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Veisitkö roskat,
Timo Kahilainen?
Palstalla kysytään tunnetuilta 
suomalaisilta heidän 
suhteestaan luontoon ja 
kierrätykseen. Vastausvuorossa 
Kummelin Timo Kahilainen.

n ELINA SAARINEN

Tänä kesänä tulee              
kuluneeksi 25 vuotta 
siitä, kun sketsisarja Kum-

melin ensimmäinen jakso näytet-
tiin YLE TV2:ssa. Millä tavoilla Kum-
meli vaikuttaa yhä elämässäsi?
Teemme edelleen Heikkien He-
la, Silvennoinen ja Vihinen kans-
sa yhdessä teatteria, musiikkia 
ja keikkoja. Meitä kehutaan aina 
Kummeli-ukoiksi.

Viides Kummeli-elokuva ilmestyi 
vuonna 2014. Olet koulutuksel-
tasi luokanopettaja, mutta olet  
myös tuottaja, käsikirjoittaja, 
muusikko ja näyttelijä. 
Omistat tuotantoyhtiö Jackpot 
Films Oy:n ja yhdessä Heikki 
Silvennoisen kanssa Porkkana 
Ryhmä Oy:n. Mikä näistä työ-
rooleista on mieluisin?
On ollut rikkaus, että olen saanut 
tehdä kaikkea. Luovat työt ovat 
aina mieluisimpia. Musiikin teke-
minen on yksi läheisimpiä hom-
mia. Meillä on kymmenhenkinen 
bändi Tampereen Filharmonian 
soittajien kanssa, jota kutsumme 
terapiabändiksi, koska soitamme 

mitä tykkäämme. Juuri nyt teen kirjoitushommia, mutta 
kerrotaan siitä enemmän myöhemmin.

Eräässä Kummeli-sketsissä ”Kasvien etsintää” nähdään 
kolme luonnossa liikkujaa pusikossa. Kaksi tiirailee 
kiikareilla ja bongailee flooraa ja faunaa, kolmas kirjaa 
kaksikon havaintoja ylös. Luonnosta löytyvät ainakin 
kiihokki, kulkero, jortikka, tuhkasieni, lerssi ja nänni-
jäkälä. Onko luonnossa liikkuminen ja lajien 
bongaaminen sinulle tuttu harrastus?
Luonnossa liikkuminen on aina ollut läheinen harrastus. 
Omaehtoinen retkeily alkoi aikanaan siitä, kun olin Hä-
meenlinnassa OKL:ssä ja meillä oli mahtava biologian 
professori, joka vei meidät usein luontoretkille. Minusta 
tuli silloin OKL:n luontokerho Kuukkelin pitkäaikainen 
puheenjohtaja.

Käyn linturetkillä ja valokuvaan mitä vain lajeja. Asun 
maalla Kangasalla. Lähiympäristö on valokuvausretkiin 

MTV3/ Valve

p Timo Kahilainen tykkää liikkua luonnossa. 
Kotimaastossa Kangasalla Kahilainen nappaa otuksia kameransa linssiin.
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Uusiouutiset 3/2016   13

paras ympäristö, koska oppii tuntemaan, mitä lajeja 
liikkuu missäkin. Kuvaamalla metsästysvietti tyydyttyy.

En ehkä ole kiertänyt ihan kaikkia Suomen kansallis-
puistoja. Suomessa on hienoa se, että luontoa ja hie-
noja paikkoja löytyy ihan jokaisen läheltä. Ulkomailla-
kin menen museoiden jälkeen mieluiten luontoa tai 
kansallispuistoja tutkimaan.

Mikä on lempipaikkasi luonnossa?
Kalastajana täytyy sanoa, että järvi ja järven ranta. Siinä 
on läsnä kaikki aistit: tuoksu, kuulo, haju ja maku.

Millaista jätettä teidän perheessänne syntyy?
Tässä voisi olla parempikin omatunto. Mutta yritän vält-
tää kertakäyttökulttuuria.

Meillä on hyvät kierrätyspisteet lähellä, Pirkanmaan 
Jätehuollon pisteet, ja niitä kyllä käytetään. Olen esiin-
tynyt Pirkanmaan Jätehuollon opetusvideoillakin jo 
1993, joten nämä jutut ovat tuttuja.

Avokompostoinnista olemme luopuneet rottaongel-
man takia, mutta onneksi meiltä löytyy omasta takaa 
jätemyllyjä: kanat ja koirat syövät jämäpalat. On har-
millista, kun syntyy ruokajätettä.

Minusta jotkut ruokatuotteet ovat jopa liian halpoja. 
Esimerkiksi possunlihaa saa viidellä eurolla kilo. Possun 
arvo on varmasti enemmän.

Onko sinulla vinkata jotakin kierrätysniksiä?
Nyt kun on näitä halpavaateketjuja, puuvillajätettä 
syntyy tolkuttomasti. Maaseutuhommissa niille löytyy 
onneksi käyttöä. Minulla on vanhoja t-paitoja pussissa 
odottamassa seuraavaa maalaushommaa, jossa aina 
tarvitaan rättejä. n

25 vuotta Kummelia
n Timo Kahilaisen, Heikki Silvennoisen, Heikki 
Helan ja Heikki Vihisen Kummeli-sketsisarja viettää 
25-vuotisjuhlavuottaan. Juhlan kunniaksi on Do-
cendon kustantamana ilmestynyt Tuomas Marja-
mäen kirjoittama kirja Kummeli – Erittäin hyvin sa-
nottu.

Kahilaisen ja muut Kummelit voi nähdä yhdessä 
Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa myös uudessa 
asiaviihdeohjelmassa Mun luonto. Matti Grön-
bergin ohjaama kaksituntinen hyvän mielen luon-
to-ohjelma sisältää myös musiikkia ja sketsejä. 
Pe 27.5.2016 klo 21:05 YLE TV1.


