin luona toukokuussa
2011. Vasemmalta: Hannu Aarnio, Pekka
Ojalainen, Kimmo Saarinen ja Tari.
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Itä-Savo 2012, Baptria 2013

Eurooppa-opas saa huomiota

Perhostutkimuksen grand old man, Kauri Mikkola kävi Tiuruniemessä
maaliskuussa 1983, ja piti Viipurin Duodecim-seuralle esitelmän
perhosten teollisuusmelanismista. (Ritari on kasvatuksen tuloksena
juuri kuoriutunut).
Hän arvioi Suomen ja Euroopan päiväperhoset Baptria‒lehdessä.
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Baptria 2013

…jatkoa
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Kaakkois-Aasia 2015 ja Latinalainen Amerikka 2020

21. Haahtela T ja Nygaard Kristensen
T. Perhoskompassi. A Butterfly
Compass. Osa I/Part I. Kaakkois-Aasia.
Southeast Asia. Hyönteistarvike
Tibiale Oy, Helsinki. Unigrafia Oy,
Yliopistopaino 2015: 298 sivua.
Reviiri laajenee nyt Euroopan ulkopuolelle.
Kätevä kenttäopas on tarkoitettu
luontomatkailijalle, jota Kaakkois-Aasian
päiväperhoset kiinnostavat. Kirjassa
kuvitetaan ja annetaan niin suomen- ja
englanninkieliset kuin tieteelliset nimet noin
770 Indo-Australian päiväperhoslajille.
Kari Nissisen uusi suomalainen nimistö
vuodelta 2013 on korvaamaton apu.
Ollaan retkellä tai kävelyllä
luonnonpuistossa, virran varrella,
viidakkopolulla tai puutarhassa. Mikä on tuo
häikäisevä perhonen?
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22. Haahtela T ja Nygaard Kristensen
T. Perhoskompassi. A Butterfly
Compass. Osa II/Part II. Latinalainen
Amerikka. Latin America, 2020,
tulossa.
Kenttäoppaan toinen osa kartoittaa
latinalaisen Amerikan päiväperhosfaunaa
Meksikosta ja Karibian saarilta VäliAmerikan ja Etelä-Amerikan parhailla
perhosalueilla.
Oleellisena apuna on Tom Nygaard
Kristensenin tanskalainen
harrastajaverkosto.
Oppaassa nimetään ja kuvitetaan noin
850 lajia. Kuvia on noin 1700.

Papua Uusi Guineassa paikka nimeltä Tarin kylä

Kuningaslintusiipi
Ornithoptera priamus

Tari Haahtela Papua Uusi Guineassa (Tari village, Southern Highlands) syyskuussa 2006.
Paikallisen Tari-heimon miehet ovat aika villiä ja sotaisaa porukkaa, mutta alueella on
myös maailman kauneimmat perhoset, lintusiivet (Ornithoptera). Kaakkois-Aasian ja
Indo-Australian alueen opas ilmestyy 2015. Sen kustantaa Hyönteistarvike Tibiale Oy.
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Perhoskompassi 2015

Perhoskompassi arvioidaan Suomen Luonto-lehdessä ja saa neljä tähteä. Oppaassa on
läpileikkaus myös Japanin päiväperhosista. Tarin tytär, Ilona tirskuu Japanin Kobessa 1998,
kun koululaiset kyselevät, mitä faija puuhaa puskassa! Sauli-poika ja Selim-opas Malesian
viidakkojoella, Kuala Wohissa etsimässä lieskasiipiä (Trogonoptera brookiana) 1999.
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Brasilian Iguassulla 1994 ‒ opas olisi tarpeen

Latinalaisen Amerikan oppaan synty ajoittuu Brasilian matkoihin Iguassun putouksille ja
Pantanaliin 1994 (Joel H, Hannu A). Myös Pekka on kuvannut Iguassulla, joka sijaitsee
Brasilian, Argentiinan ja Paraguyayn kulmauksessa ja on maailman perhosrikkaimpia alueita.
Alla vasemmalla Penedon suomalaissiirtokunta 1992 (Martti Antila, Sauli H) ja oikealla
atlanttisen sademetsän Campos do Jordao-vuoristo 2003 (Martti A, Ulla H).
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Tarinat yksiin kansiin 2016

23. Haahtela T. Perhosia ja ihmisiä. V. & K. Jokinen.
Omakustanne, Helsinki 2016: n. 500 sivua. (Kirjaa on vain yksi kappale)
Tarin tarinat LVa‒lehteen (lääkärien kulttuurilehti) vuosina 1984‒2015. Kirjaan
on sidottu 96 kertomusta 31 vuoden ajalta eri puolilta maailmaa.
Perhoset iskevät tarinaa Karjalan kunnailta Etelä-Kiinan merelle, Lapin
tuntureilta Indonesian lohikäärmesaarille ja Ilomantsin ihmeistä Argentiinan
jesuiittavaltakunnan rauniolle.
Lisänä on 26 artikkelia Helsingin Sanomista Suomen Luontoon, Baptriaan ja
Duodecimiin.
Aikuisen miehen tulkintaa maailmasta, niin ihmisistä kuin perhosista, samaa
luontoa yhtä kaikki.
Omakustanteen nimi on saanut inspiraatiota amerikkalaiskirjailija John
Steinbeckin kirjasta ”Hiiriä ja ihmisiä”. Molemmat opukset ovat yrityksiä
ymmärtää kummallista maailmaa.
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Etelän loistavat koristekasvit 2016

24. Aarnio H ja Aarnio L. Puistoissa ja puutarhoissa – etelän
koristekasveja matkailijalle. Omakustanne, Imatra 2016: 232 s.
Aarniot ovat vuosia tutkineet ja kuvanneet erityisesti Kanarien saarten
koristekasveja. Ihastuttava opas esittelee kuvin ja tarinoin yli 200 tropiikin
ja subtropiikin koristekasvilajia.
Puistojen, puutarhojen ja kadunvarsien istutukset ovat matkailijalle
lähiluontoa, missä kukkivat puut, pensaat ja perennat ihastuttavat.
Vaikka kyseessä on kasvikirja, perhosia ei ole unohdettu. Kukkien loisto
houkuttaa niitä mesiherkkujen ääreen.
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Ilmasto lämpenee, monimuotoisuus hupenee
‒ 2013 ja 2016

25. Saarinen K ja Jantunen J.
Päiväperhoset matkalla pohjoiseen.
Ilmasto lämpenee – lajisto muuttuu.
Hyönteistarvike Tibiale Oy, Helsinki.
Vammalan kirjapaino OY, Sastamala
2013: 247 sivua.
Sanomalehti Etelä-Saimaa arvioi
kirjan ja toteaa: ”Suomen päiväperhoset
maailmanennätysvauhdissa”.
Kirja on ainutlaatuinen kooste
valtakunnallisen seurannan (NAFI = National,
Finland) 22 vuoden tuloksista.
Ne ovat hälyttäviä. Vaikka ilmaston
lämpeneminen on tuonut uusia lajeja
Suomeen, monet lajit ovat vaikeuksissa ja
perhosten levinneisyysrajat ovat siirtyneet
keskimäärin 40 km pohjoiseen.
Kirja kertoo, mitä kansalaistieteellä eli
harrastajien ja suuren yleisön havaintojen
tallentamisella voi saada aikaan.
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26. Jantunen J ja Saarinen K.
Luonnonhoitajan matkassa –
raivaten, polttaen, niittäen ja
laiduntaen. LUT Lappeenranta
University of Technology, Scientific
and Expertise Publications. Painotalo
Plus Digital Oy, Lahti 2016: 206 sivua.
Perhosten parhaita elinalueita ovat
kukkakedot ja niityt ja monenlaiset reunaalueet, kuten tienpientareet, metsänreunat
ja metsäaukeamat.
Perinne- ja paahdeympäristöissä on
paljon lajeja ja niiden aktiivinen hoito
rikastaa elonkirjoa.
Kirja opettaa luonnonhoitoa ja kertoo,
miksi luonnon monimuotoisuuden
vaaliminen on tärkeää.

Kansalaistieteen pioneerit
Kimmo Saarinen ja Juha Jantunen

Kimmo toteuttamassa valtakunnallista perhosseurantaa Joutsenossa 2005.
Haavia tarvitaan hankalien lajien tunnistamiseen ja tarvittaessa myös
yksilöiden merkkaamiseen seurantaa varten.
Juha kuvaamassa perhosia Portugalissa 2018.
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25 vuotta kansalaistiedettä 2017

27. Saarinen K. Ahvenanmaalta Lappiin – päiväperhoset
Suomen 21 eliömaakunnassa. Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutti, Imatra. Poxartprinting, Italia 2017: 110
sivua.
Jo 25 vuotta kestänyt valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI)
on kaikille avoin luonnonseuranta. Kirja kertoo uudesta käsitteestä,
kansalaistieteestä parhaimmillaan!
Kirja esittelee 115 lajin ja yli viiden miljoonan
päiväperhoshavainnon aineiston eliömaakunnan mukaan. Näin
löytyvät myös Suomen parhaat perhospaikat.
Ilmaston lämpenemisestä kertoo se, että seurannan aikana lähes
joka toinen perhonen on levinnyt ainakin yhteen uuteen maakuntaan
pohjoiseen painottuen.
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Kansallisperhonen 2017 ‒ instituutti mukana
Keväällä 2017 kansa äänesti Suomen kansallisperhosesta. Äänestyksen järjestivät
Vuokon luonnonsuojelusäätiö, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen Luonto –lehti
ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Kansallisperhoseksi valittiin
paatsamasinisiipi (Celastrina argiolus), joka sai 6300 ääntä (17,3 % kaikista äänistä).
Tiedotustilaisuudessa voittajaa luonnehti T. Haahtela. Hankkeen suojelija oli
presidentin puoliso Jenni Haukio.

Äänestys oli tiukka. Toiseksi tuli neitoperhonen (17,0 %), joka jäi sadan äänen
päähän. Kolmas oli suruvaippa (6000 ääntä, 16,5 %). Kuuden äänestetyimmän
perhosen joukkoon mahtuivat myös sitruunaperhonen, nokkosperhonen ja
ritariperhonen.

Neitoperhonen

●

Suruvaippa ● Sitruunaperhonen
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●

Nokkosperhonen

●

Ritariperhonen

Vielä kerran perhosveljet 2019!

28. Saarinen K, Aarnio H, Jantunen J, Ojalainen P ja Haahtela T. 100
suomalaista perhosta. Gummerus Oy, Helsinki. Jelgava Printing House,
Latvia 2019: 240 sivua.
Kirja ei ole iso eikä pieni eikä kata kaikkia Suomen perhosia, mutta iskee keskeiseen
lajistoon.
Kerrotaan niistä päiväperhosista, kiitäjistä, kehrääjistä, mittareista ja yökkösistä,
jotka voivat osua kenen tahansa eteen.
Uutta on havaintopäiväkirja, jonka avulla lukija innostetaan luonnon tarkkailuun ja
kansalaistieteeseen.
Kirja kuljettaa lukijaa keväästä syksyyn, niityltä puutarhaan, saaristosta tunturiin ja
havainnoista päiväkirjaan.
Tiedonjyvät ja tunnelmajyvät elävöittävät ja syventävät tietoa.
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Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutilla
kokoaan isompi merkitys

Kimmo, Hannu ja Juha Imatralla Joutseno-lehden haastattelussa 2019. Hannulla uusin
kirja 100 suomalaista perhosta (Gummerus 2019). Pöydällä perhosveljien kirjasatoa
vuosien varrelta. Instituutti täytti 30 vuotta (1989-2019) ja on tutkinut ympäristön
terveysvaikutuksia uutta luovalla tavalla. Instituutti sijaitsi Joutsenossa, Tiurun sairaalan
ylilääkärin virka-asunnossa, vanhassa funkkistalossa 1989-2016. Nykyään se on Imatran
Vuoksenniskalla.
Tari instituutin pihalla pitkäaikaisen ministerin Sinikka Mönkäreen kanssa 1990-luvun
puolivälissä. Sinikka oli myös Tiurun sairaalan lääkäreitä ja instituutin vahva tukija,
Kalevi Markku (oik.) oli instituutin perustajia ja puheenjohtaja († 2015).
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29. Perhosveljien kotisivuja
‒ päiväperhoset.fi; aarniot.wordpress.com
päiväperhoset.fi
Sivut ovat laatineet pitkänlinjan perhosveljet Hannu
Aarnio, Tari Haahtela, Juha Jantunen, Pekka
Ojalainen ja Kimmo Saarinen.
Klikkaamalla sisällysluetteloa haluamastasi
kohdasta, pääset kuvasivuille. Suomen
päiväperhoset osiossa on luontokuvat kaikista
maassamme tavatuista päiväperhosista. Lappiin on
otettu mukaan likimain napapiirin pohjoispuolella
olevat alueet.
Luontokuvat ovat perhosveljien ottamia ja
kuvatiedot saa esiin klikkaamalla kuvaa ja valikosta
”tallenna kuva nimellä”. Pekka ylläpitää sivustoa,
joka täydentyy ja muuttuu jatkuvasti.

aarniot.wordpress.com
Kotisivujemme yhtenä teemana on luonnon
monimuotoisuus ja -ilmeisyys. Se näkyy maisemien
muodoissa ja väreissä, lähiluonnon yksityiskohdissa
ja lajien erityispiirteissä. Retkeily ja matkailu
tarjoavat luonnosta kiinnostuneelle loputtomasti
uusia elämyksiä sekä kotimaassa että ulkomailla.
Olemme senioribiologeja Imatralta. Luonto on
kiinnostanut meitä koko elämämme ajan.
Nautimme luonnossa liikkumisesta ja sen
tarkkailusta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat
kasvit, kivet ja geologia (Leena) sekä perhoset,
linnut ja luontokuvaus (Hannu).
Kanariansaarten ainutlaatuinen luonto on
herättänyt meissä erityistä ihastusta, ja olemme
tehneet sinne lukuisia tutkimusmatkoja. Kuvaus- ja
tietoaineistomme pohjalta olemme julkaisseet
alueelta kolme luontoaiheista kirjaa vuosina 2002,
2006 ja 2017. Olemme myös vieneet kahden eri
matkatoimiston oppaina luontoryhmiä saarille yli
kymmenen vuoden ajan.
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Muita perhoskirjoja, joissa veljet mukana
‒ 2013 ja 2017

30. Nissinen K. Lennä, safiirisoturi
– maailman päiväperhoslajien
suomenkielinen nimistö.
Hyönteistarvike Tibiale Oy,
Helsinki. Vammalan Kirjapaino Oy
2013: 317 sivua.
Pioneerityö, jossa kaikki maailman
ritariperhoset, kaaliperhoset ja
täpläperhoset, yhteensä 7080 perhosta,
saavat suomenkieliset nimet.
Nämä heimot kattavat noin puolet
tunnetuista päiväperhoslajeista.
Ylellisen runsas kuvitus esittelee 657
lajia ja lisäksi sykähdyttäviä
elinympäristöjä.
Kirjassa on paljon Tarin kuvia.
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31. Komulainen TA. Konkarin rubiinit.
Perhosharrastajien parhaat jutut ja
viimeisimmät vinkit. Omakustanne,
Suomen Perhostutkijain Seura ry.
Plus Digital Oy, Lahti 2017: 447 sivua.
Perhosharrastuksen syväluotaus avaa
ikkunan harrastajan maailmaan, historiaan,
intohimon syntyyn ja moniin muotoihin.
On metsästäjää, tutkijaa, romantikkoa ja
esteetikkoa. Heille kaikille perhoset
ilmentävät luonnon kauneutta ja
tarkoituksenmukaisuutta ja ovat usein
elämänpituisen kiinnostuksen kohde ja
mielihyvän lähde.
Kirjassa on valtava määrä ainutlaatuista
kuva-aineistoa. Perhosveljet ovat
osallistuneet joidenkin osien laatimiseen ja
antaneet käyttöön paljon valokuvia.

Kuvia Euroopan perhoskirjoihin
32. Perhosveljet ovat antaneet moniin eurooppalaisiin perhoskirjoihin kuvia
käytettäväksi. Samalla tavalla omiin kirjoihin on saatu kuvia laajalta
kuvaajaverkostolta vuosien varrella.
•

Baytas A. A Field Guide to the Butterflies of Turkey. NTV Yayinlari 2007,
217 p. (Tari)

•

Baytas A. Türkiye´nin kelebekleri. Arazi Rehberi. Doğa Koruma Merkezi
(DKM) 2019, 263 p. (Hannu, tari, Pekka)

•

Lafranchis T. Papillons D´Europa. DIATHEO, Paris 2007, 379 p. (Hannu, Tari)

•

Martin G. Mariposas por la vida. Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs de
Natura de Catalunya 2012, 255 p. (Tari)

•

Birkedal S. Dagfjärilar – en fältguide. Naturcentrum AB. Billes Tryckeri, Göteborg
2019, 199 s. (Hannu, Tari, Juha, Pekka)
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33. LAPIN PÄIVÄPERHOSET ‒ juliste 2013
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34. SUOMUSJÄRVEN PÄIVÄPERHOSET ‒ juliste 2016
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Suomi, Eurooppa: artikkeleita, arvosteluja
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Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia: artikkeleita
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Perhosten kauneudesta ja monimuotoisuudesta kertovat Euroopan 11 kultasiipilajia, joista kuusi Suomessa. Monet ovat
harvinaisia. Luhtakultasiipi ja isokultasiipi ovat suojeltuja EU-direktiivillä. Niiden loistavat värit vaihtelevat purppurasta
liekehtivään kultaan. Kultasiivet ovat pieniä ja rohkeita eivätkä piilottele availlessaan siipiään mesikasveilla. Varsinkin
koiraiden loisto hypnotisoi kulkijan. Keskellä on hyvin harvinainen isokultasiipi eli tuliperhonen Lycaena dispar.

Perhosveljet 1985‒2020

Helsinki, Imatra, Lappeenranta 20.2.2020

