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Veisitkö roskat,
Miia Nuutila?
Juttusarjassa kysytään tunnetuilta 
suomalaisilta heidän suhteestaan 
luontoon ja kierrätykseen. Vastaus-
vuorossa näyttelijä Miia Nuutila.

n ELINA SAARINEN

Olet mukana tänä syksynä kahdessa MTV3:lla            
esitettävässä sarjassa: Ex-onnelliset ja Maa-          
jussille morsian. Maajussille etsitään morsianta jo                 

9. kertaa ja sarja on ollut todella suosittu. Mikä on sinusta 
sarjan suosion salaisuus?
Aitous ja rakastettavuus. Ihmiset eivät halua julkisuutta sinän-
sä, vaan he etsivät aidosti rinnalleen kumppania, jonka kanssa 
voisivat tositarkoituksella jakaa yhteisen elämän. Sarjalla on 
pitkä historia, ja suhteet ovat todistettavasti kestäneet pitkään. 
Aitous, perinteiset arvot ja lämpö välittyvät varmasti katsojille-
kin. Toisaalta maaseutua miljöönä on ihana seurata. Huomaan 
sen itsekin, kun menen kuvauksiin, kuinka hartiat laskeutuvat.

Mikä on oma suhteesi maaseutuun ja luontoon?
Rauhoitun ja rentoudun luonnossa. En ole itse suoranaisesti 
asunut maalla, mutta aina sinne haikailen.

Mikä on lempipaikkasi luonnossa?
Metsä. Eniten olen ollut Humppilan seudulla lapsuuden mö-
kin metsissä. Lenkkipolut ovat metsässä, ja repliikitkin jäävät 
paremmin päähän, kun niitä harjoittelee siellä. Tykkään myös 
halailla puita. Metsään voi jättää kaikki huolet ja murheet. Se 
on maadoittava paikka.

Olet kiinnostunut energiahoitamisesta ja henkisestä                                 
valmennuksesta. Mistä kiinnostus näihin kumpuaa?
Minulla on teini-iästä saakka ollut itseni ja elämän tarkoituksen 
etsimisen jano. Se on osa henkisen kasvun tarvetta ja henkisyy-
den tutkimista. Olen opiskellut energiahoitoja, mutta näytte-
lijäntyöt ovat pitäneet minut nyt kiireisenä. Energiahoidon kei-
not ja menetelmät ovat moninaisia kosketushoidoista keskuste-
luihin. Näkökulma on, että asiakkaassa itsessään on parantava 
energia, energiahoitaja on vain välikappale tämän energian 
saamisessa asiakkaan omaan käyttöön.

Onko kiertotalouden ja henkisten arvojen suosion kasvulla 
nähdäksesi jokin yhteys?
Uskon siihen, että olemme henkisiä olentoja ja että jokainen 
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p Näyttelijä Miia Nuutila rakastaa olla metsässä. Alkusyksystä hän kävi vaeltamassa Ylläksen metsissä. Oma mökki ja sen läheiset 
metsäpolut ovat tärkeitä paikkoja.  
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on tullut tänne toteuttamaan jotakin elämäntehtävää. Kun tätä 
pohtii, avautuu tilaa ihanalle, terveelle itsekkyydelle ja samalla 
globaalille välittämiselle ympäristöstä. Me olemme kaikki yhtä, 
luonto ja ihminen, samaa energiaa. On luonnollista ajatella, 
että kun teen hyvää luonnolle, teen hyvää itselleni ja muille 
ihmisille sekä elollisille olennoille ympärilläni. Minua kiinnos-
taa luonnon ja muiden kunnioittaminen. Haluan puhua muista 
selän takana hyvää. Ajatuksetkin ovat energiaa.

Mikä on luonnonvarojen säästämisen kannalta 
viisain tekosi?
Rakkain harrastukseni on aina ollut ulkoilu ja lenkkeily. Kun 
lähden kotiovelta urheilemaan, se ei maksa mitään, se ei saas-
tuta eikä siihen tarvita bensoja. Olen myös pitkään suosinut 
luomuruokaa.

Miten teillä lajitellaan jätteet?
Olemme juuri muuttaneet uuteen kotiin. Paritalon pihassa 
on paljon suppeampi valikoima jäteastioita kuin isoissa talo-
yhtiöissä, eikä meillä ole tällä hetkellä edes biojäteastiaa. Olen 
aina ollut biojätteiden lajittelija, mutta nyt sitä ei voi tehdä. 
Täytyykin pitää naapurin kanssa palaveri yhteisen komposto-
rin hankkimisesta.

Oletko innokas kierrättäjä ja onko sinulla 
jotakin kierrätysniksiä?
Lastenvaatteita on innokkaasti kierrätetty tuttavien kanssa. Ystäväni, 
joka halusi päästä eroon turhista tavaroista, sai veljeltään syntymä-
päivälahjaksi kirjaston kirjan. Hän luki sen mielellään ja palautti on-
nellisena kirjastoon. Se on ihana lahjaidea! Olen sitä mieltä, että 
lapsillekin voisi opettaa käytettyjen lahjojen kulttuuria. Kun leluista 
kasvaa ohi ja ne ovat vielä hyväkuntoisia, ne voisi laittaa kiertoon. n

n Miia Nuutila juontaa suursuosittua Maajussille morsian 
-ohjelmaa MTV3:lla. Tämän päivän (3.10.) jaksossa maajussit 
tapaavat ensimmäistä kertaa kirjeiden perusteella valitse-
mansa puolisoehdokkaat kasvokkain pikatreffeillä.

Miia Nuutila näyttelee myös Johanna Vuoksenmaan draa-
makomediasarjassa Ex-onnelliset. Se kertoo viidestä lapsi-
perheestä, joiden vanhemmat ovat eronneet, mutta hakeu-
tuneet asumaan samaan Eroasunnot -taloyhtiöön, joka on 
rakennettu nimenomaan eronneiden lapsiperheiden tarpei-
ta ajatellen. Miia Nuutila näyttelee sarjassa eroasuntokon-
septin suunnitellutta arkkitehti Laura Kekkosta. Tänään 3.10. 
MTV3:lla nähdään sarjan neljäs jakso. n


