[Erätulimies ]

TERVEHENKINEN
YLLYTYSHULLU
Vuodet radiojuontajana jättivät Mikko
Peltolalle popmusiikkiähkyn. Nyt Peltsi
välittää tunnelmia luonnonhelmasta.
TEKSTI heikki hamunen | KUVAT harri mäenpää

Liikunta on olennainen osa Mikko
Peltolan elämää.
Juontaja on
innostunut myös
polkujuoksusta
metsien keskellä.
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”Metsästä löytyy
rauha vastapainoksi
kiireiselle elämälle”,
Peltola sanoo.

Tv-juontaja

MIKKO ”PELTSI” PELTOLA

Syntynyt: 1974 Helsingissä
Perhe: naimisissa, kaksi lasta
Työ: vuodesta 2010 Yle TV2:n Erätulillaohjelman juontaja ja toimittaja
Saavutuksia: tiskijukkien Suomen mestari
1997, vuoden pyöräilijä 2007, valittiin
Telvis-gaalassa maan suosituimmaksi
radiojuontajaksi vuosina 2004–06
Harrastuksia: liikunta, perhokalastus,
luonnossa oleminen

Peltola nauttii
luonnosta täysin
siemauksin.

 ässä
T
pääsee
puhumaan
itselle
tärkeiden
asioiden
puolesta.

K

oon 46 lenkkikenkä pureutuu
mäkisen metsäpolun pintaan.
Iso mies hengästyy mäntyjen
katveessa. Erätulilla-ohjelman
kuvaukset ovat tuoneet Mikko
”Peltsi” Peltolan Joensuuhun,
ja vapaahetki Lykynlammen
ulkoilualueen maastossa pitää

käyttää hyväksi.
Liikunta on säilynyt Peltsin elämässä lapsuudesta
lähtien. Aikanaan liikuntatunnit olivat hänelle kouluviikkojen kohokohta, eikä hän vapaa-aikanakaan
maleksinut sisällä. Aikuisiällä liikuntaharrastus on
entisestään vahvistunut.
Helsingin Maununnevalla omakotitalossa asuva
Peltola, 38, myöntää olevansa liikunnallisesti ”aika
monipuolinen kaveri”. Eri liikuntamuotoja kuntoilevalla juontajalla onkin vaikka muille jakaa. Harrastusten listalle mahtuu pitkiä vaelluksia, päiväretkiä,
massahiihtoja, maastopyöräilyä, lumilautailua, jääkiekkoa ja juoksua. Triathlonkisoihinkin Peltola on
osallistunut. Kilpailuvietti vetää.

Mäkitreeni tulee
tarpeeseen.
Lokakuussa
Peltsi osallistuu
Vaarojen maratonille, joka
juostaan Kolilla.
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”Innostun herkästi. Minussa asuu tervehenkinen
yllytyshullu. Pienenä minua yllytettiin heittämään
mummoja lumipallolla, nyt aikuisena on muita yllytyksen aiheita.”
Triathlonia varten piti uinnin opettelu aloittaa
melkein nollasta. ”Alussa piti vain uida niin hitaasti,
että sain hengitystekniikan toimimaan.”
Mikään pikauimari Peltola ei edelleenkään väitä
olevansa, mutta hän jaksaa uida pitkään. Pielisellä
taittui päivän aikana neljän kilometrin uintimatka.

Anna hyvän kiertää

Monen silmissä Peltola näyttäytyy aikamme Risto
Reippaana ja partiopoikana, hyvien asioiden puolestapuhujana. Peltola on ollut näkyvästi esillä Yleisradion Nenäpäivän varainhankinnassa maailman
köyhimmissä oloissa asuvien lasten hyväksi. Pyöräilykypärän käytön puolesta juontaja on puhunut
aktiivisesti.
”Minua on pyydetty mukaan hyviin asioihin. Omia
paheita voi paikata tekemällä hyviä juttuja.”
”Esimerkiksi pyöräilykypärän käytön korostaminen kumpuaa omista ajatuksistani. Liikenneturvan
tilastot kertovat pyöräilykuolemista karuja lukuja.
Kypärän käyttö on hyvä lääke”, Peltola sanoo ja kertoo, että häntä ihmetyttää tietoisten riskien ottaminen liikenteessä.
”Perhe ja päivätyö kun on, niin kovin moneen juttuun ei kyllä pysty. Jos vapaaehtoistyöstäni on jollekin hyötyä, niin jonkin verran sitä pyrin tekemään.”

Kummiksi kansallispuistoille

Toukokuussa Peltola valittiin kansallispuistokummiksi yhdessä Saimi Hoyerin, Fatbardhe
Hetemaj´n, Patrik Borgin ja Lauri Tähkän kanssa.
Kummien avulla kansallispuistojen hallinnoinnista
vastaava Metsähallitus haluaa innostaa ihmisiä virkistäytymään suomalaisessa luonnossa. Julkkiskummit kertovat omista puistovierailuistaan ja antavat
vinkkejä luonnossa liikkumiseen. Ennen kummiksi
ryhtymistään Mikko Peltola oli ennättänyt käydä yli
puolessa Suomen 37 kansallispuistosta.
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Hyvä maastojuoksukenkä tarjoaa pitoa
epätasaisellakin polulla.

”Tässä pääsee puhumaan itselle tärkeiden asioiden
puolesta, esimerkiksi maastopyöräilyn ihanuudesta
ja kalakantojen kunnioittamisesta.”
”Kansallispuistot ovat niin hieno juttu, että niiden
puolesta puhun erittäin mielelläni. Mieluummin
profiloidun kansallispuistolähettilääksi kuin olen julkisuudessa jostakin muusta syystä.”
”Luontoa rakastavan toive on se, että osa suomalaisista metsistä säilyy luonnontilassa”, sanoo Peltsi,
jota närkästyttää kaupunkimetsien valjastaminen
systemaattiselle rakentamiselle. ”Ei kivituhkateitä
ihan kaikkialle tarvita.”

Erätunnelmia purkkiin

Pari vuotta sitten Peltola ryhtyi juontamaan Ylen
TV2-kanavan Erätulilla-ohjelmaa. Hyppäys YleX:n
aamustudiosta erätulille vei koko ikänsä Helsingissä
asuneen miehen lempiharrastustensa ja oman suosikkiohjelmansa pariin.
Radiojuontajana Peltolan piti koko ajan olla kiinnostunut popkulttuurista. Sittemmin into musiikin
kuunteluun on lopahtanut. ”Festareillakin tuntuisi
oudolta käydä.”
Tiskijukkien SM-kisat vuonna 1997 päättyivät
Peltolan alias dj Peltsin voittoon. Tuomaristo kuvasi
voittajan show´ta mukaansatempaavaksi ja energiseksi. Myös Erätulilla-ohjelmassa Peltola yrittää
temmata yleisöä mukaansa. Lähestymistapa vain on
täysin toinen.
”Elämää suuremman luontokokemuksen välittäminen vaatii aikaa. Kun olet yksin metsässä ja tuijotat
hiljaa maailman kauneimpia maisemia, olet aidosti
innoissasi. Mutta kuinka saada välitettyä oma innostus katsojille? Siinä on suuri haaste.”
TV2:n Peltsin Lappi -kesäsarjassa Mikko Peltola vei
katsojat pohjoisen Suomen mahtaviin kuvausmaisemiin ja kalavesille.

Luontosuhteen siemenet mökiltä

Peltola tuntee olevansa etuoikeutettu, kun pääsee
tekemään nykyisen kaltaista työtä luonnon parissa.
”Se, että luonnossa oleilusta on tullut työtä, ei
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Kansallispuistokummina Peltola näyttää
kannustavaa esimerkkiä. ”Kummina pääsen
kertomaan metsässä
olemisen ilosanomaa.
Sitä on kiva levittää.”

 asten
L
kanssa
luonnossa
mennään
lasten
ehdoilla.

v ähennä luonnosta nauttimista. Päinvastoin: nyt työt
mahdollistavat metsässä olemisen. Myös työtehtävissä pitää rauhoittua, hommia ei voi tehdä kiirehtien.
Lumikammissa saa olla rauhassa työkeikallakin.”
Usein Peltsiltä kysytään, kuinka paljasjalkainen
stadilainen voi olla näin kiinnostunut luonnosta ja
metsästä. Lapsuusajan mökkeily on antanut siihen
eväitä. Perheen Vihdissä sijainnut, alkeellinen mutta
idyllinen kesämökki hehtaarin tontilla oli alkukoti
Peltolan luontoharrastukselle.
”Hyttyset kuuluvat kesään, se opittiin lapsena.
Pyörällä ajettiin – silloinkin metsässä – ja käytiin
ongella.”
Peltolan isä väittää, että pojan kiinnostus luontoon
on hypännyt yhden sukupolven yli. Peltsin isoisä oli
etevä erämies, riistanvalvojakin.
Muiden harrastusten ohessa Mikko Peltola on
kouluttautunut kalastusoppaaksi. Hän arvelee, että
kalastusoppaan keikat voisivat olla kiva työ sivutoimena, mutta täysipäiväisestä työstä kalastusoppaana
mies ei tosissaan haaveile. Vuoden mittainen koulutus tarjosi laaja-alaisen tietopaketin.
”Koulussa puhuttiin muustakin kuin kalastustekniikoista. Oppia annettiin esimerkiksi ensiaputaidoista, kalan käsittelystä, veneilystä, kalabiologiasta
ja yritystaloudesta.”

Metsästäjätutkinto jännitti

Liikkumaan ja luontoon Peltsiä kannustaa myös
perheen kiharakarvainen noutaja Sylvi. Sylvikin on
kuvauskeikoilla päässyt kameran eteen.
”Kouluttajat ovat ehkä olleet laiskoja, mutta vahvalla vaistolla Sylvi hoitaa hommat ja on aivan onnessaan kyyhkymetsällä ja sorsastuksessa.”
Suurin osa metsästäjistä kasvaa harrastukseen vanhempien esimerkin kautta. Peltola sen sijaan tarttui
Metsästäjän oppaaseen vasta aikuisiällä muutama
vuosi sitten. Metsästäjätutkinnon kirjallista koetta
kokelas kuulemma jännitti enemmän kuin mitään
muuta elämässään, mutta hirvikokeen hän ampui menestyksekkäästi ilman sen suurempaa jännittämistä.
Ensimmäisen hirvensä Peltola kaatoi viime vuonna.
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Vaikka Peltola kertoo syövänsä terveellisesti, paljon
vihanneksia ja hedelmiä, ”makkara maistuu paremmalta”. Metsästäjä puhuu myös riistalihan puolesta.
”Riista on puhtainta liharuokaa mitä on”, Peltola
sanoo. ”Metsästystä säännöstellään Suomessa riistakantojen mukaan. Samalla tavalla tulisi tehdä kalastuksessa. Kalastaessa et voi valita saalista kuten metsästyksessä, mutta alamittaiset ja uhanalaiset kalat
on syytä osata vapauttaa niitä vahingoittamatta.”
Peltola sanoo, että metsästä löytyy rauha vastapainoksi kiireiselle elämälle. Luonnon rauhoittavassa
vaikutuksessa voi olla syy siihenkin, että Peltola kertoo olevansa ihminen, jota vain harva asia ärsyttää.
Tikulla kaivamalla löytyy kuitenkin inhokkeja, jotka
hän jakaa Suomen kansan enemmistön kanssa:
”Epäkohteliaat ihmiset ja takapuskurissa roikkujat.”

Luontoon lasten ehdoilla

Luonnosta nauttimisen tunteen Peltola toivoo välittyvän myös lapsilleen. Luontosuhteen sytyttäminen
ei kuitenkaan saa tuntua pakkopullalta.
”Luonto on kuulunut olennaisesti omaan elämääni,
mutta lasten kanssa mennään lasten ehdoilla.”
Peltolan jälkikasvu tottuu retkeilyyn pienestä pitäen esimerkiksi ahkiossa kulkien.
”Pienten pitää antaa itse huomata homman mukavuus. Pakottamalla se ei onnistu”, sanoo omilta
vanhemmiltaan mato-onkiopastuksen saanut Peltola.
Lapsuuden onkireissuista innostuksen imenyt helsinkiläispoika on edennyt harrastuksessa omin voimin paljon pitemmälle.
Lastensa luontosuhteen laatua tai kestoa Peltola ei
pysty ennustamaan, mutta usko oman luontoharrastuksen tulevaisuuteen elää. Samanlaista kyllästymistä
kuin aikanaan popmusiikkiin ei ole näköpiirissä.
”Toiveenani on, että saan jatkossakin tehdä työtä,
josta itse tykkään. En usko, että erä- ja luontoinnostus minusta minnekään häviää.”
Erätulilla-ohjelman uudet jaksot perjantaisin klo 19.30
Yle TV2:ssa.
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