Uutean kotiin. Seppo Hartikainen esittelee myyntiin lahtevaa kuusta, joka on kasvanut omilla mailla. Perheen todellinen myyntitykki on tytar, joka
on ollut mukana myymassa kuusia jo toistakymmenta vuotta. -Tytar muistaa varsinkin pienet asiakkaat nimelta, isa kertoo ylpeana.

Hakkailu ja kaulailu Lapissa tekivat
Seposta kuusen kasvattajan
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Kaikki alkoi nuorena poikana
Lapissa. Lukion aikana ban lahti
• Keravalainen Seppo Harti- kristilliselle teinileirille Lappiin.
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Mastattelun aikana puhelin pi- koivut pois.
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hoitaja pomona. Hanen tyonsa
; :- 16. vuosi kuusien kanssa on naytti niin mukavalta, etta lukimenossa. Siita lahtien keskitty- on jalkeen hain ja paasin Metsaminen omaan jouluun on alka- talolle opiskelemaan.
nut vasta aaton aattoyona. VieMetsanhoitajaksi valmistuttula aattonakin on myyntipaikko- aan Hartikainen suuntasi kohti
jen siivousta, ja joskus olen mei- Yhdysvaltoja, jossa teki reilun
nannut joulupoytaan nukahtaa, vuoden pituisen tyorupeaman
Hartikainen hymahtaa.
Washingtonin osavaltion metsia
, Metsajapuutovatlahellamie- hoidellen. Tuo aika poiki viehtyheii sydanta, ja ban aikoo jatkaa myksen matkusteluun, joka jatkuusen kasvatusta ja rnyyntia kuu edelleen.
niin kauan kuin terveys vain anSuomeen palattuaan ban metaa myoden.
ni toihin Metsahallitukseen. Kol- Toivottavasti viela ainakin men vuoden jalkeen han siirtyi
kymmenen vuotta, etta ehdin nykyiseen Metsatalouden Kehitnahda valmiina pari vuotta sit- tamiskeskus Tapiolaan ja siella
ten istuttamani taimet.
han viihtyi elakeikaan saakka.
-Olin Tapiossa niita harvoKaikki alkoi
ja, jotka tuohon aikaan puhuiteinileirilta
vat englantia. Muun tybn ohelMari Makinen

la jarjestin ja vedin metsallisia
opintomatkoja eri puolille Eurooppaa.
Taimi voi olla natti
kuin sian porsas
Kuusen kasvatus alkoi pikkuhiljaa kiinnostaa. Han ehdotteli appiukolle, etta taman mailla Hausjarvella alettalsiin kasvattaa kuusia. Appiukko ei asialle korvaansa lotkauttanut, mutta kun vaimo
peri maat, alkoi kuusenkasvatus
seka Hausjarvella ja Hartikaisen
kotitilalla Rantasalmella.
- Kasvatus on ymparivuotista
tyota. Mika nautinto se onkaan,
kun kevaalla lumien sulaessa
leikkaan joulukuusia, ja kuulen
joka paiva uusien muuttolintujen aania, kasvattaja innostuu.
Kevaalla istutetaan taimet, kesalla tehdaan lisaksi pieni leikkaus ja syksylla merkitaan ne, mitka joulun alia lahtevat kuusiksi.
- Metsaan jaavat sellaiset
puut, joiden otsakiehkurat eivat
ole taysia, ne ovat mutkaisia tai
muotopuolia. Ne kaadetaan aikanaan pois.
Tama vuosi oli ensimmainen,

kun Hartikaisen kuuset meinasivat jaada metsaan. Rantasalmiseuran aktiivi oli mukana kirjoittamassa seuran toiminnasta
ja Rantasalmen historiasta kertovaa kirjaa, ja loppurutistus oli
vieda ajan kuusilta.
Kasvaako kuusi kasvattamatta?
- Tavallinen kuusi kylla, mutta
joulukuusi ei.
Nakeeko kuusesta jo pienena, etta siita tulee isona hyva
joulukuusi?
- Ei ihan pienena, mutta jo
metrisesta kuusesta saa kasityksen, onko siinapotentiaalia. Taimi voi olla sieva kuin sian porsas, mutta matkalla voi sattua
mita vain.
Voiko joulukuusta uusiokayttaa?
-Ei ihan alkuperaisessa tarkoituksessaan, mutta muuten
kylla. Siita tulee vaikka hyvaa
polttopuuta.
Mita yhteista on lasten ja
kuusen kasvattamisella?
- Molemmissa tarvitaan karsivallisyytta, aikaa ja rakkautta. Ja
asiasta pitaa tykata.

