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Veisitkö roskat,
Tuija Pehkonen?
Juttusarjassa kysytään tunnetuilta 

suomalaisilta heidän suhteestaan 

kierrätykseen ja luontoon. Vastaus-

vuorossa juontaja ja radiotoimittaja 

Tuija Pehkonen.

n IRENE ANDERSSON

O sallistuit Perun Andeilla kuvattuun Huippu-
jengi-ohjelmaan. Millainen kokemus se oli?
Ainutlaatuinen, mutta fyysisesti ja psyyk-

kisesti huomattavasti raskaampi reissu kuin meistä 
kukaan osasi odottaa. En ole mikään luontohörhö, 
mutta tämä oli elämäni seikkailu. Elämys jota on vai-
kea kuvailla. Sanat eivät siihen riitä. Vuorella jopa ajan 
käsite muuttuu. Valtavien, ikivanhojen vuorten kes-
kellä tuntee itsensä niin mitättömän pieneksi. Muis-
tan ikuisesti sen hetken, kun saavuimme yli neljän 
kilometrin korkeuteen perusleiriin aukeamalle, jota 
ympäröi mahtipontinen näkymä.

Näkyikö ylhäällä vuorella jätteitä?
Näimme jonkin verran vanhoja, kiipeilijöiden jättämiä 
roskia, ja poimimme ne heti pois. Porukallemme ei 
tullut edes mieleen heittää sinne mitään. Olimme ää-
rimmäisen tarkkoja siitä, ettemme jättäneet mitään 
merkkejä käynnistämme. Kaikki, minkä veimme ylös, 
palasi myös mukanamme alas.

Muuttiko tämä kokemus suhdettasi luontoon?
Varmaan se osaltaan syvensi sitä. Olen maalaistyttö 
Iisalmesta. Luonto on ollut minulle lapsesta saakka 
tärkeä ja itsestään selvä osa elämää. Keräsin jo pie-
nenä metsässä sieniä ja marjoja, ja istuskelin ongella 
iskän kanssa. Parikymppisenä sitten muutin Helsin-
kiin ja tuumin, että on tosi siistiä olla kaupunkilainen, 
keskellä tapahtumia. Nyt kolmekymppisenä olen jäl-
leen alkanut kaivata takaisin luontoon. Sunnuntaisin 
saatan suunnata vaikkapa Nuuksioon käpsimään ja 
makkaraa paistamaan.

Onko siis Espoon Nuuksio nyt rakkain 
luontokohteesi?
Nuuksio on sopivasti lähellä, mutta kyllä omin ympä-
ristöni on edelleen Iisalmessa. Siellä pääsen suoraan 
kotiovelta lenkkipolulle ja hiihtämään. Lapsuuden 
maisemieni luonto on onneksi säilynyt ennallaan.

Huolestuttaako sinua jokin ympäristössä?
Missä sitten satunkin liikkumaan, eniten minua suret-
taa ja huolettaa särjetty lasi, varsikin rannoilla. Pel-
kään, että lapset ja eläimet satuttavat itsensä täl-
laisen piittaamattoman ja vaarallisen roskaamisen 
takia. Myös aikuisen täytynee alkaa käyttää uima-
tossuja, ettei saa kesäisellä uintiretkellä haavaa jalka-
pohjaan. Tosi tylsää!

Millaista roskaa 
sinulta itseltäsi syntyy?
No nyt taitaa tulla huutia! Tunnustan, että minulla 
kertyy liikaa ruokajätettä. Puolustaudun kuitenkin 
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p Tuija Pehkonen kiipesi Huippujengissä Perun Andeille. 
Matkaa seurataan MTV3-kanavalla.



Uusiouutiset 2/2016   17

sillä, että tunnustan puutteeni, ja olen ryhtynyt pa-
rantamaan huonoja tapojani. Kokkailen ylijäämä-
ruuasta sekametelisapuskaa ja munakaspläjäyksiä. 
Samalla säästän ruokamenoissa ja kulutan vähem-
män. Tavoitteeni on syödä tarkkaan kaikki, minkä 
ostan. Toivon, ettei jääkaapistani enää löydy juuston-
loppuja tai vanhentuneita vihanneksia. Arjen kiirees-
sä ja nälkäisenä olen toisinaan unohtanut, mitä ko-
tona jo on, ja ostanut turhaan uutta ruokaa. Tässä 
tahdon tehdä muutoksen.

Minkälaisia hommia teet nyt, 
ja mikä on seuraava projektisi?
Juonnan 15. maaliskuuta startannutta Suomen iha-
nimmat häät -ohjelmaa, jossa 12 morsiusparia kil-
pailee parhaimmista häistä ja koskettavimmasta rak-
kaustarinasta. Olen pikkutytöstä asti ollut hääintoilija 
ja romantikko, joten minua ei totisesti tarvinnut suos-
tutella tekijäporukkaan. Lisäksi teen juontokeikkoja 
ja pidän omaa ohjelmaa Yle Puheella.

Onko sinulla kierrätysideoita?
Käyn pari kertaa vuodessa kirpparilla myymässä ta-
varoita. Tuntuu hyvältä, jos joku tarvitsee esineen 
tai vaatteen, joka on käynyt minulle turhaksi. Ostan 
harvoin mitään uutta. Silloinkin hankin vain sellaista, 
mitä oikeasti tarvitsen ja mistä todella pidän. Har-
kitsen myös pitkään ennen ostopäätöstä. En yksin-
kertaisesti lähde kauppoihin pyörimään, sillä tiedän, 
että sieltä tarttuisi helposti mukaani kaikenlaista ki-
vaa ja ihanaa. Kävin hiljattain läpi kaikki säilytys-
paikkani. Myin ylimääräisiä tavaroita Konepajan 
Bruno- ja Kaivarin Kanuuna -kirppareilla. Kaiken, 
mitä en saanut myydyksi, vein UFF:iin. Palkaksi sain 
mielenrauhaa sekä tilaa ja järjestystä kotiin. n

n Tuija Pehkonen kiipeää vuorelle MTV3-ka-
navan Huippujengi -ohjelmassa sunnuntaisin 
6. maaliskuuta alkaen.

Hän juontaa Suomen ihanimmat häät -kilpailu-
ohjelmaa tiistaisin 15. maaliskuuta alkaen AVAlla.

Radiossa Yle Puhe -kanavalla Tuijalla on oma 
ohjelma keskiviikkoisin kello 13–14. Henkilö-
haastattelut käsittelevät henkilöiden omaa ta-
rinaa. Tuija valittiin vuonna 2012 vuoden radio-
toimittajaksi.

  onnittelemme:

Veikko Salli 
täyttää 80 vuotta

Molok Oy:n perustaja ja Veikko Salli täyttää 
80 vuotta 29. maaliskuuta.

Salli perusti Molok Oy:n vuonna 1991. 
Salli on sittemmin palkittu lukuisilla yrittäjäpalkin-
noilla. Viime syksynä Salli nimettiin Jätehuoltoyhdis-
tys ry:n kunniajäseneksi.

Tänä vuonna 25-vuotisjuhlaansa viettävä Molok Oy 
on kasvanut kansainväliseksi jätehuoltoalan veturiksi, 
joka kertoi viimeksi perustavansa uuden tuotanto-
laitoksen Kiinaan paikallisen yhteistyökumppaninsa 
kanssa. n

Molok Oy

p Veikko Salli tunnetaan aktiivisena veneilijänä ja 
intohimoisena golffarina.


