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”El gran espíritu de la tierra y de los pueblos indígenas se ven reflejados en estos
hermosos chapulines – su lugar especial y propósito en la región, sus colores que
emanan de sus alrededores.”
”Maan ja alkuperäiskansojen perimmäinen henki heijastuu näissä kauniissa
heinäsirkoissa – niiden erityisessä paikassa ja merkityksessä alueella,
ympäristöstä säteilevissä väreissään.”
– Lila Downs, oaxacalainen laulaja ja lauluntekijä (2017)

Johdanto
Tämä on tutkielma maissipelloilla elävistä chapuliini-heinäsirkoista ravintona,
symboleina ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevina toimijoina Teotitlán del
Vallen sapoteekkiyhteisössä Oaxacan laaksossa Meksikossa. Tutkimusta varten on
suoritettu yhteensä neljä kuukautta kestänyt etnografinen kenttätyö Teotitlán del Vallen
(lyhyesti Teotitlán) kaupunginhallituksen myöntämällä tutkimusluvalla kesällä ja
syksyllä 2018. Teoreettiselta keskustelultaan tutkielma sijoittuu pääasiassa ruoan
antropologiaan, mutta ottaa kantaa myös puhtauskäsitysten luokittelua sekä
toisenlajisten olentojen toimijuutta käsittelevään tutkimukseen. Tähän mennessä
antropologit ovat tutkineet Meksikon syötäviä heinäsirkkoja muun muassa
perinnelääkkeenä ja osana oaxacalaista ruokakulttuuria (esim. Hurd 2018; Cohen &
Kershenovich Schuster 2019). Tämä tutkielma on jollei ensimmäinen, niin ainakin yksi
ensimmäisistä antropologisista tutkimuksista, jossa chapuliineja tarkastellaan ruoan
lisäksi myös elävinä toimijoina, jotka ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ihmisten
kanssa.
Heinäsirkkojen käyttö ihmisravintona on yleistä ympäri Meksikon. Varsinkin
chapuliinit, eli sukuun Sphenarium kuuluvat heinäsirkat, ovat suosittua syötävää, sillä
niitä esiintyy runsaissa määrin meksikolaisilla maissipelloilla – jopa niinkin runsaasti,
että Meksikon maatalousministeriö SAGARPA pitää niitä yhtenä haitallisimmista
tuhoeläimistä liittovaltion maataloudelle (Cerritos & Cano-Santana 2008; SENASICA
2018). Meksikossa chapuliineja pidetään tyypillisenä maaseudun alkuperäisyhteisöjen
ruokana, mutta viimeaikaisten perinneruokatrendien vaikutuksesta ne ovat kasvattaneet
suosiotaan myös urbaanin keskiluokan parissa.
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Ensikohtaamiseni Meksikon chapuliinien kanssa tapahtuivat pääkaupunki Méxicossa
vuodenvaihteessa 2016–2017, ensin suussa sulavan rapean tlayudan1 täytteenä ja sitten
katukojuissa myytävänä naposteltavana. Muistan hyvin, kuinka eräänä päivänä
ostaessani pussillista heinäsirkkoja Méxicon historiallisessa keskustassa muuan
ohikulkija, iäkäs mies, tuli sanomaan minulle ”Tienen mucha proteina – niissä on
paljon proteiinia”, jatkaen matkaansa ennen kuin ehdin vastata hänelle mitään.
Mies oli oikeassa: tutkimusten mukaan suosituimman chapuliinin, eli Sphenarium
purpurascens -lajin, kuivapainosta noin 50 % on helposti imeytyviä proteiineja
(Cerritos 2011). Kun laskee meksikolaisen maissipellon pystyvän ylläpitää jopa 250
kiloa heinäsirkkoja hehtaaria kohden ilman merkittävää haittaa viljelyksille, ei ole
ihme, että julkiset ja kaupalliset toimijat ovat kiinnostuneet tarttumaan
heinäsirkanpyynnin vähän hyödynnettyyn ravintopotentiaaliin (Cerritos Flores et al.
2015, 82; Wade 2015). Chapuliineja ja yli viittäsataa muuta hyönteislajia on keräilty
Meksikon pelloilta ja erämaista vuosisatojen ajan, ja joidenkin näkemysten mukaan
hyönteisruoan pitkä historia alueella selittyykin proteiinitehokkuudella – varsinkin kun
eläinproteiinin lähteinä toimivia kotieläimiä ei Meksikossa juurikaan ollut ennen 1500lukua.
Mutta proteiinin merkitystä ihmisen ja eläimen välisen suhteen selittämisessä on helppo
ylikorostaa. Se, että heinäsirkat ravitsevat ihmisruumista proteiineillaan pitää toki
paikkansa, muttei yksinään riitä selittämään, miksi niistä niin kovasti pidetään.
Puolitoista vuotta ensimmäisten chapulín-annosteni jälkeen olin jälleen Meksikossa,
tällä kertaa Oaxacan osavaltiossa, jossa chapuliineista pidetään erityisen paljon. Oli
lämmin toukokuinen iltapäivä. Istuskelin Teotitlán del Vallen kaupungintalon edustalla
odottamassa ovien aukeamista. Kylän keskusaukiolta kantautui nopeatempoisen gospelmusiikin tahdittamaa yhteislaulua, sillä vierailuni oli sattunut samalle päivälle
karismaattisen katolisen saarnaaja Fernando Casanovan isännöimän puhetilaisuuden
kanssa. ”Kaupungintalo on kiinni tältä päivältä. Tule huomenna uudestaan”, sanoi ohi
kulkenut mies, ja kysyi millä asialla liikuin. Vastasin olevani antropologian opiskelija,
joka haluaisi tutkia chapuliinien keräilyä ja siihen liittyviä perinteitä, ja että olin
kartoittamassa mahdollisuuksia sen tekemiseen Teotitlánissa. ”Ah, chapulines...” mies
hymähti. Seurasi pitkä monologi, jonka aikana hän ylisti chapuliinien makua, kertoi
1

Suuri, rapeahko maissitortilla, joka on tyypillinen oaxacalaisessa ruokakulttuurissa. Tämän ja muiden
tutkielmassa mukana olevien meksikonespanjalaisten termien selitykset löytyvät myös liitteestä 2.
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niiden keräämisen hauskuudesta ja varoitteli minua syömästä naapuriosavaltio
Pueblassa kerättyjä heinäsirkkoja, sillä ne ovat pieniä, pahanmakuisia ja likaisissa
olosuhteissa kasvaneita. Minulle tuli selväksi, että ruumiin lisäksi heinäsirkat – tai
pikemminkin oaxacalaiset heinäsirkat – ravitsevat mieltä: ne ovat Claude LéviStraussia lainaten ”hyviä ajatella” (Lévi-Strauss 1964, 89).
Tutkimusluvan saamisen jälkeen ilmeni, että heinäsirkkoihin liittyy muutakin hyvää
kuin maku, terveellisyys ja mukavat mielikuvat. Teotitlánilaisten maanviljelijöiden
mukaan chapuliinit eivät edes vahingoita viljelyksiä, sillä monilajisilla milpa-pelloilla
on niille paljon mieluisampaakin syötävää kuin maissi. Minulle huomautettiin, että
tuhoamisen sijasta heinäsirkat pikemminkin auttavat maissia kasvamaan niiden
syödessä pois viljelykasveja haittaavat rikkaruohot. Haastatteluissa huomioni kiinnittyi
myös siihen, kuinka heinäsirkoista puhuttiin ”eläiminä” tai ”pikkueläiminä” eikä
hyönteisinä, kuten olin Méxicossa tottunut niitä kutsumaan. Teotitlánilaiset oikeastaan
suhtautuivat heinäsirkkoihin eläiminä, joiden ilmestyminen pelloille on tiiviisti
sidoksissa maanviljelijöiden noudattamaan elämänrytmiin, ja joiden syksyllä koittavaa
pyyntiaikaa odotetaan innolla. Ne ovat mitä tieteenfilosofi Donna Haraway kutsuu
kumppanuuslajeiksi: saman leivän jakajiksi, joiden kanssa on hyvä elää (Haraway
2003; 2008). Kävi ilmi, että teotitlánilaisten puheet heinäsirkoista ”hyvinä pikku
eläiminä” tarkoitti samanaikaisesti useampia asioita – kuten eläimen hyvää makua,
hyvää käytöstä, terveellisyyttä ja viljelyapua. Tässä tutkielmassa tarkastelen
heinäsirkkoja syötävinä, symboleina ja kumppanuuslajeina Teotitlánissa – eli hyvinä
syödä, hyvinä ajatella ja hyvinä kanssaelää.2
Kiitokset
Tätä työtä ei olisi syntynyt ilman Teotitlán del Vallen yhteisön minulle suomaa
lämmintä vastaanottoa, josta olen hyvin kiitollinen: xtizinyub’tu’! Olen kuitenkin
sitoutunut olemaan mainitsematta tutkimukseen osallistuneita henkilöitä nimeltä –
niinpä pyydän sinulta, arvon lukija, että mikäli ikinä liikut Oaxacan keskuslaaksojen
alueella matkamuistoja etsiskellen, vältä Oaxaca Citystä Mitlaan suuntavan valtatie
190:n varren matkamuistoliikkeitä ja mattokauppoja: tee sen sijaan pysähdys Teotitlán
del Vallessa ja tue paikallisten perheiden toimeentuloa ostamalla mattoja ja muita
2

Ks. Kirksey ja Helmreich (2010, 552): ”[…] eläimet eivät ole vain ’hyviä ajatella’ (kuten Lévi-Strauss
totesi) tai instrumentaalisemmin ’hyviä syödä’ (kuten Marvin Harris vastasi), vaan myös entiteettejä ja
toimijoita ’kanssaelämistä’ varten.”
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käsitöitä suoraan heiltä itseltään, mieluiten kollektiivisesti organisoidulta mattotorilta.
Jos olet liikkeellä varhain, käy ihmeessä myös juomassa kupillinen kaakaota kylän
torilla sinisestä kojusta, jossa komeilee hymyilevä lierihattuinen heinäsirkka ja lukee El
Chapulin.
Haluan kiittää erityisesti seuraavia henkilöitä eri puolilta Oaxacaa: Nicandro Gutierrez
perheineen, Samuel Bautista Lazos perheineen, Raitamaria Mäki, Ricardo Peterson,
Sini Salminen ja Noemi Arnold. Kiitos kuuluu myös Jardín Etnobotánico de Oaxacan
kirjaston avuliaalle henkilökunnalle Oaxacan biodiversiteettiin ja etnobiologiaan
liittyvän lähdekirjallisuuden löytämisessä. Pääkaupunki Méxicossa kiitän seuraavia
henkilöitä: Felix Kupprat, Fidel Ávila, Kyria Valladares, Ana Wegier ja René Cerritos.
Lähempänä kotia, erityiskiitos Harri Kettuselle Helsingin yliopiston Kulttuurien
osastolta kannustuksesta, neuvoista ja avusta kontaktien luomisessa Meksikoon. Kiitos
Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen henkilökunnalle,
erityisesti Toomas Grossille, Timo Kaartiselle, Jukka Siikalalle ja Katja Uusihakalalle
neuvoista, ideoista, uusista näkökulmista ja kommenteista työn eri vaiheissa.
Graduohjauksesta kiitos Reetta Toivaselle. Vertaistuesta ja ajatustenvaihdosta kiitän
seuraavia graduntekijöitä: Bruno Gronow, Julia Granroth, Emilia Voutilainen, Annika
Lepistö ja Elina Hiltunen.
Matkantekoa ja tutkimusta avittivat Helsingin yliopiston juhlarahaston myöntämä
maisteristipendi sekä Helsingin yliopiston juhlarahaston ja Valtiotieteellisen
tiedekunnan myöntämät matka-apurahat – näistä kaikista lämmin kiitos.
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1. Esittely
1.1.

Tutkimuskysymyksen hahmottaminen ja tutkielman rakenne

Tutkielman kantava kysymys on: miksi heinäsirkat ovat teotitlánilaisten mukaan hyviä
pikku eläimiä? Lähestyn kysymystä argumentoimalla, että heinäsirkkojen positiivinen
status perustuu kolmeen toisiinsa vaikuttavaan tekijään. Ensiksi, ne ovat hyviä syödä,
sillä ne maistuvat hyvältä ja täyttävät paikalliset ruoan puhtauteen liittyvät kriteerit,
joilla on erityinen side paikallisen peltomaiseman eli campon käsitteellistämiseen.
Toiseksi, ne ovat hyviä ajatella, sillä ne kokoavat itseensä positiivisia mielikuvia
teotitlánilaisesta elämäntavasta ja suhteesta campoon. Kolmanneksi, heinäsirkat ovat
hyviä kanssaelää, sillä ne edesauttavat teotitlánilaisen maisemasuhteen jatkumista
aktiivisina toimijoina, joiden läsnäolosta nautitaan. Koska suhdetta heinäsirkkoihin ei
voi täysin irrottaa paikallisesta ruoan, ympäristön ja elollisuuden kontekstista, otan
tutkimuksessa kantaa myös seuraaviin kysymyksiin:
• Millainen on ympäristön ja ruoan välinen suhde Teotitlánissa?
• Millä eri tavoin ruoka liittyy ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen?
• Miksi eläimet, heinäsirkat mukaan lukien, ovat subjekteja ennemmin kuin
objekteja?
Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu Valerio Valerin (2000) tulkintaan
saastumisesta ruumiillisen identiteetin menettämisen pelkona. Valerin mukaan saaste
on kehollisen subjektin, tai siihen verrattavan laajemman kokonaisuuden, kanssa
yhteensopimaton tekijä, joka uhkaa tämän yhtenäisyyttä sulautuessaan sen osaksi
esimerkiksi syömisen kautta. Sovellan määritelmää siten, että lähestyn puhtautta
positiivisina koettuina asioina, jotka saasteen vastakohtana ylläpitävät kehollisten
yksilöiden ja niiden muodostamien kokonaisuuksien yhtenäisyyttä. Heinäsirkkojen
puhtauden eli ”hyvyyden” selittämisessä hyödynnän neljää teoreettista keskustelua:
terroiria, eli ruoan kasvupaikan vaikutusta ruoan ominaisuuksiin, luonnon ja kulttuurin
kahtiajakoa vaihtoehtoineen, kommensaalisuutta eli ruoan sosiaalista jakamista sekä
ihmisten ja toisenlajisten olentojen välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkielma
osoittaa, että heinäsirkat ovat hyviä pikku eläimiä sen vuoksi, että ne sopivat yhteen
paikallisen terveellisen ruoan viitekehyksen, vuodenaikojen rytmittämän maanviljelyn,
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ihmisen ja maiseman välisen suhteen sekä ihmisistä ja toisenlajisista olennoista
koostuvan yhteisöelämän ylläpitämisen kanssa.
Tutkielma alkaa esittelyluvulla, jossa kartoitan heinäsirkkojen ja muiden hyönteisten
läsnäoloa meksikolaisessa ruokakulttuurissa. Esittelen siinä mesoamerikkalaisia
maanviljely- ja metsästysmenetelmiä sekä kerron lyhyesti Teotitlán del Vallesta ja
Oaxacan osavaltiosta Meksikossa. Toisessa luvussa käsittelen tutkielman teoreettista
viitekehystä. Aloitan esittelemällä ruoan antropologiaa sekä Valerin teoriaa saasteesta
kehollisen subjektin identiteetin menettämisen pelkona. Jatkan käsittelemällä terroirin
eli maiseman maun lyhyttä antropologista tutkimushistoriaa, tarkastellen sitä luonnon ja
kulttuurin kahtiajakoon liittyvän teoreettisen keskustelun sekä multinaturalismin
kaltaisten vaihtoehtoisten ontologioiden näkökulmasta. Lopuksi tarkastelen
antropologista tutkimusta eläimistä ja kasveista sekä objekteina että subjekteina
osoittaen, että ihmisten ja toisenlajisten olentojen välistä suhdetta voi tarkastella ruoan
antropologialle keskeisen sosiaalisen kommensaalisuuden kautta. Luku päättyy
yhteenvetoon.
Kolmas luku käsittelee tutkimusmetodeja sekä tutkimukseen liittyviä eettisiä
pohdintoja. Neljännessä luvussa pääsemme vihdoin Teotitlán del Valleen sijoittivan
etnografisen aineiston käsittelyyn, jonka aloitan kuvailemalla paikallista milpa-viljelyn
sykliä sekä ruoan puhtautta, terveellisyyttä ja jakamista koskevia tapoja ja käsitteitä.
Jatkan kertomalla paikallisen maiseman jaottelusta erilaisiin ympäristövyöhykkeisiin,
joista tärkeimmät ovat pueblo eli kylä, monte eli vuoristometsä sekä campo eli
peltoalue. Luvun viimeisessä osassa päästän heinäsirkat parrasvaloihin, esitellen niiden
luokittelua, elämänkiertoa, pyyntiä, kypsennystä ja myyntiä Teotitlánissa.
Viidennessä luvussa analysoin etnografista materiaalia teoreettisen viitekehykseni
pohjalta kolmessa osassa. Ensiksi tarkastelen heinäsirkkojen statusta hyvinä syödä
kyseenalaistamalla kulttuurimaterialistisen hyönteissyönnin selitysmallin sekä
Meksikossa yleisen käsityksen heinäsirkoista pula-ajan ruokana. Osoitan, että
teotitlánilaisten tietämyksen mukaan heinäsirkkojen ilmestyminen on sidoksissa
maissisadon onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin, eikä heinäsirkkoihin tai muihin
syötäviin hyönteisiin suhtauduta lähtökohtaisesti muista eläimistä erillisenä ryhmänä.
Sen sijaan heinäsirkat ovat hyviä syödä, sillä ne elävät campolla ja syövät samoja
kasveja kuin ihmiset ja kotieläimet. Teotitlánissa eläinten ja kasvien makuun ja
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terveellisyyteen vaikuttaa olennaisesti se, missä ne ovat eläneet ja mitä ne ovat
ravinnoksi saaneet: toisin sanoen, kyseessä on paikallinen esimerkki terroirista.
Analyysin toisessa osassa tarkastelen heinäsirkkoja niin sanottuina kokoavina
symboleina, jotka keräävät itseensä erilaisia poistiivisiksi koettuja merkityksiä
teotitlánilaisesta maisemasta, maanviljelystä ja elämäntavasta. Osoitan, että campon
heinäsirkat ovat teotitlánilaisille lähempänä ”kulttuuria” kuin ”luontoa”, muistuttaen
samalla, ettei Teotitlánin yhteisöelämä rajoitu ainoastaan ihmislajiin. Päätän analyysini
tarkastelemalla heinäsirkkoja kumppanuuslajeina: ihmisen, maiseman ja muiden
olentojen välisten suhteden tuotoksina, joiden kanssa teotitlánilaiset viljelijät jakavat
ruokansa, ja jotka osaltaan auttavat campoa pysymään sellaisena, että kaikkien on siellä
hyvä elää. Viimeisessä luvussa käyn läpi tutkielman pääkohdat ja johtopäätökset sekä
pohdin mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Tätä seuraa bibliografia sekä liitteet
Teotitlán-sapoteekin äänneopista, meksikonespanjalaisten termien suomennoksista ja
ottamistani valokuvista.
Huomautus terminologiasta
Näin alkuun on syytä mainita muutama sana tutkielmassa käyttämistäni termeistä.
Tekstin seassa esiintyy useita meksikonespanjalaisia ruokaa, kasveja, eläimiä tai muita
kulttuurispesifejä asioita kuvaavia substantiiveja, joille ei aina ole olemassa
suomenkielistä vastinetta. Olen pyrkinyt selittämään ne tekstissä tai alaviitteissä aina
mainitessani ne ensimmäistä kertaa, mutta ne löytyvät kaikki myös liitteen 2 sanastosta.
Myöskään chapulín-heinäsirkalla ei ole virallista suomenkielistä nimeä, joskin se on
aiemmin suomennettu muotoon ’chapuliiniheinäsirkka’ (Huldén 2015, 104). Olen
lyhentänyt sen muotoon ’chapuliini’ yksinkertaisuuden nimissä. Harvemmin toistuvissa
vieraskielisissä termeissä käytän kursiivia, poikkeuksena Teotitlán-sapoteekinkieliset
sanat, joissa käytän lihavoitua kursiivia; tällainen tutkittavan yhteisön sanojen
erottaminen muunkielisistä termeistä on yleinen tapa etnobiologisissa tutkimuksissa
(ks. Hunn 2008a). Koska Teotitlán-sapoteekilla ei ole standardoitua kirjoitusasua,
noudatan Troi Carletonin ja Serafin Martinez Gonzalezin (2015) laatiman Teotitlánsapoteekin sanakirjan kirjoitusasua.
Olen pyrkinyt välttämään sanaa ”yliluonnollinen” aina kun mahdollista, suosien sen
sijaan Valerio Valerilta (2000, 26) lainattua termiä occult powers, jonka olen
suomentanut piilovoimiksi. Syy on siinä, että käsittelemäni ”yliluonnolliset” asiat eivät
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ole selvästi erillään ”luonnollisiksi” koetuista asioista teotitlánilaisessa elämässä. Kuten
tutkielmassa käy ilmi, rajat eläinten, henkiolentojen ja luonnonvoimien välillä ovat
häilyviä ja muodonmuotookset yleisiä teotitlánilaisessa kosmologiassa. Piilovoima
toimii täten yliluonnollisuutta paremmin kuvaamaan jokapäiväiseltä elämältä piilossa
olevia olentoja, ilmiöitä ja tapahtumia, jotka ovat harvinaisia ja toisinaan vaarallisia,
mutteivät selittämättömiä. Myöskään termit toisenlajinen ja muunlajinen, jotka
tarkoittavat muuta kuin ihmistä edustavaa lajia, eivät välttämättä ole kaikille tuttuja,
sillä ne lisättiin Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan vasta vuonna 2019
(Kotus 2019; Ollila 2020).

1.2.

Chapuliini ja hyönteisruoka Meksikossa

Käytän tutkielmassa nimeä chapuliini Sphenarium -sukuun kuuluvista heinäsirkoista,
jotka tunnetaan espanjaksi nimellä chapulín de la milpa. Heinäsirkat ovat hyönteisiä,
jotka yhdessä muun muassa hepokattien (heimo Tettigonidae) ja sirkkojen (heimo
Gryllidae) kanssa kuuluvat suorasiipisiin, eli lahkoon Orthoptera (Karjalainen 2009,
17).3 Muiden heinäsirkkojen tavoin chapuliinit lisääntyvät munimalla, käyden läpi
useita nymfi- eli toukkavaiheita ennen aikuiseksi kasvamistaan. Lajilla Sphenarium
purpurascens elämänvaiheita on yhteensä seitsemän: muna, viisi toukkavaihetta ja
aikuinen (Cerritos & Cano-Santana 2008). Luonnonvaraisia chapuliineja tavataan
Guatemalassa sekä Meksikon keski- ja eteläosissa, joskin ne ovat viime aikoina
levittäytyneet myös Pohjois-Meksikon viljelyalueille ihmisen vaikutuksesta (Fontana et
al. 2017, 102; SENASICA 2018). Ne ovat Meksikon maatalousministeriö SAGARPA:n
mukaan eräitä maan huomattavimpia tuhohyönteisiä, jotka aiheuttavat ongelmia
erityisesti maissin, papujen ja alfalfan eli sinimailasen viljelylle (Cerritos & CanoSantana 2008; SENASICA 2018). Pelkästään lajin S. purpurascens torjuntaan
maatalousministeriö käyttää vuosittain yli 9 miljoonaa Meksikon pesoa, eli noin
370 000 euroa (SAGARPA 2017).
Chapuliinit ovat myös merkittävää ihmisravintoa, joilla on pitkä historia Meksikossa ja
Keski-Amerikassa. Sana chapulín ei ole alkujaan espanjaa, vaan se on lainattu

3

Chapuliinien edustamalle heimolle Pygomorphidae ei tietääkseni ole olemassa suomenkielistä nimeä.
Chapuliinit ovat kuitenkin sen verran läheistä sukua heinäsirkkojen heimon Acrididae edustajille, että
niiden kutsuminen heinäsirkoiksi on perusteltua. Molemmat heimot kuuluvat alalahkoon Caelifera siinä
missä sirkat ja hepokatit kuuluvat alalahkoon Ensifera. (Karjalainen 2009, 21–22; Fontana et al. 2017,
102.)
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asteekkien puhumasta nawatlista (Karttunen 1992, 46). Espanjaksi ja nawatliksi 1500luvulla kirjoittamassaan 12-osaisessa teoksessa Historia general de las Cosas de Nueva
España (Uuden-Espanjan asioiden yleishistoria) fransiskaani Bernardino de Sahagún
esimerkiksi mainitsee chia-siemenillä maustettujen chapuliinien olleen osa
asteekkiylimystön juhlapöytien tarjoilua (Sahagún 1954, 37). Teoksen luonnonhistoriaa
käsittelevässä osassa Sahagún kertoo kuudesta erilaisesta heinäsirkasta, joista yksi –
punajalkainen, sadonkorjuuaikaan ilmestyvä ja syömäkelpoinen yectli chapolin –
vastaa tuntomerkeiltään Sphenarium-suvun chapuliineja (Sahagún 1963, 96–97;
Ramos-Elorduy & Pino Moreno 2003 [1996]). Chapuliinit ovat jättäneet jälkensä
asteekkien antamiin paikannimiin, kuten pääkaupunki Méxicossa sijaitsevaan
Chapultepecin eli ”Heinäsirkkakukkulan” kaupunginosaan.
Nykyään chapuliinit ovat eräitä Meksikon suosituimpia syötäviä hyönteisiä (kuva 1).4
Varsinkin maan keski- ja eteläosien pienviljelijäyhteisöissä chapuliineja keräillään
omaan käyttöön suoraan pelloilta muiden peltotöiden lomassa (Ramos-Elorduy 1997).
Chapuliinien runsas esiintyminen teollisen mittakaavan maissi- ja sinimailaspelloilla on
puolestaan synnyttänyt tuottoisan, mutta vaikeasti valvottavan kaupallisten
heinäsirkanpyytäjien epävirallisen sektorin (Cerritos Flores et al. 2015; Wade 2015).
Vaikka valtaosa Meksikossa myytävistä chapuliineista kerätään Keski-Meksikossa
sijaitsevassa Pueblan osavaltiossa, meksikolaiset yhdistävät ne tyypillisimmin
oaxacalaiseen ruokakulttuuriin (Cerritos & Cano-Santana 2008; Cohen et al. 2009).
Chapuliinilla on Oaxacassa erityinen maine jopa siinä määrin, että sitä voidaan pitää
eräänlaisena osavaltion epävirallisena maskottina (kuva 12). Meksikolaisille Oaxacan
chapuliini välittää eksoottisia mielikuvia osavaltiosta, jonka asukkaista yli puolet
edustaa alkuperäisväestöä – niinpä ei ole sattumaa, että heinäsirkkoja löytää varsinkin
turistien suosimilta toreilta. Ulkomaille muuttaneille oaxacalaisille chapuliini edustaa
yhteyttä ja kaipuuta kotoiseen maisemaan: paitsi että chapuliinit ovat suosittua
naposteltavaa erilaisissa yleisötapahtumissa, ovat ne myös yksi tyypillisimmistä
ruoista, joita Yhdysvaltoihin muuttaneet oaxacalaiset pyytävät sukulaisiaan
lähettämään. (Cohen et al. 2009; Pérez et al. 2010.) Yhdysvaltain terveysviranomaiset
ovat olleet erityisen kiinnostuneita tällaisista ruokalähetyksistä, ja vuonna 2007 tehdyt
tutkimukset osoittivat Oaxacasta Kaliforniaan tuotujen chapuliinien sisältävän

4

Antropologista tutkimusta chapuliinien käytöstä ruokana ovat toistaiseksi tehneet ainakin Cohen et al.
(2009), Pérez et al. (2010), Hurd (2018) sekä Cohen ja Kershenovich Schuster (2019).
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poikkeuksellisen korkeita lyijypitoisuuksia. Aluksi syypäiksi epäiltiin torjunta-aineita ja
kaivosteollisuuden saasteita, mutta lopulta jäljet johtivat ruoan varastoinnissa käytetyn
keramiikan lyijypitoiseen lasitteeseen. (Pérez et al. 2010.) Vaikka lyijyä löydettiin
myös muista samanlaisissa astioissa säilytetyistä ruoista, kuten juustosta ja molekastikkeesta, kiinnitti tapauksesta uutisoinut amerikkalaismedia huomionsa lähinnä
chapuliineihin – hyönteisten syöminen edustaakin länsimaiselle massamedialle lähinnä
köyhyyteen, likaisuuteen ja primitiivisyyteen viittaavia ennakkoluuloja (Gordon 2006).
Hyönteisruoka on kuitenkin kasvattanut suosiotaan myös Meksikon keskiluokan
parissa ainakin 1980-luvulta lähtien, jolloin niin kutsuttu uuden meksikolaisen keittiön
liike (nueva cocina mexicana) syntyi elvyttämään meksikolaisia ruokaperinteitä
vastareaktiona amerikkalaisen tex mex -keittiön edustamalle meksikolaisruoan
homogeenisyydelle. Liike lähti etsimään inspiraatiota varsinkin Meksikon talonpoikaisja alkuperäisyhteisöjen ruokaperinteistä pyrkiessään tuomaan meksikolaisruoan
monimuotoisuutta ja syvempiä juuria suuren yleisön tietoisuuteen. (Pilcher 2012, 189–
220.) Ruoanlaittoperinteitä kohtaan kasvanut kiinnostus avasi lopulta jumiles-luteiden,
escamoles-muurahaisentoukkien ja chapuliinien kaltaisille esikolumbiaanisille
hyönteisherkuille tien Meksikon huippuravintoloihin. Meksikolaisen perinnekeittiön
pääseminen UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön listalle vuonna 2010 nosti
hyönteisten profiilia entisestään (Katz & Lazos 2017). Antropologit Esther Katz ja
Elena Lazos (2017) näkevät hyönteiset osana Meksikon esikolumbiaanisten
superfoodien buumia, johon kuuluvat myös agaavesta valmistettu pulque-juoma,
revonhäntä eli amarantti ja Spirulina-sinilevä. Esikolumbiaanisten juurien lisäksi edellä
mainittuja yhdistää viimeaikaisten ravitsemustieteellisten tutkimusten korostama
terveellisyys, joka on tehnyt niistä erityisen suosittuja opiskelijoiden ja urbaanin
keskiluokan parissa – muy hipster, kuten sanonta kuuluu. Pääkaupunki Méxicon
trendikkäissä ravintoloissa ja ruokatapahtumissa chapuliineja voikin nähdä tarjoiltavan
erilaisissa perinteistä ja modernia ruokakulttuuria fuusioivissa muodoissa, kuten
pizzana, keittona, suklaaseen jauhettuna ja pulquen mausteena (kuva 14).
Hyönteisten ruokakäyttöä on tutkittu Meksikossa erityisen aktiivisesti 1970-luvulta
lähtien, jolloin entomologi Julieta Ramos-Elorduy perusti Meksikon kansalliseen
autonomiseen yliopistoon (UNAM) aiheeseen keskittyvän tutkimusryhmän (DeFoliart
2002, 8). Ramos-Elorduy on kollegoineen laskenut, että Meksikossa syödään yhteensä
549 eri hyönteislajia, mikä on enemmän kuin missään muualla maailmassa (Ramos-
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Elorduy 2009). Meksikon hyönteisruokakeskustelu on kulkenut paljolti omia polkujaan
verrattuna muun muassa Euroopassa vallitsevaan vastineeseensa, jonka katalysaattorina
toimi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n vuonna 2013 julkaisema raportti
nimeltään Edible Insects: future prospects for food and feed security (Huis et al. 2013).
Keskeinen ero näiden kahden välillä on, että meksikolainen hyönteiskeskustelu
painottaa perinteitä, terveellisyyttä ja kansallisylpeyttä, kun taas FAO:n raportin
aikaansaamassa kosmopoliittisessa keskustelussa korostuvat hyönteisruoan
ravintotehokkuus, globaalin ruokaturvan edistäminen, ympäristöystävällisyys teolliseen
lihatuotantoon nähden sekä uudenlaisten ruokien kehittäminen. (Huldén 2015; Müller
et al. 2016; Katz & Lazos 2017; Cohen & Kershenovich Schuster 2019.)5 Myös
keskustelu hyönteisruoan tuotantotavoista on erilaista, sillä Meksikossa fokus ei ole
esimerkiksi Suomen tavoin kotisirkkojen ja jauhomatojen kasvattamisessa, vaan
luonnonvaraisten hyönteisten keräämisen tehokkuudessa, kestävyydessä ja
valvonnassa. Chapuliinien kaltaisten, monimutkaisista ympäristöolosuhteista
riippuvaisten lajien tarhaamista pidetään epäkäytännöllisenä ellei jopa mahdottomana,
joskin sen suhteen on otettu huomattavia edistysaskelia viime aikoina. (Ramos-Elorduy
2006; Cerritos-Flores et al. 2015; Wade 2015.) Diskurssien välisistä eroavaisuuksista
huolimatta FAO:n raportin sanoma on vaikuttanut hyönteisruoan näkyvyyteen myös
Meksikossa: yhtenä esimerkkinä toimii Ramos-Elorduyn kirjoittama, suurelle yleisölle
suunnattu tietokirja Acridofagia y otros insectos, jossa kosmopoliittia ja meksikolaista
hyönteisruokakeskustelua tuodaan lähemmäs toisiaan (Ramos-Elorduy 2015).
Chapuliinien integroimista Meksikon ruokaturvaan on pohdittu jo jonkin aikaa, ja
ensimmäiset suunnitelmat valtion tukemalle projektille, jossa ravintopitoista
heinäsirkkajauhoa olisi sekoitettu valtion tarjoaman tortillajauhon sekaan, tehtii jo 1990luvun alussa (DeFoliart 2002, 29; Wade 2015). Keräilyn tehostamista ja sen saattamista
valtion valvontaan on lähestytty myös ekologisesta näkökulmasta, sillä chapuliinien
järjestelmällinen kerääminen pelloilta vähentäisi tarvetta käyttää ympäristölle haitallisia
torjunta-aineita (Cerritos-Flores et al. 2015). Chapuliinit itsessään eivät näytä osoittavan
vähenemisen merkkejä, sillä ne menestyvät missä ikinä maata viljellään, levittäytyen
jatkuvasti uusille alueille kasvikuljetusten mukana (SAGARPA 2017; SENASICA

5

Hyönteisruoan tuotannon ekologisuutta, eettisyyttä ja vaikutusta globaaliin ruokatasa-arvoon on tosin
myös kritisoitu liioitelluiksi (Müller et al. 2016). Suomen kontekstissa tästä kirjoittavat Santaoja ja Niva
(2018).
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2018). Monien muiden lautaselle päätyvien hyönteisten kohdalla tilanne on toinen:
kasvavat hinnat ovat paitsi vieneet hyönteisruokaa pois alempien tulotasojen ulottuvilta,
myös johtaneet kestämättömään keräilyyn ja lajikatoon paikallistasolla. (RamosElorduy 2006).6 Tutkijat ovat yhä enemmän kuuluttaneet hyönteisiin kohdistettujen
suojelutoimien perään, sillä korvaamattomasta ekologisesta roolistaan huolimatta
hyönteiset ovat eräänlainen luonnonsuojelulainsäädännön sokea piste niin Meksikossa
kuin muualla maailmassa (Ramos-Elorduy 2006: Wagner et al. 2021).

Kuva 1. Chapuliineja myynnissä Méxicossa. Kuva: Eemi Nordström.

1.3.

Maissi, milpa ja puutarhametsästys Mesoamerikassa

Yksi mahdollinen syy meksikolaisen hyönteisruoan runsauteen voi piillä
mesoamerikkalaisissa maanviljelymenetelmissä, jotka perustuvat ympäristön
kokonaisvaltaiseen muokkaamiseen.7 Viljelyn keskiössä on ihmiskunnan suurimpana
kasvijalostuksen saavutuksena pidetty maissi (Galinar 1992, 47). Maissi ei ollut
Amerikan mantereen ensimmäinen viljelykasvi, mutta sen vaikutus oli mullistava.

6

Müller et al. (2016) ovat huomanneet samanlaisia vaikutuksia myös Thaimaassa, jossa hyönteisruoan
kysyntä on kasvanut FAO:n raportin jälkimainingeissa.
7
Mesoamerikka tarkoittaa kulttuurimaantieteellistä aluetta, joka ulottuu suurin piirtein LänsiMeksikosta Panamaan. Mesoamerikan kansoja ja kulttuureita – kuten mayoja, asteekkeja,
sapoteekkeja, otomeja, lenkoja ja pipileja – yhdistää muun muassa samankaltainen
kalenterijärjestelmä, maissinviljely, mytologia ja arkkitehtuuri. (ks. Mann 2011 [2005], 9, 33.)
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Toisin kuin vehnällä, riisillä ja muilla Euraasian viljelykasveilla, maissilla ei ole villiä
muotoa, vaan se on kokonaan ihmisen jalostuksen tuotos. Nykytiedon valossa maissi
jalostettiin teosintista, pienestä heinäkasvista, jota kasvaa Meksikon ja Keski-Amerikan
ylängöillä villikurpitsojen ja -palkokasvien läheisyydessä. (Mann 2011, 222–236;
Pilcher 2012, 24–26). Arkeologisen näytön valossa Mesoamerikan ensimmäiset
viljelijät olivat paikasta toiseen liikkuvia nomadeja, joiden tekemät tietoiset ja
tiedostamattomat toimenpiteet saivat teosintissa aikaan mutaatioita. Lopputuloksena
jalostui nykyisenkaltainen maissintähkä noin 9 000-luvulla ennen ajanlaskun alkua.
(González 2001, 119.) Koska maissi on kokonaan lehtiensä suojaama, on se
lisääntymisessään täysin riippuvainen ihmisestä. Riippuvuudesta tuli lopulta
molemminpuolista: maissi ruokki Mesoamerikan suuria valtakuntia olmeekeista
asteekkeihin, ja yhä nykyäänkin mesoamerikkalaiset pienviljelijät saavat yli 70 %
ravinnostaan maissista (González 2001, 155; Mann 2011, 222–236). Yksistään
Meksikossa maissin lajikkeita tunnetaan määritelmästä riippuen noin 60:sta yli 20
000:een (González 2001, 120; Hunn 2008a, 132).
Eurooppalaisten tuomasta plantaasiviljelystä poiketen Mesoamerikassa on perinteisesti
harjoitettu väliviljelyä, eli usean eri kasvilajin yhtäaikaista kasvattamista samalla
pellolla. Näistä tunnetuin on nimeltään milpa, joka on johdettu peltoa tarkoittavasta
nawatlin sanasta mīlli (Karttunen 1992, 147). Milpa on meksikonespanjalainen
yleisnimitys maissipellolle, mutta tarkoittaa myös mesoamerikkalaista maissin,
kurpitsan ja papujen väliseen vuorovaikutukseen perustuvaa väliviljelymenetelmää.
Tyypillisessä milpassa maissi antaa kasvutukea pavuille, jotka sitovat maaperään
ravinteikasta typpeä. Kurpitsat puolestaan ylläpitävät maaperän kosteutta suurilla
lehdillään, ehkäisten samalla hyönteisten aiheuttamia tuhoja tuottamillaan torjuntaaineilla. (Ortiz de Montellano 1993, 94–96; Mann 2011, 223–231.) Kasvien välinen
yhteistyö ilmenee myös ravintopitoisuudessa, sillä yhdessä kypsennettynä maissi ja
pavut täydentävät toisiaan aminohapoiltaan, proteiineiltaan ja maultaan (Ortíz de
Montellano 1993, 100; Pilcher 2012, 26). Kolmen pääkasvin lisäksi milpalla saatetaan
viljellä useaa muutakin kasvilajia, kuten chiliä, revonhäntää ja avokadoa. Lisäksi
milpassa ja sen ympärillä kasvavat puolivillit kasvit, quelitet, toimivat merkittävänä
ravinnonlähteenä viljelijöille ennen sadonkorjuuaikaa (Bye 1981). Kasvit houkuttelevat
luokseen myös riistaa ja syötäviä hyönteisiä: milpa ei olekaan pelkkää peltoa, vaan
kokonainen antropogeeninen ekosysteemi, jossa jokaisella olennolla on paikkansa.
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Monilajinen menetelmä ei juurikaan rasita maaperää, ja joitakin Meksikon peltoalueita
on viljelty yhtäjaksoisesti jopa neljän vuosituhannen ajan (Mann 2011, 230).
Ympäristönmuokkauksen keskeinen rooli mesoamerikkalaisissa viljelymenetelmissä
sai osakseen laajempaa tieteellistä huomiota 1970-luvulla. Vielä tuolloin Amerikkojen
kokonaisväkilukua ennen Kolumbusta pidettiin huomattavasti sen ajan Eurooppaa
pienempänä ja mantereen ravinnontuotantokeinoja epätehokkaina (Clastres 1987, 77–
100). Mesoamerikan tapauksessa keskustelua on herättänyt myös eläindomestikaattien
vähäisyys, joka eurooppalaisten saapuessa rajoittui koiraan, kalkkunaan ja erilaisiin
hyönteisiin, kuten hunajaa tuottaviin pistimettömiin mehiläisiin ja väriaine karmiinin
lähteenä toimivaan kokenillikirvaan (Hunn 1982; Ortíz de Montellano 1993).
Kotieläinten vähäisyyteen huomionsa kiinnittäneet kulttuurimaterialistisen
koulukunnan antropologit Michael Harner (1977) ja Marvin Harris (1978) esittivät, että
muun muassa asteekkien harjoittama ihmisuhraus ja rituaalikannibalismi olisivat
saaneet alkunsa eläinproteiinin puutteesta mesoamerikkalaisessa ruokavaliossa.
Kyseistä teoriaa on kritisoitu ankarasti niin ravitsemustieteellisin, historiallisin,
ekologisin kuin sosiaaliantropologisin perustein, sillä mesoamerikkalaiset pellot
tarjosivat viljelijöilleen riittävästi proteiinia paitsi kasvikunnan tuotteilla, myös
ylläpitämällä runsaita villieläinpopulaatiota (Hunn 1982; Ortíz de Montellano 1993;
Coe 1994). Panaman Cerro Brujossa 1970-luvulla tutkimusta tehnyt arkeologi Olga
Linares (1976) huomasi, että peltomaiden lähettyviltä löytyi huomattavia määriä
erilaisten muutoksen alaisissa ekosysteemeissä menestyvien riistaeläinten, kuten
valkohäntäpeurojen, jäänteitä. Linares ehdotti, että tiettyjä eläinlajeja suosiva
ympäristönmuokkaus ja pelloilla harjoitettu ”puutarhametsästys” toimi Amerikkojen
vastineena Vanhan mantereen eläindomestikaatiolle. Mesoamerikassa olisi itse asiassa
ollut mahdollista pitää useampiakin suurten selkärankaisten lajeja kotieläiminä, mutta
siihen ei ilmeisesti koettu tarvetta (Hunn 1982). Etnobiologi Robert Bye Jr. (1981) on
todennut quelitejen keräilyn noudattavan samaa ideaa kuin puutarhametsästyskin, sillä
monien riistaeläinten tavoin quelite-lajit viihtyvät ihmisen muokkaamissa varhaisen
sukkessiovaiheen ekosysteemeissä. Maataloustiede on pitkään suhtautunut queliteihin
pelkkinä rikkaruohoina, minkä seurauksena niiden merkitys ruokana on jäänyt
vähemmälle huomiolle (ibid.). Vastaavanlaista ekosysteeminmuokkausta ja
puutarhametsästystä näkee milpan lisäksi muissakin mesoamerikkalaisissa
viljelymenetelmissä, kuten Keski-Meksikon chinampa-vesiviljelyssä sekä kuivempien
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seutujen metepantli-terassiviljelyssä, jossa avainasemassa on terasseja paikoillaan
pitävä, ruokaa ja vaatekuituja tuottava agaave. (Ortiz de Montellano 1993, 97; Parsons
2006; 2010.)
Eurooppalaisten saapumista seuranneet sodat, epidemiat ja alkuperäisväestön
orjuuttaminen johtivat radikaaliin väestökatoon Amerikoissa, jota pahensivat
Euroopasta tuotujen sorkkaeläinten aiheuttamat tuhot maisemalle. Säännölliseen
maisemanmuokkaukseen perustuvan maanviljelyn väheneminen mitä luultavimmin
horjutti ekosysteemejä entisestään. (Crosby 1986; García Garagarza 2013.) Vielä
vuonna 1540 Uuden-Espanjan varakuningas Mendoza kehuskeli kaataneensa tuhansia
riistaeläimiä metsästysretkellään Keski-Meksikon metsissä, vuorilla ja kosteikoilla
(Coe 1994, 99). Neljän vuosisadan kuluessa riistaeläimet olivat kadonneet niin
perusteellisesti, että Harnerin ja Harrisin oli helppo toistaa eurooppalaisia
ennakkoluuloja esikolumbiaanisten Amerikkojen materiaalisesta puutteesta.

1.4.

Kentän esittely – Oaxaca ja Teotitlán del Valle

Kenttäkohteeni on Oaxacan osavaltiossa sijaitseva yhteisö nimeltään Teotitlán del
Valle. Oaxaca on eteläinen osavaltio Meksikossa, joka yhdessä 30 muun osavaltion ja
pääkaupunki Méxicon kanssa muodostaa Meksikon liittovaltion. Sen
naapuriosavaltioita ovat Chiapas idässä, Veracruz pohjoisessa, Puebla luoteessa ja
Guerrero lännessä. Osavaltion eteläraja muodostuu Tyynenmeren rannikosta. Oaxacan
asukasluku on hieman alle neljä miljoonaa henkilöä, eli noin 3,3 % maan
kokonaisväestöstä (INEGI 2016). Osavaltion pääkaupunkina toimii 300 000 asukkaan
Oaxaca de Juárez eli Oaxaca City. Oaxaca on jaettu yhteensä 30 piirikuntaan (distrito),
joihin kuuluu 570 kuntaa (municipio), mukaan lukien Teotitlán del Valle. (Estado de
Oaxaca n.d.)
Arkeologisesti Oaxaca on kuuluisa Oaxaca Cityn lähellä sijaitsevan Monte Albánin
kaupungin raunioista. Se oli Mesoamerikan klassisella kaudella Oaxacan
keskuslaaksoja hallinneen sapoteekkivaltakunnan keskus, jonka vallan heikkeneminen
n. 600-luvulta alkaen johti alueen poliittiseen pirstaloitumiseen keskenään kilpaileviksi
kaupunkivaltioiksi. 1000-luvulta alkaen alueen poliittisiksi mahtitekijöiksi nousivat
misteekkien kuningaskunnat, joita seurasi asteekkien valtakunnan laajeneminen etelään
1400-luvulla. (Blanton 1983; Marcus & Flannery 1983.) Asteekit perustivat runsaasti
piikikästä guaje-puuta (nawatliksi huāxin) kasvavalle alueelle varuskunnan nimeltään
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Huāxyacac, joka espanjalaisten suussa vääntyi muotoon Oaxaca (Marcus 1983a, 315–
316; Karttunen 1992, 82). Eurooppalaiskolonisaation aikaan Oaxacan alueesta tuli osa
Uuden-Espanjan varakuningaskuntaa, joka keskuslaaksoja ja rannikkoseutuja lukuun
ottamatta pysyi siirtomaavallalle etäisenä vaikeakulkuisen maastonsa myötä.
Itsenäistymisen ja 1910-luvun vallankumouksen jälkeen Oaxaca on pysynyt
maatalouspainotteisena ja syrjäisenä liittovaltion politiikalle, mikä näkyy muun muassa
puutteellisessa infrastruktuurissa. Se on tilastollisesti yksi Meksikon taloudellisesti
marginalisoituneimpia alueita, ja yli 60 % oaxacalaisista elää kansallisen köyhyysrajan
alapuolella (CONEVAL 2020).

Kuva 2. Kartta Oaxacan osavaltion alueista ja piirikunnista. Teotitlán del Valle on
osa Valles Centralesin alueeseen (keskellä vihreällä) kuuluvaa Tlacolulan piirikuntaa.
Kuvassa Oaxacan pohjoispuolella näkyvä Cañadan alueeseen kuuluva Teotitlánniminen piirikunta ei liity tutkielmaan. Lähde: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Vaikeakulkuisuudella, taloudellisella marginalisaatiolla, maatalouspainotteisuudella ja
liittovaltion vähäisellä kiinnostuksella osavaltion asukkaiden elinolosuhteisiin on
kaikilla yhteys siihen, että huomattava osa Oaxacan asukkaista kuuluu
alkuperäisväestöön (Pérez et al. 2010). Noin 60 % osavaltion tilastoiduista asukkaista
edustaa jotakin alkuperäiskansaa, ja noin kolmasosa kokonaisväestöstä puhuu
vähintään yhtä alkuperäiskieltä, puhutuimpina sapoteekki- ja misteekkikielet, mazateco
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ja mixe (INEGI 2016; SIC México n.d.).8 Lisäksi Oaxaca tunnetaan
biodiversiteetistään: se on Chiapasin jälkeen lajirunsaudeltaan suurin osavaltio koko
Meksikossa (CONABIO 1998). Vaihteleva maasto vuoristoineen, laaksoineen ja
merenrantoineen ylläpitää monipuolisia kasvillisuustyyppejä, kuten trooppista
lehtimetsää, pilvimetsää, puoliaavikkoa, mäntymetsää ja mangrovesuota (Torres Colín
2004). Turismista on tullut tärkeä elinkeino Oaxacalle, ja alueen arkeologia,
kulttuurinen monimuotoisuus sekä luontokohteet houkuttelevat erityisen paljon turisteja
muualta maasta: vuonna 2014 osavaltiossa vieraili yli kolme miljoonaa turistia, joista
2,95 miljoonaa oli Meksikon kansalaisia (SECTUR 2014).
Teotitlán del Valle
Teotitlán del Valle on osa Oaxacan keskuslaaksoiksi (Valles Centrales) kutsuttua
aluetta, jossa myös Oaxaca City sijaitsee. Teotitlán kuuluu Tlacolulan piirikuntaan,
jonka pääkaupunki on suurista sunnuntaimarkkinoistaan tunnettu Tlacolula de
Matamoros. Teotitlánin asukasluku on vuoden 2015 väestönlaskennan mukaan 5 784,
ja se on etnisesti hyvin homogeeninen: väestöstä noin 97 % määrittelee itsensä
alkuperäisväestöön kuuluvaksi, ja 67 % myös taitaa alkuperäiskieliä (INEGI 2016).
Teotitlánin oma alkuperäiskieli, Teotitlán-sapoteekki, kuuluu laaksosapoteekkikielten
ryhmään, jossa esiintyy selvää vaihtelua niin yhteisöjen välillä kuin myös Teotitlánin
yhteisön sisällä.9 Enemmistöasemastaan huolimatta Teotitlán-sapoteekki luokitellaan
vaarantuneeksi, sillä sen käyttö on vähentynyt nuorempien sukupolvien keskuudessa.
(INALI 2009; Carleton & Martinez Gonzalez 2015.) Nimi Teotitlán on nawatlista
johdettu eksonyymi, joka usein käännetään ”jumalten paikaksi”.10 Teotitlánilaisten
endonyymi yhteisölleen on puolestaan Zhigi’e tai Xigie, eli ”Kiven äärellä”, mikä
viittaa Teotitlánin maisemassa alati läsnä olevaan vuoreen nimeltään Picacho tai Giè
bets, ”Kiviveli”. Historiallisesti Teotitlán on saanut elantonsa pääasiassa omavaraisesta
8

Tarkkoina prosenttilukuina: alkuperäisväestöä on Oaxacassa 65,73 % väestöstä ja kokonaisväestöstä
yli 3-vuotiaita alkuperäiskielten puhujia on 32,15 %. Alkuperäiskielten puhujista 13,42 % ei puhu
espanjaa. Oaxacassa on myös huomattava afromeksikolainen vähemmistö, johon kuuluu noin 4,95 %
osavaltion asukkaista. (INEGI 2016.)
9
Kielitieteilijöiden keskuudessa ei ole yksimielisyyttä siitä, missä määrin sapoteekkikielten välisissä
eroissa on kyse eri kielistä vaiko eri kielten murteista. Meksikon valtion virallisen tunnustuksen on
saanut 62 sapoteekkikieltä, ja Teotitlán-sapoteekki luokitellaan keskipohjoisen laaksosapoteekin kielen
paikallismuodoksi (INALI 2009, 178–194).
10
Klassisen nawatlin sanoista teo(-tl), ”jumala” ja (ti-)tlan, ”jonkin alla/vieressä/äärellä” (Karttunen
1992, 228, 283). Samannimisiä paikkoja on ympäri Meksikoa, eikä Teotitlán del Vallea tule sekoittaa
esimerkiksi Teotitlán-nimiseen piirikuntaan luoteis-Oaxacassa tai siellä sijaitsevaan Teotitlán de Flores
Magónin kaupunkiin (ks. kuva 2).
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milpa-viljelystä, mutta nykyisin maanviljelijät ovat vähemmistössä. Valtaosa väestöstä
on uskonnoltaan roomalaiskatolista, joskin erilaiset protestanttiset liikkeet ovat
kasvattaneet suosiotaan viime vuosikymmenten aikana. Teotitlánin rajat kulkevat
pohjoisessa Sierra Juárez -vuoriston juurella sekä etelässä Pan-Amerikan valtatiehen
kuuluvan valtatie 190:n reunalla. Ilmasto on Teotitlánissa lämmintä ja puolikuivaa:
Teotitlánin laaksoalueella vuorokauden keskilämpötila on vuodenajasta riippuen 16 –
26 °C ja vuosittaisen sademäärän keskiarvo on 500 – 800 mm. (INEGI 2008; Antonío
González 2010.)

Kuva 3. Näkymä Teotitlán del Vallen keskusaukiolta, taustalla Picacho/Giè bets.
Kuva: Eemi Nordström.

Useimpien Oaxacan municipioiden tapaan Teotitlánia hallinnoideen kollektiivisesti niin
sanotulla usos y costumbres -järjestelmällä, johon kuuluu asukkaiden itsensä
toimittamien, säännöllisin väliajoin vaihtuvien virkojen hoitaminen eli sistema de
cargos. Jokaisesta kotitaloudesta vähintään yksi henkilö on velvoitettu suorittamaan
jonkinlaisen viran eli cargon, joka voi olla esimerkiksi kirkkoon, teiden
kunnossapitoon, lainvalvontaan, rituaaleihin, kaupunginhallitukseen,
vesijohtoverkostoon, kylän museoon tai muuhun yhteisön arkeen tai juhlaan liittyvää
toimintaa. (Stephen 2005, 230–249.) Cargoja hallinoivat niitä suorittavien kyläläisten
muodostamat komiteat, ja useimmat cargot kestävät kaksi vuotta. Cargovelvollisuudesta ei voi kieltäytyä, mutta jonkun toisen henkilön palkkaaminen sijaiseksi
on sallittua. Yhteisöä johtaa kaupunginhallitus, ja yhteisöä laajemmin koskevista
asioista päätetään demokraattisesti yhteisökokouksissa, joissa jokaisesta kotitaloudesta
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yksi henkilö on äänioikeutettu. (ibid.) Oman kielen vahva asema näkyy esimerkiksi
siinä, että päätöksenteko tehdään pääasiassa sapoteekiksi. Muiden usos y costumbres kuntien tavoin Teotitlán on suhteellisen autonominen kokonaisuus, jossa suurin osa
yhteisön toiminnasta on yhteisön jäsenten itsensä hoitamaa. Täysin riippumattomia
valtiovallasta kunnat eivät kuitenkaan ole, ja esimerkiksi peruskouluopettajien ja
lääkäreiden kaltaiset virat ovat osavaltion hallinnoimia.
1500-luvun alkupuolella Teotitlán oli Zaachilan sapoteekkikuningaskunnan
alaisuudessa osana asteekkivaltakunnan Coyolapan-provinssia (Stephen 2005, 141).
Kylän keskusaukio kirkkoineen ja kaupungintaloineen on rakennettu
esikolumbiaanisten temppelirakennusten päälle, joiden jälkiä voi huomata esimerkiksi
kirkon seinien koristeissa. Yhteisön identiteetille ja taloudelle tärkeä mattojen
kutominen sai Teotitlánin yhteisömuseon mukaan alkunsa 1500-luvulla Oaxacan piispa
López de Zaraten tuotua kylään lampaita ja kangaspuita, joskin teotitlánilaisia
puuvillatekstiilejä päätyi Zaachilan ja mahdollisesti myös asteekkien verokuormiin jo
sitäkin aiemmin. Useista naapuriyhteisöistään poiketen Teotitlán säästyi Meksikon
vallankumouksen yhteenotoilta 1910-luvulla onnistuen pysymään neutraalina, mutta
vastaaminen sekä Tlacolulaa hallussaan pitäneiden valtion joukkojen että vuorilla
piileskelleiden vallankumouksellisten tarpeisiin oli yhteisölle suuri taloudellinen rasite.
(Stephen 2005, 124, 141.) Keskeisiä vallankumouksen jälkeisiä muutoksia
Teotitlánisssa ovat olleet muun muassa Pan-Amerikan valtatien valmistuminen kylän
lähelle vuonna 1948, 1950-luvulta lähtien kasvanut turismi sekä vuoden 1942 bracerosiirtotyöläisohjelman aloittama muuttoliike Yhdysvaltoihin (Stephen 2005, 122).
Historiallisesti Teotitlán on ollut yhtäältä varsin sulkeutunut ja toisaalta ulospäin
suuntautunut yhteisö. Esimerkkejä edellisestä ovat muun muassa endogamiset
avioliittokäytännöt, yhteisöllisten rituaalien ja juhlien suuri merkitys sekä syntyperään,
kieleen ja maaoikeuksiin perustuva poliittinen kansalaisuus. Ulospäin suuntautumista
puolestaan edustaa teotitlánilaisten siirtotyöläisyys Yhdysvaltoihin, turismi sekä
kansainvälistäkin huomiota saaneet tekstiilit. (Stephen 2005.) Kutominen on tärkeä
toimi teotitlánilaisissa kodeissa: sanotaan, että jokaisesta teotitlánilaisesta kodista
löytyy kangaspuut, ja moni onkin luopunut maanviljelystä kokonaan keskittyäkseen
täysipäiväiseen kutomiseen. Teotitlánissa pitkään kenttätyötä tehneen antropologi Lynn
Stephenin mukaan yhteydet ulkomaailmaan ovat oikeastaan niin kattavia, että
Teotitlániin tulisi suhtautua ennemminkin transnationaalisena kuin paikallisena
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yhteisönä (Stephen 2005, 26). Maailmallakin tunnettuja teotitlánilaisia ovat muun
muassa edesmennyt tekstiilitaiteilija Arnulfo Mendoza sekä Oaxacan kuuluisimpiin
kokkeihin kuuluva Abigail Mendoza Ruíz, jonka perustama ravintola Tlamanalli
sijaitsee Teotitlánissa.
Keskeinen sijainti, alkuperäiskielen vahva mutta vaarantunut asema, laajaa huomiota
osakseen saaneet paikalliset perinteet sekä kauas Oaxacan ulkopuolelle kantavat
siirtolaisverkostot ovat edesauttaneet tutkijoiden – varsinkin kielitieteilijöiden ja
antropologien – kiinnostusta Teotitlánia kohtaan. Kylän kirjastossa on oma hyllynsä
Teotitlánia ja naapuriyhteisöjä koskevista monografioista, minkä lisäksi sieltä löytyy
kokoelma yhteisöä koskevista opinnäytetöistä. Teotitlánissa kenttätyötä tehneitä
antropologeja on kiinnostanut erityisesti yhteisön runsas siirtolaisuus sekä
identiteettikysymykset kansainvälisten verkostojen ja markkinatalouteen sopeutumisen
keskellä (esim. Cohen 1999; Wood 2000; Ruiz Balzola 2014): näistä ehkä laajinta
huomiota on saanut Lynn Stephenin teos Zapotec Women: gender, class, and ethnicity
in globalized Oaxaca (2005 [1991]). Aikaisempaa suomalaistutkimusta puolestaan
edustaa Sini Salmisen sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma
siirtolaisuudesta Teotitlán del Vallessa vuodelta 2015.
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2. Teoreettinen viitekehys
Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen neljän alaluvun kautta.
Aloitan lyhyellä katsauksella ruoan antropologiasta sekä esittelen Valerio Valerin
(2000) näkemyksen saasteesta ja puhtaudesta ruumiillisen subjektin yhtenäisyyteen
liittyvinä ilmiönä, josta tutkimuksen teoreettinen selkäranka rakentuu. Toisessa
alaluvussa tarkastelen terroiria teoriana, joka selittää ihmisen suhdetta maahan ja siitä
kasvavaan ruokaan tuomalla yhteen luonnon ja kulttuurin käsitteet. Kolmas alaluku
puolestaan keskittyy toisenlajisten olentojen asemaan sosiaalisina subjekteina niin
metsästyksen, maanviljelyn kuin ruoan jakamisen eli kommensaalisuuden kautta. Luku
päättyy lyhyeen yhteenvetoon, jossa teoreettinen fokus täsmentyy.

2.1.

Aluksi – ruoan antropologia ja subjektin ”puhtaus”

Tutkimukseni sijoittuu ruoan antropologiaa koskevaan teoreettiseen keskusteluun.
Koska syöminen on samanaikaisesti sekä biologinen perustarve että sosiaaliskulttuurisesti neuvoteltu ilmiö, on ruoalla perustavanlaatuinen rooli ihmisyhteisöjen
elämässä. Ruoka ei koskaan ole vain ravintoa, vaan se on myös symbolisesti
latautunutta, sosiaalisia suhteita rakentavaa ja ylläpitävää substanssia. Vaikkei tutkija
pyrkisikään määrätietoisesti perehtymään ruokaan etnografista kenttätyötä tehdessään,
päätyvät ruokaan tai ruokailuun liittyvät teemat helposti mukaan tutkimukseen – niin
keskeinen osa yhteisöelämää se on. (Eräsaari & Uusihakala 2016, 9).
Varhaisissa antropologisissa tutkimuksissa kävikin usein näin, kuten Marcel Maussin
Lahjassa (1999 [1925]), jossa ruoan jakaminen ilmenee voimakkaana sosiaalisten
suhteiden rakentajana muiden joukossa. Etnografisen kenttätyön uranuurtajana pidetty
Bronislaw Malinowski (1984 [1922]) käsitteli ruokaan liittyviä ilmiöitä Papua-UudenGuinean Trobriandsaarilla osana funktionalistista teoriaa kulttuurista biologisten
tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävänä toissijaisten tarpeiden kokoelmana. Hänen
oppilaansa Audrey Richardsin teosta Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia
(1939) voi pitää ensimmäisenä varsinaisena ruoka-antropologisena tutkimuksena, sillä
Richards tarkasteli ruokaa kokonaisvaltaisena kulttuurisena ilmiönä, eikä vain
ravinnontarpeen tyydyttäjänä. (Eräsaari & Uusihakala 2016, 17–18.) Myöhemmin
kulttuuriantropologiassa huomion keskiöön asettui ruoan symbolinen asema muun
muassa Claude Lévi-Straussin (1970; 2008 [1966]) ja Mary Douglasin (2000 [1966])
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strukturalistista koulukuntaa edustavissa töissä. Strukturalistit painottivat, että tiettyjen
raaka-aineiden ja ruokien status ”hyvinä syödä” perustui niiden soveltumiseen ennalta
määriteltyihin symbolisiin skeemoihin, jossa ravintoarvon ja ruoan saatavuuden
kaltaisilla materiaalisia tekijöillä on vain vähän, jos ollenkaan, merkitystä.
Kulttuurimaterialistinen koulukunta, johtohahmonaan jo mainittu Marvin Harris,
puolestaan palasi funktionalismia muistuttavaan näkemykseen ruoasta ensisijaisesti
materiaalisten tarpeiden tyydyttäjänä, jonka ympärille kulttuuriset merkitykset
rakentuivat (esim. Harris 1986). Näiden kahden koulukunnan välille syntyi kiivastakin
väittelyä muun muassa aiemmin mainitusta asteekkien rituaalikannibalismista sekä
Mooseksen kirjan ruokasäädöksistä. Molempia koulukuntia myös kritisoitiin
determinismistä jo omana aikanaan – strukturalisteja materiaalisen todellisuuden
redusoimisesta sosiaaliseksi konstruktioksi, kulttuurimaterialisteja taas materiaalisten
tekijöiden ylikorostamisesta inhimillisen luovuuden ja mielikuvituksen kustannuksella.
(Hunn 1979.)
Vaikka ruoan kulttuurillisista rakenteista oltiinkin kiinnostuneita, ennen 1980-lukua
ruoan antropologia tarkoitti pääasiassa ravitsemustieteellistä antropologiaa, eli
ihmisyhteisöjen ravinnonsaannin ja ruokakulttuurin tutkimista muun muassa
lääketieteellisestä ja biologisesta näkökulmasta. Kiinnostus ravitsemustieteellistä
antropologiaa kohtaan kasvoi sen verran suureksi, että Yhdysvalloissa perustettiin alaan
keskittyvä tieteellinen seura Council on Nutritional Anthropology vuonna 1974 (SAFN
n.d.).11 Keskeinen käännekohta ruoan tutkimuksessa sosiaalisena ilmiönä koitti
sosiologi Jack Goodyn julkaistua teoksensa Cooking, Cuisine, and Class: a study in
comparative sociology vuonna 1982, jota seurasi antropologi Sidney Mintzin teos
Sweetness and Power: the place of sugar in modern history vuonna 1985 (Mintz & Du
Bois 2002, 100). Sittemmin ruoan antropologia on laajentunut tutkimaan muun muassa
ruoan ja paikan välisiä merkityksiä (Beriss 2019), ruokaperinteiden narratiiveja ja
identiteettikysymyksiä (esim. Sébastia [toim.] 2017) sekä ruoan jakamista arjessa ja
juhlassa (esim. Fischler 2011; Kerner et al. [toim.] 2015) – vain muutamia mainitakseni
(ks. Mintz & Du Bois 2002). Nykyään antropologian ja lähitieteiden ruoka- ja
juomatutkimukseen keskittyviä tieteellisiä julkaisuja on useita, kuten Food
Anthropology; Anthropology of Food; Food and Foodways; Gastronomica sekä CAFE:

11

Vuonna 2004 seura vaihtoi nimensä muotoon Society for the Anthropology of Food and Nutrition
vastatakseen ruoan antropologista tutkimusta koskevaan laajempaan kysyntään (SAFN n.d.).
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Culture, Agriculture, Food and Environment. Aihetta on tutkittu myös suomeksi:
vuonna 2016 ilmestyi Katja Uusihakalan ja Matti Eräsaaren toimittama teos Ruoan
kulttuuri – antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen. Meksikolaiseen
ruokakulttuuriin keskittyvää antropologista, historiallista ja arkeologista tutkimusta on
käsitelty laajasti niin meksikolaisten kuin ulkomaalaisten tutkijoiden toimesta.
Aihepiireiltään ne käsittelevät muun muassa esikolumbiaanista ruokakulttuuria (Coe
1994; Staller & Carrasco [toim.] 2010), eurooppalaiskolonisaation kulinaarisia
vaikutuksia (Long [toim.] 2003 [1996]), ruokaan liittyviä identiteettikysymyksiä
(Ayora-Diaz [toim.] 2019), meksikolaisen keittiön globaalia historiaa (Pilcher 2012)
sekä Meksikon kuolleidenpäivän juhlintaan liittyvän rituaalisen ruoan jakamisen
moninaisia ilmenemismuotoja (Brandes 2006). Tämän tutkimuksen kolme keskeistä
ruoan antropologiaan liittyvää teoriaa ovat puhtaus, terroir ja kommensaalisuus. Näistä
ensimmäisen esittelen seuraavaksi.
Lian luokittelusta keholliseen subjektiin
Klassikkoteoksessaan Puhtaus ja vaara – ritualistisen rajanvedon analyysi (2000
[1966]) Mary Douglas määrittelee lian haasteeksi järjestelmän yhtenäisyydelle. Se on
”ainetta väärässä paikassa”, jonka välttäminen, ja tarvittaessa poistaminen, on tapa
järjestellä ympäristöä sekä luoda ja vahvistaa kokemusta yhteenkuuluvuudesta.
Douglasin mukaan puhtauden ja pyhyyden käsitteet järjestelmää ylläpitävinä asioina
perustuvat niiden erottamiseen järjestelmän integriteettiä uhkaavasta, pääasiallisesti
symbolisesta liasta. Esimerkiksi sika on Mooseksen 3. kirjassa määritelty saastaiseksi,
ja siten kelvottomaksi eläinuhriksi, koska se ei sovi ennalta määritettyihin
kategorioihin: muista Mooseksen mainitsemista sorkkaeläimistä poiketen sika ei
nimittäin ole märehtijä (Douglas 2000 [1966], 107–108). Toisaalta lika ei tarkoita
universaalisti pelkkiä negatiivisia asioita, vaan sillä voi olla myös uudistava vaikutus
yhteisölle; kuin kompostoidulla lannoitteella. Esimerkiksi Kongon lele-kansalle
käyttäytymiseltään ja ulkonäöltään poikkeuksellinen muurahaiskäpy on samanlainen
haaste luokittelulle kuin sika juutalaisille, mutta sille annetut merkitykset ovat
voimakkaan positiivisia. Leleille maailman moniselitteisyys on valitettava, mutta
elämän jatkumisen kannalta välttämätön tosiseikka, joka tiivistyy muurahaiskävyn
erikoiseen olomuotoon. Muurahaiskävyn uhraaminen on erityislaatuinen tapahtuma,
symbolisen lian kompostointi, joka takaa järjestelmän jatkuvuuden. (ibid. 241–249.)
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Tällaisia merkityksiltään moniselitteisiä, luokittelua haastavia väliinputoajia Douglas
kutsuu anomalioiksi.
Douglasin anomaliakeskeistä puhtausteoriaa on kuitenkin kritisoitu muun muassa
materiaalisten tekijöiden sekä luokitteluun liittyvien empiiristen seikkojen vähättelystä,
erityisesti Mooseksen kirjan lakien osalta. Kulttuurimaterialistit ovat tarttuneet siihen,
että Douglas kiistää tiettyjen Mooseksen kirjan eläinlajien ruokavalion, lihan
pilaantuvuuden tai muita vaikeamman saatavuuden vaikuttaneen niiden symboliseen
statukseen millään tavoin (esim. Harris 1986). Ralph Bulmerin (1967) ja Eugene
Hunnin (1979) kaltaiset etnobiologit12 puolestaan huomauttavat, että kuten Douglas
itsekin muurahaiskävyistä osoittaa, eläinlajien statukseen vaikuttavat tekijät eivät ole
yksinkertaistettavissa pelkkiin symbolisiin tai materiaalisiin perusteisiin. Bulmerin
mukaan sian saastaisuus ei johdu taksonomisesta anomaliasta, vaan mahdollisesti sen
kaikkiruokaisen ravinnon, ”likaisten” elämäntapojen, eläimeen liittyvien kokemusten
ynnä muiden, nykyperspektiivistä tarkasteltuna epäselvien tekijöiden rationalisoinnista
poikkeukselliseksi olennoksi. (Bulmer 1967, 21–22; Hunn 1979.) Niinpä Mooseksen
ajan juutalaisten tietämys eri eläinlajien käyttäytymisestä, ravinnosta ja suhteesta
ihmiseen on todennäköisesti merkinnyt enemmän kuin biologiset tekijät tai ennalta
määriteltyihin kategorioihin istuminen.
Nämä väitteet mielessä pitäen otan lähtökohdakseni Valerio Valerin materiaalisia,
symbolisia ja empiirisiä tekijöitä yhdistävän näkemyksen, jonka hän esittää postuumina
julkaistussa etnografiassaan The Forest of Taboos: morality, hunting, and identity
among the Huaulu of the Moluccas (2000). Valeri teki pitkään kenttätyötä Molukkien
saariryhmään kuuluvan Seramin huaulu-metsästäjien keskuudessa, tutkien muun
muassa paikallista tabun käsitettä. Tabut, maquwoli, ovat keskeinen osa huaulujen
maailmankaikkeuden toimintaa, ja siten erottamattomia jokapäiväisestä elämästä.
Huauluille tabut eivät edusta inhimillisesti säädettyjä lakeja: sen sijaan ne ovat
tiedostettuja luonnonlakeja, joiden tahattomastakin rikkomisesta seuraa väistämättä
jotakin huonoa, kuten sairautta, epäonnea ja kuolemaa – Valerin mukaan maquwoli
muistuttaakin lavantautibakteeria, sillä sitä eivät inhimilliset motiivit kiinnosta (Valeri
12

Etnobiologia on yksi niin kutsutuista etnotieteistä, jotka tutkivat muun muassa paikallistason
luokittelujärjestelmiä, vertaillen niitä sekä muihin paikallistason taksonomioihin että
luonnontieteelliseen luokitteluun – tässä tapauksessa linnéläiseen eliökunnan taksonomiaan.
Etnotieteiden katsotaan kuuluvan osaksi kognitiivista antropologiaa. (Hunn 1979; 2008a, 10–18; Ellen
2006.)
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2000, xxii, 408). Tabut heijastavat huaulujen tietoa kosmoksen rakentumisesta, jossa
keskenään yhteensopimattomien asioiden kohtaaminen on uhka kosmoksen rakenteille.
Uhka ilmaisee itseään muun muassa ekologisten vyöhykkeiden ja niille ominaisen
lajiston kautta: vedenalaista maailmaa ja taivasta edustavia eläimiä, jotka eivät
todennäköisesti koskaan kohtaisi toisiaan elävinä, ei tulisi sekoittaa keskenään ruoassa,
sillä niiden kohtaaminen ja sekoittuminen vatsassa symboloisi luonnollisen
maailmanjärjestyksen hajoamista. Symbolinen hajoaminen heijastuu konkreettisesti
ruokailijan omaan ruumiiseen: täten linnun syöminen kalan kanssa aiheuttaa tabun
rikkojalle ruumista hajottavan lepran. (ibid. 250.)
Kaikkien tabujen seuraukset eivät ole yhtä vakavia, mutta niitä yhdistää selkeä
kokemus omasta ja muiden ruumiillisuudesta sekä pelko oman ruumiillisen minän
menetyksestä tai perustavanlaatuisesta muutoksesta: vakavia tabuja rikkonut metsästäjä
menettää ihmisyytensä painuessaan riistan hahmon ottavan metsänhengen perään,
krokotiilin syömisen tabua rikkovan iho muuttuu krokotiilin nahan kaltaiseksi ja
salaista perimätietoa paljastava tarinankertoja saa syyliä pakaroihinsa eikä voi enää
istua tarinoimaan. Valerin ehdotus on, että pelko tabun aiheuttamasta saastumisesta on
ennen kaikkea ruumiillista pelkoa, joka liittyy oman kehon hajoamiseen sisältäpäin.
Syy, miksi ihmisyhteisöt ovat erityisen kiinnostuneita syömisen, seksin ja katselemisen
kaltaisen ”kulutuksen” säätelystä johtuu Valerin mukaan siitä, että kulutus avaa
potentiaalisesti saastuttaville ulkoisille, kehon kanssa yhteensopimattomille tekijöille
pääsyn keholliseen subjektiin. Näin ollen kehollisen subjektin tavoitteena on turvata
ruumiinsa yhtenäisyys välttämällä saasteen ja kehon välistä integraatiota, jottei
yhteensopimaton aines murentaisi koko ruumiillista olemusta. Keho tai ruumis toimii
myös analogiana laajemmille kokonaisuuksille – kuten klaanille, yhteisölle, valtiolle tai
koko kosmokselle – , sillä ihminen on aina riippuvainen toisista ihmisistä (Valeri 2000;
ks. myös Douglas 2000 [1966], 183–192). Täten saastetta voi olla mikä tahansa
kokonaisuuden kanssa yhteensopimaton ilmiö, kuten riisin ja mausteneilikan viljely,
joka on yhteensopimaton huaulujen metsästäjäideniteetin kanssa: viljelyn vaatima
kalendaarinen muutos tarkoittaisi metsästyksen merkityksen vähentymistä, ja tekisi
heistä huaulujen sijaan rannikon ihmisten kaltaisia vääränlaisia ihmisiä (Valeri 2000,
358–359). Saastumisen välttäminen on, kuten Douglaskin esittää, myös keino ylläpitää
omaa ja yhteisön identiteettiä.
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Valerin argumenttia soveltaen voimme todeta seuraavaa: jos saaste on kehollista
subjektia pirstaloivaa yhteensopimattomuutta, voidaan puhtautta lähestyä sen
vastakohtana – eli ruumiin, identiteetin, yhteisön ja kosmoksen kokonaisena pitävinä,
keskenään yhteensopivina asioina. Nämä yhteensopivuudet ja -sopimattomuudet eivät
ole staattisia, vaan ne voivat muuttua esimerkiksi ajasta, tilanteesta, yksilöstä ja
sosiaalisesta statuksesta riippuen. Huauluilla tällaisia ovat muun muassa
elämäntapahtumiin, sukupuoleen, klaaneihin ja syntyperäisiin ”allergioihin” sidotut
tabut. Valerin mukaan monet huaulut ovat myös haastaneet kanojen syömiseen liittyvää
tabua, sillä sen rikkomisen seuraamukset koskevat entisaikain pääkallonmetsästystä,
eikä niillä ole enää nykyään merkitystä (Valeri 2000, 217–218). Tabut ovat myös
ensisijaisesti empiirisiin havaintoihin, eivätkä symbolisiin rakenteisiin tai materiaalisiin
ilmiöihin perustuvia, joskin näillä kahdella on väliä: krokotiilien kaltaiset kategorioita
sekoittavat lajit vahvistavat niille annettuja merkityksiä anomaalisuudellaan, ja
lihansyöjiksi tai kaikkiruokaisiksi tiedettyjen eläinten syöminen on useimmiten tabu.
(Valeri 2000.)
Tutkielmassa tarkastelen, miten ympäröivää maailmaa koossa pitävät tekijät vaikuttavat
yksilön ja yhteisön yhtenäisenä pysymiseen ruoan ja lajirajat ylittävän sosiaalisen
toiminnan kautta. Näistä ensimmäisen havainnollistamiseen auttaa terroir, eli teoria
paikan mausta.

2.2.

Terroir luonnon ja kulttuurin välimaastossa

Ruoan ja paikan välisestä suhteesta on viime vuosina tullut merkittävä tutkimuskohde
ruoan antropologiassa (Beriss 2019). Ylikansallisten alihankintaketjujen sekavuus,
tehotuotettuun ruokaan liittyvät terveyshuolet sekä paikallisten ruokaperinteiden
arvostuksen kasvaminen ovat kaikki vaikuttaneet siihen, etteivät kysymykset ruoan
alkuperästä ja tuotantotavoista ole menettäneet merkitystään ruoantuotannon
globalisoitumisen edessä. Eräs huomattavaa kiinnostusta niin ruoan kuluttajien,
tuottajien kuin tutkijoidenkin parissa herättänyt käsite on alun alkujaan Ranskasta
peräisin oleva le goût du terroir, lyhyemmin terroir. Terroir käännetään usein paikan
tai maiseman mauksi, ja se on tyypillisesti liitetty ranskalaisessa viininviljelyssä
vaikuttavaan käsitykseen tiettyjen maantieteellisten paikkojen materiaalisten
olosuhteiden – kuten maaperän laadun, auringonvalon määrän ja mikroilmaston –
vaikutuksesta siellä tuotettujen rypäleiden makuun (Trubek 2008; Beriss 2019).
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Antropologi Amy Trubekin sanoin terroir on ”tiettyjen paikkojen makua tai tuoksua,
joka on annettu niiden tuotteille” (Trubek 2008, xv). Terroir on mahdollistanut
käsityksen siitä, että esimerkiksi Burgundin punaviini tai Champagnen kuohuviini on
laadullisilta ominaisuuksiltaan perustavanlaatuisesti erilaista kuin vastineensa muualla,
sillä kyseisten alueiden olosuhteet tuottavat ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia rypäleitä.
(Trubek 2008). Toisaalta terroir ei nojaa ainoastaan ympäröivän luonnonmaiseman
ominaisuuksiin, vaan siihen liittyy myös romanttisia mielikuvia siellä elävien ihmisten
perinteisistä, aikojen saatossa hioutuneista keinoista tuoda ruoan maku esiin parhaalla
mahdollisella tavalla. Viinin lisäksi terroirin käsitettä on laajennettu muihinkin
elintarvikkeisiin kertomaan tietyissä paikoissa tuotettujen ruokien ja juomien
poikkeuksellisesta laadusta niin Ranskassa kuin muualla maailmassa: tällaista terroirnarratiivia edustavat esimerkiksi ranskalainen roquefort-sinihomejuusto, Pohjois-Intian
Darjeeling-tee sekä Meksikossa oaxacalainen mezcal-agaaveviina. Edellä mainitut
tuotteet ovat myös joko ranskalaisen AOC-järjestelmän tai sen kansainvälisen GIvastineen13 suojelemia: molemmat säätelevät tiettyjen elintarvikkeiden, tyypillisesti
artesaanituotteiden, myyntinimiä sitomalla ne tiettyyn maantieteelliseen alueeseen sekä
tietynlaisiin tuotantomenetelmiin tavaramerkkilainsäädäntöä muistuttavalla tavalla.
(Trubek 2008; Amilien 2011; Besky 2014.) Erilaiset paikallista ruoantuotantoa
korostavat liikkeet, kuten Italiassa syntynyt slow food ja Yhdysvaltojen locavore,
hyödyntävät terroirin ajatusta paikallisen tietotaidon ja raaka-aineiden
kasvuympäristön vaikutuksesta ruoan laatuun. Terroirin narratiivista on näin ollen
tullut vastareaktio vapaiden markkinoiden aikaansaamalle ruoan ”paikattomuudelle” ja
maun homogenisaatiolle, jota globaalit pikaruokaketjut ja tehoviljellyt teolliset pellot
edustavat. (Trubek 2008; Beriss 2019.) AOC:n kaltaiset järjestelmät ja lähiruoan ihanne
ovat keränneet kiitosta ruoantuottajilta, kulinaristeilta ja kuluttajilta varsinkin
Euroopassa. Toisaalta niitä, kuten terroirn ideaa itsessään, on myös kritisoitu
historiattomuudesta, elävien perinteiden essentialisoimisesta sekä poliittisten
valtarakenteiden – kuten työolosuhteita koskevien kysymysten – kätkemisestä. (Trubek
2008; Besky 2014; Demossier 2018.)
Tässä tutkielmassa tarkastelen terroiria teoriana, joka ilmaisee ihmisen ja paikan
välistä autoktonista eli maahan sidottua suhdetta ruoan kautta. Kuten Trubek osoittaa,
terroirin historialla on olennainen yhteys 1800-luvun ranskalaiseen
13

AOC ja GI ovat lyhenteitä sanoista Appelation d’Origen Controllee ja Geographical Indication.
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kansallisromantiikkaan sekä siitä juontavaan kiinnostukseen Ranskan alueellisia
keittiöitä (cuisine regionale) kohtaan. Romanttisen terroirin keskiössä oli
maalaismaisemaa ammoisista ajoista lähtien työstänyt talonpoika, paysan, josta tehtiin
kansallisromantiikan ikoni ja ”toteemieläin”. (Trubek 2008, 41–44.) Terroiria tutkivia
antropologeja on erityisesti kiinnostanut, miten tätä ranskalaiseen kulttuuriin ja
historiaan vahvasti sidottua käsitettä on onnistuttu soveltamaan Ranskan ulkopuolella.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa terroir-narratiivista ammentavilla pientuottajilla on ollut
vaikeuksia tehdä paikasta merkityksellistä ruoan laadun kriteeriä, sillä Yhdysvaltojen
kansakunnan syntymyytissä maanviljelijät olivat uudisraivaajia eivätkä samaa
maisemaa vuosisatojen ajan työstäneitä talonpoikia (Olwig 1993, 334–338; Trubek
2008; Paxson 2010). Yhtymäkohtia onkin pyritty etsimään ”paikallisen” pientuotannon
ja ”paikattoman” teollisen tuotannon välisestä vastakkainasettelusta (Paxson 2010;
Weiss 2011). Heather Paxsonin mukaan yhdysvaltalainen terroir on pikemminkin
agraari-utopistiseen tulevaisuuteen tähtäävää takaisinmallintamista (reverse
engineering) kuin nostalgista perinteiden toistamista. Esimerkiksi amerikkalaiset
juuston pientuottajat välittävät paikkasidonnaisella maulla mielikuvia romanttiseen
maalaismaisemaan mutkattomasti sulautuneesta huipputeknologiasta. (Paxson 2010.)
Brad T. Weiss (2011) puolestaan näkee pohjoiscarolinalaisen laidunpossun terroirin
valikoivana tekemisen prosessina, jossa possunlihasta tehdään paikallista materiaalisten
ja symbolisten keinojen avulla: sikatarhurit esimerkiksi tutkivat kausivihanneksilla
ruokkimisen vaikutusta possunlihan makuun ja nivovat alueella suositun Ossabawsikarodun osaksi Pohjois-Carolinan maisemaa kertomalla tarinoita sen 1500-luvulle asti
ulottuvasta historiasta (ibid.). Norjan kontekstista kirjoittava sosiologi Virginie Amilien
taas suhtautuu norjalaisten ruoantuottajien terroir-innostukseen eteläeurooppalaisen
kulinaari-imperialismin muotona, sillä Pohjois-Euroopassa ruoan laadun takeena
pidetään eettisyyttä ja hygieniaa enemmän kuin sidettä tiettyyn paikkaan ja siellä
syntyneisiin perinteisiin (Amilien 2011; ks. myös Janer 2007).
Edellä mainituista esimerkeistä voi huomata, että antropologia ja lähitieteet ovat
lähestyneet terroiria pääasiassa kaupallisen ruoantuotannon ja -kulutuksen kontekstista.
Vaikka Trubek (2008) määrittelee terroirin ranskalaisen paikallistiedon muodoksi ja
näkee siinä yhtäläisyyksiä muun muassa haitilaisen talonpoikaistiedon kanssa, ei sitä
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ole juuri lainkaan sovellettu teoriana länsimaisen kaupallisen tuotannon ulkopuolella.14
Laajamittaisen vertailevan tutkimuksen vähäisyys on mielestäni erikoista senkin
vuoksi, että useissa klassisissa syömäkelpoisten kasvien ja eläinten luokittelua
käsittelevissä tutkimuksissa havaitaan selkeä yhteys raaka-aineen ”puhtauden” ja sen
kasvu- tai elinympäristön välillä (esim. Bulmer 1967; E. Leach 1989 [1964]; Valeri
2000). Terroir on toki ilmestynyt antropologiseen keskusteluun vasta 2000-luvulla, ja
kuten todettua, sen idea on niin vahvasti sidoksissa Ranskan kulttuuris-historialliseen
kontekstiin, että sen soveltaminen on ollut vaikeaa Euroopan sisälläkin. Tämän ei
kuitenkaan pitäisi olla esteenä terroirin käyttämiselle analyyttisenä työkaluna. Paxson
(2010, 444) esimerkiksi lähestyy terroiria teoriana ihmisten, paikan, perinteiden ja
maisemaekologian keskinäisestä muotoutumisesta ajan myötä, verraten sitä Tim
Ingoldin (2000, 195–208) ajatukseen maiseman ja siihen liittyvien toimien
kokonaisvaltaisesta yhteen nivoutumisesta niin sanotuksi toiminnalliseksi maisemaksi
(taskscape).
Näin ilmaistuna terroir voidaan ymmärtää tietyn maantieteellisen paikan ihmisten ja
maiseman välisen kanssakäymisen aikaansaamiksi ruoiksi ja raaka-aineiksi, jotka
ilmaisevat ainutlaatuisia laadullisia ominaisuuksiaan makunsa kautta. Tällainen
ominaisuus voi olla yhtä lailla kehoa ylläpitävää puhtautta kuin sitä hajottavaa saastetta,
sillä kuten Paxson huomauttaa, ei terroir ole vain positiivinen ilmiö: paikallisiin
kasvuolosuhteisiin liittyvillä epäpuhtauksilla – kuten happosateella – on myös
vaikutusta ruoan ominaisuuksiin (Paxson 2010, 447). Kuten kausivihanneksilla
ruokituista possuista voi huomata, terroir kulkee myös ravintoketjussa eteenpäin.
Vertailevan tutkimuksen kannalta erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä sekä
Trubekin että Amilienin toteamuksiin, että terroir toimii luonnon ja kulttuurin
käsitteiden risteyskohtana (Trubek 2008, 6; Amilien 2011). Jotta terroir ei toisintaisi
ongelmallista länsimaista näkemystä ihmissubjektin eli ”kulttuurin” kohdistamasta
toiminnasta ei-ihmisobjektiin eli ”luontoon”, on meidän tarkasteltava, miten luontoa ja
kulttuuria kannattaa terroirin tapauksessa lähestyä.
Luonto ja kulttuuri muuttuvina käsitteinä

14

Sarah Beskyn (2013; 2014) työ Pohjois-Intian Darjeelingin teeplantaasityöläisten parissa on syytä
mainita huomattavina esimerkkinä länsimaiden ulkopuolelle sijoittuvasta ruohonjuuritason terroirtutkimuksesta, vaikkakin teen ja plantaasien terroir onkin länsimaisille kuluttajille suunnattua.
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Luonnon ja kulttuurin kahtiajako vakiintui eurooppalaiseen ajatteluun valistusfilosofi
René Descartesin määrittelemän sielun ja ruumiin välisen kahtiajaon, eli kartesiolaisen
dualismin myötä. Antropologi Philippe Descola (2013 [2005]) kutsuu luonnon ja
kulttuurin kahtiajakoa naturalistiseksi ontologiaksi, jossa ”ontologia” tarkoittaa yhdellä
tavalla määriteltyä todellisuutta. Naturalistisessa ontologiassa keskiössä on ihmisen
”kulttuurin” erottaminen ympäröivän maailman eli ”luonnon” entiteeteistä. Esimerkiksi
ihmisten ja eläinten nähdään koostuvan samanlaisesta materiasta, kuten molekyyleistä,
soluista, lihasta ja verestä, mutta ne ovat sisäisesti erilaisia, sillä ihmistä ohjaa
tietoisuus ja eläintä vaisto. Kulttuuri tarvitsee luontoa oman olemassaolonsa
ylläpitämiseksi, mikä tapahtuu kontrolloimalla ja muuttamalla luonnon villit asiat
kesyksi kulttuuriksi, kuten materiaaliksi, ruoaksi ja työkaluiksi. (ibid.) Niinpä
kulttuurin varhaisimpina suurina saavutuksina pidetään maanviljelyä ja eläinten
domestikointia, jossa villit luontokappaleet muutettiin perustavanlaatuisesti
ihmiselämän alaisuuteen. Naturalismissa ihminen on näin ollen tietoinen toimija eli
subjekti ja luonto tämän toiminnan kohde, objekti.
Antropologiassa luonnon ja kulttuurin kahtiajako oli keskeinen peruste
kulttuuriantropologian ja fyysisen eli biologisen antropologian erottamiselle toisistaan.
Näin ihmistiede pystyi tutkimaan ihmislajia niin fyysisenä luontokappaleena kuin
päänsisäiseltä maailmaltaan ainutlaatuisena kulttuurillisena olentona. (Descola &
Pálsson 1996.) Varsinkin strukturalistisen koulukunnan kulttuuriantropologit ottivat
luonnon muuttamisen kulttuuriksi tutkimuksensa keskiöön: strukturalisteista tunnetuin,
Claude Lévi-Staruss, esimerkiksi analysoi laajasti raa’an ruoan kypsentämistä
metaforana luonnon muuttamisesta kulttuuriksi (Lévi-Staruss 1970; 2008 [1966]).
Antropologiassa naturalistista ajattelua pidettiin enemmän tai vähemmän universaalina
ilmiönä, ennen kuin Marilyn Strathernin vaikutusvaltainen vuonna 1980 julkaistu
artikkeli No Nature, No Culture: the Hagen case toi luonnon ja kulttuurin kahtiajaon
laajemman kriittisen tarkastelun alle. Pääasiassa Papua-Uuden-Guinean hagenilaisten
sukupuolijakoon keskittyvässä artikkelissa Strathern toteaa, että antropologien tulisi
oikeastaan kokonaan luopua luonto-kulttuurijaon käytöstä toisia yhteiskuntia
tutkiessaan. Hän käyttää esimerkkinään hagenilaisten kategorioita ”kesylle” (mbo) ja
”villille” (rømi), joita ei hänen mukaansa voi ymmärtää nojaamalla länsimaiseen
ajatukseen villin luonnon kesyttämisestä. ”Tekemisen” sijaan hagenilaiset näkevät
näiden kahden välisen eron ”löytämisessä”: kesypossuja pidetään kesyinä pitämällä
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niitä ihmisseurassa eikä villipossuja edes yritetä kesyttää, henkiolentoja ja eläimiä ei
pyritä hallitsemaan vaan niiden kanssa yritetään päästä sopuun, eikä lapsia ”kasvateta”
yhteisöön, vaan ne ”kasvavat” siihen (Strathern 1980, 193–196). Toisin sanoen, kesyn
ja villin välille ei luoda jatkumoa, eikä muita kulttuurisia dikotomioita – kuten
”kotoista” ja ”eksoottista” – tarkastella ihmistoiminnan määrittelemän luontokulttuurijaon kautta. Strathernin mukaan antropologit tulkitsevat liian heppoisesti
tutkimiensa yhteisöjen ympäristösuhdetta luonnon kesyttämisen narratiivin
näkökulmasta. Muiden kulttuuristen kategorioiden tarkastelu tällaisen linssin läpi
vääristää tulkintoja, eikä anna sijaa tutkittujen yhteisöjen omille näkemyksille.
Strathernin kritiikin laukaisema keskustelu vaikutti osaltaan siihen, että sana ”luonto”
alkoi antropologiassa saada osakseen kiusallista eurosentristä painolastia.
Tutkimuskirjallisuudessa tämä näkyi pian ”ympäristön”, ”maiseman” ja
”biodiversiteetin” kaltaisten vähemmän latautuneiden termien suosimisella (Descola &
Pálsson 1996; Robbins 2003, 13.) Aivan aukottomana Strathernin argumenttia ei
kuitenkaan pidetty. Valerio Valerin (1990) mukaan Strathern asettaa riman liian
korkealle vihjaamalla, ettei luonnon käsitettä voi soveltaa muissa kuin länsimaisissa
yhteiskunnissa sortumatta vääristävän naturalistisen dikotomian toistamiseen. Valeri
näkee ongelman myös siinä, että Strathern vaikuttaa lähestyvän luonnon käsitettä
ainoastaan ihmisestä riippumattomiin lainalaisuuksiin perustuvana kokonaisuutena,
vaikka tällainen näkemys luonnosta syntyi vasta modernilla ajalla (ibid. 266).
Muunlaisia luontoon ja luonnonlakeihin verrattavia ilmiöitä – kuten ympäristön
symbolista jakoa, myyttistä maailmanjärjestystä sekä elollisuuteen liitettyjä määritteitä
– voidaan Valerin mukaan uskottavasti ja hedelmällisesti vertailla länsimaisten
luontokäsitteiden kanssa niin yhtäläisyyksien kuin eroavaisuuksien kannalta. Hänen
ehdotuksensa on, että luonnon ja kulttuurin kahtiajakoon keskittymisen tai siitä
kokonaan luopumisen sijaan molempia tulisi tarkastella metakielenä, jota voi vertailla
paikallisten käsitteistöjen kanssa ilman, että niihin suhtauduttaisiin toistensa
synonyymeinä. (Valeri 1990, 266–272; ks. myös Ellen 2006, 190–205; Russell 2007.)
Luonnon ja kulttuurin ei siis tarvitse tarkoittaa samaa kuin villi ja kesy.
Arkadiasta moniluontoisuuteen
Terroirin tapauksessa on merkillepantavaa, ettei sen perusidea pohjaudu naturalistiseen
näkökulmaan sellaisenaan. Sen sijaan terroirin juurien voi nähdä olevan esimodernin

32

Keski- ja Etelä-Euroopan luonnonmaiseman ihanteessa, joka oli synkkien salomaiden
sijaan hyvin hoidettua maaseutua. Valeri huomauttaa, että latinan sana natura on
käännös kreikkalaiselle fysiksen käsitteelle, joka tarkoitti alkujaan asioita, joissa oli
sisäsyntyinen olemisen, kehityksen ja kasvun prinsiippi nimeltä arkhe. Fysiksen
vastapari oli tehty eli tekhne, jossa arkhe tuli asian ulkopuolelta. (Valeri 1990, 267; ks.
myös Collingwood 1965 [1945], 43–48.) Esimerkiksi kasvilla on sisäsyntyinen arkhe,
mutta kivipatsaalla se on kivipaatta työstävä kuvanveistäjä työkaluineen. Antiikin ajalla
kulttuurin ei kuitenkaan nähty olevan yksistään luontoa transformoivaa tekhnea, vaan
pikemminkin sen palvontaa ja arkhen avustamista: sanan ’kulttuuri’ juuret kun ovat
latinan sanassa colere, joka tarkoitti muun muassa asuttamista, kultivointia,
suojelemista ja palvomista, mutta viittasi myös yhteisön tapaan osallistua luonnon
kiertokulkuun maata hoivaamalla. (Olwig 1993, 313.) Tällä tavoin määriteltyinä luonto
ja kulttuuri eivät juurikaan eronneet toisistaan, sillä kulttuurin ideana oli noudattaa
luonnon syklisiä prosesseja, jotta ihmisyhteisö ja sitä ympäröivä maisema voisivat
puhjeta täyteen kukkaansa. Käytännössä se tarkoitti vuodenaikoja seuraavaa
maanviljelyä ja pastoralismia, johon liittyvää ihannekuva tunnettiin myöhemmin
Arkadiana roomalaisen Vergiliuksen paimenrunojen miljöön pohjalta. Maanviljely oli
luonnollista, jos sitä harjoitettiin fysiksen tahdissa yhteisön voimin: sen vastakohtana oli
kaupunki, jossa ihminen oli hylännyt yhteytensä maahan ja sen ympärille syntyneeseen
yhteisöön. Täten maaseutu ja kaupunki näyttäytyivät kahdenlaisena kulttuurina:
luonnonvoimien ja maan kanssa autoktonisessa harmoniassa elävänä ”luonnollisena
kulttuurina” ja maasta syrjäytyneenä ”luonnottomana kulttuurina”. (Olwig 1993).
Näiden kahden ulkopuolelle jääneisiin viljelykelvottomiin metsiin ja vuoristoihin sen
sijaan suhtauduttiin joko välinpitämättömästi joutomaana tai kyöpeleiden, kontioiden,
kriminaalien ja kannibaalien kansoittamana erämaana. Eliitin silmissä metsät ja vuoret
alkoivat saada positiivisia mielikuvia osakseen vasta 1700-luvun lopulla alkaneen
romanttisen liikkeen myötä. (Worster 1994; Cronon 1996; Trubek 2008, 41.)
Terroirin ajatuksen voi nähdä pohjaavan tällaiseen tiettyä paikkaa asuttavan yhteisön
sykliseen vastavuoroisuuteen maan ja luonnonvoimien kanssa. Mikä mielenkiintoisinta,
maisema ei ”luonnollisessa kulttuurissa” ole pelkkä passiivinen objekti, vaan subjekti
siinä missä ihminenkin. Maalaisidyllin ulkopuolelle jäävät erämaa ja kaupunki
puolestaan muistuttavat toisiaan vastavuoroisen maasuhteen puuttumisella: sekä
erämaassa että kaupungissa pätevät viidakon lait, joiden mukaisesti muilta otetaan
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antamatta mitään takaisin. Maanviljelijäyhteisöissä on ylipäätään tavanomaista luoda
symbolinen jako viljelymaan ja sen ulkopuolisten alueiden – kuten metsien,
autiomaiden ja vuorten – välille. Silti tällaiset kahtiajaot eivät aina muistuta villin ja
kesyn kahtiajakoa kuin pintapuolisesti. Esimerkiksi Mesoamerikassa maissipellon
ulkopuolinen metsä näyttäytyy pikemminkin kyläyhteisöstä poikkeavana,
arvaamattomien piilovoimien hallitsemana yhteiskuntana kuin ihmistä vastaan sotivana
luontona (Taube 2001). Taolaisessa Kiinassa maiseman jakaminen riispeltojen
ympäröimään kaupunkiin ja autiohin vuoriin ei myöskään edusta naturalistista jakoa
kylään ja erämaahan, sillä taolaisuudessa järjestys tarkoittaa elämistä harmoniassa koko
maiseman kanssa: vuoret tarjoavat rauhaa, askeesia, yrttejä sekä qi-virtauksia, joita
ilman ei kaupunkiyhteisö voisi kukoistaa (Descola 2013 [2005], 45–46). Usein
näennäisesti villeihin ympäristöihin pätevät samanlaiset lainalaisuudet kuin kesyihinkin
ympäristöihin, sillä ”villit” riistaeläimet voivatkin olla henkiolentojen karjaa, ja
”erämaa” henkien karjatilaa (Knight 2000; Kohn 2007). Villiys ja kesyys on
suhteellista myös naturalistiseen ontologiaan nojaavissa yhteiskunnissa, sillä se mikä
tavallisen kansalaisen näkökulmasta on villiä luontoa, on yleensä valtion säätelemää
resurssia, kuten riistaa, kalaa ja kansallispuistoja (Russell 2007; Suzuki 2007).
Luonnon ja kulttuurin ajatus ei sitoudu niin tiiviisti ihmisyyteen ja toisenlajisuuteen
kuin naturalistinen ontologia antaa ymmärtää. Descola yhdessä muiden niin kutsuttuun
ontologisen käänteen tutkijoiden kanssa on esittänyt, että yhden ainoan
luonnontieteellisesti selitettävän todellisuuden sijasta maailma koostuukin useista,
keskenään yhtä valideista ontologioista (Descola 2013 [2005]; J. Brown 2019). Yksi
tällainen vaihtoehtoinen ontologia on muun muassa amazonilaisessa ajattelussa yleinen
animismi, joka naturalismista poiketen käsittää oliot kehoiltaan erilaisina mutta
”sieluiltaan” samanlaisina. Eri puolilla Amazoniaa ei-inhimillisillä olioilla tiedetään
olevan samanlaisia tarpeita ja tapoja elää yhteisönä kuin ihmisillä, mutta toteuttavat
niitä toisenlaisten kehojen suomissa puitteissa (Descola 2013 [2005], 129 –143).
Eduardo Viveiros de Castron (1998) mukaan sosiaalinen toiminta näyttäytyy erilaisena
riippuen siitä, millainen olento sitä katselee: ”mikä meille on verta, on jaguaarille
maissiolutta; mikä kuolleiden sieluille on mätänevä ruumis, on meille likoamassa
olevaa maniokkia; minkä me näemme mutaisena lätäkkönä, näkevät tapiirit suurena
seremoniatalona” (Viveiros de Castro 1998, 479). Viveiros de Castro kutsuu tätä
perspektivistiseksi multinaturalismiksi eli moniluontoisuudeksi: sen sijaan että maailma
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käsitettäisiin länsimaisen kulttuurirelativismin tapaan yhdenlaisten kehojen tuottamana
monikulttuurisuutena – jossa materiaalista todellisuutta on vain yksi mutta sen
representaatioita monta –, käsitetään se Amazoniassa yhtenä ainoana immateriaalisena
kulttuurina, jota monimuotoiset ihmis- ja muunlajiset kehot toteuttavat kukin omalla
tavallaan (Viveiros de Castro 1998, 478).
Multinaturalismi kyseenalaistaa kulttuurin lajisidonnaisuuden kahdella tapaa.
Ensinnäkin kulttuuri ei rajoitu ihmiseen, eikä ulkopuolisia yhteisöjä arvoteta pelkän
kehon, vaan minän ja muiden välisen suhteen perusteella. Antropologi Eduardo Kohnin
(2007) mukaan Ecuadorin Ávila-runille valkoiset karjatilalliset ja riistaa hallinnoivat
henkiolennot ovat molemmat runa-yhteisön kanssa tekemisissä olevien ulkopuolisten
yhteisöjen edustajia, joilla on keskenään hyvin samankaltainen valtasuhde runiin
nähden. Toiseksi muunlajisia kehoja edustavien olentojen kanssa voi solmia suhteita
siinä missä ihmistenkin kanssa, sillä ne tunnustetaan sosiaalisiksi subjekteiksi: ne
kokevat maailman samalla tavalla kuin ihmiset, mutta ihmisen perspektiivistä niiden
toiminta näyttäytyy niille lajityypillisenä käyttäytymisenä. Näin ollen kommunikointi
toisenlajisten olentojen kanssa on mahdollista, mutta riskialtista, sillä liiallinen
uppoutuminen toisen kokemusmaailmaan voi johtaa toiseksi muuttumiseen ja
ihmisyyden menettämiseen. (Kohn 2007.)
Kuten kohtaamisissa yleensä, lajienvälisessä kanssakäymisessä piilee sekä uhka että
mahdollisuus oman identiteetin perustavanlaatuiselle muutokselle (Clark 2007; Tsing
2015). Kohnin (2007) mukaan lajienvälisessä interaktio perustuukin sekä toisen
subjektiuden että toisen merkitsevän erilaisuuden tunnustamiseen. Täten ihmislajin
ylittävässä kulttuurissa on pohjimmiltaan kyse erilaisuuden hyväksymisestä, jolla on
ilmeinen vaikutus myös toisen syömiseen ja syömättä jättämiseen.

2.3.

Toisenlajiset ruokana ja ruoan jakajina

Ihmiskulttuuri ei ole koskaan koostunut pelkistä ihmisistä, vaan toisenlajisilla
olennoilla on keskeinen rooli niin ihmisyhteisöjen ylläpitämisessä kuin ihmisyyden
kokemisessa. Huaulujen mukaan koirat tekevät ihmisestä kokonaisen, sillä ihmisyys
tarkoittaa metsästämistä, eikä se ole mahdollista ilman koiraa (Valeri 2000, 189–194).
Samoin nautakarjan ja porojen hoitamisesta eläville yhteisöille eläimet ovat olennainen
osa omaa kulttuuri-identiteettiä. Karjan ja porojen omat puuhat sulautuvat osaksi
ihmisten arkea ja ajatuksia niin perusteellisesti, ettei niiden ajatteleminen pelkkänä
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ravinnon ja resurssien lähteenä vastaa asioiden todellista laitaa. (Ingold 2013.) Toisin
sanoen, yhteisöissä ja yhteiskunnissa, joissa toisenlajiset olennot ovat läheisesti
kietoutuneita sosiaaliseen elämään ja sen ylläpitämiseen, on toisenlajisiin perusteltua
suhtautua subjekteina objektien sijaan. Kuten ihmisten tapauksessa, jotkut eliöt
soveltuvat tietynlaiseen yhteisöelämään toisia paremmin – ja jos antropologia on jotain
osoittanut, niin ainakin yhteisönä elämisen tapojen monimuotoisuuden. Tässä
alaluvussa tarkastelen lajienvälisen yhteiselon teoriaa keskittymällä muunlajisiin
olentoihin subjekteina: merkityksellisinä ”toisina” joita sekä syödään että joiden kanssa
syödään.
Metsästys ja maanviljely lajienvälisenä sosiaalisuutena
Vuonna 1985 julkaistussa tutkimuskatsauksessaan Eugenia Shanklin toteaa
antropologien tarkastelleen eläimiä pääasiassa joko funktionaalisen tai symbolisen
arvon näkökulmasta – karkeasti ilmaistuna joko ”hyvinä syödä” tai ”hyvinä ajatella”.
Varhaisissa eläin- ja kasvidomestikaatiota koskevissa teorioissa kesyyntymistä
käsiteltiin modernin ajan ihanteisiin istuvana syy-seuraussuhteena, jossa ihminen
kesytti luonnon tietoisesti osaksi kulttuuria: Shanklinin mukaan nykyperspektiivistä
tarkasteltuna tällaiset väitteet muistuttavat enemmän syntymyyttejä kuin vakavasti
otettavia tieteellisiä teorioita. (Shanklin 1985.) Sittemmin historiantutkijat, arkeologit ja
antropologit ovat painottaneet toisenlajisten olentojen omaa aktiivista roolia
yhteiselossaan ihmisen kanssa. Sen sijaan, että ihminen olisi kesyttänyt villieläimiä
tietoisesti, kuten moderni ”ihminen vastaan luonto” -narratiivi väittää, eläimet
näyttävätkin hyväksyneen ihmisen lähelleen ja antaneen tälle paikan omissa
laumoissaan. (Russell 2007.) Tim Ingoldin (2000) mukaan suhde toisenlajisiin
olentoihin rakentuu ravinnontarpeen tai symbolisten mallien sijasta vastavuoroiseen
kohtaamiseen ihmisen ja toisen eliön välillä, sillä ihmisten ja muiden lajien väliset
suhteet eivät ole selvästi erotettavissa ihmisten keskinäisen sosiaalisen toiminnan
muodoista. Hän esittää, että ihmisten ja toisenlajisten välisessä kanssakäymisessä ei ole
kyse subjektin ja objektin, tai edes laadultaan erilaisten mielten kohtaamisesta, vaan
kokonaisten ruumiillistuneiden toimijoiden – henkilöiden – välisestä kanssakäymisestä.
(Ingold 2000, 43–51.) Koska ruumiilliset kokonaisuudet ovat erilaisia, ei ihmisten ja
toisenlajisten olentojen välillä voi olla täydellistä ontologista tasa-arvoa:
kanssakäyminen toisenlajisten kanssa tarkoittaa näin ollen erilaisuuden hyväksymistä,
mikä puolestaan tarkoittaa ihmisen ja toisenlajisten välisen kanssakäymisen – kuten
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metsästyksen, keräilyn, kalastuksen ja maanviljelyn – olevan erilaisten olentojen
välisen sosiaalisen kanssakäymisen muotoja (Ingold 2000, 43–51; Govindrajan 2018,
25). Ingold on myöhemmin laajentanut tätä argumenttia ehdottamalla, että lajien väliset
suhteet ylipäätään ovat pohjimmiltaan sosiaalisia suhteita (Ingold 2013). Sosiaalisen
kanssakäymisen yhtenä keskeisenä kriteerinä pidetään merkityksiä välittävää
kommunikointia esimerkiksi kielen muodossa: Kohnia (2007; 2013) lainaten Ingold
esittää, että toisenlajiset eläimet täyttävät tämän kriteerin kommunikoimalla silkan
läsnäolonsa keinoin muille ympäristönsä olennoille sekä reagoimalla toisten olentojen
läsnäolon välittämiin merkkeihin. Näin ilmaistuna sosiaalisuus on pohjimmiltaan toisen
huomioon ottamista: tällaisesta radikaalista näkökulmasta tarkasteltuna pedon ja saaliin
välinen ekologinen, mekaaniselta vaikuttava suhde onkin itse asiassa sosiaalisen
kanssakäymisen muoto. (Ingold 2013.)15
Ajatus siitä, että henkilönä tai subjektina pidetyn olennon surmaaminen ja syöminen
olisi sosiaalista toimintaa voi kuulostaa ristiriitaiselta. On kuitenkin syytä muistaa, että
metsästäjäyhteisöissä eläinten syöminen on vaarallista juurikin niiden tietoisuuden
vuoksi. Valerin mukaan lihaa koskevat syömiskiellot ja -rajoitukset ovat yleisiä, koska
eläimistä on helppo tunnistaa ihmismäistä toimijuutta – täten pelko eläimen tai sen
lajitovereiden mahdollisesta kostosta ei ole kaukaa haettua. Syöminen onkin
ongelmatonta vain, jos ainoastaan ihmisellä tunnustetaan olevan tietoisuus, kuten
länsimaisessa naturalismissa. (Valeri 2000, 162, 204–205.)
Marshall Sahlinsin mukaan amerikkalainen ja brittiläinen keskiluokka on ratkaissut
eläinten syömiseen liittyvän ongelman suhtautumalla lihatuotannossa käytettäviin
eläinlajeihin ensisijaisesti objekteina, joiden koko olemassaolon tarkoitus on tulla
ihmisen syömäksi. Sen sijaan subjektin aseman saaneiden lajien – kuten koiran ja usein
myös hevosen – syöminen on tabu, sillä niiden asema rinnastuu itseä lähellä oleviin
perheenjäseniin ja palvelusväkeen. (Sahlins 1976.) Radikaalia objektin ja subjektin
välistä kahtiajakoa noudattava naturalistinen eläinsuhde sortuukin itse
perustavanlaatuisiin ristiriitaisuuksiin kieltämällä eläimiltä subjektiuden.
Eteläranskalaisissa teurastamoissa kenttätyötä tehnyt Noëlie Vialles huomauttaa, että
15

Tällä vuosituhannella ihmisten ja toisenlajisten välisiin suhteisiin keskittyvää antropologian ja
lähitieteiden tutkimusta käytetty myös nimitystä ”monilajinen etnografia” (multispecies ethnography),
jonka perusideana on käsitellä toisenlajisia olentoja etnografisina subjekteina (Kirksey & Helmreich
2010). Termistä on tullut eräänlainen muotisana toisenlajisia olentoja käsittelevässä antropologisess
tutkimuksessa (ks. Ingold 2013; Kopnina 2017).

37

eläinten teurastaminen oli varsin tavallinen näky kaupunkien keskustoissa ennen kuin
nuorten kansallisvaltioiden omaksuma moderni terveyslainsäädäntö siirsi sen
kaupunkien ulkopuolisiin teurastamoihin (Vialles 1994; ks. myös McCrea 2013). Sen
seurauksena teurastamoista tuli anonyymejä tiloja, joiden symboliseksi
toimintaperiaatteeksi tuli kätkeä katseilta eläimen elämän ja kuoleman välillä
tapahtuvat kiusalliset toimenpiteet. Teoksessaan Animal to Edible Vialles osoittaa,
kuinka teurastamoissa eläimestä riisutaan keinotekoisesti kaikkein vähäisimmätkin
subjektiuteen ja historiaan viittavaat piirteet muuttamalla se symbolisesti lähemmäs
kasvikuntaa: anonyymiksi, verettömäksi, useisiin osiin jaettavaksi objektiksi.
Luonnontieteissä eläinten tarkastelemista tuntevina subjekteina on pidetty
epätieteellisenä inhimillistämisenä eli antropomorfisointina, minkä takia kasvava
tietämys toisenlajisten eläinten käyttäytymisestä, tunne-elämästä ja älyllisestä
toiminnasta on istunut huonosti naturalistiseen kaanoniin (Smuts 2001; Descola 2013
[2005], 179–185): kädellistutkija Frans de Waalin mukaan eläinten inhimillisyyden
kieltäminen, antropodenialismi, onkin nykytiedon valossa osoittautunut tieteellisesti
yhtä ongelmalliseksi näkökulmaksi kuin kritiikitön antropomorfismi (Waal 1999; 2016;
ks. myös Milton 2005). Antropodenialismi on myös jokseenkin uusi ilmiö. Tim Ingold
toteaa nautakarjan statuksen teollisena objektina olevan poikkeuksellista, sillä
nautakarja ja muut yhteisöllisesti tärkeät eläimet on tyypillisesti nähty osana
yhteiskuntaa eikä sen ulkopuolella: esimerkiksi antiikin Rooman ja munaisen Sumerin
kaltaisissa hierarkkisissa valtakunnissa karjan asema oli samanlainen kuin orjilla.
Keskeinen ero nykytilanteen kanssa onkin se, että antiikissa sekä orjat että karja
tunnustettiin alhaisesta asemastaan huolimatta subjekteiksi: molemmilla oli potentiaalia
nousta kapinaan isäntiään vastaan. (Ingold 2000, 61–76.)
Täten subjektius ei välttämättä toimi esteenä surmaamiselle tai alistamiselle. Toisen
syöminen on kuitenkin kyseenalaista syöjän ja syötävän välisen samanarvoisuuden
kannalta. Valerio Valerin mukaan on mahdotonta olla samanaikaisesti sekä ruokaa että
henkilö, sillä toisen syöminen tarkoittaa toisen henkilöyden äärimmäistä kieltämistä: se
on tapahtuma, joka vaatii yhden tuhoamisen ja muuttamisen pelkäksi ruumiiksi, jotta
siitä voisi tulla osa toisen ruumista. Tästä johtuen huaulut syövät ainoastaan sosiaalisen
sfäärinsä, eli kylän, ulkopuolella eläviä eläimiä. (Valeri 2000, 204–205.) Henkilöyden
kieltäminen ei kuitenkaan tarkoita subjektiuden kieltämistä, sillä metsästys on
huauluille sodankäynnin muoto siinä missä yhteenotot naapuriyhteisöjenkin kanssa.
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Useissa metsästäjäyhteiskunnissa suhde metsästäjän ja riistaeläimen välillä muistuttaa
ihmisryhmien välisiä suhteita: eri puolilla Amazoniaa se on avointa lajienvälistä
”saalistavaa” sodankäyntiä, Siperiassa taas riistan seksuaalista viettelemistä. Eräiden
Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen parissa metsästys on eläimen ja ihmisen
keskinäistä lahjanvaihtoa. (Fausto 2007, 498–502.) Kaikkia edellä mainittuja yhdistää
myös se, että ”metsästämiseksi” kutsuttu toiminta on pitkäkestoinen prosessi, jossa
eläimen kaataminen on vain yksi tapahtuma muiden joukossa. Metsästykseen voi
sisältyä esimerkiksi unissa käytyä kommunikointia eläimen tai sitä hallitsevan
piilovoiman kanssa, erinäisten tabujen rikkomisen välttämistä sekä eläimen
uudelleensyntymisen varmistamista, sillä elämän käsite ei metsästäjäyhteiskunnissa ole
aina lineaarinen. (Ingold 2000, 40–60; Fausto 2007; Nadasdy 2007.) Naturalistisesta
näkökulmasta tarkasteltuna eläimen elämä päättyy teurastukseen, jossa se muutetaan
symbolisesti lähemmäs kasvikuntaa, anonyymiksi lihaksi (Vialles 1994). Monissa
metsästäjäyhteiskunnissa näin ei ole: huauluilla eläimet jatkavat elämäänsä vielä
vatsassakin ja voivat aiemmin mainitun lintua ja kalaa sekoittavan syömisen kaltaisissa
tilanteissa käydä syöjänsä kimppuun sisältäpäin (Valeri 2000). Pohjois-Kanadan
kluanejen mukaan eläin antaa itsensä lahjana metsästäjälle, ja metsästäjän on vastattava
tähän huolehtimalla eläimen elon jatkumisesta erinäisten rituaalien kautta (Nadasdy
2007). Kluaneille eläimen surmaamiseen ei liity lainkaan väkivaltaa, sillä se on
ontologisesti – eikä vain metaforisesti – lahjanvaihtoa kahden henkilön välillä: kuten
antropologi Paul Nadasdy sai kuulla, kaadettavan eläimen kärsimyksen ajatteleminen
on vian etsimistä lahjasta, mikä on loukkaavaa lahjanantajaa kohtaan. Näin ilmaistuna
metsästäminen ei ole elämän tuhoamista, vaan elämän ylläpitämistä: se on suhde, jonka
tarkoituksena on pitää huolta kaikkien osapuolten hyvinvoinnista ja elämän
jatkumisesta. (Ingold 2000; Nadasdy 2007.)
Nurit Bird-Davidin ja Tim Ingoldin mukaan metsästäjäkansojen ja riistaeläinten välinen
suhde perustuu luottamukseen eräänlaisen kosmisen jakamistalouden jatkumisesta,
jossa metsä olentoineen huolehtii ihmisen ruokkimisesta kuin äiti lapsestaan, ilman
odotuksia vastalahjasta. Hierarkkisilla viljelijäkansoilla suhde ympäristöön sen sijaan
perustuu vastavuoroisuuteen. (Bird-David 1990; Ingold 2000, 61–76.) Nadasdy kritisoi
tätä näkemystä osoittamalla, että kluane-metsästäjien suhde riistaan on pohjimmiltaan
vastavuoroista: eläimillä on tiukkoja moraalisia odotuksia metsästäjää kohtaan, joiden
laiminlyönti voi saada aikaan huonoa metsästysonnea, sairauksia tai jopa kuolemaa.
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Jakamistalouteen ylipäätään liittyy jonkinlainen vastavuoroisuuden oletus, sillä kuten
Mauss aikoinaan osoitti, lahjaa ei voi olla olemassa ilman vastalahjaa. (Mauss 1999
[1923]; Nadasdy 2007, 28–29.)
Näin ollen onkin kiinnostavaa, miten paljon metsästäjän ja riistan välinen suhde
muistuttaa ihmisen suhdetta maissiin Mesoamerikassa. Milpaan ja maissiin liitetään
usein huolenpidosta ja vastavuoroisuudesta kertovia piirteitä, joiden tulkitsemisessa
naturalistinen jako ihmissubjektiin ja muunlajiseen objektiin ei toimi. Sierra Norten
sapoteekkiyhteisöissä Oaxacassa maissi on voimakastahtoinen ”kasvihenkilö”, joka ei
kasva ilman tarvittavia rituaaleja ja tiukan moraalisen koodin noudattamista: maissi voi
suuttua viljelijälleen ja kieltäytyä kasvamasta mikäli tämä suuntaa pellolle vihaisena,
jättää tortillataikinan pilaantumaan, heittää jyviä hukkaan tai polttaa ne (González
2001, 105–106). Joissakin milpa-viljelyä harjoittavissa yhteisöissä suhde maissiin
muistuttaa Bird-Davidin mallia metsästäjä-keräilijöiden ympäristösuhteesta, sillä
esimerkiksi Guatemalan k’iche’-mayoille milpa on ihmislapsistaan huolehtiva äiti
(Akker 2017). Olga Linares (1976) ja Robert Bye Jr. (1981) muistuttavat, että
alkuperäisamerikkalaisessa maanviljelyssä harjoitettu ympäristönmuokkaus luo
suotuisia olosuhteita varhaisessa sukkessiovaiheessa viihtyville lajeille – kuten
peuroille, kauluspekareille ja queliteille – joita on metsästetty ja keräilty
maissinviljelyn ohessa vuosituhansien ajan. Peltoympäristön merkitys tällaiselle
lajistolle on viljelijöillä itsellään hyvin tiedossa, ja jonkinlaisen myyttisen yhteyden
ilmeneminen riistaeläinten ja maissin välillä on myös yleistä (Bye 1981; Katz 1992;
Braakhuis 2009). Metsästäjien ja viljelijöiden suhteessa toisiin lajeihin ei ehkä olekaan
niin suurta eroa kuin Bird-David ja Ingold antavat ymmärtää, sillä sekä metsästys että
milpa-viljely tähtäävät ihmisen ja toisenlajisen elämän jatkumiseen: tietoisen
riistaeläimen sijaan suhteen toisena osapuolena vain on tietoinen viljelykasvi.16
Täten olisi perusteltua tarkastella milpa-viljelyä metsästyksen kaltaisena rituaalisia,
materiaalisia ja sosiaalisia toimia soljuttavana pitkäkestoisena vuorovaikutuksena
toisenlajisen henkilön kanssa. Metsästys ei ole pelkkää biologisten tarpeiden ajamaa
mekaanista nälän tyydyttämistä, eikä viljely pelkkää laskelmoivaa kasvien
manipulointia, vaan molemmat ovat myös lajienvälisen sosiaalisen kanssakäymisen
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Amerikkojen ulkopuolisia esimerkkejä vastavuoroisuudesta tietoisten viljelykasvien kanssa ovat
esimerkiksi suhde riisiin Japanissa ja Kiinassa (Ohnuki-Tierney 1993; Qu 2019) sekä taaroon PapuaUudessa-Guineassa, josta lisää tuonnempana.
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muotoja. Toisen syöminen ei kuitenkaan tuhoa toisen henkilöyttä, sillä sekä riistan että
viljan elämä jatkuu, vaikka niiden senhetkiset kehot sulautuisivat osaksi toista kehoa –
elämän jatkumisesta huolehtiminen onkin sitten syöjän vastuulla. Tällaisesta
näkökulmasta tarkasteltuna metsästäjän aseet ja ansat muuttuvatkin elämää tuhoavista
välineistä elämää ylläpitäviksi työkaluiksi, maanviljelijän kuokat, aurat ja sirpit
puolestaan muunlajisen maiseman muokkaajista sen kanssa kommunikoimisen
keinoiksi (Ingold 2000, 40–60).
Ruoan jakaminen toisten kesken
Valeri kirjoittaa, että siinä missä syöminen on toisen henkilöyden kieltämistä, on toisen
kanssa syöminen puolestaan henkilöyden tunnustamista. Huaulut eivät syö lainkaan
eläimiä, joita he ruokkivat, sillä ruoan jakaminen ruokinnan kautta kasvattaa ne osaksi
yhteisöä, tehden niistä henkilöitä. Näin ollen esimerkiksi kylässä elävät siat ja toisinaan
lemmikkeinä pidetyt kasuaarit ovat osa huaulujen sosiaalista sfääriä ja siten tabu, mutta
metsässä elävät villit siat ja kasuaarit ovat sallittua syötävää. (Valeri 2000.) Valerin
sanoin ”yhdessä syöminen on kaikkein alkukantaisin yhteiskuntasopimuksen muoto”,
joka toimii voimakkaana keinona niin ihmisen kuin muunlajisen sosiaalisen
subjektiuden määrittämisessä (ibid. 204–205). Ruokaa jakaessaan ihminen jakaa jotain
itsestään: ruoan antropologiassa ja lähitieteissä tätä kutsutaan kommensaalisuudeksi.
Sana kommensaalisuus on juonnettu latinan sanasta commensalis, joka tarkoittaa
pöydän (mensa) jakamista. Teologi William Robertson Smith määritteli 1800-luvun
lopulla kommensaalisuuden muun muassa uhriateriassa tapahtuvaksi yksilön, yhteisön
ja jumalan väliseksi ystävyyden ja vastavuoroisten velvotteiden solmimiseksi.
Robertson Smithin mukaan yhdessä syöminen on universaali tapa luoda solidaarisuutta
ihmisyhteisöissä ja toimii vähintäänkin ystävyyden osoituksena. (Robertson Smith
1957 [1889] ref. Chee-Beng 2015, 35; Eräsaari & Uusihakala 2016, 10.) Myös Marcel
Mauss (1999 [1923]) käsittelee kommensaalisuutta keskeisenä tekijänä vastavuoroisten
suhteiden luomisessa, sillä hänen mukaansa ruoan luonto on tulla jaetuksi. Nykyään
kommensaalisuus on keskeinen tutkimuskohde sosiaalitieteellisessä
ruokatutkimuksessa, sillä yhdessä syöminen ilmaisee ja jopa määrittelee ruokailijoiden
keskinäisiä suhteita toisiinsa: se voi olla yhtäaikaisesti sekä sisällyttävää että
poissulkevaa, sillä se luo yhteisöllisyyttä ruokailijoiden välille, mutta jättää muita sen
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ulkopuolelle.17 Lisäksi kommensaalisuus vahvistaa olemassa olevaa sosiaalisia
hierarkioita esimerkiksi istumajärjestyksen ja pöytäjaottelun kaltaisin keinoin. (Fischler
2011, 533; Eräsaari & Uusihakala 2016, 10–11.)
Ruoan jakamisella on myös perustavanlaatuinen vaikutus perhe- ja
sukulaisuussuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, sillä ateriat jaetaan tyypillisesti
vain kaikkein läheisimpien ihmisten kanssa (Lupton 1996, 37–39). Papua-UudenGuinean bainingien mukaan ruoalla on transformoiva vaikutus, joka saattaa lapsen
ruokaa kuluttavasta ”luonnosta” ruokaa tuottavaan ”kulttuuriin”. Bainingeille ”täysi
ihminen” onkin puutarhaansa hoitava ruoantuottaja. Adoptiolapsilla on bainingien
keskuudessa erityinen asema biologisiin lapsiin nähden, sillä edelliset on saatettu
yhteisöön kokonaan ruokkimisen kautta ilman häpeällistä seksuaalista kanssakäymistä.
(Fajans 1997, 62–63, 71–72; 1998.) Urbaanissa Guatemalassa se, että tietyt yhdessä
jaetut ateriat sisältävät lihaa, on erityisen tärkeää, sillä usein toistuva lihan jakaminen
tekee niin vanhemmista, lapsista kuin perheen elämään osallistuvista antropologeista
sukulaisia keskenään – eli samaa lihaa ja verta. Guatemalassa liha, carne, on ennemmin
sosiaalisesti neuvoteltu kuin biologisesti annettu käsite, eikä lihan eläinperäisyydellä
ole merkitystä. Esimerkiksi soijaliha on aivan yhtä carne kuin naudanliha, kunhan se
tuo perheen ja suvun yhteen samalle aterialle. (Yates-Doerr 2015.) Uuden-Irlannin
provinssissa Papua-Uudessa-Guineassa ihmisen syömällä ruoalla on keskeinen
merkitys paikallisessa ”rodun” määrittelyssä. Uusi-irlantilaisten mukaan kiinalaiset ja
länsimaalaiset ovat lähtökohtaisesti ”valkoisia” ja paikalliset kyläläiset ”mustia”, mutta
ihmisen taustan ollessa epäselvä ”rotu” määritellään hänen syömänsä ruoan perusteella:
näin ollen ihminen voi vaihtaa ”rotuaan” vaihtamalla ruokavaliotaan. Bainingien tavoin
ruoan tuottaminen on uusi-irlantilaisille todellisen ihmisyyden mitta, sillä keskeisin ero
valkoisten ja mustien välillä on, että mustat syövät ja jakavat itse tuottamaansa ravintoa
valkoisten ulkoistaessa ruoantuotannon muille. (Jackson 1998.)
Eurooppalaisvalloituksen aikaisessa Meksikossa ruoan transformoiva vaikutus huoletti
niin kolonisoijaa kuin kolonisoitua: samalla kun espanjalaiset pelkäsivät maissin ja
muun ”intiaaniruoan” syömisen tekevän heistäkin ”intiaaneja”, alkuperäisväestö arveli
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Joskus kommensaaliset suhteet ovat kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys: Amzoniassa yleisen
käsityksen mukaan ihminen kuolee pysyvästi vain, jos hänen sielunsa ottaa vainajilta vastaan ruokaa ja
juomaa kuolleiden maailmaan päätyessään (Fausto 2007, 503).
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espanjalaisten yrittävän muuttaa heidät nautakarjaksi syöttämällä heille naudanlihaa
(Pilcher 2012, 28–29; García Garagarza 2013).
Voikin todeta, että kommensaalisuuteen liittyvät merkitykset horjuttavat jakoa luonnon
ja kulttuurin välillä. ”Rodun” ja sukulaisuuden kaltaiset ilmiöt, joihin on historiallisesti
suhtauduttu fyysisinä ja annettuina, ovatkin usein ruokaa jakamalla rakennettuja.
Ihminen on mitä syö, mutta myös kenen kanssa hän syö – ja kuten huaulujen esimerkit
osoittavat, sama koskee myös toisenlajisia olentoja. Valeri huomauttaa, ettei huaulujen
luoma kommensaalinen side kotieläintensä kanssa käytännössä eroa esimerkiksi
vanhemman ja lapsen välisestä hoivasta, josta myös käytetään samaa, ”kasvattamista”
tarkoittavaa nimitystä (Valeri 2000, 204; ks. myös Fajans 1997; Tammisto 2016).
Kiinnostavasti se tukee näkemystä, ettei eläindomestikaatiossa ole kyse yhtenäisestä
jatkumosta villin ja kesyn välillä tai edes symbioosin kaltaisesta ilmiöstä, vaan
laadullisesta muutoksesta eläimen ja ihmisen välisessä sosiaalisessa suhteessa (Russell
2007). Huauluille ”kesyys” tarkoittaa tavallisesti sosiaalisten suhteiden ulkopuolella
olevan eläinyksilön kasvattamista osaksi laajempaa perhepiiriä: näin ollen kyse on
lajirajat ylittävän sukulaisuussuhteen muodostamisesta kommensaalisesti.
Siinä missä Ingold (2000, 61–76) näkee domestikaatiossa muutoksen metsästäjäkeräilijöiden luottamukseen perustuvasta eläinsuhteesta pastoraaliyhteiskuntien
hierarkkiseksi valtasuhteeksi, ovat viimeaikaiset tutkimukset eläinarkeologian ja antropologian saralla suosineet domestikaation käsittelyä Valerin esimerkkiä
muistuttavana yhteiskuntasopimuksena tai sukulaisuuden muotona (Russell 2007;
Armstrong Oma 2010). Ingoldin näkemystä onkin kritisoitu liian yksinkertaistavaksi,
sillä se esittää eläimet yhtenäisenä kategoriana eikä erilaisina yksilöinä ja lajeina, joista
toiset soveltuvat toisia paremmin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Essessään From Trust
to Domination (2000, 61–76) Ingold myös redusoi eläinten kanssa läheisessä
tekemisissä elävien paimentolais- ja viljelijäyhteisöjen eläinsuhteen yksinkertaiseksi
valtasuhteeksi, vaikka etnografinen ja arkeologinen aineisto osoittaa muuta. (Knight
2005; Armstrong Oma 2010.) Ihmisten ja kotieläinten yhdessä jakamista
pronssikautisen Skandinavian pitkätaloista kirjoittava arkeologi Kristin Armstrong
Oma (2010) näkee domestikaation Ingoldista poiketen luottamuksellisena
yhteiskuntasopimuksena: se ei ole tasa-arvoinen, muttei myöskään eläinten
alistamiseen perustuva, sillä eläimet odottavat ihmiseltä turvaa ja hoivaa suostuakseen
antamaan esimerkiksi maitoa. Armstrong Oma muistuttaa, että kotieläimet ja niitä
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pitävät ihmiset nauttivat toistensa läsnäolosta, ja että viljelijäyhteisöissä keskitytään
eläimen kanssa elämiseen eikä sille koittavan kuoleman pohtimiseen: vaikka ruoaksi
päätyminen olisikin syy eläimen läsnäoloon, ei se tarkoita, etteikö sille voisi suoda
hyvää elämää tai ettei siihen voisi kiintyä (ibid. 181). Intian Himalajan kontekstista
kirjoittava antropologi Radhika Govindrajan (2018) puolestaan osoittaa, kuinka
vuohien ja niistä huolehtivien naisten välille syntyy läheinen ja rakastava
kiintymyssuhde, jossa molemmat osapuolet ovat läsnä yksilöinä: vuohille naiset ovat
kuin emoja, ja naisille vuohet kuin lapsia, joiden luonteenpiirteet ja mieliteot tunnetaan
ja joita myös jäädään kaipaamaan niiden kuollessa. (ibid. 31–61.)
Huolenpitoa ja kiintymystä voi olla myös ihmisen ja kasvin välillä. Esimerkiksi
Melanesiasta on runsaasti etnografista aineistoa ihmisen ja puutarhakasvien välisestä
hoivasuhteesta, jolla on paljon yhteistä niin kotieläinten kuin lasten hoitamisen kanssa.
Jane Fajansin edellä mainitut huomiot bainingien adoptiokäytännöistä heijastuvat
puutarhaan, jossa taimista kasvatettuja kasveja arvostetaan siemenistä kasvatettuja
enemmän, sillä jälkimmäiset tuovat mieleen biologisiin lapsiin liittyvän häpeän.
Kookosta bainingit puolestaan pitävät ”adoptioisänään”, mikä puolestaan tarkoittaa
kookosplantaaseilla siirtotyöläisinä toimivien bainingien olevan adoptiolapsen
asemassa sekä kookokselle että plantaasin omistajille. (Fajans 1997, 69, 81.)
Bainingeilla sekä heidän lähellään asuvilla mengeneillä on myös erityinen suhde
taaroon, jonka viljely on lapsen kasvatusta muistuttavaa aktiivista vuorovaikutusta
istuttajan ja istutettavan välillä. Tuomas Tammiston mukaan mengen-naiset sanovat
taaron tuntevan hoitajan käden heidän leikatessa sen kuivuvia lehtiä, mikä saa kasvin
kasvamaan paremmin. Mengeneillä viljelykasvin ja viljelijän välille kehittyy läheinen
suhde, joka kulkee läpi viljelijän elämän: tietyt taarolajikkeet ovat enemmän tai
vähemmän sidottuja klaaneihin, sukupuoleen sekä yksilöihin, ja viljelijän kuoltua
samasta kannasta olevat kasvit siirtyvät eteenpäin sukulaisille ja jälkeläisille.
(Tammisto 2016, 84–88.) Mesoamerikassa puolestaan maissin ja ihmisen välinen
sukulaisuus näkyy aiemmin mainitun äidillisen milpan lisäksi esimerkiksi k’iche’mayojen Popol Vuh -eepoksessa, jossa jumalat muovaavat ensimmäiset ihmiset
maissitaikinasta, sekä asteekkien tavassa kutsua maissia nimellä tonacatl, ”lihamme”.
Ihminen on siis pohjimmiltaan maissia Mesoamerikassa. (Ortíz de Montellano 1993,
100; Mann 2011 [2005], 232–236; Yates-Doerr 2015.)
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Täten ruoka, hoiva ja sukulaisuus kulkevat käsi kädessä, oli kyseessä sitten inhimillinen
tai monilajinen sosiaalinen kokoonpano. On mielestäni osuvaa, että posthumanistisessa
filosofiassa vaikutusvaltaisen tieteenfilosofi Donna Harawayn (2003; 2008) kehittämä
lajienvälistä sukulaisuutta kuvaava termi ”kumppanuuslaji” viittaa itsessään ruoan
jakamiseen: kumppani tarkoittaa kirjaimellisesti henkilöä, jonka kanssa leipä jaetaan,
sillä se on johdettu latinan sanoista cum panis, ”leivän kanssa”. Harawayn mukaan
kumppanuuslajeissa ilmenee lajienvälisen historian, kohtaamisen ja kanssaelämisen
aikaansaama ehtoollisen doktriini, eli jaetun leivän ja viinin muuttuminen aterian
osapuolet yhdistäväksi lihaksi ja vereksi: esimerkiksi ihminen ja koira jakavat tuhansia
vuosia kestäneen yhteisen kehityshistorian ja koiranomistajien tapauksessa myös
samoja, kyseisen historian muokkaamia mikrobeja lemmikkiensä kanssa. (Haraway
2003; Haraway 2008.) Kumppanuuslaji ei kuitenkaan tarkoita vain lemmikkejä ja
kotieläimiä, vaan käytännössä mitä tahansa oliota, jonka kanssa on olemassa
jonkinlainen molempiin osapuoliin vaikuttava suhde (Haraway 2008, 16–19):
esimerkiksi antropologi Anna Tsing on käsitellyt ihmis- ja eliöyhteisöjen historiaa alati
muokkaavaa ja ihmiseltä uusia elinympäristöjä saavaa sienikuntaa kumppanuuslajina
(Tsing 2012; 2015). Haraway haastaa perinteisen biologisen näkemyksen lajeista saman
perimän jakavina ja sitä eteenpäin jälkeläisilleen siirtävinä fyysisesti rajattavina
kokonaisuuksina, sillä lajeja ei ole olemassa ennen niiden luomia suhteita, jotka ajan
myötä muokkaavat niistä sellaisia kuin ne ovat (Haraway 2003; 2008). Ilmeisimpiä
esimerkkejä ovat koti- ja lemmikkieläimet sekä niiden kanssa elävät ihmiset, joiden
yhteiselo on muokannut molempien osapuolten käyttäytymistä, mikrobiflooraa ja
fyysisiä piirteitä vain muutaman vuosisadan tai -tuhannen aikana (H. Leach 2003).
Vastaavaa tapahtuu myös ihmisestä erillään muun muassa symbioosin kautta, kuten
lajin Euprymna scolopes pikkuseepian tapauksessa, joka ei pysty aikaansaamaan
lajityypillistä bioluminenssiaan ilman kohtaamista erään bioluminoivan bakteerilajin
kanssa tietyssä elämänvaiheessa (Tsing 2015, 212–213). Perintötekijätkin voivat siirtyä
ympäristöstä tai lajista toiseen horisontaalisesti, minkä on huomattu olevan tyypillistä
esimerkiksi bakteereille (Haraway 2008, 17–18). Niinpä Haraway ehdottaa, että lajit
itsessään ovat lukuisten kohtaamisten, tarinoiden ja yhteiselon kautta rakennettuja
suhteita. Kommensaalisen sukulaisuuden tavoin kumppanuuslajit horjuttavat luonnon ja
kulttuurin kahtiajakoa tekemällä ruumiiltaan erillisistä ja erilaisista subjekteista samaa
sosiaalista substanssia.
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Kumppanuuslajit osoittavat, että lajienvälisen yhteiselo perustuu erilaisuuden
kunnioittamiseen, eli ”merkityksellisen toiseuden” tunnistamiseen (Haraway 2003).
Haraway ehdottaa erilaisuuden kunnioittamista myös eettiseksi ohjenuoraksi toisten
olentojen syömisessä, käyttäen pohjanaan filosofi Jacques Derridan (1991) ajatusta
”hyvin syömisestä”. (Haraway 2008, 285–301.) Toisin kuin Valeri, Derrida ei vedä
rajaa toisen syömisen ja toisen kanssa syömisen välille, vaan pitää molempia
esimerkkinä toiselle kuuluvan substanssin – niin materiaalisen, semioottisen kuin
sosiaalisen – muuttumisesta osaksi itseä. 18 Derridalle syöminen tarkoittaa ruokailun
lisäksi muun muassa toiselta tulevien ajatusten, tapojen ja sanojen omaksumista, jota
voi harjoittaa esimerkiksi väkivaltaisena assimilaationa tai kaikkia osapuolia
kunnioittavana epäitsekkäänä jakamisena, eli ”hyvin syömisenä”. Koska syöminen on
välttämätöntä minän olemassaololle, eikä sitä koskaan harjoiteta täysin ilman muita, on
eettisesti kestävän ruokailun tähdättävä hyvin syömiseen, jotta niin ”minä” kuin ”muut”
voivat jatkaa olemassaoloaan toisiaan ravitsemalla. (Derrida 1991, 114; Oliver 2014.)
Haraway soveltaa Derridan ajatusta argumentoimalla, että koska syöminen tarkoittaa
väistämättä jonkun tai jonkin toisen – eläimen, kasvin, mikrobin, pelloksi muutetun
metsän – tappamista, tulisi ”hyvin syömisen” tarkoittaa myös ”hyvin tappamista”: eli
syömistä siten, että elämän jatkuminen mahdollistuisi kokonaisvaltaisesti vähällä
kärsimyksellä ja kuolemalla. Syötävien eliöiden taksonomialla ei ole merkitystä, sillä
lajeja ei ole olemassa ilman niitä luovia suhteita: Harawayn mukaan niin eläin kuin
kasvi voidaan tappaa hyvin, jos se luo mahdollisuuksia elämän ylläpitämiselle eliö- ja
ihmisyhteisöjä riuduttamatta. (Haraway 2008, 295–300.) Sekä Derrida että Haraway
kuitenkin myöntävät, ettei väittely siitä, mikä (tai kuka) on eettisesti kestävää syötävää,
ole koskaan valmis – niinpä ajatusten ruokkimista tulee jatkaa keskustelua tappamatta.
(Derrida 1991; Haraway 2008, 295.)

2.4.

Yhteenveto ja teoreettinen asemoituminen

Luvun alussa kerroin lyhyesti ruoan antropologian tutkimushistoriasta sekä esittelin
Valerio Valerin (2000) tulkinnan saasteesta kehollisen subjektin tai sitä vastaavan
kokonaisuuden kanssa yhteensopimattomina ja siten sen yhtenäisyyttä horjuttavina
asioina, kuten materiana, symboleina, tekoina ja toisina subjekteina. Valerin
argumenttia soveltaen esitin, että puhtautta voi lähestyä sen vastakohtana – eli ruumiin,
18

Derrida tosin kutsuu syömiseksi sitä, mistä Valeri (2000) käyttää nimitystä consuming, ’kuluttaminen’.

46

identiteetin, yhteisön ja kosmoksen kanssa yhteensopivina ja niitä ylläpitävinä asioina.
Tämän jälkeen esittelin terroirin käsitteen teoriana ihmisen ja maan välisestä suhteesta,
jossa fyysisen ympäristön ominaisuudet, kuten puhtaudet ja epäpuhtaudet, siirtyvät
siellä kasvavaan ruokaan. Esitin, ettei terroir täysin istu naturalistiseen näkemykseen
inhimillisen kulttuurin ja ei-inhimillisen luonnon välisestä kahtiajaosta, sillä terroirin
taustalla vaikuttavat ideat viittaavat pikemminkin maisemaan aktiivisena toimijana
ihmisen kanssa kuin passiivisena ihmistoiminnan kohteena. Jatkoin tarkastelemalla
ontologisen käänteen antropologien esittämiä vaihtoehtoisia tulkintoja luonnon ja
kulttuurin kahtiajaosta, jossa aikaisemmin luonnon olioiksi määritellyt olennot ovat
kykeneväisiä sosiaalisen kulttuurin muodostamiseen siinä missä ihmisetkin. Lopuksi
tarkastelin syömisen ilmenemistä ihmisen ja toisenlajisten välisessä
vuorovaikutuksessa. Osoitin, että metsästyksen, maanviljelyn ja karjanhoidon kaltaiet
toimet voivat ilmetä lajienvälisenä sosiaalisena kanssakäymisenä, kuten lahjanvaihtona,
hoivana ja kommensaalisuutena – tällaisten ”samaa leipää jakavien” lajienvälisten
suhteiden osapuolia kutsutaan kumppanuuslajeiksi. Kaiken tämän pohjalta nostan esiin
seuraavat kolme huomiota:
• Puhtauden ja saasteen keskiössä toimii kehollinen subjekti: kehollisen
subjektin integriteettiä uhkaavat tai edesauttavat asiat, tekijät ja ilmiöt
heijastuvat laajempien kokonaisuuksien integriteettiä koskeviin kysymyksiin.
• Luonto ei rajoitu toisenlajisiin, eikä kulttuuri ihmisiin: koska ihmisten ja
toisenlajisten välinen vuorovaikutus ei poikkea perustavanlaatuisesti ihmisten
keskinäisistä suhteista, ovat molemmat kykeneviä muodostamaan niin monokuin monilajisia sosiaalisia kokonaisuuksia tai jäämään niiden ulkopuolelle.
• Ruoalla on transformoiva, ruokailijan olemusta perustavanlaatuisesti
muokkaava vaikutus. Ruoalla kehollisen subjektin on mahdollista rakentaa
ontologinen side maisemaan, josta se on kasvanut (terroir), mutta myös muihin
subjekteihin, joiden kanssa ruokaa jaetaan (kommensaalisuus).

Palaan näihin huomioihin luvussa 5. Sitä ennen meidän on kuitenkin syytä siirtyä
takaisin Teotitlániin.
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3. Tutkimusmenetelmät ja -etiikka
3.1.

Aineiston kuvaus

Tutkimusta varten suoritin noin neljä kuukautta kestävän etnografisen kenttätyön
Teotitlán del Vallen yhteisössä Oaxacan osavaltiossa kaupunginhallituksen antamalla
tutkimusluvalla. Kenttätyö tehtiin kahdessa osassa: ensin toukokuun lopusta elokuun
alkuun ja seuraavaksi lokakuun lopusta marraskuun loppuun. Valtaosan ajasta asuin
teotitlánilaisessa majatalossa, keskikesällä väliaikaisesti vuokra-asunnossa ja lopun
ajasta puolestaan Méxicosta Teotitlániin muuttaneen ystäväni ja hänen perheensä luona.
Aineistoni on etnografista, ja koostuu pääasiassa kenttämuistiinpanoista ja
haastatteluista. Leijonanosa aineistosta on kerätty osallistuvan havainnoinnin kautta,
mikä käytännössä tarkoittaa lukuisia epävirallisia keskusteluja, satunnaisia kohtaamisia
kaduilla ja campolla, sekä osallistumista paikalliseen arkeen ja juhlaan. Erityisesti
peltotöihin osallistuin aina kun mahdollista, vaikka oma kömpelö työpanokseni jäikin
väistämättä mitättömäksi mahdollista viihdearvoa lukuun ottamatta. Kesän ja syksyn
edetessä peltotyöt tarkoittivat myös sienestystä, aidanrakennusta, quelitejen keräilyä ja
lopulta heinäsirkastusta ynnä muita vaikeammin luokiteltavia toimia. Osallistuin myös
erilaisiin juhliin yksityisistä syntymäpäivistä julkisiin pyhimysfestivaaleihin, mukaan
lukien marraskuun kuolleidenpäivien juhlintaan. Maininnan arvoista on myös
kenttätyön osuminen Meksikon yleisvaalien aikaan, jonka myötä pääsin seuraamaan eri
puolueiden – mukaan lukien presidentinvaalit voittaneen Andrés Manuel López
Obradorin – kampanjointia Teotitlánissa ja Oaxaca Cityssä. Silloin kun en keksinyt
muuta tekemistä, tai kun halusin rentoutua, kuljeskelin ympäri Teotitlánin tekojärveä ja
campoa hyönteisiä ja muita pikkueläimiä etsiskellen. Osa näiden kävelyretkien aikana
otetuista valokuvista päätyi suoraan aineistoon tutkimusosallistujien tunnistaessa
valokuvaamiani lajeja ja kertoessa niihin liittyviä muistoja ja havaintoja.
Kulttuurishokin painaessa päälle tutstuin myös Teotitlánissa pysyvästi asuviin
ulkomaalaisiin, joiden jakamista kokemuksista yhteisöelämään sopeutumisessa oli apua
minullekin. Osallistuvan havainnoinnin tuloksena syntyi kolme pientä muistikirjallista
kenttähavaintoja, joiden pohjalta laadin noin 200-sivuisen kenttäpäiväkirjan.
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Nauhoitettuja haastatteluja tein Teotitlánissa yhteensä kahdeksan, joiden pituus
vaihtelee 20 minuutista 75 minuuttiin: tutkimuksessa käytettyä nauhoitettua
haastatteluaineistoa on kaiken kaikkiaan noin 270 minuuttia. Lisäksi suoritin kaksi
haastattelua pelkällä muistikirjalla – toista ei haastateltava halunnut minun
nauhoittavan, ja toisessa olin epähuomiossa unohtanut ottaa nauhurin mukaani. Ennen
jokaista haastattelua varmistin haastateltavan suostumuksen haastattelun
nauhoittamiseen ja ilmoitin suojaavani hänen identiteettinsä valmiissa työssä olemalla
paljastamatta hänen nimeään, asuinaluettaan tai muita tunnistettavia henkilökohtaisia
tietoja. Varmistin myös jokaiselta haastateltavalta suostumuksen peitenimen
käyttämiseen valmiissa työssä siltä varalta, että hän haluaisi oman nimensä
mainittavan: yksikään haastateltava ei sitä toivonut. Haastattelut olivat
puolistrukturoituja ja keskustelunomaisia, käsitellen pääasiassa maanviljelyä,
heinäsirkkoja, eläimiin liittyvää merkitysmaailmaa, elollisten luokittelua ja nimistöä,
eläinten ja kasvien lääkinnällisiä ominaisuuksia sekä ympäristön jaottelua erilaisiin
alueisiin. Kaksi haastattelua oli selkeämmin tiettyyn teemaan keskittyviä: yksi oli
keski-ikäisen naisen ja hänen aikuisen tyttärensä kanssa tehty haastattelu, joka käsitteli
vuoristometsään liittyviä eläimiä ja piilovoimia. Toinen on tehty iäkkään miehen
kanssa ja keskittyy käärmeisiin. Kaikki haastattelut suoritettiin espanjaksi, mutta osa
iäkkäämpien ihmisten kanssa tehdyistä haastatteluista on osittain Teotitlánsapoteekiksi: näissä tapauksissa haastateltavien perheenjäsenet tarjosivat avuliaasti
tulkkausapua. Nauhoitetuista haastatteluista kolme on tehty useamman haastateltavan
kanssa. Joidenkin haastattelujen välissä on myös jouduttu pitämään pieniä taukoja
arkiaskareiden, vierailemaan tulleiden ystävien tai muiden jokapäiväiseen elämään
kuuluvien muuttujien niin vaatiessa. Yhteensä haastatteluihin osallistuneita henkilöitä
on 12, joista miehiä ja naisia on molempia kuusi, kaikki täysi-ikäisiä. Henkilöt, joita
olen lainannut tekstissä suoraan, on merkitty yksittäisestä kirjaimesta (esim. K) tai
kirjain-numeroyhdistelmästä (esim. C1) koostuvalla pseudonyymillä, joilla ei ole
yhteyttä haastateltavien oikeiden nimien kanssa.
Muuta aineistoa ovat valokuvat, joista muutaman olen liittänyt mukaan tutkielmaan.
Lisäksi kuvasin noin viisi minuuttia videomateriaalia peltotöistä, heinäsirkkojen
keräämisestä sekä heinäsirkkojen kypsentämisestä. Eräs teotitlánilainen parantaja eli
curandera kieltäytyi haastattelusta, mutta tarjoutui ystävällisesti kirjoittamaan minulle
listan tärkeimmistä lääkekasveista ja -eläimistä, jonka olen ottanut mukaan analyysiin.
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Käytän aineistona myös erästä oaxacalaisia chapuliineja käsittelevää sosiaalisen median
keskustelua, jota käytiin Facebookin Oaxaca Preguntón -keskusteluryhmässä kesällä
2018.
Teotitlánin lisäksi vierailin muuallakin Oaxacan keskuslaaksoissa, kuten Oaxaca
Cityssä, Tlalixtac de Cabrerassa, Tlacolula de Matamorosissa sekä Ocotlánin alueella,
joista kerättyjä aineiston murusia olen ottanut mukaan tekstiin. Myös vierailuni México
Cityssä järjestettyyn Festín de insectos comestíblesis -hyönteisruokafestivaaliin on
syytä mainita. Käytän muualla kerättyä aineistoa lähinnä vertailumielessä osoittamaan,
että heinäsirkkoihin ja muihin hyönteisiin liittyvät merkitykset voivat vaihdella
suurestikin Oaxacassa ja koko Meksikossa. Olen tekstissä erikseen maininnut, milloin
viittaan muualla kuin Teotitlánissa kerättyyn aineistoon.
Kenttätyön kulku ja aineiston kattavuus
Syy, miksi päädyin suorittamaan kenttätyöni kahdessa osassa, johtuu virhearviosta
chapuliinien esiintymisajan suhteen: käyttämässäni lähdekirjallisuudessa
heinäsirkkakauden mainittiin alkavan nimittäin toukokuussa sateiden saapuessa
(Cerritos & Cano-Santana 2008; Cohen et al. 2009; Cerritos Flores et al. 2015).
Oaxacaan saavuttuani kävi ilmi, etteivät asiat ihan olleet näin: sain tietää, että
varsinainen pyyntikausi ajoittuu vasta loka-marraskuulle. Vasta silloin ymmärsin, että
lukemassani englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käsitelty kaupallinen
heinäsirkastus yksilajisilta maissi- ja sinimailaspelloilta noudattaa erilaista vuosirytmiä
kuin milpa-viljelyyn sidottu omavaraispyynti: kuten luvussa 4.3 käy ilmi, kaupallinen
heinäsirkastus alkaa pian chapuliinien kuoriutumisen jälkeen, kun taas milpalla se on
tiiviimmin sidoksissa syksyn sadonkorjuuaikaan. Lisäksi sadekausi alkaa harvoin enää
toukokuussa, vaan sen alku on siirtynyt lähemmäksi juhannusta. Nyt jälkeenpäin
tarkasteltuna tämä oli tietysti huolimattomuutta omalta osaltani, ja tiedän mitä
espanjankielisiä tutkimuksia minun olisi kannattanut etsiä käsiini jo
suunnitteluvaiheessa (esim. Ramos-Elorduy & Pino Moreno 2004). Herääminen sihen,
että olinkin liikkeellä aivan liian varhain jo ennen kuin kenttätyöni oli ehtinyt alkaakaan
tuntui turhauttavalta, ja hetken aikaa harkitsin kenttäni siirtämistä Pueblaan kaupallisten
heinäsirkanpyytäjien pariin. Oaxaca Cityn heinäsirkkakauppiailta saatuja vinkkejä
seuraamalla lähdin kuitenkin etsimään yhteisöjä, joissa chapuliinien pyynti aloitettaisiin
jo kesäkuukausina. Kierreltyäni keskuslaaksojen aluetta joitakin viikkoja päädyin
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lopulta Teotitlániin, jonka ympäristö ystävällisine, milpasta ja heinäsirkoista mielellään
puhuvine ihmisineen sai minut jäämään Oaxacaan. Niinpä fokukseni siirtyi
maanviljelyyn sekä paikalliseen tietoon heinäsirkoista ja muista ”pikkueläimistä”,
minkä pohjalta esittelin tutkimussuunnitelmani kaupunginhallitukselle. Loppupeleissä
tutkimusajankohta olikin onni onnettomuudessa, sillä kuukausia jatkunut
heinäsirkattomuus sai minut väkisinkin kiinnittämään tarkempaa huomiota milpapeltojen hoitamiseen ja niiden ylläpitämän elämän monimuotoisuuteen. Jouduin
suuntaamaan Suomeen elokuussa, mutta olin jo tutkimuslupaa hakiessani kertonut, että
tulisin mahdollisesti jatkamaan tutkimuksia heinäsirkkakauden alkaessa. Lokakuun
lopulla koitti mahdollisuus palata takaisin Teotitlániin puoleksitoista kuukaudeksi,
jolloin pääsin havainnoimaan heinäsirkkojen pyydystämistä omin silmin.
Tutkimusaineiston kattavuuden kannalta on syytä nostaa esille viisi mahdollista
puutetta. Näistä ensimmäinen liittyy tutkielman sijoittumiseen keskelle huolia suurista
muutoksista Teotitlánissa. Kuten kentän kuvauksessa mainitsin, maanviljelijät ovat
Teotitlánissa nykyään vähemmistöä, ja iäkkäämmät tutkimusosallistujat arvelevat
campon autioitumisen jatkuvan, koska ”ihmiset ovat laiskistuneet”. Voi olla, että
campesinon eli pienviljelijän identiteetin korostaminen ja campoon liittyvä nostalgia
korostuvat aineistossani juurikin näitä muutoksia kohtaan tunnetun huolen vuoksi. En
kuitenkaan usko sen vääristäneen aineistoani, sillä maanviljelyä ja ruoan
puhtauskäsityksiä koskevat haastattelut ja kenttähavainnot ovat joitakin yksityiskohtia
lukuun ottamatta konsistentteja sekä keskenään että muissa campesinoyhteisöissä
tehtyjen havaintojen kanssa (Katz 1992; González 2001). Arvostus teotitlánilaista
milpaa kohtaan on ilmeisen korkeaa myös niiden tutkimusosallistujien parissa, jotka
eivät enää maata viljele: vaikka vain kolme haastattelemastani kuudesta miehestä on
edelleen aktiivisia milpa-viljelijöitä, ovat kaikki haastateltavistani sukupuoleen
katsomatta tehneet peltotöitä elämänsä aikana.
Toinen huomionarvoinen puute on kenttätyön kesto. Etnografisessa kenttätyössa
painotetaan tutkijan pitkäkestoisen läsnäolon merkitystä syvällisen ymmärryksen
saamiseksi tutkimastaan yhteisöstä. Ainestonkeruun kannalta pelkkä oleskelu ei
tietenkään riitä, vaan tutkijan on itse aktiivisesti osallistuttava yhteisön elämään
häivyttääkseen ulkopuolisuuden auraansa ja oppiakseen tunnistamaan erinäisiä
kätkettyjä kulttuurisia rakenteita yhteisön sisällä. Sain huomata, että tutkimusfokuksen
suunta ja kerätyn aineiston sisältö on yllättävän riippuvaista erinäisistä arkisista
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kohtaamisista, tapahtumista ja sattumuksista, joille tutkija altistuu sitä enemmän mitä
pidempään hän aikaa kentällä viettää. Kenttätyöni kestossa piilee kuitenkin ongelma
maanviljelyä koskevan aineiston kannalta. Kuten tutkielmassa käy ilmi, peltotyöt eivät
rajoitu kylvön ja sadonkorjuun kaltaisiin selkeästi ajoitettuihin yksittäisiin tapahtumiin,
vaan viljelijät ovat tekemisissä peltojensa ja viljelykasviensa kanssa käytännössä
vuoden ympäri erinäisten vaikeasti rajattavien toimien muodossa. Oma neljä kuukautta
kestänyt kenttätyöni kattoi täten vain osan milpan kanssa elämisen syklistä, joskin olin
paikalla huomattavimpien tapahtumien – kynnön, kylvön, dishierban ja sadonkorjuun –
sekä useiden satunnaisten pellolla käyntien aikaan. Sadonkorjuuseen en tosin itse
päässyt omakohtaisesti osallistumaan, vaikka näinkin sen suorittamista viimeisinä
päivinäni kentällä. Peltosykliin keskittyvä tutkimus vaatisi vähintään vuoden mittaisen
kenttätyön, joten olen tutkielmassani keskittynyt niihin toimiin, joita pääsin itse
havainnoimaan, ja joilla on selkeimmin havaittava vaikutus tutkimukseni keskiössä
olevaan ihmisen ja chapuliinin väliseen yhteiseloon: chapuliinien keräämisessä sain
omakohtaisesti huomata, että pelkkään haastatteluaineistoon nojaaminen olisi tehnyt
analyysistäni ohutta, ja paljon olisi minulta jäänyt kysymättä ja tietämättä jollen olisi
päässyt niitä ja niiden keräilyä omakohtaisesti näkemään ja kokemaan.
Kolmas on kielitaito. Teotitlán del Valle on kaksikielinen yhteisö, jonka pääkielet ovat
Teotitlán-sapoteekki ja espanja. Oma sapoteekintaitoni rajoittuu tervehdyksiin,
kiitoksiin, fraaseihin ja sanastoon, mistä johtuen jouduin turvautumaan perheenjäsenten
tulkkausapuun ollessani kaikkein iäkkäimpien tutkimusosallistujen kanssa tekemisissä.
Varsinkin tutkimuksen alkuvaiheessa myös espanjan taidoissani olisi ollut toivomisen
varaa, mutta kielitaito koheni nopeasti kenttätyön edetessä. Niinpä erinäiset kieleen ja
kulttuuriseen kontekstiin liittyvät väärinymmärrykset ja ”rikkinäiset puhelimet”
tulkkausketjussa olivat odotettavissa niin aineistoa kerätessä kuin sitä läpikäydessä:
yksi tällainen oli intoni kutsua heinäsirkkoja jatkuvasti ”hyönteisiksi” eikä paikalliseen
tapaan ”eläimiksi”, josta lisää tuonnempana. Useamman kuukauden jatkunut kenttätyö
ja paikallisen kulttuurin opettelu kuitenkin pienentsi väärinymmärrysten ja
käännöskukkasten riskiä. Lisäksi etsin paikalliseen sanastoon, viljelykäytäntöihin,
terveyskäsityksiin ja eläintaksonomiaan liittyviin kysymyksiin näkökulmia useammalta
tutkimusosallistujalta ja/tai haastateltavalta. Sapoteekin sanastoa opettelin kentällä sekä
sanakirjan (Carleton & Martinez Gonzalez 2015) että tutkimusosallistujen kanssa
käytyjen keskustelujen avulla. Sain yllätyksekseni huomata sapoteekin sanojen
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opettelun olevan helppoa, sillä sapoteekin ja suomen äänneopit muistuttavat
paikoitellen toisiaan (ks. Liite 1).
Olen parhaani mukaan pyrkinyt tunnistamaan tutkielmassa mainittujen eläinten ja
kasvien lajien tieteelliset nimet: tämä johtuu paitsi omasta biologiaharrastuksestani,
myös pyrkimyksestäni saada tutkielmani keskustelemaan ekologisen ja etnobiologisen
tutkimuksen kanssa. Haluan kuitenkin korostaa, että tämä on ensisijaisesti sosiaali- ja
kulttuuriantropologinen tutkimus, ja asiantuntemukseni biologian ja ekologian saralla
perustuu pelkkään harrasteisuuteen.

3.2.

Tutkimuseettiset pohdinnat

Suoritin kenttätyöni Teotitlán del Vallen kaupunginvaltuuston myöntämällä
tutkimusluvalla. Tutkimuslupaa varten toimitin kaupunginhallitukselle yhteystietoni
niin Suomessa kuin Teotitlánissa, kopion opiskelijakortistani sekä espanjankielisen
tutkimussuunnitelman, joka luettiin kaupunginhallituksen edessä. Toimittamani
asiakirjat ja tutkimussuunnitelma talletettiin Teotitlánin kaupungintalon arkisoon.
Suunnitelma käsitteli heinäsirkkojen ruokakäytön historiaa Meksikossa sekä luonnon ja
kulttuurin välisen kahtiajaon teoriaa, ja sisälsi lyhyen biografian, kenttätyöni arvioidun
keston sekä tutkimuseettisiä pohdintoja. Sitouduin siinä käyttämään nauhuria
ainoastaan saadessani siihen luvan haastateltavalta, sekä käyttämään valmiissa työssä
tutkimusosallistujista pseudonyymejä heidän yksityisyytensä turvaamiseksi. Sain
kaupunginhallitukselta myös hyväksynnän julkaista valmiin työn suomeksi verkossa
Helsingin yliopiston HELDA-tietokannassa. Lisäksi sitouduin toimittamaan työstä
espanjankielisen tiivistelmän henkilökohtaisesti Teotitlánin kaupunginkirjastoon heti
tilaisuuden tullen. Kentällä ollessani ilmoitin menemisistäni ja tulemisistani
kaupunginhallitukselle aina kun tiesin olevani pidempiä aikoja poissa, sekä lopulta
lähtiessäni Teotitlánista.
Saamani vastaanotto niin kaupunginhallitukselta kuin muiltakin kohtaamiltani
teotitlánilaisilta oli lämmin ja usein myös avoimen kiinnostunut. Jo pelkkä oikeassa
kontekstissa sanottu sapoteekinkielinen kiitos (epävirallinen xtiuzú, teitittelevä
xtizinyub’yu’ ja useammalle ihmiselle osoitettu xtizinyub’tu’) vähensi epäluuloja ja
avasi minulle ovia. Kaupunginhallitus antoi minulle vapaat kädet tutkimuksen
suorittamiseen, mikä tarkoitti myös suurempaa eettistä vastuuta omalta osaltani. Itse
kaupunginjohtajan sanoin: ”On jokseenkin erikoista, että tulet tänne toiselta puolelta
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maailmaa tutkimaan heinäsirkkojen pyydystämistä” – mikä tietysti pitää paikkaansa,
sillä outoahan se on. Ihmisen ja heinäsirkan välinen suhde ei ehkä ole sieltä
tutkimusaiheiden poliittisesti arkaluontoisimmasta päästä, mutta minun oli silti oltava
huolellinen ettei läsnäolostani aiheuttaisi ongelmia tutkimusosallistujilleni ja yhteisölle
joka minut oli niin ystävällisesti vastaanottanut. Kuten Amerikan antropologiliiton
(AAA) eettisissä ohjeissa todetaan, keskeisin sitoumus kenttätyössäni ja sen jälkeen on
ollut do no harm; älä tee vahinkoa (AAA 2012). Peltotöissä ja heinäsirkkojen
keräämisessä minun oli huolehdittava, etten rikkoisi paikallisia maaoikeuksia: lähes
kaikki Teotitlánin peltoalueista ovat yksityisiä, mutta luvattomat läpikulut ja
keräilytoimet ovat tavallisia varsinkin sateiden jälkeen, jolloin campolta voi löytää
kymmenittäin ihmisiä Teotitlánista ja naapurikylistä sieniä keräämässä. Ainoa
sienestyskertani tapahtui peltotöiden ohessa kyseisen maatilkun omistajan seurassa.
Myös heinäsirkkojen keräämiset tapahtuivat maanomistajien tai heidän
perheenjäsentensä mukana heidän maillaan. En osallistunut keräilytoimintaan
sellaisissa paikoissa, joissa maanomistajuudesta oli mielestäni epäselvyyttä. Yksinäni
tekemillä keruukäynneillä en mennyt pelloille, vaan tyydyin tarkkailemaan ja
keräilemään chapuliineja tienvarsilta.
Asumisen suhteen kaupunginhallitus oli suositellut minulle joko majataloa tai asunnon
vuokraamista. Oleskelin pääasiassa majatalossa, mutta kesän pyhimysjuhlien aikaisten
ylibuukkausten vuoksi päädyin vuokraamaan erään julkisesti vuokralla olevan asunnon
kuukauden ajaksi. Vuokra-ajan päätyttyä muutin pitkään Méxicossa asuneen, jo
aiemmin tunteman ystäväni ja hänen perheensä alttarihuoneeseen: paluumuuttajina he
tasapainottelivat ulkopuolisuuden ja teotitlánilaisuuden välillä, ja opin heiltä
huomattavan paljon teotitlánilaisesta käytösetiketistä, sillä minulla oli usein vaikeuksia
saada tutkimusosallistujat ottamaan vakavasti haluani opetella paikallisia käytöstapoja,
mistä lisää pian.
En halunnut, että aineistoni keskittyisi vain muutamaan henkilöön, tai että minun
oletettiin toimivan vain tiettyjen perheiden kanssa. Aluksi pyrin luomaan suhteita
muuhun yhteisöön luottamalla ulkopuolisuuteni herättämään uteliaisuuteen –
satunnaiset keskustelut kadulla tai torilla johtivat joskus haastatteluihinkin. Ajan
kuluessa haastateltavien löytäminen sujui helpommin, kun tuttuni pystyivät
esittelemään minut uusille ihmisille paikallisen etiketin mukaisesti.
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En tarjonnut tutkimusosallistujille rahallista korvausta tutkimukseen liittyvistä asioista.
Teotitlánin kuulujen kudottujen mattojen tapauksessa pyrin pysymään neutraalina, sillä
kilpailu mattoja ostavista turisteista on kovaa – varsinkin kun muiden töitä kauppaavat
”moottoritien rikkaat” kanavoivat huomattavan osan Teotitlánin turistivirroista
valtatien varrella sijaitseviin liiketiloihinsa. Kenttätyön edetessä useat tuntemani
henkilöt pyysivät minua johdattamaan kylällä mahdollisesti kohtaamiani turisteja
koteihinsa matto-ostoksille. Tällaisista pyynnöistä kieltäydyin kohteliaasti, sillä se olisi
ollut oman englantia ja espanjaa puhuvan ulkomaalaisen asemani väärinkäyttöä.
Teotitlánissa asuu joitakin valkoisia yrittäjiä, taiteilijoita ja eläkeläisiä Yhdysvalloista ja
Kanadasta, joiden väitetystä, yksittäisiä perheitä suosivasta taloudellisesta tuesta kuulee
kylillä juoruja, enkä halunnut herättää eripuraa ja vaikeuttaa tulevien tutkijoiden työtä
valkoisen patrónin stereotyppiä turhaan vahvistamalla. Kohtaamiani turisteja, jotka
kyselivät minulta matoista, suosittelin käymään kollektiivisesti hallinnoidulla
mattotorilla kylän keskustassa, jossa myyntituotot jaetaan osallistuvien perheiden
kesken.
Vastavuoroisuuteen liittyy keskeisiä eettisiä kysymyksiä.
Alkuperäiskansatutkimuksessa ja muussa vähemmistötutkimuksessa on jo pitkään
huomautettu, että eettisesti kestävässä tutkimuksessa tutkijan tulisi myös antaa
tutkimalleen yhteisölle jotain takaisin – eli ”älä tee vahinkoa” vaan ”tee myös jotain
hyvää” (ks. Tuhiwai Smith 1999; Datta 2017). Tutkimuslupaan liittyvien sitoumusten
puitteissa se ei vaadi minulta paljoa, sillä kaupunginhallitukselta saamani ainoa velvoite
”takaisin antamisesta” on tutkimuksen tiivistetyn espanjankielisen version
toimittaminen Teotitlánin kirjastoon henkilökohtaisesti.19 Toivon, että tämä tutkimus
toimii ensiaskeleena tulevalle vastavuoroiselle toiminnalle esimerkiksi Teotitlánin
ympäristötoimintaa koskevien kollaboratiivisten tutkimusten muodossa.
Jatkotutkimusta koskevia mahdollisuuksia olen kartoittanut viimeisessä luvussa.
Myös eläinten kanssa toimimisen etiikasta on syytä mainita pari sanaa, sillä kuten
Helen Kopnina (2017) toteaa, ei toisenlajisiin olentoihin keskittyvästä ”monilajisessa”
etnografiassa ole juurikaan otettu kantaa tutkimuksen osallisina olevien eläinyksilöiden
hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Antropologian kannalta tällaiset kysymykset ovat
erityisen hankalia sen vuoksi, että antropologien tutkimissa yhteisöissä käsitykset
19

Covid-19 -pandemian tämänhetkisen tilanteen (maaliskuu 2021) huomioon ottaen minulle on
epäselvää milloin pystyn palaamaan Teotitlániin seuraavan kerran.
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eläinten hyvinvoinnista, tai eläimyydestä itsessään, eivät aina ole yksinkertaistettavissa
elämän ja kuoleman selvärajaisuuteen tai kärsimyksen tuntemiseen (ks. luku 2.3).
Kuten myöhemmin selviää, campesinojen ansiosta heinäsirkat voivat elää hyvän
elämän milpan kasveilla herkutellen, eikä kuolema ole niille aina pysyvä olotila. Vältin
kuitenkin pitkäjalkaisten lajien (esim. gulal hiih) keräilyä saatuani tietää, että niiltä
katkaistaan takaraajat pakoyritysten estämiseksi.
Tutkimusaineiston säilyttäminen
Tutkijalla on vastuu aineistonsa turvallisesta säilyttämisestä ja sen väärinkäytön
ehkäisemisestä (AAA 2012). Muistiinpanojeni kieli on suomi, joka oli tietoinen
eettinen valinta. Kenttätyöni aikana säilytin muistiinpanojani omalla lukolla
varustetuissa kaapeissa tai vaihtoehtoisesti kirjojeni joukossa omassa huoneessani
missä ikinä satuin asumaan. Suomessa olen säilyttänyt kenttäpäiväkirjoja ja
muistikirjoja katseilta piilossa kotonani, mutten kuitenkaan erikseen lukkojen takana.
Elektroninen aineistoni koostuu valokuvista, videoista ja haastatteluista. Videot ja
haastattelut olen säilyttänyt salasanalla suojatulla muistitikulla ja tehnyt niistä
varmuuskopiot toiselle muistitikulle sekä yhdelle ulkoiselle kovalevylle salasanoin
suojattuina tiedostoina. Nauhoittamistani haastatteluista tai niiden tiedostonimistä ei
käy ilmi haastateltavien henkilökohtaisia tietoja. Työhön liittämistäni valokuvista olen
poistanut metadatan etukäteen siltä varalta, että niihin olisi tallentunut sijaintitietoja.
Litterointiprosessin aikana pidin haastattelutiedostoja väliaikaisesti yliopiston
tietokoneella, jossa käyttäjätunnukseni oli salasanalla suojattu.
Refleksiivisiä huomioita
Tässä osiossa esittelen muutamia keskeisiä refleksiivisiä huomiota, joilla on ollut
vaikutusta kenttäaineiston muotoutumiseen sekä minun ja tutkimusosallistujien
väliseen suhteeseen. Tutkielma edustaa siinä mielessä klassista antropologista
tutkimusperinnettä, että kenttätyö on kestänyt useita kuukausia ja se on suoritettu
”kaukana kotoa” sijaitsevassa yhteisössä, jolle olen selvästi ulkopuolinen. Vaikka
etnografinen kenttätyö ja osallistuva havainnointi mahdollistavat syvällistä ymmärrystä
tutkittavista sosiaalisista kokonaisuuksista, ei tutkijan asema ulkopuolisena koskaan
täysin katoa. Clifford Geertzin (1988) mukaan antropologeilla onkin ollut teksteissään
tapana osoittaa samanaikaisesti objektiivisuuttaan, mutta samalla vakuuttaa lukija siitä,
että hän oikeasti oli paikan päällä tuomalla omia subjektiivisia kokemuksiaan esille eri
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tavoin. Muun muassa kulttuurisella ja yhteiskunnallisella taustalla sekä kiinnostuksen
kohteilla on väistämätön vaikutus tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa, minkä lisäksi
tutkijan luonne, sukupuoli, ruumiilliset piirteet ja mahdolliset taidot vaikuttavat siihen,
miten hänet otetaan kohteessa vastaan ja miten hän voi tutkimusta tehdä. Omaan
tutkimukseeni ovat ilman muuta vaikuttaneet pitkään jatkunut kiinnostukseni
hyönteisiin, matelijoihin ja Mesoamerikkaan, enkä ilman niitä olisi tätä aihetta edes
lähtenyt tutkimaan.
Kaikkein ilmeisin ruumiillisiin piirteisiini liittyvä vaikutus oli rodullistettu asemani
valkoisena ulkopuolisena eli güerona. Oaxacassa työskenteleviä valkoisia
antropologeja on usein epäilty protestanttisiksi lähetyssaarnaajiksi (Nader 1970), mutta
Teotitlánin kontekstissa minut oli kuitenkin helpointa luokitella turistiksi.
Ymmärrettävästi minua pidettiin useimpien Teotitlánissa nähtyjen valkoihoisten
vierailijoiden tapaan Yhdysvalloista tai Kanadasta tulleena, varsinkin kun
alkuperämaani oli useimmille täysin tuntematon. Turistin roolista oli mahdoton
pyristellä kokonaan pois, ja uteliaisuuden herättämisen lisäksi se tuotti haasteita ja
väärinymmärryksiä kenttätyön alkuvaiheissa. Kiinnostustani peltotöiden tekemiseen,
maissin kuorimiseen tai muuhun ruumiilliseen työhön ei aina otettu vakavasti sillä
oletuksella, että ”olin lomalla”. Tuttuni, joille olin vakuuttanut olevani tutkija enkä
turisti, kutsuivat minut monesti mukaan peltotöihin, mutta töiden ilmoitettu ajankohta
ei aina vastannut todellisuutta. Kenttätyön alussa ilmaannuin pellolle aina kun muut
olivat jo täydessä työn touhussa tai juuri lopettelemassa – sain tietää, että minulle
ilmoitetut ajankohdat olivatkin omaa mukavuuttani ajattelevia ”turistiversioita”, sillä
minun ei uskottu haluavan, saatika pystyvän, heräämään campesinojen tavoin
aamuviideltä. Ennen kuin minun uskottiin voivan lähteä campolle campesinojen aikaan,
oli minun siis omaksuttava campesinojen vuorokausirytmi.
Alkuhankaluuksien jälkeen peltotöiden osallistuva havainnointi sujui ongelmitta, mihin
ilman muuta vaikutti oma sukupuoleni. ”Helppoahan se sinulle on peltotöihin
osallistua, kun olet mies”, totesi eräs meksikolainen agroekologiaa opiskeleva ystäväni
kuvaillessani hänelle kenttätyöni kulkua. Hän kertoi haasteista, jota hän naisena usein
kohtaa oaxacalaisten campesinojen kanssa työskennellessään, sillä pelloille ei aina
haluta ottaa mukaan naisia. Mutta kolikolla oli kääntöpuolensa, sillä raaka-aineiden
keräämisen havainnoinnin helppoutta tasapainotti ruoaksi muuttamisen tarkastelun
hankaluus. Campon ollessa miehistä aluetta on koti keittiöineen naisten hallinnoimaa,
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ja varsinkin juhlatilaisuuksissa keittiövierailuni herättivät miesten keskuudessa lähinnä
paheksuntaa ja naljailua. Oli siis parempi olla liiaksi haastamatta minulta odotettuja
sukupuolirooleja, sillä se olisi vääristänyt havainnointitilanteita itseni ollessa selvästi
Douglasia lainaten ”ainetta väärässä paikassa” (Douglas 2000 [1966]). Onnekseni
heinäsirkkojen valmistuksen seuraaminen oli helpompaa, sillä voimakkaan hajunsa
vuoksi ne kypsennetään ulkosalla, talojen sisäpihoilla.
Vaikka tutkijat kielitieteilijöistä arkeologeihin ja antropologeihin eivät ole mitään
epätavallisia vieraita Teotitlánissa, huomasin minulla olevan hankaluuksia saada itseäni
ja agendaani ymmärretyksi. Jotkut myös epäilivät minun kirjoittavan kirjaa
heinäsirkoista. Näitä oletuksia minun oli korjattava täsmentäen, etten tutkimuksellani
pyrkinyt taloudelliseen hyötyyn: moni suhtautuu kirjojen tekijöihin epäluuloisesti, sillä
heidän arvellaan edesauttavan omaa toimeentuloaan yhteisön kustannuksella –
ilmeisesti tällaisia tapauksia on ollut aiemmin. Tämäkin tutkielma tulee (ainakin
toivottavasti) edesauttamaan omaa valmistumistani – mutta vaikka vastineeni yhteisölle
ennen mahdollisten jatkotutkimusten konkretisoitumista on varsin vähäpätöinen, sen
sanottiin riittävän kunhan tulen vielä palaamaan Teotitlániin. Olen pitänyt yhteyttä
eräiden tutkimusosallistujien kanssa Facebookin ja WhatsApp -sovelluksen välityksellä
kentältä palaamisen jälkeen, ja toiveenani olisi tehdä tutkimusta tiiviimmällä
yhteistyöllä yhteisön kanssa tulevaisuudessa.
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4. Elämää Giè betsin äärellä
Tämä on aineistoni pohjalta koottu tutkielman etnografinen osuus, joka jakautuu
kolmeen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen teotitlánilaisen milpa-viljelyn
sykliä sekä ruokaan liittyvää käsitteistöä. Toisessa osassa keskityn teotitlánilaisen
ympäristön tilalliseen jaotteluun, keskeisimpinä pueblo eli kylä, campo eli peltoalue,
monte eli vuoristometsä sekä kaupunki ja ulkomaailma. Lopuksi päästän parrasvaloihin
chapuliinit ja muut heinäsirkat, kuvaillen niiden luokittelua, pyydystämistä, ruoaksi
valmistamista ja niiden elintapoihin liittyviä huomioita ja teorioita.

4.1.

Maanviljely ja ruoka Teotitlán del Vallessa
”Olin lapsi vielä silloin. Veimme työläisille tejatea campolle, ja siellä keräsimme
chapuliineja, laitoimme ne kurpitsapulloon pussin sijasta. Siihen aikaan ei ollut
pusseja. Ja [...] keräsimme chapuliineja, ja keräsimme […] miksikä sitä sanotaan?
Chepiliä! Sillä kun palasimme, teimme chepilistä keittoa ja keitimme chapuliinit.
Mm-hm. Keräsimme kasveja (la hierba) siellä campolla. Välillä chepiliä,
chepicheä, pikku kurpitsoja, kurpitsanversoja, veimme niitä kotiin keitettäviksi.”
(K, 50-vuotias nainen)

Teotitlánilaiset campesinot eli pienviljelijät ovat ylpeitä maanviljelytoimien
rytmittämästä elämäntavastaan sekä peltojensa tuottamasta puhtaasta ruoasta.
Teotitlánin pellot ovat pääasiassa milpoja, eli maissin ympärille rakentuvia monilajisia
agroekosysteemejä, joiden toimintaa olen kuvannut ensimmäisessä luvussa.
Viljelykasvien ja niiden seassa kasvavien villien tai puolivillien quelitejen lisäksi milpat
tarjoavat suojaa erilaisille ”puutarhametsästettäville” eläimille, kuten heinäsirkoille.
Lähestulkoon kaikki hyvänä syötävänä pidetyt eläimet saavat ravintonsa milpan tai sen
ympäristön antimista, mutta yhteys milpaan ei yksistään määritä raaka-aineen
puhtautta. Ruoan puhtauteen tai likaisuuteen vaikuttavat myös käytetyt viljely- ja
valmistusmenetelmät sekä raaka-aineen asema paikallisessa ”kuuman” ja ”kylmän”
ruoan viitekehyksessä.
Maasta milpaksi ja mezorcaksi
Lähes kaikki Teotitlán del Vallen pellot ovat yksityishenkilöiden omistuksessa, ja
niiden omistusoikeus periytyy vanhemmilta lapsille. Yksityiset pellot voidaan jakaa
karkeasti kahteen ryhmään: tekojärvestä kasteluvetensä saaviin peltoihin, joissa on
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mahdollista viljellä esimerkiksi sinimailasta, sekä kastelujärjestelmän ulkopuolisiin,
sateista riippuvaisiin peltoihin. Jälkimmäiset ovat pelloista runsaslukuisimpia, joiden
maissia, agaavea, quelitejä, rehua ja ohdakkeita kasvavat ryppäät muodostavat
campoksi kutsutun ympäristövyöhykkeen kylän ympärille. Valtaosa pelloista on milpaa,
jonka viljelykausi ajoittuu toukokuusta marraskuuhun.

Kuva 4. Sadepilviä elokuisella milpalla. Kuvaa ottaessani minulle
kerrottiin, että milpa kutsuu sadetta luokseen. Kuva: Eemi Nordström

Kastelukanavien ulkopuolella maissisato on riippuvaista sadekauden onnistumisesta.
Kertoman mukaan sateet saapuivat ennen vanhaan yleensä toukokuussa, lähellä
maanviljelijöiden suojeluspyhimys Isidorus Maatyöläisen päivää (15.5.). Nykyään
sateiden saapumisajankohta venyy tyypillisesti kesäkuun puolelle.
Normaaliolosuhteissa sadekausi päättyy lokakuun tienoilla, joskin heinä-elokuun
vaihteessa – eli niin sanottuina koiranpäivinä (esp. canicula) – on tavallista kokea noin
kahden viikon mittainen sateeton jakso. Kenttätyövuoteni 2018 ei kuitenkaan ollut
tavallinen vuosi, sillä sateet päättyivät jo ennen kuin ne ehtivät kunnolla alkaakaan,
mutta alkoivat uudelleen syys-lokakuun taitteessa, jatkuen läpi marraskuun. Taitava
viljelijä voi kuitenkin vähentää huonon sadekauden aiheuttamia haittoja ajoittamalla
peltotyönsä täsmällisesti, sillä sateen saapumista voi ennustaa esimerkiksi kuun
kirkkautta ja muurahaispesien aktiivisuutta tarkkailemalla. Jotkut campesinot myös
kertovat viljelymenestyksensä salaisuuden olevan pyhimyskalenterin huolellisessa
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seuraamisessa: jos ympäristön merkit viittaavat sateeseen jonkun suotuisan
pyhimyksen, kuten Johannes Kastajan päivän (24.6.) tienoilla, pidetään tätä hyvänä
merkkinä. Eräs campesino kylvi peltonsa kolme päivää ennen katolista juhannusaattoa,
sillä hän päätteli koko juhannuksen satavan runsaasti, ja osui oikeaan.
Teotitlánin milpa-viljely noudattaa ensimmäisessä luvussa kuvattua mesoamerikkalaista
yleismallia omalla paikallisvärillään. Teotitlánissa on esimerkiksi lähes kokonaan
luovuttu papujen kasvattamisesta milpalla. Syinä ovat papujen suuri vedentarve ja
niiden versojen ilmeinen suosio pelloille eksyneiden vuohien, härkien, peurojen ja
muiden eläinten keskuudessa. Haastateltavien mukaan pavut ovat erityisen herkkiä
kuivuudelle ja vaativat jatkuvaa huolenpitoa, mikä on tehnyt niiden viljelystä
epäkäytännöllistä nykyisenä epävarmojen sateiden aikana. Näin ollen teotitlánilaisen
milpan viljelykasveina ovat tyypillisesti vain maissi ja kurpitsa.
Peltotöistä keskeisimmät voidaan jakaa neljään suureen tapahtumaan – kyntöön,
kylvöön, dishierbaan ja maissisadon korjaamiseen – , joista jokaiseen liittyy
pitempiaikaisia valmisteluja ja useiden ihmisten työpanoksia. Tyypillisesti
peltotyöläisinä toimivat pellon omistajan miespuoliset perheenjäsenet. Naiset
osallistuvat peltotöihin harvoin, mutta heräävät miehiä aikaisemmin tekemään
peltotöihin lähtijöille aamiaisen ja sen jälkeen lounaan, joka saatetaan tuoda suoraan
pellolle mototaxilla. Usein työläisiä värvätään niin sanotun guelaguetzan eli
sapoteekkiyhteisöille tyypillisten vastavuoroisten palvelussuhteiden avulla.20
Teotitlánilaiset ovat naapuriyhteisöjään keskimäärin vauraampia, joten lähialueilta
tulevien peltotyöläisten palkkaaminen on myös yleistä (Stephen 2005, 208). Maksut
voidaan suorittaa käteisellä tai vaihtokauppana, esimerkiksi suurella määrällä rehuksi
tarkoitettua totomozlea eli maissin suojalehtiä. Entisaikoina pelloille suunnattiin
aamuyöstä aamutähden noustessa ja kotiin palattiin syömään ”kun mies nousi ratsaille”,
eli kun Picacho-vuoren heittämä varjo alkoi muistuttaa hevosella ratsastavaa miestä
noin kello kolmelta iltapäivällä. Nykyään mototaxit ovat mahdollistaneet
myöhäisemmät lähdöt ja työläisten nopean kuljettamisen, sillä pellot saattavat sijaita

20

Guelaguetzasta Teotitlán del Vallessa, ks. Stephen (2005, 138–139). Sierra Norten sapoteekkien
vastaavasta gozonasta, ks. González (2001). Nimeä ei tule sekoittaa Oaxaca Cityssä vuosittain
järjestettävään Guelaguetza-kulttuurifestivaaliin.
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varsin kaukana omistajiensa kotiovelta. Ennen vanhaan peltotyöläiset saattoivatkin asua
lyhyitä aikoja kaikkein kaukaisimmilla peltotiluksillaan, niin sanotuilla ranchoilla.21
Peltosykli alkaa yleensä toukokuussa, jolloin pelto kynnetään härkäparin tai traktorin
vetämällä auralla. Härkävaljakon tai traktorin ohjaamiseen riittää vain yksi ihminen,
mutta kivien ja muiden maan alta paljastuvien esteiden poistamiseen tarvitaan
useampaa henkilöä. Traktorin käyttö on yleistynyt viime vuosina, mutta pakokaasujen
takia sitä pidetään härkäauraa ”likaisempana” menetelmänä. Traktorin käytön
haittapuolena on myös sen vuokraamisen korkea hinta. Toisaalta hyödyt voivat olla
haittoja suurempia, sillä jos campesinolla on siihen varaa, tarkoittaa se enemmän aikaa
muihin töihin – erityisesti mattojen kutomiseen.
Noin kuukausi ensimmäisen kynnön jälkeen koittaa kylvön aika, jolloin härät tai
traktori kyntävät pellon uudelleen. Peltotyöläiset kulkevat rivissä auran vetämien urien
välissä, heittäen maissin- ja kurpitsansiemeniä uriin ja potkaisten kevyen kerroksen
maata jyvien päälle yhtenä nopeana liikesarjana. Pellon pinta-ala mitataan almudeissa,
joka tarkoittaa kylvöön tarvittavan maissin määrää: siirtomaa-ajan perua olevan
almudin määrä vaihtelee eri puolilla Latinalaista Amerikkaa (ks. González 2001, 76), ja
Teotitlánissa yksi almud tarkoittaa noin neljää kiloa – eli vajaata kuutta litraa –
maissinjyviä.22 Kun kylvö on suoritettu, pellon omistaja kestitsee peltotöihin
osallistuneita maissijuhlilla (esp. fiesta de maíz). Maissijuhlissa tarjoillaan muun
muassa mezcalia ja tamaleja eli maissinlehtiin käärittyjä täytettyjä taikinataskuja, jotka
ovat tyypillistä juhlaruokaa. Maissijuhla voidaan mieltää milpalle itselleen osoitetuksi
siirtymäriitiksi, sillä se osuu merkittävään transitiovaiheeseen: peltoa ei nimittäin
kutsuta milpaksi ennen kuin ensimmäiset maissinidut pilkistävät maasta. Kylvö ja
maissijuhla edustavat siis välitilaa, jossa maatilkku eli terreno aloittaa muutoksen
milpaksi.
Ennen seuraavia toimia campesinot käyvät vähän väliä pellolla varmistamassa, että
maissi kasvaa normaalisti eivätkä vuohet tai karja ole päässeet tekemään tuhojaan.
Tarvittaessa campesinot lisäävät käynneillään maisseille lannoitetta, kuten
21

Ranchot ovat edelleen yleisiä esimerkiksi Sierra Nortella, jossa maasto on Oaxacan laaksoa
vaikeakulkuisempaa (González 2001, 98).
22
Minulle kerrottiin yhden almudin vastaavan noin neljää kiloa maissinjyviä, mutta sen vastaavuus
litroissa ei minulle selvinnyt. Karkea arvioni perustuu Roberto J. Gonzálezin mittauksiin Talea de
Castrossa: Teotitlánin almud näyttäisi olevan hyvin lähellä Talean almudia, joka on noin 5,9 litraa ja
vastaa noin 4,2 kg maissia. (González 2001, 78.)
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kananmunankuoria ja sulfaattia. Noin kolmen viikon kuluttua kylvöstä, kun
maissinversot ovat polvenkorkuisia, koittaa rikkaruohojen kitkeminen eli dishierba.
Viimeistään tällöin pellolle tuodaan härkäaura, sillä traktorin käyttäminen tässä
vaiheessa tuhoaisi herkät versot. Härkäaura tekee maaperästä ilmavamman ja hautaa
maissin kasvua haittaavat ja kosteutta itseensä sitovat rikkaruohot alleen, minkä lisäksi
juhtien lanta antaa pellolle ravintoa. Härkien hengityksen sanotaan myös auttavan
maissia kasvamaan. Auraajan ajaessa ja kannustaessa härkiä maiskuttaen ja niiden
nimiä huudellen muut peltotyöläiset nyhtävät auralta säästyneitä rikkaruohotuppoja
käsillään ja tarvittaessa poistavat kiviä auran tieltä. Dishierban ajoitus on tärkeä, sillä
liian varhain tehtynä rikkaruohoja ehtii tulla lisää, ja liian myöhäiseksi jätettynä ovat
ruohot jo imeneet itseensä kaiken kosteuden (González 2001, 135).

Kuva 5. Härkäaura dishierban aikaan. Kuva: Eemi Nordström.

Dishierbaa seuraa jopa neljä kuukautta pitkä ajanjakso, jossa campesinot tekevät
yksittäisiä toimia ja tarkastuskäyntejä pelloilla, joista yleensä selvitään yksin tai
pareissa. Peltokäynneillä on tavallista harjoittaa edellä mainittua puutarhametsästystä ja
-keräilyjä poimimalla quelitejä sekä pyydystämällä heinäsirkkoja niiden ilmestyessä.
Sadekauden ollessa huipussaan ruokavaliota täydennetään myös sienillä, joista tehdään
niin arkiruokaa kuin herkullisia tamaleja kesän juhlia varten. Kun sateet päättyvät ja
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sadonkorjuuaika lähestyy, pelloille lähdetään jo ennen auringonnousua heinäsirkkoja
pyydystämään. Myös kurpitsasato kypsyy näihin aikoihin, mutta sen korjuu tapahtuu
useassa erässä muiden peltotöiden ohessa (kuva 16). Maissisadon korjaaminen koittaa
tyypillisesti marraskuussa pyhäinpäivän tienoilla. Useimmista muista peltotöistä
poiketen siihen on tavallista osallistua koko perheen voimin, joskin esimerkiksi lapset
saattavat keskittyä enemmän heinäsirkkojen kuin maissintähkien keräämiseen.
Sadonkorjuuseen saattaa kulua useitakin päiviä, sillä sadon on tarkoitus riittää koko
vuodeksi. Hyvinä vuosina maissia on niin paljon, että maissintähkien kuorintaa
jatketaan vielä seuraavana kesänä. Maanviljelyn merkityksen vähentymisen ja
epävarmojen sateiden myötä tämä on nykyään enemmän poikkeus kuin sääntö.
Sadonkorjuun jälkeen maissia säilytetään varjoisassa ulkovarastossa, joka saattaa sijaita
esimerkiksi talon sisäpihalla. Tähkän lehdet suojaavat maissia varsin hyvin jyrsijöiltä,
joten campesinon suurin uhka on kosteuden pääseminen varastoon sadekaudella.
Tarinan mukaan eräs teotitlánilainen ei ollut huomannut maissivarastonsa katon
vuotavan, ja sai hämmästyksekseen nähdä tähkiensä kasvavan sieniä. Hänen onnekseen
sienet olivat syötävää lajia, ja jotkut tarinasta inspiroituneet kyläläiset ovat ryhtyneet
kasvattamaan ruokasieniä totomozlessa.
Kuorintaa tehdään muiden päivätöiden ohessa usein pienessä porukassa, ja siihen
suhtaudutaan mukavana, fyysisesti vaatimattomana ajanvietteenä, jonka aikana
jutellaan ja vitsaillaan paljon. Joissakin sapoteekkiyhteisöissä sen suorittavat pääasiassa
naiset kotitöiden lomassa (Hunn 2008a, 131), mutta Teotitlánissa näin vain nuorten
miesten tekevän sitä. Kuorinnassa käytetään veistä, jolla maissintähkää viilletään
pituussuunnassa tyvestä latvaan niin, että jyväinen tähkä voidaan työntää lehdistä ulos
totomozlea enempää vahingoittamatta. Maissia kuoriessa voi huomata, että maissiksi
kutsuttu asia onkin yläkategoria lukuisille maissikasvista saataville osille ja maissin eri
elämänvaiheille: tähkän suojalehdet ovat totomozle, vihreät maissinlehdet ovat hoja de
milpa, vihreä esikypsä maissintähkä on elote, kuiva ja kypsä tähkä mezorca sekä kuiva
maissinvarsi nimeltään zacate. Maissista mikään ei mene hukkaan: totomozle päätyy
yleensä eläinrehuksi, paitsi jos tähkä on erityisen iso, jolloin se poistetaan hyvin
varovasti ja laitetaan talteen tamaleiden valmistusta varten (kuvat 18 ja 19). Mezorcan
kärjessä joskus kasvava karvaa muistuttavien kuitujen tuppo taas otetaan talteen
sytykkeeksi. Tähkän jyvien tilanne tarkistetaan silmämääräisesti, ja pilaantuneet tai
hyönteisten kovertamat jyvät laitetaan talteen siipikarjan ruoaksi. Hyvät mezorca-tähkät
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heitetään nailonsäkkiin. Kun säkki on täynnä, se suljetaan ja laitetaan kyljelleen
pressun päälle. Tämän jälkeen campesino hakkaa sitä harjanvarrella tai muulla
lyömiseen soveltuvalla puuesineellä eri puolilta kunnes jyvät ovat täysin irronneet
tähkistä. Säkin sisältö kaadetaan pressulle ja jyvät erotellaan tyhjistä tähkistä omiin
säkkeihinsä. Jyvät päätyvät tortilloiden jauhamiseen ja tyhjät tähkän rangat
polttopuuksi; ennen vanhaan rankoja käytettiin myös pullonkorkkeina.23
Kurpitsa on lähes yhtä monikäyttöinen kuin maissi, sillä nuorten, maan pinnalla
luikertelevien versojen lehtiä (esp. guías, ”oppaat”) voidaan syödä, kuten myös
kurpitsankukkia (kuva 17). Paistetut kurpitsansiemenet (esp. pepitas) ovat suosittua
naposteltavaa, ja kurpitsan kuivattuja kuoria voi käyttää astioina. Viljelykasvien
monikäyttöisyys ei eroa campesinon elämässä läsnäolevasta vahvasta
kierrätysmentaliteetista, jossa ympäristön esineille ja asioille keksitään jatkuvasti uusia
materiaalisia käyttötarkoituksia (ks. González 2001). Pelloilla kasvavista ohdakkeista
syntyy väliaikaisia aitoja vuohia karkottamaan, ruosteiset sängyt muuttuvat
portinpieliksi ja vanhat mano-kivikaulimet ovikiiloiksi. Eräs campesino näytti minulle
isänsä tekemää kampaa, jota hänen perheensä käyttää edelleen mattojen
puhdistamiseen: se oli tehty metallisesta Coca-Cola -mainoskyltistä vuosikymmeniä
aiemmin. Vuonna 2018 vaalien alla jaetuille, eri puolueiden logoilla varustetuille
ilmaistavaroille keksittiin hyvin nopeasti uutta käyttöä. Vaaliehdokkaat esimerkiksi
maksoivat näkyvillä paikoilla asuville perheille kampanjapressujen ripustamisesta
heidän ulkoseinilleen. Kun vaalit olivat ohi, pressut muuttuivat pian sateensuojiksi ja
maissivarastojen väliseiniksi. Puoluepaidoista tuli monille likaisiin töihin tarkoitettuja
arkipaitoja, ja osa niistä päätyi linnunpelättimiksi jo hyvän aikaa ennen vaaleja (kuva
20).
Mitä syödään ja milloin?
Milpa muodostaa Teotitlánin kulinaarisen selkärangan, sillä lähes kaikella kylässä
syötävällä ruoalla on jokin yhteys monilajiseen maissipeltoon. Maissin vielä versoessa
teotitlánilaiset syövät paljon milpan reunalla kasvavia quelitejä, kuten palkokasveihin
kuuluvaa chepiliä. Kotieläimet puolestaan saavat ravintonsa totomozlesta,
maissinjyvistä sekä campon ruohosta ja rehusta. Heinäsirkat ja eräät muut myöhemmin
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Gonzálezin (2001, 152) mukaan tyhjiä tähkiä käytettiin ennen vanhaan vessapaperina Taleassa – tämä
voi pitää paikkansa myös Teotitlánissa, joskaan en varmistanut asiaa.
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mainittavat suur- ja pienriistaeläimet syövät niin rehua kuin quelitejä, mutta toisinaan
myös milpan viljelykasveja tai niiden osia. Kaikkein tärkein on itse maissi, jonka
jyvistä tehdään kalkkiveteen sekoittamisen ja jauhoiksi jauhamisen jälkeen tortilloja,
jotka ovat läsnä jokaisella aterialla jonkinlaisessa muodossa. Välillä tortillat toimittavat
sekä lautasen että ruokailuvälineen virkaa.
Yleensä tortillat valmistetaan käsin, mutta kylästä löytyy myös kaksi koneistettua
tortillaleipomoa. Tyypilliset tortillat ovat joko pieniä ja pehmeitä, tai sitten suuria ja
rapeahkoja tlayudoja, eli jopa 40-senttimetriä halkaisijaltaan olevia maissilättyjä, joista
revittyjä siivuja voi jokainen täyttää makunsa mukaan pöydälle asetetuilla antimilla:
molella, guacamolella, chileillä, queliteillä, juustolla, kuivalihalla, chapuliineilla...
Toisinaan tlayudan siivuja käytetään keiton lusikoimiseen. Tlayuda-paloja saatetaan
säilyttää pitempäänkin, jolloin niitä voi esimerkiksi kostuttaa keitossa, mutta vanhoilla
maissitortilloilla voidaan myös ruokkia kanoja, kalkkunoita ja koiria.24
Maissitaikinaisia tamaleja syödään lähinnä juhlissa ja niitä seuraavina päivinä. Tamalet
keitetään totomozlen tai hoja de milpan sisälle käärittyinä, ja niitä voidaan täyttää
esimerkiksi kananlihalla, queliteillä ja sienimuhennoksella. Tehdäänpä maissista myös
atolea, lämmintä maitomaista juomaa, jota nautitaan varsinkin aamuisin ja juhlissa,
sekä kylmää, kaakaoon sekoitettua tejate-arkijuomaa. Maissittomia juomia ovat
puolestaan mezcal-agaaveviina, erilaiset virvoitusjuomat, mehut ja oluet sekä kaakao,
jota kylän naiset tekevät tärkeiden juhlien alla yhteisvoimin. Harvinaisempia ovat
lievästi alkoholipitoiset pulque ja tepache: edellinen tehdään pulque-magueyksi (sap.
duub nopih) kutsutusta agaaven lajista, jälkimmäisen pääainesosa taas on ananas.
Teotitlánilaisten ruokavalio on kasvispainotteista, ja lihaa on perinteisesti syöty lähinnä
juhlissa sekä saatavuuden mukaan lauantaisin naudanlihakeiton (esp. caldo de res)
muodossa. Nykyään lihan saatavuus on helpottunut ja ihmisten keskitulot kasvaneet,
joten kanaa ja nautaa saatetaan syödä useana päivänä viikossa tulotasosta riippuen.
Chorizo-sianlihamakkaroita voi ostaa markkinoilta tai Teotitlánin lihakaupoista, mutta
sikojen pitäminen on suhteellisen harvinaista. Vuohenlihaa taas syödään
talvikuukausina. Kalan käyttö on vähäistä, eikä kaloja juurikaan näe elävinä tai
kuolleina Piedra Azul -tekojärven ulkopuolella. Haastateltavieni mukaan peuraa
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Maissi toimi todennäköisesti koiranruokana jo esikolumbiaanisina aikoina, joskin esimerkiksi asteekit
kasvattivat koiria lähinnä syötäväksi (Coe 1994, 97).
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metsästettiin aiemmin vuoristometsällä eli montella, mutta alueen muututtua
luonnonsuojelualueeksi on metsästyksestä tullut siellä laitonta.
Niin sanottuja pikkueläimiä (sap. mani’ing; esp. animalitos) sen sijaan syödään lajista
riippuen hyvinkin usein aina kun niitä on saatavilla. Tyypillisin näistä on chapuliini,
josta lisää tuonnempana. Erityisen suosittuja pikkueläimiä ovat sadekaudella ilmestyvät
sienet (sap. bè’è), jotka teotitlánilaiset tosiaan luokittelevat eläimiksi: syy tähän on se,
että sienten sanotaan kehittyvän sadekaudella ruohoisille alueille ilmestyvistä pienistä
keltaisista tuhatjalkaisista eli ”sienimadoista” (sap. bell bè’è; esp. gusanito de hongo,
kuva 22). Erään haastateltavan mukaan syötäviä sienilajeja löytyy laaksosta kolmea –
punaista, valkoista ja kahvinruskeaa – ja niistä tehdään yleensä tamaleiden täytteeksi
laitettavaa herkullista muhennosta. Moni teotitlánilainen pitää sieniä nimenomaan
teotitlánilaisena herkkuna, ja onpahan yksi kylän koripallojoukkueista nimeltään Los
Hongos, ”Sienet”. Oaxacassa mezcalin mausteena käytettyä punaista agaaveperhosen
toukkaa eli ”agaavematoa” (sap. bell duub; esp. gusano [rojo] de maguey) syödään
Teotitlánissa erityisesti jauheena, joskin sen kerääminen on harvinaistunut.25 Laji elää
nimensä mukaisesti agaaveissa, joiden lehdille sen sanotaan ilmestyvän erityisen
pehmeiden sateiden aikana. Elote-maissilla ruokailevat ja nykyään myös harvinaiset
vyötiäiset (sap. armadix) ovat olleet Teotitlánissa haluttua riistaa, sillä niillä sanotaan
olevan kolmen eri eläimen – kanan, naudan ja peuran – lihaa. Aikoinaan milpoilla
työskennellessä oli tapana pyydystää niin sanottuja ”camporottia” (sap. keetch, wix;
esp. rata de campo), jotka ovat milpaa syöviä jyrsijöitä, mahdollisesti maaoravia.
Camporotan syömisen suosio on sittemmin laskenut, ja monet pitävät sitä entisaikain
pula-aikojen ruokana, vaikka tietävätkin sen olevan hyvää: moni onkin syönyt
camporottaa Teotitlánin naapurissa sijaitsevissa San Juan Guelavian ja San Mateo
Macuilxochitlin kylissä, joissa se on suurta herkkua.26 Myös puolikarhuihin kuuluvaa
kakomistia eli ”vuorikissaa” (esp. gato montés, cacomixtle) syötiin Teotitlánissa ennen
vanhaan, sillä eläimen hedelmäpainotteinen ravinto teki sen lihasta makeaa. Tapa
harvinaistui, ja luultavasti katosi 1900-luvun jälkipuoliskolla hedelmätarhauksen
vähenemisen myötä, eikä kakomisteja tavata enää kuin satunnaisesti.27
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Comadia redtenbacheri.
En käynyt Teotitlánin naapuriyhteisöissä Tlacolulaa lukuun ottamatta, mutta ”camporotan” status San
Juan Guelaviassa paljastui erään sieltä kotoisin olevan perheen kertomuksista: erityisesti perheen
alakouluikäinen tytär ylisti sen makua.
27
Oletettavasti Bassariscus sp. Eläimen sapoteekinkielinen nimi ei minulle selvinnyt.
26
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Aterian jakaminen ottaa Teotitlánissa erilaisia muotoja. Perheateriat eivät aina tapahdu
koko perheen läsnä ollen, sillä mattojen kutominen ja myyminen, koulu, harrastukset,
peltotyöt, markkinakäynnit ja cargot tarkoittavat, etteivät kaikki ole aina saman katon
alla samaan aikaan. Perheissä, joiden lapset ovat jo aikuisia, ruokaa saatetaan jättää
pöydälle pitkäksikin aikaa, jolloin jokainen voi käydä ruokailemassa kun itselle
parhaiten sopii – mieluiten toki muidenkin läsnä ollen. Juhlatilaisuuksissa sen sijaan
ateria jaetaan laajennetun perhepiirin kesken, jossa kutsuvieraat vaihtelevat tilaisuuden
luonteesta riippuen, eli onko kyseessä esimerkiksi maissijuhlat, häät,
syntymäpäiväjuhlat ja niin edelleen. Juhlissa on tavallista, että talon emäntä yhdessä
nuorempien naispuolisten sukulaisten kanssa viettää pitkiä aikoja keittiössä samalla kun
miehet ja iäkkäimmät naiset ruokailevat ja seurustelevat keskenään – nuoremmat naiset
liittyvät seuraan myöhemmässä vaiheessa, tai ruokailevat naisille varatussa pöydässä.
Muita kommensaalisia tilanteita ovat peltotyöläisten pellolla jakamat lounaat, joissa
syödään esimerkiksi tlayudoja tai täytettyjä leipiä ja juodaan tejatea, sekä suurten
katolisten pyhimysjuhlien aikaan kiertävä kaupunginhallituksen tarjoama mezcal. Oma
lukunsa on kuolleidenpäivä – tai oikeastaan kuolleidenpäivät, sillä juhlinta kestää kaksi
päivää (1. – 2.11.) – jolloin ruoka ja juoma jaetaan sekä elävien että kuolleiden
sukulaisten ja ystävien kanssa. Kuolleidenpäivien juhlinta alkaa kirkonkellojen
soittamisella kello kolmelta iltapäivällä, joka toimii merkkinä vainajien saapumisesta
maan päälle. Talot avaavat ovensa ja asukkaat nostavat tervetuliaismaljan
tuonpuoleisesta kylään saapuneille vierailleen kotialttarin äärellä, jolle on asetettu
runsaasti hedelmiä, kuolleidenleipää (pan de muertos), mezcalia ja kynttilöitä (kuva
23). Vainajat saavat alttarin antimista oman ateriansa elävien nauttiessa tamaleja.
Juhlinta jatkuu vierailuilla edesmenneiden sukulaisten koteihin, ja huipentuu
seuraavana iltana kylän hautausmaalla, jossa vainajat saatetaan paluumatkalle
tuonpuoleiseen. Kuolleidenpäivien vietosta on suru kaukana: sen sijaan siinä on läsnä
jälleennäkemisen riemu (ks. Brandes 2006).
Puhtaus, terveellisyys ja paikka
Kun Teotitlánissa kysyy, miksi jokin tietty raaka-aine on hyvää syödä, saa vastauksia
yleensä kaksi. Ensimmäinen, ja kaikkein ilmeisin on, että se maistuu hyvältä. Toinen,
joka yleensä mainitaan ensimmäisen jälkeen, on puhtaus: ruoka on puhdasta, jos se on
hyvää ruumiille, eli terveellistä ja ravitsevaa. Puhtaus ja makoisuus kulkevat usein käsi
kädessä, mutteivät aina: kitkerä maku viittaa vatsaa puhdistavaan vaikutukseen, ja se
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onkin ominaista erilaisille lääkekasveille. Ruokien makuun, terveellisyyteen ja
ravitsevuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten ”lämpötila”, epäpuhtaudet ja alkuperä.
Teotitlánissa eri ruoilla ja raaka-aineilla sanotaan olevan tietynlainen sisäinen
lämpötila, jolla on suora vaikutus ihmiskehoon. Näkemys on hyvin yleinen eri puolilla
Latinalaista Amerikkaa, ja tutkimuskirjallisuudessa sitä kutsutaan usein metaforiseksi
lämpötilaksi tai humoraaliopiksi – joskaan nykytiedon valossa sillä ei näytä olevan
paljoakaan yhteistä espanjalaisten Amerikkoihin tuoman hippokraattisen humoraaliopin
kanssa, vaan kyseessä lienee pikemminkin eurooppalaisten ja
alkuperäisamerikkalaisten terveyskäsitysten välinen synkretismi (Ortíz de Montellano
1993, 214 – 221; Chevalier & Bain 2003).28 Sillä ei myöskään ole suoraa yhteyttä
fysikaaliseen lämpötilaan, minkä vuoksi ruoan terveydelliseen lämpötilaan ei
tarjoilulämpötilalla voi vaikuttaa: se on sisäsyntyinen ominaisuus, joka muokkautuu
ympäristön olosuhteiden mukaan. (ks. Chevalier & Bain 2003; Messer 2003 [1996].)
Esimerkiksi varjoisalla ja viileällä montella kasvavavat kasvit ovat ominaisuuksiltaan
yleensä kylmiä, kun taas alangolla ne ovat vuodenajasta ja lajista riippuen kylmiä,
kuumia tai keskilämpöisiä. Terveydellisen lämpötilan idea perustuu siihen, että kehon
lämpötila vaihtelee iän sekä vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan: aamuisin, öisin ja
talvisin keho on viileämpi, päivisin ja kesäisin lämpimämpi, ja lapsen keho on
viileämpi kuin vanhuksen. Terveellisen ruoan olisi tarkoitus pitää tämä lämpötila
mahdollisimman tasaisena ja tarvittaessa korjata ympäristön aiheuttamaa
epätasapainoa. Vuohenlihaa syödään viileinä talvikuukausina juuri sen vuoksi, että sen
lihaa pidetään erityisen ”lämpimänä”: ”Vuohi on hyvin tarmokas (tiene mucho vigor),
siksi sillä on paljon lämpöä”, minulle selitettiin. Myös mezcal on ominaisuuksiltaan
lämmintä, mikä tekee siitä erityisen terveellistä ennen nukkumaanmenoa, mutta olut
puolestaan on ominaisuuksiltaan viileää, ja siten parempaa päivällä. Eräät ruoat ovat
puolestaan ”keskilämpöisiä” tai ”lämpötilattomia”, eli hyviä syödä milloin tahansa:
tällaista on tietysti maissi, mutta myös kananliha. ”Lämpötilan” terveysvaikutukset ovat
joskus hyvinkin nopeita. Eräillä syntymäpäivillä sain huomata, kun alakouluikäiselle
lapselle nousi äkisti korkea kuume heti kakkutarjoilun jälkeen. Lääkärillä käynti
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Latinalaisamerikkalaista kuuma-kylmäjaottelua on tutkittu laajasti, kuten Chevalier ja Bain (2003, 3–
15) osoittavat. ”Kuumasta” ja ”kylmästä” Oaxacassa sapoteekkien parissa, ks. esim. Messer (2003
[1996]) Mitlassa, González (2001, 20–21) Taleassa ja Hunn (2008a, 166–170) San Juan Gbëëssä. Ilmiöstä
hippokraattisena humoraalioppina, eli kuumaan, kylmään, kuivaan ja kosteaan reagoivien
ruumiinnesteiden (lat. humor) toimintaan perustuvana terveysoppina, ks. Foster (1994) ja Janer (2007).
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varmisti sairastumisen johtuneen liiasta kakunsyönnistä, mitä moni oli jo epäillyt:
kakku oli ”kylmää”, joten lapsen keho oli jäähtynyt liikaa.
Antropologi Ellen Messer (2003 [1996], 326–327) kuitenkin muistuttaa, etteivät eri
raaka-aineiden lämpötilalliset ominaisuudet ole absoluuttisia, ja niitä sovelletaan
ruoanlaitossa usein tiedostamatta: esimerkiksi Mitlan sapoteekkiyhteisössä
kurpitsanlehdet ovat näkökulmasta riippuen joko ”kuumia” tai ”kylmiä”, sillä ne
kasvavat kuumassa auringossa, mutta viileällä sadekaudella (ibid.). Teotitlánissa
heinäsirkkojen lämpötilaa argumentoidaan samalla tavalla: valtaosa
tutkimusosallistujista pitää niitä keskilämpöisinä, sillä ne ovat ”puhtaita”, elävät
campolla ja syövät vain keskilämpöisiä asioita. Kuitenkin eräs keski-ikäinen rouva
arveli niitä ”kylmiksi”, koska ne ilmestyvät pelloille kylmänä vuodenaikana, ja eräs
iäkäs mies taas ”lämpimiksi”, sillä ne liikkuvat niin paljon.
”Lämpötilaa” ei oikein voi päätellä ruoan mausta, vaan yleensä vasta jälkikäteen. Sen
sijaan epäpuhtaudet on mahdollista huomata jo ruokaa maistaessa, silmäillessä ja
tunnustellessa. Teotitlánissa ruokien syöminen raakana on harvinaista, poislukien tietyt
hedelmät ja vihannekset. Monet quelitet ja esimerkiksi heinäsirkat on tavallista
desinfioida (esp. disinfectar) keittämällä ne ennen varsinaista kypsentämistä.
Menetelmästä riippuen ruoan puhtauden voi myös pilata kypsennysvaiheessa.
Esimerkiksi rasvan liikakäyttöä, ja varsinkaan rasvassa paistamista, ei katsota hyvällä,
sillä se on huonoa vatsalle. Varsinkin iäkkäät campesinot pitävät rasvaisuutta
kaupunkilaisruoan piirteenä, joka tekee ruoan mausta yhdentekevän, oli kyse sitten
puhtaista raaka-aineista tai ei. Eräs tutkimusosallistuja kertoi minulle saavansa usein
vatsanväänteitä Oaxaca Cityn ruoasta. Hän kertoi samoin käyneen myös Teotitlánin
ravintolakojuista ostettujen tacojen kanssa, sillä ne oli tehty samalla tavalla kuin
kaupungissakin – rasvassa paistaen. Mutta vielä rasvaakin epämiellyttävämpiä ovat
”kemikaalit” (esp. químicos), joka on eräänlainen kattotermi monenlaisille, pääosin
teollisessa ruoantuotannossa käytetyille substansseille, kuten kemiallisille lannotteille,
torjunta-aineille ja hormoneille. Teotitlánilaisille kemikaalit edustavat äärimmäistä
epäpuhtauden muotoa, joka voi pilata kaikki ruoan hyviksi katsotut ominaisuudet. Mikä
pahinta, ne aiheuttavat syöpää, jota kohtaan tunnettu pelko on aitoa:
tutkimusosallistujien mukaan Teotitlánin syöpäluvut ja -kuolemat ovat kasvaneet viime
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vuosina, myös nuorilla aikuisilla.29 Kemikaalien käyttöä pidetään yhtenä erottavana
tekijänä Teotitlánin campesinojen ja Pueblan osavaltion – Meksikon
maatalouskeskuksen – viljelijöiden välillä, sillä Teotilánissa maata viljellään vain
”puhtain” menetelmin, kun taas Pueblassa käytetään avokätisesti kemikaaleja ja
saastuttavia maatalouskoneita. Teotitlánilaisia viljelytuotteita, kuten myös Teotitlánin
campoa itsessään, kuvaillaankin usein sanoilla: ”Todo natural, no químicos – täysin
luonnollista, ei kemikaaleja.” Toisaalta Teotitlánissa ei ole epätavallista käyttää
kemiallista sulfaattia lannoitteena: tätä perustellaan sillä, että sulfaattia käytetään vain
yhtenä lannoitteena muiden joukossa eikä muiden lannoitteiden korvikkeena, kuten
Pueblassa tehdään. Keskustelujen perusteella vuoden 2018 poikkeuksellisen kuiva
sadekausi myös madalsi kynnystä kemiallisten lannoitteiden käytölle.30
Ehkä keskeisin merkitys ruoan laadulle on sen alkuperässä. Teotitlánilaiset ovat
campesino-yhteisöille tyypilliseen tapaan hyvin kiinnostuneita siitä, mistä heidän
ruokansa tulee ja missä se on ollut ennen päätymistään lautaselle tai tortillalle (ks.
González 2001, 19). Ruoan alkuperään liittyvä tieto erottaa campesinot
kaupunkilaisista, jotka eivät välitä syömänsä ruoan likaisuudesta, rasvaisuudesta tai
kemikaalipitoisuudesta. Kaikkein puhtaimpana teotitlánilaiset pitävät oman camponsa
satoa, sillä se syntyy puhtaita menetelmiä käyttäen ja vuodenaikojen kiertoa
noudattaen. Huomattavana poikkeuksena ovat kuitenkin tuotteet, jotka eivät Teotitlánin
maaperässä ja ilmastossa juurikaan menesty. Tietyt Teotitlánin lähiyhteisöt ja -alueet
ovat saaneet osakseen mainetta tällaisten tuotteiden laadukkaasta tuottamisesta:
esimerkiksi Benito Juárezin kylän perunoita ja omenoita, Mixen chilejä sekä San
Baltazar Chichicapamin mezcalia arvostetaan suuresti.
Teotitlánissa kasvien kasvuympäristöllä tiedetään olevan vaikutusta niin kasvien itsensä
kuin niitä syövien eläinten ominaisuuksiin. Näin ollen puhtaudet ja epäpuhtaudet
siirtyvät ravintoketjussa ylöspäin, ja eläimiä, jotka syövät likaisessa ympäristössä

29

Stephenin (2005, 119) mukaan 2000-luvun alussa diabetes oli syöpää yleisempi terveydellinen
huolenaihe Teotitlánissa.
30
González (2001, 145–147) tekee kiehtovia huomioita kemiallisten lannoitteiden naturalisoitumisesta
osaksi Talean campesinojen milpa-viljelyä: Taleassa lannoitteet on omaksuttu paikalliseen ympäristö- ja
viljelytiedon viitekehykseen, jonka myötä niiden vaikutuksia maaperään ja satoon on pystytty
seuraamaan tarkasti vuosikymmenten ajan. Lannoitteen on huomattu auttavan maissia huonoina
sadevuosina, mutta sen liiallinen käyttö tekee maaperästä siitä riippuvaisen. Kemiallisten lannoitteiden
käytön yleistymiseen ovat vaikuttaneet erilaiset Meksikon valtion toimeenpanemat kehitysprojektit,
kuten PROCAMPO, joiden avulla pienviljelijät ovat voineet ostaa kemiallisia lannoitteita luotolla (ibid.).
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kasvanutta ravintoa, pidetään itsessään likaisina. Yksi syy kemikaalien vaarallisuuteen
onkin niiden kyky saastuttaa ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Eläinten ja kasvien
puhtaudesta voidaan päätellä paljon niiden elinympäristön perusteella, jonka jaottelua
seuraavaksi käsittelen.

4.2.

Pueblo, monte, campo ja muut ympäristövyöhykkeet
”Niin, montella on chapuliineja, mutteivät ne ole hyviä. Ovat kitkeriä, kasveista
(la hierba) johtuen. Siellä on erilaisia kasveja kuin campolla. Koko campo on
täynnä kasveja, kaikki syömäkelpoisia. Ja montella ei niitä ole. Siksi ne maistuvat
kitkeriltä.” (K, 50-vuotias nainen)

Teotitlán ympäristöineen voidaan karkeasti jakaa kolmeen päävyöhykkeeseen, jotka
ovat pueblo eli kylä, monte eli vuoristometsä sekä campo eli maaseutu tai peltoalue.
Teotitlánin välittömään ympäristöön kuuluu myös rion eli joen ja presan eli padon
muodostama vetinen vyöhyke. Lisäksi ulkomaailmaa edustavat paikat, kuten
kaupungit, nähdään omanlaisenaan ympäristökokonaisuutena. Tässä osiossa tarkastelen
näiden vyöhykkeiden käsitteellistämistä niihin liittyvien eliöiden, kertomusten ja
sosiaalisten aktiviteettien kautta. Varsinkin campon ja monten rajat on mahdollista
huomata satelliittikuvista, sillä ne noudattavat maantieteellisiä korkeuseroja ja
kasvillisuusvyöhykkeitä (kuva 6).

Kuva 6. Satelliittikuva Teotitlán del Vallen ympäristöstä. Vihreät alueet ovat
montea, kellertävät campoa ja kylät puebloa. Myös pato ja tekojärvi erottuvat
pohjoiseen suuntaavan Avenida Benito Juárezin varrella. Lähde: Google Maps,
Maxar Technologies.
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Pueblo – kodit, kaupat, kadut ja katulamput
Espanjan sana pueblo tarkoittaa niin yhteisöä, kansaa kuin kylää. Teotitlánissa sanaa
käytetään pääasiassa tarkoittamaan oman kylän asukkaita ja asuttua tilaa. Pueblo,
sapoteekiksi gets, on paikka, jossa kodit sijaitsevat. Kylän keskustan muodostavat
kirkko, keskusaukio, torialue sekä kaupungintalo. Auringon noustessa torikauppiaat
lähtevät myyntiartikkeleineen kodeistaan kohti keskustaa, joko itse korejaan pään
päällä kantaen tai mototaxin kuljettamana. Vilkkaimmillaan torikauppa käy kahdeksan
ja yhdeksän aikaan, jolloin tori täyttyy paistetun ruoan tuoksusta, tarjouspyynnöistä,
kolikoiden kilinästä sekä toriaukion puissa pesivien pitkäpyrstöturpiaalien31
närkästyneistä huudoista. Ostajat saapuvat paikalle usein mototaxeilla: erityisesti
päämarkkinapäivinä, eli tiistaisin ja lauantaisin, taksit pärisevät pitkälle puoleenpäivään
väen saapuessa Teotitlániin pitkin Oaxacan laaksoa.

Kuva 7. Näkymä pueblosta. Kuva: Eemi Nordström.

Pueblon keskiössä olevat yksiköt, eli koti ja torikauppa, ovat naisten hallinnoimia.
Perheiden taloudenpito on naisten vastuulla, minkä vuoksi torin kauppias- ja
asiakaskunta on selvästi naisvaltaista. Naiset myös muuttavat peltoalueelta eli campolta

31

Quiscalus mexicanus (sap. bakà’a).
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puebloon tuodut raaka-aineet ruoaksi kotonaan – näin ollen pueblo voidaan nähdä
feminiinisenä tilana, jonka vastineena toimii luonteeltaan maskuliininen campo.
Ihmiselämän eri osien väliin mahtuu runsaasti eläinelämää. Pueblon eläimistö koostuu
kanojen ja vuohien kaltaisista kotieläimistä, joita saattaa nähdä vapaanakin, mutta
yleensä ne pysyttelevät talojen pihoilla, campolla tai tyhjillä, aidatuilla tonteilla. Kylän
reunamilla, kuten padon lähettyvillä, laiduntaa aaseja. Pueblon yleisin suurikokoinen
eläin on koira, ja sitä esiintyy niin lemmikkinä kuin kulkukoirana. Lemmikkien ja
kotieläinten lisäksi pueblossa näkee erinäisiä ihmisarkkitehtuuriin sopeutuneita lajeja,
kuten äänekkäitä pitkäpyrstöturpiaaleja, piikkileguaaneja,32 gekkoja ja pimeässä
soittavia sirkkoja. Jotkut näistä, kuten hiiret ja torakat, elävät taloissa tuhoeläiminä.
Pueblo on ympäristönä epäsuotuisa, jollei jopa vihamielinen, useimmille muiden
ympäristövyöhykkeiden lajeille. Kysyessäni miksei heinäsirkkoja elä pueblossa eräs
campesino kertoi sen johtuvan siitä, ettei kaduilla ole chapuliineille suotuisaa maaperää
eikä sadevesi pääse virtaamaan vapaasti. Nykyään tontit ovat aidattuja, mutta ennen
vanhaan vapaana pidetyt kotieläimet aiheuttivat paljon ongelmia kylän reunamilla:
”Siellä eläminen oli hankalaa silloin kun ei ollut aitoja. Jos jätit pesuaineesi [ulos], aasit
söivät sen etsiessään syötävää”, kuvaili eräs keski-ikäinen nainen. Vedenkulku ja
maaperä ovat näin ollen rajattuja ja hallittuja, mikä ehkäisee ei-toivottujen kasvien ja
eläinten liikkumista ja juurtumista. Jotkut ulkopuoliset eliöt saavat osakseen myös
pelkoa ja vihaa, kuten sain huomata toisinaan kaduilta löytämistäni surmatuista
käärmeistä. Teotitlánissa tavattavat käärmeet yhdistetään metsäiseen monteen, ja mikä
tahansa kylille eksynyt kiemurtelija saatetaan surmata varotoimenpiteenä.
Myös kadut vaikuttavat epämieluisten luontokappaleiden esiintymiseen. Minulle
kerrottiin, että ensimmäisten sateiden aikaan valtavana massana kuoriutuvia
suurikokoisia kuoriaisia tavataan nykyään huomattavasti vähemmän kun kadut ovat
päällystettyjä. Kuoriaiset suosivat mutaisia munintapaikkoja, jollaisia tiet usein
sadekaudella ovat, ja eräs kyläläinen väitti riesaksi äityneiden kuoriaisten olleen pääsyy
keskustan katujen lisäpäällystyksiin. Kuoriaiskontrollin ja moottoriajoneuvojen
kulkemisen helpottamisen lisäksi päällystetyt kadut toimivat pueblon rajapyykkeinä,
sillä ne erottavat kylän camposta. Saapuessamme peltotöistä tai kävelyiltä Picachon

32

Sceloporus sp. (sap. guraguh). Suvun edustajia käytetään ruokana muun muassa Keski-Meksikon
otomi-yhteisöissä, joissa niitä kutsutaan nimellä chincoyote (Muñoz Zurita 2013, 110).

74

rinteillä joku seurueesta totesi: ”Täällä olemme” aina kun hiekkatie muuttui
kiveykseksi. Päällystetty katu kertoi meille pueblon rajan ylittämisestä, mutta myös
siitä, että päivän suurin työosuus oli ohi ja pian olisimme syömässä lounasta kotitalon
viileydessä. Tällainen ajallinen rajanveto näkyy myös katukiveysten verrattaisessa
uutuudessa, sillä entisaikojen pueblossa kaikki kadut olivat hiekkaa. Ennen vanhaan
Teotitlánin pueblo olikin más campo, ”campompaa”; termi, jolla yksi haastateltava
kuvaili myös kaukaisempaa Miahuatlán de Porfirio Díazin kylää, jonka kadut ovat
kuulemma päällystämättömiä.
Katukiveyksiäkin näkyvämpi historiallinen muutos pueblossa on katuvalojen läsnäolo,
joka on helpottanut liikkumista pimeällä. Katulamput tuovat turvaa kulkukoirilta, mutta
kaikki valoja karttavat olennot eivät ole eläimiä. Eräs haastateltavani, iäkäs mies, kertoi
minulle, kuinka vielä hänen vanhempiensa aikana öisillä kaduilla saatettiin nähdä
kummituksia tai paholaiskoiria. ”Sitten tulivat katulamput, eikä niitä ole sen koommin
näkynyt”, hän totesi.
Todettakoon siis, että pueblo on sosiaalisen elämän keskus, jossa ihmiset asuvat ja
elävät yhteisönä. Ihmiselämään kuuluu myös ei-ihmisiin – eli sääilmiöihin, kasveihin,
eläimiin ja piilovoimiin – kohdistuvaa kontrollia, jonka välineinä aitaukset,
sadevesiviemärit, kadut ja katulamput toimivat. On kuitenkin huomattava, että nämä
tunnuspiirteet ovat muuttuneet näkyvämmiksi vasta viime vuosikymmenten aikana
muun muassa moottoriajoneuvojen ja sähkölaitteiden yleistymisen myötä.
Monte – vuoristometsää, villipetoja ja kätkettyjä aarteita
Jos pueblo on sosiaalisen elämän keskus, niin monte on sen villimpi vastakohta. Sana
monte voidaan suomentaa kukkuloiksi tai vuoreksi, mutta nämä käännökset eivät tee
oikeutta alueen metsäiselle luonteelle. Montella on laaksoa viileämpää ja kosteampaa,
ja siellä vaikuttavat voimat ja olennot poikkeavat alangon ympäristöstä. Kiintoisasti
sapoteekin sana montelle, daing, viittaa itsessään villiyteen, sillä sana esiintyy useiden
campolla tai pueblossa tavattavien lajien villien vastineiden nimissä. Tällaisia ovat
esimerkiksi ”monten sika” eli pekari kuch daing, ”monten kana” bed daing, ”monten
kalkkuna” bed gulaax daing33 sekä ”monten agaave” duub daing. Kuten muuallakin
33

Kalkkuna, bed gulaax, on kirjaimellisesti käännettynä ”vanha kana”. Huomaa, kuinka bed-taksonin
prototyyppinä toimii Euroopasta tuotu kana eikä kotoperäinen kalkkuna. Vastaavanlaista kanan
kulttuurista kotoperäistymistä tunnetaan muissakin meksikolaisissa alkuperäisyhteisöissä (García
Garagarza 2013, 48).
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Oaxacassa, Teotitlánissa monten eläinten ja kasvien sanotaan ”syntyvän yksinään”, eli
ilman ihmisen väliintuloa (ks. Katz 1992, 104; Hunn 2008a, 68).
Metsä on Mesoamerikassa tyypillisesti liitetty pimeyteen, epäjärjestykseen ja
vaarallisiin villipetoihin (Taube 2001). Teotitlán ei ole poikkeus, sillä montea pidetään
salaperäisenä ja potentiaalisesti vaarallisena alueena, jonne ihmisellä on harvoin asiaa.
Siinä missä pueblo voi olla vihamielinen sinne kuulumattomille eläimille, voi monte
olla vihamielinen ihmiselle ja kotieläimille. Eräät monten eläimistä, kuten
kalkkarokäärme, pekari ja ”tiikeri”34 voivat olla ihmiselle hengenvaarallisia. Montella
kasvaa myös myrkyllisiä kasveja, mutta kasvikunnan epämiellyttävyys pohjautuu
ennemmin syömäkelvottomuuteen kuin vaarallisuuteen. Monten kasveja ei yleensä
syödä kuin äärimmäisessä hädässä, mikä ilmenee tarinoissa 1920-luvun
kulkusirkkaparvesta (ks. luku 4.3). Kun kulkusirkat söivät Teotitlánin campon tyhjäksi,
ihmiset joutuivat hankkimaan ravintonsa monten kitkeristä ja piikikkäistä kasveista
”kuin eläimet”.
Montelle tunnusomaista on myös piilovoimien läsnäolo. Siinä missä havainnot aaveista,
nagual-muodonmuuttajista ja muista taianomaisista olennoista tehdään alangolla vasta
pimeän tullen, voivat ne ilmestyä monten kulkijalle päivälläkin. Jokaisella vuorella on
myös oma haltijansa tai herransa eli dueño, joka toisinaan ottaa jonkin monten eläimen,
kuten peuran, jäniksen tai kalkkarokäärmeen hahmon.35 Kulkijan on mahdoton tietää
etukäteen, onko hänen kohtaamansa eläin sittenkin dueño valepuvussa. Tuiki
tavallisetkin eläimet voivat johdattaa ihmisen valtiaansa tykö:
E (minä): Ovatko kaikki dueñot käärmeitä? Vai voivatko ne olla muitakin eläimiä?
K (50-vuotias nainen): Kyllä, toisinaan. Myös peuroja. Ennen vanhaan sanottiin, että
jos seuraat peuraa […] jos seuraat sitä, se vie sinut dueñonsa luo. Samoin jäniksiä.
Kaikkia eläimiä […]
T (K:n aikuinen tytär): Muttei kaikkia ihmisiä. Ne valitsevat, kenet vievät. Se riippuu
ihmisen onnesta. Toisinaan moni menee niitä etsimään, muttei löydä, ei vain löydä. Ja
sitten on ihmisiä, jotka löytävät ja lähtevät seuraamaan, mutta tulevat katumapäälle, ja
he […] he katoavat.

34
35

Esp. tigre; sap. bèè’s. ”Tiikerillä” tarkoitetaan suurta kissaeläintä, tyypillisesti jaguaaria.
Dueñoista Oaxacassa, ks. Barabas (2017 [2006]).
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Eräät monten lajit sekoittavat eläimen ja piilovoiman kategorioita itsessään. Joidenkin
monten kalkkarokäärmeiden sanotaan vartioivan muinaisia hautoja, ja niiltä tulisi
pyytää lupa mikäli niiden ohitse mielii kulkea. Käärmeitä, kuten dueñojakaan, ei
kertoman mukaan koskaan löydä jos niitä etsimällä etsii. Peuran taas sanotaan
ilmestyvän vain harvoille ja valituille ihmisille, ja tarinan mukaan ”oudosti”
käyttäytyvä peura vartioi kätkettyä aarretta. Nykyään vuorilla liikkuvat aarteenetsijät
ovat kuitenkin lähinnä haudanryöstäjiä, jotka etsivät rikkaiden keräilijöiden
himoitsemia esikolumbiaanisia artefakteja vuoristometsän nielemiltä raunioilta.
Monten eläimillä on parantavia voimia, minkä vuoksi niiden lihaa tai ruumiinosia
käytetään lääkkeinä. Esimerkiksi kalkkarokäärmeen liha ja nahka auttavat syöpään,
kojootin rasva auttaa luunmurtumiin ja jäniksenliha paksusuolentulehdukseen. Joillakin
lääkeaineilla on parantavia vaikutuksia niin sanotun sympateettisen magian keinoin, eli
vain muistuttamalla jonkin montella asuvan eläimen ruumiinosaa: tällainen vaikutus on
eräillä peuran silmiä muistuttavilla siemenillä, joista tehtyjä rannekoruja käytetään
suojautumaan pahalta silmältä.
Myös Picacho eli Giè bets -vuori lasketaan monteksi, mutta sen merkitys osana
Teotitlánin maisemaa ja rituaalista elämää tekee siitä erityistapauksen. Picachon
huipulla sijaitsee retkeilykatos ja pieni kappeli, jonne johtaa hyvin hoidettu
hiekkapolku (kuva 26). Pyhän ristin juhlan kulkueessa toukokuun kolmantena päivänä
sen huipulle kannetaan suuria puuristejä, jotka pystytetään kappelin päällä olevaan
kallioon – oma osoituksensa synkretismistä ja esikristillisten perinteiden jatkuvuudesta,
sillä Picachon huippu näyttää olleen keskeinen palvontapaikka ja pyhiinvaelluskohde
myös esikolumbiaanisella ajalla (Stephen 2005, 114). Muualla päin montea taas ei
vastaavanlaista ihmistoimintaa juuri ole, metsästystä ja puunhakkuuta lukuun ottamatta.
Kiintoisasti nämäkin näyttävät vähentyneen viime aikoina, sillä Teotitlánin
vuoristometsä on nykyään luonnonsuojelualuetta. Eräs peuranmetsästystä aikoinaan
harrastanut iäkäs mies kuvailee nykytilannetta näin:
”Niin, peura on kaunis, mutta sitä ei saa enää tappaa. Nykyään on sellaisia
henkilöitä, jotka vievät heti vankilaan, jos näkevät peuran kaadettavan […] Eräs
mies täältä kaatoi sellaisen yhtenä päivänä, ja siellä hän nyt on, vankilassa.
Minulla kun on peltoa vuorilla päin, niin ennen vanhaan kannoin asetta siellä
mukanani, mutten enää. Mitä jos kohtaan siellä vartijoita?”
Koska monte on sosiaalisen kontrollin ulkopuolella, voi se toimia sosiaalisista
normeista poikkeamisen näyttämönä, kuten rikospaikkana. Montella liikkumista
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pidetään usein jo itsessään epäilyttävänä, varsinkin jos sitä tehdään yksin: yksinäisyys
on antisosiaalista, ja siitä pitävät vain noitien, nagualien, rikollisten ja villieläinten
kaltaiset hahmot. Koska montella kasvaa lääkekasveja, ei ole ihme, että niitä usein
keräävien ihmisten huhutaan harjoittavan noituutta.
Monten voi siis todeta olevan antisosiaalinen alue, jossa vaikuttavat yhteisön
ulkopuoliset voimat. Sen metsissä elää ihmiselle vaarallisia olentoja ja sen kasvit ovat
pääosin syömäkelvottomia. Monte ei silti ole yksinomaan vihamielinen, vaan
rohtojensa ja aarteidensa myötä se voi olla myös potentiaalisen tuottoisa. Aarteenetsijä
ottaa kuitenkin suuren riskin leikkiessään ulkopuolisten voimien kanssa, mikä
saattaakin johdattaa hänet villipetojen, vuorenhaltijan tai viranomaisten armoille.

Kuva 8. Paikoitellen campo on kaktusten täplittämää tasankoa. Kuva: Eemi
Nordström.

Campo – ei pelkkää peltoa
Teotitlánin pueblon edustalla aukeaa campo, sapoteekiksi lats – peltojen, pensaiden ja
kaktusten täplittämä laakso. Koska campolla viljellään maata, on se elintärkeä osa
pueblon elämää, eräänlainen pueblon sosiaalisuuden jatke. Oikeastaan campo voidaan
nähdä maskuliinisena sosiaalisena tilana vastineena pueblon feminiinisyydelle.
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Peltotöitä tekevät lähes yksinomaan miehet, jotka lähtevät pelloille aamutuimaan
naisten jäädessä valmistamaan ruokaa. Miehet suorittavat campolla vastavuoroisia
työpalveluksia ja sosialisoivat keskenään, mutta myös viettävät aikaa yksinään
mietiskellen. ”Tykkään camposta. Täällä on rauhallista”, minulle sanottiin usein
pellolla mukana ollessani. Campo tarjoaakin miehille pakopaikan perhe-elämän
kiireestä ja kakofoniasta, oivaa maastoa omien ajatusten harhailulle (ks. González
2001, 98). Montesta poiketen yksinäisyys campolla ei yleensä herätä epäilyksiä, sillä
pelloilla liikkuminen on campesinolle normaalia, ja aavalla tasangolla on helposti
muiden nähtävissä. Lisäksi campesino on harvoin täysin yksin: usein hänellä on
seuranaan koiransa, vuohensa tai karjansa.
Suuri osa pueblossa syödystä ruoasta on peräisin Teotitlánin campon milpoilta. Myös
karja ja vuohet laiduntavat campolla vapaina, mikä toisinaan aiheuttaa ongelmia
viljelyksille. Lisäksi campolla kasvaa runsaasti eläinrehua ja muita hyötykasveja, joita
voidaan käyttää muun muassa lääkkeenä, saippuana tai hajusteena. Siellä täällä kasvaa
suuria kaktuksia peltotilusten rajapyykkeinä. Ehkä näkyvin campon kasveista on
kuitenkin nopeasti kasvava, ohdakkeinen puu yag geechi, jota käytetään polttopuuna tai
aitamateriaalina vuohia vastaan.36 Hylätyt ja kesannolla olevat pellot voivat olla niin
täynnä ohdakkeita, heinikkoa ja quelitejä, että campo muistuttaa paikoitellen villinä
kasvavaa, suurten laiduntajien tasoittamaa savannia tai puoliaavikkoa (kuva 25).
Campon villieläimistö on pääosin ihmiselle neutraalia, kuten erilaisia maissia syöviä
lintuja ja jyrsijöitä, sekä niiden saalistajia, kuten haukkoja. Myös haaskoja etsiskelevä
zopilote eli kalkkunakondori on yleinen näky. Campoon liittyy kuitenkin myös
arvaamattomampaa lajistoa, joista yksi on kipeästi pureva mutta kuumetta ja jäykkiä
niveliä parantava muurahainen biri tai bèè. Niiden pesiä hävitetään, jos ne sijaitsevat
liikkumisen kannalta hankalissa paikoissa, kuten polkujen äärellä. Uusien pesien
rakentamista samaan paikkaan ehkäistään heittämällä campolla kasvavaa squambaax yrttiä avattuun muurahaispesään (kuva 24).37 Varsinkin hylätyiltä pelloilta saattaa
löytää muutamia myrkyllisiä hämähäkkejä sekä harvemmin käärmeitä. Kuten eräs iäkäs
campesino kertoo, liika uppoutuminen omiin ajatuksiin voi olla vaarallista:

36

Yag geechi -puun tieteellinen nimi ei minulle selvinnyt, mutta se muistuttaa lehdiltään ja
ohdakkeiltaan Oaxacan nimikkokasvia, guaje-lyijypuuta (Leucaena spp.).
37
Muurahaisen tai yrtin tieteellinen nimi ei minulle selvinnyt.
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”Kerran, kun olin campolla, katsoin vuohien laiduntamista. Olin jättänyt
macheteni kotiin, ja kävelin, kävelin [...] Paljon, paljon ruohoa, ja kävelin ja
kävelin. Mietin jotain, paljon ideoita täällä näin [osoittaa päätään] ja kävelin ja
kävelin, ja sitten, PAM! Se oli käärme, iso käärme, joka löi minua tähän [osoittaa
säärtään]”

Näitä isoja käärmeitä, joiden laji ei minulle selvinnyt, tavataan campolla silloin tällöin,
varsinkin aamuvarhaisella. Ne eivät ole myrkyllisiä, mutta saattavat puolustukseksi
lyödä hännällään kipeästi. Tyypillisesti käärmeitä tapaa pilvisellä säällä kuivan kauden
aikaan, jolloin ne siirtyvät jänisten perässä montelta alangolle. Käytössäkin olevilla
pelloilla voi kuitenkin tavata myrkyllisiä eläimiä, joista eräs on kameleón eli
”kameleontti”: tämä erittäin harvinainen liskomainen olento elää maan alla, minkä
vuoksi siihen törmää todennäköisimmin peltotöiden aikana. ”Kameleonttia” kutsutaan
käärmeiden äidiksi, sillä sen väitetään synnyttävän käärmeitä, ja on itsekin erittäin
myrkyllinen. Kuvailut sen ulkonäöstä vastasivat alueella tavattavaa sarvikonnaliskoa,
joksi se tunnistettiin internetistä löydettyjen kuvien perusteella.38
Campon vaarallisin eläin on kuitenkin koira. Siinä missä pueblon kulkukoiria pidetään
varsin säyseinä otuksina, sain jatkuvasti kuulla varoituksia campon koirista. Niiden
sanotaan tulevan laumoina Tlacolulasta ja lähikylistä pimeän tullen, minkä takia
pimeällä kävelemistä moottoritien ja pueblon välillä ei suositella. Teotitlánin campolla
on myös oma kaatopaikalla elävä koirapopulaationsa. Toisinaan koirat piileskelevät
milpassa jyrsijöitä väijyen, jättäen jalanjälkiä kosteaan maaperään. Koirien sanotaan
olevan suurin vaara aamuyöstä peltotöihin mentäessä, joskaan ne eivät uskaltaudu
hiekkatielle: ”Tiellä on turvallista”, minulle sanottiin. Aggressiivisuudestaan huolimatta
nuoria campon koiria voidaan kesyttää, ja eräät kylän lemmikkikoirista on otettu
pentuina kiinni kaatopaikalta.
Arvaamattomuuksista huolimatta campon riskejä on helppo ehkäistä vaatetuksella ja
työkaluilla. Vahvat kengät, pitkät housut ja machete suojelevat eläimiltä ja kasveilta,
vaalea paita ja hattu taas campon suurimmalta vaaralta, paahtavalta auringolta.
Campolle suuntaavat miehet onkin helppo tunnistaa asuistaan, ja perinteisesti miehillä
on ollut erillinen lierihattu kylällä ja campolla asioimiseen.

38

Phrynosoma sp. Linnéläisen taksonomian tunnistamia kameleontteja (heimo Chamaeleonidae) ei
Amerikoissa esiinny.
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Hämärän laskeutuessa rajat campon ja monten välillä muuttuvat häilyvämmiksi. Yö,
sekä iltaruskon ja aamunkoin kaltaiset siirtymävaiheet, ovatkin riskialtteinta aikaa olla
campolla, eikä ainoastaan koirien tai käärmeiden vuoksi. Pimeässä laaksoon laskeutuu
olentoja vuorilta, joskin havainnot peuroista tai kissaeläimistä ovat harvinaisia. Sen
sijaan kertomuksia piilovoimista kuulee enemmän, erityisesti nagualeista eli eläimiksi
muuttuvista loitsijoista. Eri puolilla Meksikoa nagualit ottavat usein vaarallisen
villieläimen, kuten kojootin tai jaguaarin, hahmon (Miller & Taube 1993, 122–123).
Teotitlánin nagualit puolestaan suosivat koiran hahmoa.
Toinen campon rajoja horjuttava ajallinen ilmiö on elokuu, jolloin myrkylliset eläimet
ja kasvit ovat entistä myrkyllisempiä ja sienet muuttuvat kokonaan
syömäkelvottomiksi. Tämä ei ole yksistään huono asia, sillä lääkinnällisten kasvien
tehokkuus kasvaa samaan aikaan. Elokuu on perinteisesti ollut puhdistautumisen aikaa
temazcalissa eli mesoamerikkalaisessa saunassa, mutta nykyään on tavallisempaa
kylpeä suihkussa parantavien yrttien kanssa. Ilmiöllä saattaa olla yhteys koiranpäiviin
eli caniculaan, sillä esimerkiksi Oaxacan misteekkialueilla sienet muuttuvat
syömäkelvottomiksi juurikin koiranpäivien jälkeen (Katz 1992, 109). Teotitlánissa
elokuun vaarallisuus ja koiranpäivät ovat kuitenkin kaksi erillistä ilmiötä, sillä
tutkimusosallistujien mukaan caniculaksi kutsutaan parin viikon mittaista sateetonta
jaksoa heinäkuussa, ja eliöiden myrkyn voimistuminen on tarkasti rajoittunut
elokuuhun.
Campo on siis sekä pueblon että monten jatke, joka on päivällä osa sosiaalista elämää ja
yöllä sen ulkopuolella. Se on miehisen työskentelyn ja mietiskelyn tila, josta ruoka ja
resurssit hankitaan pueblossa käytettäväksi. Pelloistaan huolimatta campo ei ole täysin
ihmisen kontrollissa, vaan pitää sisällään myös arvaamattomia elementtejä.
Päiväsaikaan se on rauhallinen ja turvallinen, kunhan muistaa oikeat vaatteet ja katsoo
mihin astuu – erityisesti jos on elokuu. Hämärän laskeutuessa campolla kulkijan on
kuitenkin syytä pysytellä polulla koiria ja muita pimeyden kulkijoita välttääkseen.
Soljuvat vesialueet – presa ja rio
Teotitlánin ympäristö on kuivaa, eikä sen lähistöllä ole luonnonjärviä. Kylän keskeltä
kuitenkin virtaa joki, jonka patoaminen vuonna 1958 sai aikaan pienen tekojärven
kylän reunamille. Nämä vesialueet poikkeavat camposta, montesta ja pueblosta niin
lajistoltaan kuin sosiaalisilta toimiltaan. Tämän vuoksi joki eli rio ja pato eli presa
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voidaan mieltää omiksi pienemmiksi ympäristövyöhykkeiksi, jotka vetiselle
luonteelleen uskollisina soljuttavat kolmen suuremman vyöhykkeen piirteitä.
Sekä presan että rion lajit viihtyvät veden äärellä. Lajistoon kuuluu niin muille
vyöhykkeille tyypillisiä otuksia kuin muutamia kosteikkojen ainutlaatuisuuksia. Näistä
jälkimmäisiä ovat kalat, nuijapäät, vesikilpikonnat sekä erilaiset vesikasvit, erityisesti
syömäkelvoton chamiso. Vesi houkuttelee myös runsaasti erilaisia enemmän tai
vähemmän tuttuja hyönteisiä chapuliineista rukoilijasirkkoihin.
Koska joki virtaa pueblon läpi, on sillä tärkeä rooli ihmisten arkipäivässä. Sen varrella
pestään pyykkiä, mitä varten on erikseen rakennettuja pesupaikkoja. Joelta kerätään
myös erilaisia kosteikon hyötykasveja, kuten lankarulliksi sopivia kaisloja.
Oletusarvoisesti riosta puhuva teotitlánilainen tarkoittaa nimenomaan kylän jokea: näin
ollen rio voidaan mieltää omaksi, selvästi erotettavaksi alueekseen pueblon sisällä,
aivan kuten tori ja keskusaukio. Joki on sidoksissa sitä ympäröivään alueeseen, ja
campolle jatkuva jokikaistale nähdään tietysti osana campoa. Kuivalla kaudella joki
kuivuu yleensä kokonaan.
Pato ja tekojärvi puolestaan muodostavat jokea pysyvämmän kokonaisuuden. Padon
virallinen nimi on Piedra Azul, ”Sinikivi”, mutta sitä ja sen ympäristöä kutsutaan
yleisesti nimellä presa. Sen tilalla sijaitsi aiemmin peltoaluetta, mikä teki siitä siis
campoa. Jäänteitä tästä voi huomata patoa ympäröivillä tiluksilla, joita viljellään enää
vain vähän, mutta joissa karjan annetaan laiduntaa. Myös muut campolta tutut lajit
viihtyvät siellä, sillä se on peltoympäristön lailla alati muuttuva, dynaaminen
ekosysteemi: yag geechi -ohdakkeita kasvaa täälläkin, ja patoa ympäröivän
nurmikentän sanotaan olevan yksi parhaimmista sienestyspaikoista. Padon vesi myös
houkuttelee monten eläimiä, erityisesti peuroja, kylän reunamille. Eräs campesino oli
omistanut padon lähettyvillä pellon, jolle hän oli päättänyt istuttaa papuja. Ne kasvoivat
hyvin, mutta kun hän eräänä aamuna saapui tiluksilleen, löysi hän papujen sijasta
pelkkiä peuralauman jättämiä jälkiä. ”No, saivatpahan syödäkseen”, hän oli todennut,
kaunaa kantamatta.
Toisinaan padolta kuulee jopa satunnaisista kohtaamisista aaveiden ja lentävien
lautasten kaltaisten piilovoimien kanssa. Sinne on asennettu katulamppuja, ja
illansuussa sen reunalle kerääntyy kuhertelevia pariskuntia. Pato on kylässä sijaitsevia
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kohtaamispaikkoja huomattavasti intiimimpi, mutta sen verran lähellä, että sinne
uskaltaa kävellä pimeässäkin.
Maantieteellisesti padon sijainti on kiinnostava, sillä se sijaitsee kylän reunalla
Picachon ja Sierra Juárez -vuoriston välisessä solassa. Pato onkin rajatilaa par
excellence: se on niin lähellä kylää että se voidaan mieltää osaksi sitä, mutta edustaa
samalla myös campoa ja montea eliöineen ja ilmiöineen.
Cruceron tuolla puolen – kaupungit ja muu maailma
Teotitlánin päätie, Avenida Benito Juárez, kulkee pohjoisesta Sierra Juárez-vuorten
rinteiltä padon ohi, muuttuen päällystetyksi kaduksi lähestyessään kylän keskustaa.
Kylän eteläpuolella se muuttuu jälleen hiekkatieksi ja jatkaa pienen mutkan jälkeen
suorana Teotitlánin campon läpi kohti liittovaltion valtatietä numero 190, joka on osa
mantereet yhdistävää Pan-Amerikan valtatietä. Moottoritiehen yhtyessään Avenida
Juárezin kaksi kaistaa jättävät väliinsä pienen, kolmion muotoisen maakaistaleen, jonka
keskelle istutetun puun alla voi nähdä väkeä odottamassa ohiajavia busseja Oaxacaan
tai kimppatakseja Teotitlániin. Tämä on Crucero, ”Risteys”, Teotitlán del Vallen portti
ulkomaailmaan.
Teotitlánin maantieteellinen sijainti laaksossa Oaxacan osavaltion keskellä tekee
yhteydenpidon muuhun maailmaan helpoksi. Moni suuntaa piirikunnan pääkaupungin,
17 000 asukkaan Tlacolula de Matamorosin suurille markkinoille joka sunnuntai. Myös
Oaxaca City kansainvälisine lentokenttineen on lähellä, vain 30 kilometrin päässä, ja
sinne lähtee kylästä useita bussivuoroja kuutena päivänä viikossa. Varsinkin nuorille on
tavallista käydä päivätöissä Oaxacassa tai jossakin lähiseudun pikkukaupungeista,
mutta campesinot käyvät kaupungeissa lähinnä vain myymässä tuotteitaan tai
tehdessään suurempia hankintoja. Vaalien koittaessa äänestäminen tehdään Teotitlánin
kaupungintalolla, mutta muu toiminta valtion kanssa – kuten erilaisten asiakirjojen
allekirjoittaminen – vaatii käyntiä kaupungissa.
Suhde muuhun maailmaan on ristiriitainen. Cruceron takana maailma toimii eri
säännöillä kuin Teotitlánissa, luvaten vaaroja, yksinäisyyttä, saasteita, epävarmuutta ja
outoja tapoja. Toisaalta taas monien teotitlánilaisten elannonsaanti maanviljelyn
ulkopuolella on riippuvaista kaupunkien markkinoista ja mattoja ostavista turisteista.
Useat teotitlánilaiset miehet ovat myös hankkineet perheilleen rahaa siirtotyöläisinä
Yhdysvalloissa, ja monet ovat muuttaneet muualle Meksikoon tai ulkomaille enemmän
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tai vähemmän pysyvästi. Kulttuurierot eivät ole suuria naapurikylissä, joissa myös
puhutaan sapoteekkia ja viljellään milpaa, mutta niitä silti on: esimerkiksi San Juan
Guelaviassa syödään erilaista ruokaa, juhlitaan eri tavalla ja puhutaan erilaista
laaksosapoteekin murretta kuin Teotitlánissa. Naapuriyhteisöjen tapoihin suhtaudutaan
neutraalisti, ja kuten aiemmin mainitsin, joitakin muiden alueiden ruokia jopa pidetään
suuressa arvossa. Lähialueen yhteisöjen elämästä puhuttaessa saatetaan vain todeta
”Cada pueblo tiene su costumbre”, tapansa kullakin kansalla, sen kummempia
ihmettelemättä.
Vastaavanlainen kulttuurirelativismi ei kuitenkaan päde kaupunkeihin. Kaupungista, la
ciudad, puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä tuttua suurkaupunkia Oaxaca Cityä, mutta
sanaa käytetään yleismaailmallisena terminä kuvaamaan kaupunkia ympäristönä ja
ideana. Tlacolula de Matamorosissa kaupungin tunnuspiirteet näkyvät pienessä
mittakaavassa ja huipentuvat liittovaltion pääkaupunki Méxicossa, joka on tullut
monelle miehelle tutuksi välietappina Yhdysvaltoihin siirtotyöläiseksi. Useissa
keskusteluissa kävi ilmi, kuinka kaupunkia pidetään vaarallisena, likaisena ja
kaoottisena paikkana, jonka ilma on saastunutta, ruoka epäterveellistä ja ihmiset
epäluotettavia. Kaupunkien rikollisuudesta kuulee jatkuvasti televisiosta tai tutuilta, ja
rikollisuuden leviäminen Teotitlániin on yleinen pelon aihe. Pelolla on pitkä historia:
ennen Meksikon vallankumousta Teotitlániin saapui aika ajoin väkivaltaisia bandiitteja
ryöstöretkille, joiden muisto elää yhä perimätietona. Asuntomurtoja tai ryöstöjä
tapahtuu kylässä vain vähän, mutta tällaisissa tapauksissa kasvottomat ulkopuoliset
rikolliset ovat aina ensimmäisiä epäiltyjä. Minulle kerrottiin, kuinka kaupungissa on
mahdotonta sanoa vastaantulevien ihmisten luotettavuudesta tai taustasta; tällöin
kansallisuudesta tulee tärkeä kriteeri, sillä monet varoittelevat kaupungeissa asuvista
keskiamerikkalaisista (centroamericanos). Kenttätyöni aikana El Salvadorista
Yhdysvaltoihin suunnannut siirtolaiskaravaani oli juuri kulkemassa Oaxacan läpi, mikä
johti – sittemmin turhaksi todettuun – pelkoon rikosaallosta Teotitlánissa. Toisaalta
kuva lainvalvojista ei ole yhtään sen parempi, joten osavaltion ja valtion virkavalta
halutaan pitää erossa Teotitlánin sisäisistä asioista aina kun mahdollista. Kiinnostavasti
paikkasidonnainen moraali tai sen puute ei rajoitu vain ihmislajiin, sillä aggressiivisia,
campolla liikkuvia kulkukoiria väitetään usein Tlacolulasta tulleiksi.
Cruceron ulkopuolista ympäristöä pidetään Teotitlánia saastuneempana. Kaupunkien
likaisuuden lisäksi se näkyy sikäläisessä maanviljelyssä, jossa sovelletaan likaisina
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pidettyjä työkaluja ja menetelmiä. Tällaisia ovat erilaiset maatalouskoneet, jäteveden
käyttö kasteluvetenä sekä ”kemikaalit”. Kaikki nämä piirteet yhdistetään
naapuriosavaltio Pueblaan, jonka teollisilla pelloilla valtaosa Meksikon maissista saa
alkunsa. Likainen viljely jättää jälkensä maissiin ja muihin pellon eliöihin, kuten
syötäviin heinäsirkkoihin, joita pääsen nyt vihdoin esittelemään.

4.3.

Ihminen ja heinäsirkka Teotitlán del Vallessa

”Hän opasti, miten heinäsirkat tulee napata: lähestymällä niitä hitaasti ja sulkemalla
ne kämmeneen nopeasti. Isoin työ oli silti sirkkojen [sic.] paikantamisessa: yhdessä
kohtaa nappasin sellaisen vahingossa tunnustellessani erään keskenkasvuisen
maissikasvin latvaa, johon yksi chapulín oli ilmiömäisesti sulautunut. Kaikki tuntui
hieman surrealistiselta metsästyksen ja keräilyn sekoitukselta: edellisen tuntua
lisäsi jatkuva kuiskiminen paikannetun sirkan [sic.] lähellä. ’Jos ne kuulevat sinut,
ne siirtyvät pikkuhiljaa piiloon’, hän selitti.”
(Kenttäpäiväkirja 4.11.2018)

Tämä on etnografialuvun viimeinen osio, ja käsittelen siinä heinäsirkkojen, erityisesti
chapuliinin, vuorovaikutusta teotitlánilaisten kanssa. Aloitan kertomalla lyhyesti
paikallisista eläimen käsitteeseen liittyvistä kysymyksistä sekä esittelen pikkueläinten
kategorian, johon heinäsirkat luokitellaan. Sen jälkeen esittelen erilaisia teotitlánilaisten
tuntemia suorasiipisten lajeja sekä kerron paikallisista näkemyksistä chapuliinien
elintapoihin sekä niiden pyydystämisestä ja valmistuksesta ruoaksi. Lopuksi pohdin
chapuliinien kasvaneen kaupallistumisen vaikutuksia teotitlánilaisten
heinäsirkkasuhteeseen.
Muutama sana ”pikkueläimistä” ja eläinten luokittelusta
Kenttätyöni aikana huomioni kiinnittyi erääseen terminologiseen ja taksonomiseen
seikkaan, jota en ollut tullut ajatelleeksi tutkimussuunnitelmaa tehdessäni. Vietettyäni
aikaa Méxicossa ja Oaxaca Cityssä olin tottunut puhumaan heinäsirkoista hyönteisinä
(esp. insectos) ja syötävinä hyönteisinä (insectos comestibles), jollaisina ne usein
esitelläänkin toreilla, tapahtumissa ja tutkimuskirjallisuudessa. Teotitlániin päästyäni
sain kuitenkin huomata, että heinäsirkoista puhuttiin yksinomaan eläiminä (animales)
tai pikkueläiminä (animalitos), vaikka espanjan sana hyönteiselle tunnettiin.
Teotitlánissa ”hyönteiset” ovat kuitenkin oletusarvoisesti vain pieniä tuhoeläimiä, kuten
kodin torakoita, minkä vuoksi tapani kutsua heinäsirkkoja hyönteisiksi herätti toisinaan
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hämmennystä iäkkäämpien tutkimusosallistujien parissa: vaikka monet heistä
tiesivätkin mitä tarkoitin kysyessäni syötävistä hyönteisistä, halusivat he itse puhua
agaaveperhosen toukista, chicatanoista ja chapuliineista eläiminä. Vielä enemmän
hämmennystä ja hupia herättivät kuvani ja kertomukseni Méxicossa pidetystä syötävien
hyönteisten festivaalista, jossa tuttujen chapuliinien ja toukkien lisäksi myytiin hieman
epätavallisempaa lajistoa, kuten skorpioneja, torakoita ja hämähäkkejä. Oli
kiinnostavaa huomata, kuinka urbaanin Meksikon kategoria syötäville hyönteisille on
yhteensopimaton teotitlánilaisen kulinaarisen eläintaksonomian kanssa: siinä missä
sekä chapuliinit että torakat ovat méxicolaiselle ”syötäviä hyönteisiä”, ovat chapuliinit
teotitlánilaisille ”syötäviä” ja torakat ”hyönteisiä”.
”Hyönteiseen” tulee näin ollen suhtautua kontekstisidonnaisena kategoriana, kuten
eläimen käsitteeseen ylipäätään (Wierzbicka 1992; Ingold 1994). Teotitlánissa ei ole
samanlaista kaikenkattavaa ja selkeästi rajattavaa ajatusta eläin- tai kasvikunnasta kuin
linnéläisessä taksonomiassa, ja ihmisellä tunnustetaan olevan niin symbolista kuin
ontologista yhteyttä molempiin. Muun muassa agaavessa ja chepilissä tunnistetaan
yhteneväisyyksiä ihmisen kanssa, sillä molemmilla kasveilla on näyttävät, ihmisen
verisuonia muistuttavat lehtisuonet. Eri eläinlajit puolestaan ovat suosittuja symboleja
ihmisten luonteenpiirteille ja käytökselle, yleensä negatiivisessa mielessä. Esimerkiksi
aggressiivisia henkilöitä rinnastetaan koiriin, ahnehtivia sikoihin ja paljon puhuvia tai
äänekkäitä henkilöitä kaklattajalintuihin (esp. chachalaca). (ks. Brandes 1983.)
Sapoteekkiyhteisöissä on tavallista luokitella erilaiset selkärangattomat, pienikokoiset
matelijat, linnut, nisäkkäät ja joskus myös suurikokoisten lajien poikaset pikkueläimiksi
kutsuttuun ryhmään (Hunn 2008a, 115–116). Teotitlán-sapoteekissa pikkueläinten nimi
on mani’ing tai ma: varsinkin pienet lapset käyttävät jälkimmäistä hieman samaan
tapaan kuin suomen sanaa ’ötökkä’ (ks. Hunn 2008a, 98). Monet sapoteekki- ja
misteekkiyhteisöt luokittelevat myös sienet sekä erilaiset marjat ja pähkinät
pikkueläimiksi tai eläimiä muistuttaviksi elämänmuodoiksi (Ávila Blomberg 2004;
2011, 41–44; Hunn 2008a, 98). Kuten olemme huomanneet, Teotitlánissa sienet
luokitellaan eläinten joukkoon.39 Maininnan arvoinen on myös sapoteekkikielille
39

Myös hometta ja hieman hometta muistuttavaa kokenillikirvaa (Dactylopius coccus) kutsutaan
samalla nimellä kuin sientä (bè’è) tai sen muunnelmalla (bèè), mikä tunnetaan muistakin
sapoteekkikielistä (Ávila Blomberg 2004). Teotitlánilainen näkemys sienistä eläiminä poikkeaa
esimerkiksi San Juan Gbëën sapoteekkien luokittelutavasta, jossa sienet eivät ole eläimiä eivätkä
kasveja, joskin niiden nimistöön liittyy niin eläimiin kuin kasveihin yhdistettäviä piirteitä (Hunn 2008a,
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yleinen tapa luokitella niin käärmeet, toukat, tuhatjalkaiset kuin kalatkin samaan
taksoniin, joka on Teotitlán-sapoteekiksi nimeltään bell (Ávila Blomberg 2004, 503).
Kuten monien muiden elollisten ja elottomien tapauksessa, useimpien käärmeiden ja
matojen nimi muodostetaan lisäämällä taksonin perään jokin kuvaava määre, joka voi
kertoa esimerkiksi eläimen elinympäristöstä, ulkonäöstä tai yhteydestä muihin lajeihin:
agaaveperhosen toukka on bell duub (”agaavemato”), sienen ”toukkavaiheena” oleva
tuhatjalkainen bell bè’è (”sienimato”), eräs puun oksaa muistuttava myrkyllinen käärme
bell yag (”puukäärme”) ja kala puolestaan bell nis (”vesikäärme”).40 Kaloilla ja
käärmeillä on muutakin yhteistä kuin suomupeite ja taksonominen läheisyys: joidenkin
käärmeiden lihan sanotaan maistuvan kalalle, ja eräät väittävät käärmeillä olevan sekä
keuhkot että kidukset, joiden avulla ne voivat vaihdella maa- ja vesielämän välillä
mielensä mukaan.
Suorasiipisten lajikirjoa
Erilaisia heinäsirkkoja tavataan Teotitlán del Vallen campolla, montella ja vesialueilla
vuoden ympäri, mutta syötäväksi kelpaavia lajeja ilmestyy campolle vasta sadekauden
kynnyksellä loppukeväästä. Kenttätyöni aikana sain tietooni neljä syötäväksi kelpaavaa
lajia, jotka ilmestyvät pelloille hieman eri aikoina ja eri määrissä. Näistä ensimmäisenä
keväällä ilmestyy hitgaah, joka on siivekäs ja pitkälle loikkiva heinäsirkka. Kesän ja
syksyn aikana pelloilla näkee suurta ja vihreää dammchech -lajia sekä heinäsirkoista
rakastetuinta eli chapuliinia, sapoteekiksi guxàdi. Viimeisenä ilmestyy vielä yksi
pitkälle loikkiva heinäsirkka, gulal hiih, jota näkee vielä vuodenvaihteessa chapuliinien
kadottua.
Mielipiteet eri lajien syötävyydestä vaihtelivat tutkimusosallistujien välillä. Erään
perheen mielestä ”kaikki campon heinäsirkat ovat syömäkelpoisia”, toiselle kelpasi
vain chapulín ja kolmas piti ainoastaan hitgaah- tai dammchech-heinäsirkkaa
syötävänä chapuliinin lisäksi. Kaikki pitävät kuitenkin chapuliinia tärkeimpänä
syötävänä heinäsirkkana, sillä se on heinäsirkoista maukkain ja runsaslukuisin.
Chapulín on se, jota pelloilta eniten halutaan pyydystää muiden lajien ollessa

94–95). Biokemiallisen näkökulman mukaan sienet ovat lähempänä eläimiä kuin kasveja, vaikka
sienitede eli mykologia luokitellaankin kasvitieteen alaisuuteen.
40
Samaa nimeämiskaavaa noudattavat myös esimerkiksi puut ja puusta tehdyt esineet (yag),
henkilöiden (ben) kategoriat sekä edellä mainitut monten (daing) eläimet ja kasvit, joilla on ”kesy”
vastine pueblossa tai campolla.
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eräänlaista bonusta, jota lisätään chapuliineista koostuvaan heinäsirkkasaaliiseen.
Joidenkin heinäsirkkojen lajistatuksesta ei ollut yksimielisyyttä, sillä esimerkiksi
hitgaah ja dammchech menivät joillakin tutkimusosallistujilla sekaisin keskenään.
Kaikki kuitenkin erottavat chapuliinin selvästi muista heinäsirkoista – jopa niinkin
paljon, että chapuliinia kutsutaan aina chapuliiniksi, mutta mitä tahansa muuta pelkäksi
heinäsirkaksi, espanjaksi saltamonte.
Kulkusirkkoja (esp. langosta; sap. langost) puolestaan nähtiin runsaslukuisena viimeksi
lähes sata vuotta sitten, ja niiden näyttävä saapuminen ja sitä seurannut nälänhätä jätti
jälkeensä traumaattisen muiston. Kulkusirkat ovat tietyn lajisten, yleensä yksinään
viihtyvien heinäsirkkojen muodostama parveileva elämänvaihe, joka syntyy saman
lajin edustajien pakkautuessa pienelle alueelle esimerkiksi kuivuuden ajamina. Jatkuva
altistuminen toistensa ulosteille ja kosketukselle saa heinäsirkkanaaraat tuottamaan
stressihormonia, joka puolestaan tekee seuraavan sukupolven toukista taipuvaisia
hakeutumaan toistensa seuraan. Lopulta äärimmilleen stressaantuneet toukat käyvät
läpi muodonmuutoksen, jossa ne kasvavat kokoa ja muodostavat suuria, uusille
asuinsijoille lentäviä parvia, jotka syövät kaiken syötäväksi kelpaavan tieltään.
(Lockwood 2004, 146–147). Teotitlániin saapuneet kulkusirkat olivat ilmeisesti osa
vuosina 1923–26 ja 1940–43 Meksikossa esiintyneitä Schistocerca piceifrons -lajin
parvia, jotka aiheuttivat suuria maataloustuhoja varsinkin eteläisissä osavaltioissa
(Cuevas-Cardona & Rodríguez-López 2015, 106–107). Haastateltavani muistivat
tapahtumat pääosin vanhempiensa ja isovanhempiensa kertomuksista: Parvi nähtiin
muutama vuosi Meksikon vallankumouksen jälkeen ja se ilmoitti saapumisestaan
korviahuumaavalla huminalla. Ne ilmestyivät näköpiiriin suurena pilvenä ja söivät
campon tyhjäksi, edeten sitten kylään sisäpihoilla pidettyjen maissipinojen kimppuun.
Tuhoutunut sato ajoi ihmiset etsimään ruokaa montelta, ja jotkut teotitlánilaiset
suuntasivat Chiapasin osavaltioon uuden elämän toivossa. Kulkusirkkoja pidettiin, ja
pidetään yhä syömäkelvottomina, sillä toisin kuin chapulín ja muut campon heinäsirkat,
ne syövät aivan kaikkea, mukaan lukien kuolleita eläimiä.41

41

Schistocerca piceifrons -lajia syödään kuitenkin muualla Oaxacassa, kuten myös Pueblan, Veracruzin
ja Yucatánin osavaltioissa (Muñoz Zurita 2013, 196).
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Syömäkelvottomia suorasiipisiä on muitakin, eikä kaikille välttämättä löydy tarkempaa
nimeä kuin saltamonte tai grillo.42 Eräät suuret saltamontes-heinäsirkat määritellään
syömäkelvottomiksi koska ne syövät myrkyllisiä kasveja, kuten nokkoskasveihin
kuuluvan mala mujer -puun lehtiä.43 Pueblossa yleisesti tavattava soittava sirkka44 on
syömäkelvoton, sillä se elää likaisissa olosuhteissa, kuten kaduilla pimeän tullen tai
talojen hämärissä nurkissa. Näiden sirkkojen soittamisen tiedetään olevan yhteydessä
ilmankosteuteen, ja minulle selitettiin, että ne soittavat aina sateen jälkeen koska ne
luulevat että on yö. Ainakin yksi syömäkelvoton heinäsirkka toimii hyvän chapulínvuoden indikaattorina: pieni, loikkivainen ja kitkerä bixtiliáh. ”Ne lisääntyvät
chapuliinia aikaisemmin,” eräs haastateltava kertoi. ”Kun niitä näkyy, niin sanotaan
että tänä vuonna tulee chapuliineja. Ne ovat vähän kuin, no, viestintuojia.”
Chapulín – elintavat ja elämänkierto
Chapuliinien kuoriutuminen on kytköksissä ensimmäisiin sateisiin. Aikoinaan pieniä
chapuliineja näki jo toukokuussa, mutta yhä myöhemmäksi siirtyneen sadekauden
myötä niitä näkee yleensä vasta kesäkuun jälkipuoliskolla. Eräässä toisessa Oaxacan
laakson kylässä, Tlalixtac de Cabrerassa minulle kerrottiin, että chapuliinit kuoriutuvat
aina 13. kesäkuuta, eli Pyhän Antoniuksen päivänä. Eräs teotitlánilainen puolestaan
väitti chapuliinien syntyvän Johannes Kastajan päivänä, joskaan en keneltäkään muulta
saanut kuulla näin tarkkaa ”laskettua aikaa”. Toisaalta heinäsirkkojen yhteyttä
katoliseen pyhimyskalenteriin ei voi kiistääkään. Perinteisesti chapuliineja on pyydetty
vasta marraskuussa pyhäinpäivän jälkeen, jolloin on myös sadonkorjuun ja
maissinvarsien eli zacaten kitkemisen aika. Kylvökausi taas ajoittuu Johannes Kastajan
päivän tienoille. Koska katoliset pyhimykset vaikuttavat maanviljelyyn, on niillä myös
vaikutus maanviljelystä eläviin heinäsirkkoihin, joihin liittyvät toimet ajoitetaan samaa
mallia noudattaen kuin muutkin peltotyöt.
Siitä, miten chapuliinit syntyvät, on erilaisia teorioita. Chapuliinien tiedetään
harrastavan seksiä, sillä niiden parittelu on yleinen näky milpalla sadonkorjuun

42

Hunn (2008a, 98, 116) kirjoittaa San Juan Gbëëstä, että muilla kuin selvästi tunnistettavilla ja
kulttuurisesti merkittävillä selkärangattomien lajeilla on harvoin vakiintuneita nimiä, mikä on
ymmärrettävää niiden runsaan määrän ja pienen koon huomioon ottaen. Vähemmän merkittävistä
lajeista on tavallista käyttää suuripiirteisiä kuvailevia nimityksiä, ja joskus niille keksitään kokonaan
uusia nimiä havaitsemishetkellä (ibid.).
43
Urera baccifera.
44
Mahdollisesti Anurogryllus sp. (Fontana et al. 2017, 86).
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tienoilla. Tällöin niiden sukupuolet on helppo tunnistaa, sillä pienikokoinen koiras
parittelee aina kookkaamman naaraan päällä (kuva 9) – parittelevista heinäsirkoista
vitsaillaan, ja niiden parittelua pidetään lystikkään ihmismäisenä. Erityisen paksut
naaraat ovat täynnä munia, ja niiden sanotaan olevan sen vuoksi herkullisia. Biologisen
näkemyksen mukaan chapuliinit syntyvät näistä munista, jotka naaras laskee
peltomaahan loppusyksystä. Näkemys tunnetaan Teotitlánissa, mutta jotkut myös
arvelevat chapuliinien sikiävän spontaanisti campon maaperästä sateiden saapuessa.
Kolmannen teorian mukaan chapuliinit syntyvät campesinojen kyntöauran
aikaansaamasta tomusta. Neljännessä teoriassa chapuliinit hautautuvat maahan
kuollessaan, mutta heräävät uudelleen henkiin sadekauden alkaessa: eräs haastateltava
kertoi kaivaneensa useina vuosina maan alla sateita odottavia heinäsirkkoja vahingossa
esiin peltotöiden aikana. Oli asioiden laita mikä hyvänsä, kaikkia neljää näkemystä
yhdistää chapuliinien riippuvuus maaperästä ja vedestä: hyvät chapuliinit kun
ilmestyvät vain campon hedelmällisestä maasta sadekauden ja sen rytmittämien
peltotöiden myötä.

Kuva 9. Parittelevat chapuliinit ovat yleinen näky campolla
sadonkorjuun tienoilla. Kuva: Eemi Nordström.

Kuoriutumisen jälkeen chapuliinit viettävät aikaansa milpan reunalla queliteillä ja
eriIaisilla ruohoilla herkutellen (kuva 32). Milpalta ne saattavat syödä erilaisia maissin
kasvua uhkaavia rikkaruohoja, minkä takia niiden sanotaan auttavan maissia.
Viljelykasveista ne yleensä kajoavat vain papuihin; tällä ei ole enää suurta merkitystä,
sillä moni campesino on luopunut papujen viljelystä kokonaan. Nuoria ruohoja ja
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quelitejä syöneet keskenkasvuiset heinäsirkat ovat maultaan makeita, mutta niiden
pyydystäminen on vaikeaa. Pienuutensa takia niitä myös tarvitaan aikuisia suurempi
määrä, joten heinäsirkkoja pyydystetään vain harvoin ennen syksyä. Kun sadekausi
päättyy ja milpaa ympäröivä kasvillisuus vähenee, chapuliinit siirtyvät milpan ja
eläinrehua kasvavien niittyjen huomaan. Vasta tällöin ne alkavat syödä maissin osia,
mutta kiinnostavasti ne jättävät itse maissintähkät rauhaan:
E: Milpaa ei siis haittaa, vaikka heinäsirkat syövät sitä?
C1 (mies, 70): Ei, ei, sillä ne syövät pikkulehtiä, muita lehtiä. Kun niitä lehtiä ei
enää ole, ne syövät jotain milpasta. Mutta maissia ne eivät syö, ne syövät sitä […]
mikä sen nimi on? Maissinlehteä (la hoja de milpa). Sitä heinäsirkat tekevät.
Eivät ne ole pahoja.

Tuholaisten sijaan heinäsirkat ovat pikemminkin pellon hyötyeläimiä, joiden
menestyminen heijastuu myös sadon menestykseen. Molempiin vaikuttaa onnistunut
sadekausi, sillä vähäisten sateiden jälkeen sekä maissin että heinäsirkkojen tilanne on
heikko. Näin kävi ollessani itse kentällä, jolloin sain monesti kuulla chapuliineja
tulevan vain vähän, jos ollenkaan, sinä vuonna. Epäilevistä kommenteista huolimatta
onnistuimme paikantamaan heinäsirkkoja eri milpoilta ja niityiltä, muttemme
mitenkään sellaisissa määrissä että milpat olisivat rätisseet heinäsirkkojen tömähtelystä
kuiviin maissinlehtiin, kuten parhaimpina vuosina väitetään tapahtuvan. Chapuliinin
sapoteekinkielisen nimen guxàdi sanotaan viittaavan tällaiseen runsauteen, sillä sana
gux tarkoittaa savua: hyvinä vuosina campolla kulkeva kun saattaa nähdä chapuliinien
loikkivan savupilviä muistuttavina massoina.
Milpassa kasvaneet heinäsirkat ovat yleisimmin syötyä ja tutuinta sorttia, mutta niitä
vieläkin paremman makuisena pidetään makeassa sinimailasessa eli alfalfassa
kasvaneita chapuliineja. Runsaasti vettä vaativaa, pääasiassa eläinrehuna käytettyä
alfalfaa viljellään kuivassa Teotitlánissa vain vähän, joten kylän kaikki sinimailaspellot
sijaitsevat kastelukanavien lähellä aidatuilla tonteilla. Muualla Oaxacassa kaupalliseen
tarkoitukseen pyydystetyt heinäsirkat kerätään lähes yksinomaan alfalfasta (Cohen et
al. 2009), mutta Teotitlánissa aitaaminen estää keräystoiminnan muilta kuin
maanomistajilta. Satunnaisia sinimailas-chapuliineja on mahdollista pyydystää keskeltä
kylää kun alfalfasatoa kuivatetaan talojen katoilla (kuva 30). Alfalfaa syöneet
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heinäsirkat ovat väriltään kirkkaan vihreitä ja muuttuvat keitettäessä vaaleanpunaisiksi
(kuva 31).
Chapulín on siinä mielessä erikoinen eläin, että se viihtyy campon lisäksi myös
montella ja vesialueilla. Näihin chapuliineihin tosin suhtaudutaan eri tavalla. Monten
heinäsirkkoja ei pidetä syömäkelpoisina niiden syödessä kitkeriä ja myrkyllisiä kasveja,
omaksuen niiden ominaisuuksia omaan makuunsa. Sama pätee joella ja padolla eläviin
lajitovereihin, jotka syövät chamisoa; kasvia ”johon kotieläimetkään eivät koske”,
kuten minulle kerrottiin. Eräs haastateltava kuitenkin huomautti, että kitkeriä – ja
varsinkin lääkinnällisiä – kasveja syöneet chapuliinit ovat hyväksi vatsalle. Muualla
Oaxacassa sain kuulla erilaisia lääkekasveja syöneitä chapuliineja myytävän itsekin
lääkkeinä (ks. Hurd 2018; Hurd et al. 2019). Vuodenvaihteen lähestyessä chapuliinit
muuttuvat kuitenkin ”huonoiksi” campollakin: ne kasvavat kokoa ja niiden kitiinikuori
vahvistuu, mikä tekee niistä kuivaa ja mautonta mahantäytettä.
Muiden heinäsirkkojen tavoin chapuliinin syötävyys perustuu paljolti siihen, mitä se on
itse syönyt. Campolta kerätyt heinäsirkat ovat sidoksissa milpan vuosirytmiin ja sen
suomiin antimiin. Tuholaisuuden sijaan chapuliinit nähdään milpalle hyödyllisinä
eläiminä, ja mikä mielenkiintoisinta, niiden syömäkelpoisuus perustuu juuri siihen, että
ne syövät viljelykasveja. Tämä ruokavalio tuo ne lähemmäs tuttuja kotieläimiä, sillä
kuten eräs campesino totesi: ”Chapulín syö ruohoa, milpaa, kurpitsaa… samaa mitä
ihmiset, vuohet ja härätkin.”
Heinäsirkan matka pellolta pöytään
Heinäsirkkojen pyyntikausi ajoittuu Teotitlánissa syksylle, perinteisesti pyhäinpäivän
jälkeiselle ajalle marraskuussa. Nykyään pyynti saatetaan kuitenkin aloittaa jo
syyskuussa, eli heti kun heinäsirkat ovat tarpeeksi kookkaita ja siirtyneet milpalle tai
rehua kasvaville maatilkuille. Lokakuusta joulukuuhun kestävä sadonkorjuuaika on
myös heinäsirkanpyynnin huippukautta, joka päättyy vuodenvaihteen lähestyessä
chapuliinien kasvettua liian suuriksi ja kitiinikuoreltaan paksuiksi.
Keskeistä heinäsirkkojen pyytämisessä on, että sitä tehdään harvoin pyytämisen itsensä
vuoksi; sen sijaan sitä tehdään muiden peltotöiden lomassa quelitejen, sienten ja
polttopuun keräämisen kaltaisena sivutoimintana. Lähtiessäni pellolle muiden mukana
minulle harvoin pystyttiin tarkentamaan mitä kaikkea siellä tultaisiin tekemään, ja
silloin kun tarkennettiin, päädyttiin tekemään myös jotain muuta. Näin ollen peltotöistä
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puhutaan yleisesti vain campolle menemisenä: kun joku sanoo: ”Cho’on lats! Mennään
campolle!”, se voi tarkoittaa vuohien valvomista, aidan rakentamista, sadonkorjuuta,
heinäsirkkojen pyydystämistä, niitä kaikkia tai ei niistä mitään. Kaiken varalta
jollakulla on aina mukanaan machete ja muovipusseja. Niinäkin kertoina kun minut
vietiin omasta pyynnöstäni campolle heinäsirkkoja pyytämään päädyimme samalla
keräilemään kukkia ja kurpitsoja sekä tarkistamaan maissin tilanteen. Heinäsirkkoja tai
niiden pyytämistä ei näin ollen tyypillisesti eritellä muusta camposta ja siihen liittyvistä
toimista – campolle meno varta vasten heinäsirkkojen vuoksi on uudempi, kaupallisiin
heinäsirkkoihin liittyvä ilmiö, josta lisää piakkoin.
Heinäsirkoilla on kuitenkin rooli siinä, mihin aikaan aamusta pelloille suunnataan.
Koska heinäsirkat ovat muiden hyönteisten tavoin vaihtolämpöisiä, ovat ne
aktiivisimmillaan auringon lämmittäessä niitä. Tämä tarkoittaa, että paras pyyntiaika on
silloin kun on vielä viileää ja kosteaa, eli auringon noustessa. Aikaisimmillaan
suuntasimme heinäsirkkajahtiin viiden tai kuuden aikaan aamulla ja jatkoimme pyyntiä
kello kymmeneen asti, jolloin peltoa lämmittävä aurinko teki heinäsirkat loikkivaisiksi
ja niiden perässä hyppimisen hikiseksi.
Pyynti tapahtuu paljain käsin. Kun heinäsirkka on paikannettu kasvissa lepäämässä, se
poimitaan nopeasti kämmeneen. Tämän jälkeen se sullotaan kantoastiaan; ennen
vanhaan suosittiin onttoja, pulquen säilömiseen tarkoitettuja kurpitsa-astioita, mutta
nykyään muovipussit ja -rasiat ajavat saman asian. Chapuliinit sullotaan pussiin yleensä
sellaisenaan, mutta gulal hiih -lajin kaltaisilta pitkälle loikkivilta heinäsirkoilta
saatetaan katkaista takaraajat pakoyritysten estämiseksi. Kesken parittelun yllätetyt
koiraat ja naaraat ovat helppoa riistaa, sillä ne asettuvat usein näkyville paikoille ja ovat
hitaita pakenemaan; tällöin kämmeneen saa sullottua molemmat kerralla. Pieniä
heinäsirkkoja voidaan kauhaista käteen nopealla liikkeellä, mutta yksittäisten suurten
heinäsirkkojen pyydystämisen liikesarja tuo mieleen marjanpoiminnan. Pyytäjä saattaa
kyyristellä aluskasvillisuuden lomassa ja poimia heinäsirkkoja yhdellä kädellä
pensaasta pussiin kuin suuria, pakoon pyrkiviä puolukoita. Kiinnostavasti sekä
heinäsirkkojen että quelitejen keräämisestä käytetään espanjan pyydystämistä tai
nappaamista tarkoittavaa verbiä agarrar.
Heinäsirkkojen pyyntipaikat tuovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Milpassa
heinäsirkkoja on helppo paikantaa kuulon avulla niiden tömähdellessä kuiviin
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maissinlehtiin. Korkeat maissinvarret katkaisevat niiden pakoreittejä, mikä
mahdollistaa heinäsirkkojen pyydystämisen myös keskipäivällä. Toisaalta milpan
maissi ja kurpitsat myös rajoittavat pyytäjien liikkumista ja vaativat varovaisuutta
kasvien hyvinvoinnin kannalta. Muualla campolla paikannus taas perustuu pääosin
näköaistiin, mikä vaatii harjaantuneita silmiä suojavärinsä avulla kasvillisuuteen
sulautuvien hyönteisten huomaamiseksi. Dammchech- ja hitgaah -lajien kaltaisia
heinäsirkkoja voidaan toki paikantaa kuuntelemalla niiden siritystä, mutta chapuliinien
mahdollista ääntelyä ei ihmiskorva kuule. Matalassa kasvillisuudessa heinäsirkat myös
loikkivat pitkälle, eivätkä niiden tömähdykset kuulu yhtä hyvin kuin milpalla. Jos
heinäsirkkoja pyydystetään porukalla, on niiden läheisyydessä tavallista kuiskia, sillä
ne kuulevat puhetta ja ryömivät hitaasti kasvien suojaan tuntiessaan olonsa uhatuksi.
Kun pyyntiastiat on saatu täyteen tai kun heinäsirkoista tulee liian nopeita, on aika
palata kotiin saaliin kera. Heinäsirkat pyritään lopettamaan ja desinfioimaan
mahdollisimman nopeasti, sillä ne ovat ravinteikkaimmillaan täydellä vatsalla.
Lopettaminen tapahtuu keittämällä ne limettiviipaleiden kanssa suolavedessä, jolloin
niiden väri muuttuu punertavaksi kuin ravuilla. Kiintoisasti heinäsirkkojen syömä
ravinto näkyy niiden värissä keittämisen jälkeen, sillä kuten mainittu, alfalfaa syöneet
chapuliinit muuttuvat vaaleanpunaisiksi campon heinäsirkkojen pysyessä rusehtavina
(kuva 31).45 Kotieläinten teurastamisen tavoin heinäsirkkojen lopettaminen on
tyypillisesti naisten tehtävä.
Keittämisen jälkeen heinäsirkkojen annetaan kuivua hetken aikaa siivilässä ennen kuin
ne laitetaan viileään nurkkaukseen tai jääkaappiin odottamaan täydennystä seuraavien
päivien peltokäynneiltä. Kun hyönteisiä on tarpeeksi, ne kypsennetään padassa manokivikaulimella ja metate-kivialustalla muusatun valkosipulin ja limettimehun kanssa.
Sekaan laitetaan myös kimppu sitruunasavikkaa eli epazotea, joka tuo kokonaisuuteen
hieman kitkerää makua (kuva 36). Annos on valmis tarjoiltavaksi kun kaikki neste on
haihtunut tai imeytynyt hyönteisiin. Tällöin chapuliinit laitetaan pieneen astiaan, joka
asetaan ruokapöydälle useimmilla aterioilla; neutraalin ”lämpötilansa” vuoksi ne kun

45

Minulle on kuitenkin epäselvää, kuinka suora vaikutus ravinnolla on chapuliinien väritykseen, sillä
värieroja voi selittää myös eri elämänvaiheilla ja luonnonvalinnalla – vihreä kun on ruskeaa parempi
suojaväri alfalfan seassa. Joka tapauksessa tutkimusosallistujien mukaan vihreä väri on ominaista
alfalfassa eläville chapuliineille.
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ovat hyviä syödä mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ainakin useimpien
tutkimusosallistujien mielestä (kuva 37).
En kenttätyöni aikana kohdannut ketään, jolla ei olisi hyviä muistoja
heinäsirkastuksesta, mutta kaikkein eniten siitä näyttävät nauttivan lapset. Vaikka
González (2001, 149) toteaa pikkulasten olevan nirsoja heinäsirkkojen suhteen Talea de
Castrossa, huomasin reaktioiden olevan Teotitlánissa täysin päinvastaisia. Lapset
kertoivat innoissaan pyyntiretkistä sisarustensa ja vanhempiensa kanssa sekä
heinäsirkkojen hyvästä mausta aina kun asia sattui tulemaan puheeksi. Myös aikuiset ja
vanhukset muistelivat lämmöllä lapsuutensa heinäsirkastuksia ja äitiensä valmistamien
chapuliini-tortillojen makua. Eräät vanhemmat totesivat minulle heinäsirkastuksen
olevan lapsille leikkiä, johon osallistutaan jo hyvin nuorina: sadonkorjuu voi olla koko
perheen aktiviteetti, ja lasten loikkiessa heinäsirkkojen perässä aikuiset voivat rauhassa
keskittyä muihin peltotöihin. Lapsilla riittää asiantuntemusta, sillä kuten eräs
alakouluikäinen poika totesi tutkimusaiheestani: ”Mitä tutkimista chapuliinien
pyytämisessä muka on? Sen kun menet campolle ja nappaat ne näin ja näin!”
Paikalliset, ulkopuoliset ja kaupalliset heinäsirkat
Muiden oaxacalaisten tapaan teotitlánilaiset ovat ylpeitä heinäsirkoistaan. Suurimmassa
arvossa ovat oman campon heinäsirkat, mutta paremman puutteessa muualta Oaxacasta
kerätyt chapuliinit ovat myös kelpo ravintoa. Ei ole kuitenkaan olemassa yhtä ainoaa
oaxacalaista tapaa valmistaa heinäsirkkoja, ja Teotitlánin chapuliineissa voikin
huomata kaksi asiaa, joka tekee niistä selvästi teotitlánilaisia.
Ensimmäinen on niin sanotun seisottamisvaiheen puute. Eri puolilla Oaxacaa on
tyypillistä seisottaa eläviä heinäsirkkoja pari päivää viileässä nurkkauksessa jotta ne
tyhjentäisivät suolensa eivätkä olisi enää niin kitkerän makuisia pataan päätyessään
(Cohen et al. 2009). Oletin näin toimittavan myös Teotitlánissa, mutta kysyessäni
asiasta sain vastaukseksi vain hämmentyneitä katseita. Minulle selitettiin, ettei niiden
seisottamiseen ole mitään syytä, jos ne ovat kerta syöneet vain puhtaita asioita. Kun
näin erään heinäsirkastajan maistavan pelästyneen chapuliinin oksentamaa punertavan
ruskeaa eritettä kämmeneltään, hän sanoi minulle vain: ”Es puro campo.”46 Viesti meni
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Punaruskean nesteen päästäminen suusta on yleinen puolustautumiskeino heinäsirkoilla ja
hepokateilla, joskaan sen tehokkuudesta saalistajia vastaan ei juuri tiedetä (Karjalainen 2009, 49).
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perille: puhtaan ympäristönsä ja ravintonsa myötä heinäsirkat ovat ”silkkaa campoa”
niin ruumiiltaan, ulosteiltaan kuin eritteiltään.
Toinen on heinäsirkkaresepti, eli valkosipulin, limettimehun ja sitruunasavikan
kolminaisuus. Limettimehun ja valkosipulin käyttö on hyvin yleistä chapuliinien kanssa
ympäri Meksikoa (Muñoz Zurita 2013, 88), mutta haastateltavani väittivät
sitruunasavikan käytön olevan teotitlánilainen tapa. Heinäsirkkojen valmistustavassa
näyttää olevan suurtakin vaihtelua Oaxacan sapoteekkiyhteisöjen välillä: Mitlassa
käytetään sitruunasavikan sijasta chiliä (Messer 2003 [1996], 317), Sierra Norten Talea
de Castrossa ne paahdetaan maissinlehtien välissä (González 2001, 149) ja Sierra Surin
San Juán Gbëëssä ne valmistetaan lajista riippuen keittämällä tai paahtamalla eri yrttien
kera (Hunn 2008b). Chiliä näkee käytettävän runsaasti myös Oaxacan markkinoilla
myytävissä heinäsirkoissa, vaikka vielä vuosituhannen alussa sitä pidettiin
halveksuttavana pueblalaisena tapana, jolla pyrittiin peittelemään ala-arvoisten
heinäsirkkojen pahaa makua (Cohen et al. 2009).
Pueblan osavaltio on Meksikon maissituotannon keskus, jonne on syntynyt myös
menestyvä heinäsirkanpyytäjien epävirallinen sektori (Cerritos & Cano-Santana 2008,
474). Vaikka Meksikossa heinäsirkat yhdistetään vahvimmin Oaxacaan, on suurin osa
maan kaupallisesti saatavista heinäsirkoista peräisin Pueblan pelloilta. Oaxacassa ollaan
tästä tietoisia, minkä vuoksi Pueblan heinäsirkkojen haukkumista kuulee yhtenään.
Teotitlánissa minulle kerrottiin, että Pueblan heinäsirkat ovat kemikaalien kyllästämiä,
likavedelle altistuneita, pieniä, pahanmakuisia, pilaantuneita ja rasvassa paistettuja.
Muualla sain puolestaan kuulla, että ne altistuvat teollisilla pelloilla käytetylle
hormonipitoiselle lannoitteelle ja että ne myydään sekoitettuna syömäkelvottomien
hyönteislajien kanssa eräänlaisena entomologisena salaattina. ”Alkuperäiset chapuliinit
ovat luonnollisia ja Oaxacasta, Pueblasta tulevat ovat klooneja”, kirjoitti eräs käyttäjä
Facebookin keskusteluryhmässä. Kiintoisasti Oaxaca Cityssä osavaltion omat
heinäsirkat yhdistetään läheisesti karjan rehuna käytettyyn alfalfaan, kun taas Pueblan
heinäsirkkojen sanotaan tulevan teollisilta maissipelloilta ”oikean” milpan sijaan (ks.
Cohen et al. 2009).47 Kierrellessäni turistien suosimalla Mercado 20 de noviembren
torilla Oaxaca Cityssä kohtaamani heinäsirkanmyyjät vakuuttivat tuotteidensa tulevan
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Kiinnostavasti alfalfa ei ole Amerikoille kotoperäinen laji, vaan eurooppalaisten tuoma rehukasvi
(Crosby 1972).
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osavaltion sisältä. Tarkempia tietoja kysellessäni sain vastaukseksi joko ”sieltä missä
on sinimailasta”, ”campolta” tai ”Ocotlánista.”
Oaxaca Cityn torikojujen suuret chapuliinipinot heinäsirkkakauden ulkopuolella
herättivät minussa epäilyjä, joten päätin käydä Ocotlánissa tutkimassa asiaa. Ocotlánin
piirikunnan pääkaupunki Ocotlán de Morelos on kuuluisa jokaperjantaisista
markkinoistaan, ja on etäisyydeltään noin 30 km linnuntietä ja 60 km maantietä
Teotitlánista. Eräässä piirikunnan kylässä minulle kerrottiin, etteivät heinäsirkat ole
kaikki kotoisin Ocotlánista itsestään, mutta ne kypsennetään siellä: kauden aikana
miespuoliset alihankkijat kiertävät eri kylissä ympäri osavaltiota ostamassa
heinäsirkkoja ja tuovat ne vaimoilleen kypsennettäviksi ja myytäviksi. Kauden
ulkopuolella miehet taas ajavat Pueblan puolelle, mikäli Oaxacasta ei löydy tarpeeksi
varastoituja chapuliineja. Olivat heinäsirkat siis eläneet missä tahansa, ne valmistetaan
syömäkelpoisiksi Ocotlánissa: näin ollen heinäsirkkojen voi valehtelemmatta sanoa
olevan oaxacalaisia, kunhan ne on kypsennetty Oaxacan sisällä.
Myös Teotitlánissa on heinäsirkkakauppiaita, jotka myyvät valmiita chapuliineja kylän
torilla muovipusseissa tai totomozleen käärittyinä (kuva 38). Keskuslaaksoille
tyypilliseen tapaan Teotitlánin chapuliinikauppiaat ovat kaikki naisia (Cohen et al.
2009; Cohen & Kershenovich Schuster 2019). Chapuliineja myydään kauden
ulkopuolellakin, ja teotitlánilaiset tietävät kauppiaiden hankkivan tällöin heinäsirkkansa
kaupungista. Tätä ei silti pidetä huonona asiana, sillä kauppiaiden ammattitaitoon
luotetaan: heidän tiedetään ostavan vain parhaimman näköisiä heinäsirkkoja,
desinfioivan ne hyvin ja valmistavan ne tutulla teotitlánilaisella reseptillä valkosipulin,
limettimehun ja sitruunasavikan kanssa.
Meksikon hyönteisruokabuumi ei ole jäänyt teotitlánilaisilta huomaamatta. Monet
haastateltavistani olivat kuulleet heinäsirkkojen ravintoarvoja koskevista tutkimuksista
ja nähneet aiheesta tv-ohjelmiakin. Meksikolaisten ravintoloitsijoiden usein toistama
väite siitä, että Meksikon hyönteiset olivat katovuosien ruokaa ja pula-ajan pelastajia,
on tuttu myös Teotitlánissa (ks. Cohen et al. 2009) – väitteen todenperäisyys on tosin
kyseenalainen, kuten tulen seuraavassa luvussa osoittamaan. Näkyvin hyönteisbuumin
vaikutus on kuitenkin ollut heinäsirkkojen hinnannousulla: erään teotitlánilaisen
ravintoloitsijan mukaan vuonna 2018 chapuliinien kilohinta liikkui 350 peson
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yläpuolella, kun kolmea vuotta aiemmin se oli ollut vain 200 peson tienoilla.48 Kuten
Méxicossa ja Oaxaca Cityssä, kilo heinäsirkkoja maksaa Teotitlánissa enemmän kuin
kilo naudanlihaa. Jotkut teotitlánilaiset arvelevat heinäsirkanpyynnin yleistyneen
hintojen nousun myötä – ei siksi, että niitä haluttaisiin myydä, vaan siksi, että se on
halvempi tapa varmistaa heinäsirkkojen päätyminen omaan pöytään. Heinäsirkat ovat
silti halvempia kuin Oaxaca Cityssä 1 000 pesoa kilolta maksavat chicatanat eli
lehdenleikkaajamuurahaisten siivekkäät kuhnurit ja kuningattaret, joita pidetään
suurena herkkuna Etelä-Meksikossa (DeFoliart 2002, 21; Muñoz Zurita 2013, 183).
Näitä ei Teotitlánissa ole tapana syödä, vaan kyläläisten mukaan se on enemmän
keskiamerikkalaisten ja rannikon asukkaiden tapa. Chicatanojen aamuöisten
parveilulentojen aikaan Teotitlániin saapuu kuitenkin muurahaiskerääjiä muista kylistä,
jotka noukkivat niitä valonlähteiden ympäriltä.49
On mahdoton vielä sanoa, kuinka suuri vaikutus hyönteisruokainnostuksella tulee
olemaan Teotitlániin. Jotkut ovat iloisia siitä, että kaupunkilaiset näyttävät vihdoinkin
heränneen oman ruokavalionsa epäterveellisyyteen ja antavan tunnustusta
campesinojen tietotaidolle. Toisaalta hintojen nousu tuottaa selviä haasteita monille –
erityisesti niille, joilla ei ole omaa peltoa josta heinäsirkkoja kerätä. Keräyspaikat ovat
sienipaikkojen tapaan salaisia sekä maaoikeudellisista että itsekkäistä syistä, ja
parhailla pyyntipaikoilla heinäsirkat harvenevat nopeasti. Kenttätyövuoteni 2018 oli
kuulemma poikkeuksellisen huono heinäsirkkavuosi, ja syksyn edetessä chapuliineja
löytyi aina vain vähemmän.
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Vuonna 2018 350 pesoa vastasi n. 15 euroa ja 200 pesoa n. 9 euroa.
Chicatanat (Atta spp.) parveilevat tyypillisesti vain yhtenä tai kahtena yönä sadekauden alussa. Niiden
ilmestyminen on sidoksissa ympäristön indikaattoreihin ja milpan sykliin, yleisen käsityksen mukaan
myös pyhimyskalenteriin. (DeFoliart 2002, 21; Hunn 2008a, 146–147; Akker 2017; ks. myös Dufour
1987.)
49
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5. Heinäsirkka syötävänä, symbolina ja
subjektina
Luvussa 2 nostin esille kolme keskeistä teoreettista huomiota:
• Puhtauden ja saasteen keskiössä toimii kehollinen subjekti: kehollisen
subjektin integriteettiä uhkaavat tai edesauttavat asiat, tekijät ja ilmiöt
heijastuvat laajempien kokonaisuuksien integriteettiä koskeviin kysymyksiin.
• Luonto ei rajoitu toisenlajisiin, eikä kulttuuri ihmisiin: koska ihmisten ja
toisenlajisten välinen vuorovaikutus ei poikkea perustavanlaatuisesti ihmisten
keskinäisistä suhteista, ovat molemmat kykeneviä muodostamaan niin monokuin monilajisia sosiaalisia kokonaisuuksia tai jäämään niiden ulkopuolelle.
• Ruoalla on transformoiva, ruokailijan olemusta perustavanlaatuisesti
muokkaava vaikutus. Ruoalla kehollisen subjektin on mahdollista rakentaa
ontologinen side maisemaan, josta se on kasvanut (terroir), mutta myös muihin
subjekteihin, joiden kanssa ruokaa jaetaan (kommensaalisuus).
Tässä luvussa tarkastelen, miksi chapuliinit ovat Teotitlánissa hyviä pikku eläimiä
teorian ja etnografisen aineiston pohjalta. Luku koostuu kolmesta alaluvusta.
Ensimmäisessä esitän, että heinäsirkat ovat hyviä syödä maisemaan liittyvien
materiaalis-semioottisten tekijöiden myötävaikutuksesta. Toisessa osoitan, että
heinäsirkat keräävät itseensä positiivisia asioita Teotitlánin ”luonnosta” ja
”kulttuurista”, joiden myötä ne ovat hyviä ajatella. Kolmannessa ja viimeisessä
alaluvussa tarkastelen heinäsirkkoja hyvinä kanssaeläjinä eli kumppanuuslajeina –
subjekteina, jotka ovat osallisia ihmisen ja maiseman väliseen suhteeseen ja joiden
kanssa ihminen jakaa ruokansa. Osoitan, että chapuliiniheinäsirkat ovat hyviä siksi, että
ne ovat puhtaita: ne ylläpitävät ihmiskehon integriteettiä ruokana, kokoavat itseensä
positiivisia mielikuvia paikallisesta ympäristöstä ja yhteisöelämästä sekä ylläpitävät
maanviljelijäyhteisöä omalla toiminnallaan – mutta vain, jos ne ovat peräisin
peltomaisemasta.

5.1.

Hyviä syödä

Teotitlánissa chapuliinien sanotaan olevan hyviä syödä sen takia, että ne ovat puhtaita
ja maistuvat hyvälle. Molemmat näistä piirteistä liittyvät laajempaan kulttuuriseen
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selitysmalliin, jossa ympäristön ominaisuudet kulkeutuvat maasta kasveihin ja niitä
syöviin eläimiin. Mutta vaikka materiaalisella ympäristöllä on keskeinen rooli tietyn
raaka-aineen syömäkelpoiseksi tunnistamisessa, ei selitysmallin taustalla piile
samanlaista ajatusta materiaalisen hyödyn maksimoinnista kuin mitä
kulttuurimaterialistinen näkökulma voisi olettaa. Sen sijaan heinäsirkkojen puhtaus
nojaa teotitlánilaisten havaintoihin heinäsirkkojen vuorovaikutuksesta ympäristön ja
siinä elävien olentojen kanssa, ihmiset mukaanluettuna.
Kulttuurimaterialistisen selitysmallin ongelmia
Aivan ensiksi on syytä haastaa pari ennakko-oletusta ja tarkastella, mihin
heinäsirkkojen status hyvinä syödä ei luultavasti perustu. Se, että tiettyihin eläinlajeihin
liittyvät kulttuuriset merkitykset pohjautuvat ensisijaisesti niiden kulinaarisiin
merkityksiin on antropologi Marvin Harrisin pääargumentti teoksessa Good to Eat:
riddles of food and culture (1986). Harrisin edustaman kulttuurimaterialistisen
näkökulman mukaan materiaaliset olosuhteet – kuten ravintoaineiden saanti, ilmasto ja
lajienvälinen kilpailu – määrittävät kulttuuripiirteiden syntymistä. Esimerkiksi
länsimaalaisten kokema vastenmielisyys hyönteisiä kohtaan selittyy Harrisin mukaan
sillä, että eurooppalaisten maatalousyhteisöjen hyönteisistä saama materiaalinen hyöty
oli mitätön selkärankaisista saatavaan proteiiniin nähden. Hyönteisten vastenmielisyyttä
lisäsi se, että ne tuhosivat viljelyksiä. Sen sijaan hyönteisten ruokakäyttö on yleistä
Amazonin sademetsän kaltaisissa ympäristöissä, joissa suuria selkärankaisia on vähän,
mutta suurikokoisia hyönteisiä on paljon. Toisin sanoen, ne ovat vaivattomampia
keräillä suuremmalla hyötysuhteella. (ibid. 154–174.) Näiden kahden ääripään
väliinputoajina Harris pitää kulkusirkkojen syömistä Lähi-idässä ja vesiluteilla
herkuttelua Kaakkois-Aasiassa: molemmat hyönteiset ovat suurikokoisia ja
runsaslukuisia, mutta kilpailevat ihmisen kanssa samasta ravinnosta – kulkusirkat
viljasta ja vesiluteet kalanpoikasista. Kyseisten lajien positiivinen status selittyy
Harrisin mukaan myös hyötysuhteen maksimoinnilla, jossa ihmisen kanssa samasta
ravinnosta kilpailevien eläinten aiheuttamiin tuhoihin on reagoitu laajentamalla
ruokavaliota tuhoeläimiin itseensä. (ibid. 170.)
Tällainen näkökulma voi tuntua loogiselta ekologisena kilpailuasetelmana
tarkasteltuna, mutta kulttuuristen piirteiden selittämisessä se ei tyydytä.
Kulttuurimaterialistinen selitys teotitlánilaiseen chapulín-suhteeseen olisi viljatuhojen
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minimointi ja ravinnonsaannin maksimointi samasta ravinnosta kilpailevaa eläintä
syömällä: heinäsirkathan aiheuttavat todistetusti suuria tuhoja Meksikon
maissipelloilla. Argumenttiin tulee kuitenkin aukkoja heti kun tutkittavan yhteisön
jäsenet saavat äänensä kuuluviin. Teotitlánilaisten itsensä mukaan heinäsirkat eivät syö
maissista muuta kuin lehtiä, ja niitäkin vasta kuivalla kaudella, chapuliinien suosimien
ruohojen ja quelitejen kadottua. Yksikään teotitlánilainen, jonka kanssa asiasta
keskustelin, ei edes pitänyt heinäsirkkoja tuhoeläiminä, vaikka maissin, kurpitsan ja
papujen osat niille toisinaan maistuvatkin: päinvastoin, niiden sanotaan auttavan
viljelykasvien kasvua syömällä pois pellon rikkaruohoja. Vaikuttaa jokseenkin
epätodennäköiseltä, että heinäsirkkojen syöminen olisi saanut alkunsa
tuholaistorjuntana, sillä chapuliinien aiheuttamat viljelystuhot liittyvät pääasiassa
teollisiin monokulttuuripeltoihin eivätkä monilajisiin milpoihin. Teollisilla pelloilla
kuoriutuvat chapuliinit syövät maissia oletettavasti sen vuoksi, ettei niillä ole
muutakaan syötävää.50 Edellisessä luvussa siteeraatun campesinon sanoin: ”Kun niitä
[pieniä] lehtiä ei enää ole, ne syövät jotain milpasta.”
Kiinnostavasti edes peuraan tai camporottaan ei suhtauduta tuhoeläiminä, vaikka
molempien tiedetään tekevän tuhoa milpalle. Peuraa pidetään erityisen positiivisena
olentona, ja sen vierailua pellolla sen verran harvinaisena, että mahdolliset
viljelytuhotkin jäävät toissijaisiksi sen läsnäolon rinnalla. Camporotan aiheuttamia
maissituhoja taas pidetään mitättöminä, ja sen läsnäolo campolla hyväksytään vaikkei
sitä enää syödäkään. Kulttuurimaterialistisesta perspektiivistä katsottuna onkin
erikoista, etteivät teotitlánilaiset edes halunneet kokeilla kulkusirkkojen syömistä,
vaikka ne muistuttivat ulkonäöltään syötäväksi kelpaavia heinäsirkkoja ja niitä olisi
ollut helposti saaden. Chicatana-muurahaistenkin käyttö on harvinaista huolimatta siitä,
että niitä näkee Teotitlánissa paljon parveilulentojen aikaan ja niitä syödään muissa
milpaa samanlaisessa ilmastossa viljelevissä yhteisöissä (Ramos-Elorduy & Pino
Moreno 2004; Hunn 2008a, 146–147). Näin ollen materiaaliset olosuhteet eivät
yksistään anna tyydyttävää vastausta siihen, miksi tiettyjen eläinten syömistä suositaan
toisia enemmän.
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Historia tosin tuntee poikkeuksellisen suuria, milpoillekin tuhoisia chapuliinien massaesiintymiä
Meksikossa ja Guatemalassa. Kulkusirkkoihin verrattuna niiden aiheuttamat tuhot olivat kuitenkin
pieniä, ja varsinkin siirtomaa-ajan arkistolähteissä tuhohyönteisten lajista on usein epäselvyyttä. (Few
2013; Cuevas-Cardona & Rodriguez-López 2015.)
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Harrisin argumentti myös universalisoi hyönteiset yhdeksi ryhmäksi ottamatta lainkaan
huomioon, miten ajatus hyönteisten kategoriasta vastaa tutkittavien yhteisöjen omia
näkemyksiä. Näin ollen Harris toistaa modernia länsimaista käsitystä, jossa hyönteiset
ja muut maalla elävät selkärangattomat nähdään eläinkunnasta erillisenä, ”oikeita”
eläimiä alempiarvoisena kokonaisuutena: Eric C. Brownin (2006) mukaan siinä missä
eläimet ovat ”ihmisen toisia”, on hyönteisiin suhtauduttu vieläkin erilaisempina
”eläimen toisina.” Teotitlánissa hyönteisten lajeja ei sen sijaan luokitella lainkaan
muista eläimistä erilliseksi ryhmäksi, vaan niistä puhutaan vaihtelevasti eläiminä tai
pikkueläiminä. Kuten edellisestä luvusta käy ilmi, chapuliinit, skorpionit ja torakat ovat
pääkaupunki Méxicon yleisölle ”hyönteisruokaa”, mutta teotitlánilaiselle kaksi
viimeistä eivät ole edes ”ruokaa”. Hyönteissyönnistä puhuminen on itsessään
ongelmallista paitsi hyönteisen käsitteen kontekstisidonnaisuuden, myös hyönteisten
syömiseen liittyvän etnosentrisen painolastin vuoksi. Länsimaisessa ajattelussa
hyönteisten syöminen viittaa johonkin tavallisesta syömisestä poikkeavaan, johon
turvaudutaan vain perityisolosuhteissa – kuten pula-aikoina, haaksirikkoisena,
eksoottisen kulttuurin tarkkailijana tai tosi-tv -ohjelman kilpailijana (Gordon 2006;
Evans et al. 2015).51 Teotitlánilaisille heinäsirkkojen syönti on kuitenkin tuiki tavallista
syömistä, joka ei käytännössä eroa lainkaan esimerkiksi viljelykasvien, quelitejen ja
naudanlihan kaltaisesta ”oikeasta” ruoasta. Tästä syystä suhtaudun kriittisesti eri
puolilla Oaxacaa kuulemaani väitteeseen chapuliineista pula-aikojen pelastajana, sillä
se toistaa etnosentristä kulttuurimaterialistista näkökulmaa heinäsirkoista
poikkeusravintona. Aineistoni ei tue tällaista pelastusnarratiivia: tutkimusosallistujien
mukaan heinäsirkkojen ilmestyminen on sidoksissa sateisiin, ja vähäiset sateet tietävät
huonoja aikoja niin maissille kuin heinäsirkoille. Toki Teotitlánin naapuriyhteisössä
Santa Ana del Vallessa kenttätyötä tehneen Jeffrey Cohenin mukaan iäkkäät asukkaat
1990-luvulla muistivat chapuliinit pula-aikojen ruokana, jota syötiin väen paetessa
vallankumouksen aikaisia konflikteja vuorille (Cohen & Kershenovich Schuster 2019,
134–136). Nämä pula-ajan chapuliinit näyttävät kuitenkin olleen montella eläineitä
kitkeriä chapuliineja, joiden syömistä myös teotitlánilaiset pitävät poikkeuksellisena.
Vallankumouksen aikana Teotitlán säästyi Oaxacan herruudesta taistelleiden
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Hyönteissyöntiä tarkoittava sivistyssana ”entomofagia” on myös ongelmallinen, sillä ”fagia” (kreikan
phagos) viittaa tavallisuudesta poikkeavaan, yleensä jonkinlaisesta sairudesta kielivään ruokavalioon
(Evans et al. 2015).
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armeijoiden yhteenotoilta (Stephen 2005), mutta todellisen nälänhädän aiheuttivat
kulkusirkat, jotka popsivat pelloilta niin maissin kuin chapuliinit:
”Puunoksat ne tuhosivat hetkessä, söivät niistä lehdet. Milpan myös, kaiken.
Sitten ne söivät chapuliinit, joita siellä oli. Söivät ne, koska ovat niitä isompia.
[...] Kulkusirkat, kuten sanoin, ne söivät aivan kaiken.” (Mies, 70)

Silti materiaalisilla olosuhteilla on merkitystä, mikä ilmenee esimerkiksi
täysikasvuisten chapuliinien vieroksumisessa – niillä kun on paksu kitiinikuori, eikä
kitiini sula ihmisen elimistössä (Harris 1986, 162–163). Lisäksi teotitlánilaiset eivät
käytä sellaisia eläimiä ruokanaan, jotka olisivat teoriassa puhtaita, mutta joiden
pyydystäminen ja kypsentäminen olisi liian vaivalloista ja aikaa vievää. Materiaalisten
tekijöiden roolin tunnustaminen ei siten tarkoita, että ne määrittäisivät chapuliinien ja
muiden eliöiden syömäkelpoisuutta ja kulttuurisia merkityksiä. Vaikken
allekirjoitakaan Harrisin esittämää syy-seuraussuhdetta, olen hänen kanssaan samaa
mieltä siitä, että hyönteisen syömällä ravinnolla on merkitystä sen kannalta, miten
ihminen siihen suhtautuu (ibid. 170): syöväthän teotitlánilaisten ruokana suosimat
eläimet pääosin samoja kasveja kuin ihmisetkin. Näin ollen Teotitlánin ajatus ruoan
puhtaudesta ottaa huomioon materiaaliset olosuhteet, mutta tulkitsee niitä paikallisen
tiedon viitekehyksestä: puhtaus tarkoittaa Teotitlánissa erilaisia hyvään ja terveelliseen
ruokaan liittyviä ajatuksia, joista osa voidaan kääntää ravitsemustieteen kielellä
”proteiineiksi” tai ”vitamiineiksi” – sanoja, joita teotitlánilaiset itsekin usein käyttävät
terveellisestä ruoasta puhuessaan. Sen sijaan tieto raaka-aineiden terveydellisestä
lämpötilasta ja kasvupaikan puhtauden vaikutuksista eivät istu yhtä nätisti
kosmopoliittisen tieteen selitysmalleihin, vaikka fyysiset olosuhteet niihin
vaikuttavatkin. Vastataksemme kysymykseen miksi heinäsirkat ovat hyviä syödä, on
meidän tarkasteltava ruoan puhtauteen liittyviä prosesseja teotitlánilaisten
näkökulmasta.
Maku tulee maasta
Luvussa 4.1 totesin, että teotitlánilaiset ovat erityisen kiinnostuneita ruoan alkuperää
koskevista kysymyksistä. Alkuperällä on keskeinen merkitys ruoan makuun,
puhtauteen ja tosinaan myös terveydelliseen lämpötilaan. Puhdas ja hyvänmakuinen
ruoka tulee teotitlánilaisten mukaan puhtaasta ympäristöstä – tyypillisesti campolta – ja
mikäli kyseessä on eläin, vaikuttaa sen kulinaarisiin ominaisuuksiin myös sen syömä
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ravinto. Maata viljellessään ja ruokaa valmistaessaan ihminen voi vaikuttaa näihin
ominaisuuksiin työkalujensa ja menetelmiensä keinoin. Vastaavanlaiset näkemykset
ovat tuttuja muuallakin Oaxacassa (González 2001), ja ne muistuttavat terroiria, eli
fyysisen paikan kykyä luoda siellä kasvatetulle ja valmistetulle ruoalle ainutlaatuisia
ominaisuuksia, erityisesti makua (ks. luku 2.2). Sekä terroirissa että teotitlánilaisessa
puhtaudessa toistuu ajatus ihmisen autoktonisesta siteestä asuttamaansa maisemaan
sekä ympäristön kokonaisvaltaisesta potentiaalista vaikuttaa siinä kasvaneen ruoan
ominaisuuksiin (Trubek 2008, 18; Paxson 2010, 447–451).
Teotitlánissa tällaisen ”paikan maun” yksi ilmenemismuoto on ympäristövyöhykkeiden
ja syömäkelpoisuuden välinen suhde. Eri ympäristöihin liittyy omintakeista lajistoa ja
erityisiä ominaisuuksia, jotka ilmenevät ruoassa makuna, terveellisyytenä ja
ravitsevuutena. Esimerkiksi monten kasvikuntaa leimaa kitkerä maku, ravintoköyhyys,
”viileys” ja joskus myös myrkyllisyys, mikä tekee niistä huonoa ruokaa mutta hyvää
lääkettä. Puebloa taas pidetään liian likaisena ja arvaamattomana ympäristönä
syömäkelpoisille kasveille tai eläimille, joten kotieläimet ja puutarhat pidetään
sisäpihojen suojissa kotiväen valvonnan alla. Vesialueiden kasvit ja pikkueläimet ovat
pääosin kitkeriä, kaupungin ja Pueblan osavaltion tuotteet taas yksiselitteisen
epäterveellisiä ja pahanmakuisia kemikaalien ja huonojen valmistusmenetelmien
vaikutuksesta. Sen sijaan lähes kaikki hyvänä syötävänä pidetyt raaka-aineet
viljelykasveista villieläimiin tulevat puhtaalta campolta. Campon puhtaus on
varmistettua tietoa: sieltä peräisin olevan ruoan on huomattu maistuvan muita
paremmalta ja pitäneen väestön terveenä ja ravittuna isovanhempien ajoista saakka.
Teotitlánilaiset ovat tiiviissä yhteydessä campoon ja sieltä tulevaan ruokaan pienestä
pitäen, tuntien ruoan tuotantoketjun ja tuotantovälineet omakohtaisen kokemuksen
kautta. Muualta tuodussa ruoassa sen syntyolosuhteet ja tuotannon välivaiheet jäävät
väistämättä etäisiksi, mikä kasvattaa ruoan saastuneisuuden potentiaalia. Mistä
esimerkiksi tietää, etteikö Pueblasta tuotua maissia olisi kasteltu likavedellä, tai ettei
Oaxaca Citystä ostettuja heinäsirkkoja olisi säilötty varastossa vuosi – varsinkaan kun
chapuliinien varastointia ei Meksikossa valvota käytännössä lainkaan (Wade 2015).
Kaikkea ei kuitenkaan voi kuivassa ja lämpimässä laaksossa kasvattaa, joten viileän
ilmaston tuotteita on haettava markkinoilta tai ylänkojen yhteisöistä. Tällöin
teotitlánilaiset suosivat tiettyjen paikkojen tuotteita muita enemmän, kuten
etnografialuvussa mainittuja ylänkönaapuri Benito Juárezin omenoita ja perunoita sekä
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Mixe-alueen chilejä. Ylängön olosuhteiden vaikutus näkyy myös syömäkelvottomissa
raaka-aineissa, kuten lampaanvillassa, jota ei omassa kylässä pidetä erityisen
laadukkaana. Sen sanotaan johtuvan kuumasta ilmastosta, joka tekee lampaan
villakerroksesta ohutta: laadukkainta lampaanvillaa saakin kuulemma vuoristoiselta
Mixteca Altalta, kaukaa osavaltion luoteispuolelta. Oma lukunsa on vielä San Baltazar
Chihchicapam, jonka maine mezcalin suhteen tekee siitä eräänlaisen Oaxacan laakson
vastineen Burgundin tai Champagnen viinialueille. Terroir-viinien tavoin mezcalin
maun salaisuus piilee teotitlánilaisten mukaan juurikin maaperän laadussa:
Chichicapamin erityiset olosuhteet tekevät sen mezcalista pehmeän makuista, aivan
kuten Ranskan maineikkaimpien viinialueiden maaperä ja ilmasto luovat viineille
ainutlaatuista, selkeästi tunnistettavaa makua. (Trubek 2008.) Teotitlánin arkikielessä
sana Chichicapam on jopa saanut Champagnea muistuttavan statuksen, jossa pelkkää
paikannimeä käytetään synonyyminä sen kuuluisimmalle tuotteelle.
Ulkopaikkakuntien tuotteiden laatu nojaa näin ollen tietoon tietyille kasvi- ja
eläinlajeille suotuisista fyysisistä olosuhteista, joiden tiedetään joissakin paikoissa
toteutuvan huomattavasti Teotitlánia paremmin. Sen sijaan Teotitlánin olosuhteissa
hyvin pärjäävät lajit ovat lähtökohtaisesti muiden paikkakuntien vastineita
laadukkaampia. Mutta vaikka muualta tuotujen erikoisuuksien laatu on myös osoitus
kyseisissä paikoissa elävien ihmisten tietotaidosta, teotitlánilaiset itse suhtautuvat niihin
ensisijaisesti suotuisten luonnonolosuhteiden synnyttäminä: Chichiapamin mezcalista
puhuttaessa korostetaan nimenomaan Chichicapamin maaperän laatua eikä sikäläisten
mezcalerojen ammattitaitoa, vaikka jälkimmäisellä olisikin kiistaton vaikutus
lopputuotteeseen. Kuten terroirissa, fyysisen ympäristön vaikutus on naturalisoitunut
osaksi tuotteen syntytarinaa, eli elintarvikkeen ominaisuuksien synnyssä korostetaan
enemmän ”luonnon” kuin ”kulttuurin” roolia (Trubek 2008; Besky 2014, 85; Amilien
2011).
Voimme todeta, että ruoan maku ja puhtaus ovat sidoksissa maahan, josta se kasvaa.
Ihmisen toiminnalla on kuitenkin vaikutusta siihen, millaisia ruoan ominaisuuksista
loppujen lopuksi tulee. Minkään kasvin puhtaudesta ei voi olla täysin varma
sellaisenaan, vaan esimerkiksi hedelmät on tavallista huuhtoa tai kuoria ennen
syömistä. Vaikka kuulopuheiden mukaan jotkut kyläläiset popsivat chapuliineja ilman
esikäsittelyä, on niiden desinfiointi suotavaa sillä se poistaa niiden ulkoiset
epäpuhtaudet ja loiset, minkä lisäksi desinfioinnin aikana saaliista on mahdollista
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erottaa joukkoon eksyneet hämähäkit ja muut syömäkelvottomat pikkueläimet.
Pueblassa ei väittämän mukaan tehdä näin.
Desinfioinnin avulla muualta tuodut heinäsirkat voidaan myös muuttaa yhtä puhtaiksi
kuin teotitlánilaiset chapuliinit: tämä vaatii suurta asiantuntemusta chapuliinien
ominaisuuksista, joten sen hallitsevat lähinnä vain Teotitlánin heinäsirkkakauppiaat.
Prosessin sanotaan tekevän heinäsirkoista lähes yhtä puhtaita kuin campolta kerätyt,
vastikään lopetetut heinäsirkat, minkä lisäksi paikallisella valkosipulia, limettimehua ja
sitruunasavikkaa yhdistävällä reseptillä valmistetuista chapuliineista tulee campon
heinäsirkkojen veroisia myös maultaan. Chapuliineista siis tehdään paikallisia
tietotaidon ja paikallisen reseptin määrittämän raaka-aineiden valinnan keinoin (Weiss
2011).
Menetelmien puhtaus vaikuttaa ruokaan niin viljelyssä kuin valmistuksessa. Ruoan
hyvät ominaisuudet voi pilata paistamalla sitä rasvassa kuin kaupunkilainen, mutta
myös käyttämällä sen viljelyyn kemikaaleja ja likaista kasteluvettä. Sekä rasva että
kemikaalt ovat molemmat ihmisruumiin eheyttä uhkaavaa saastetta. Rasva aiheuttaa
terveysongelmia, mutta kemikaalit uhkaavat yksilön ruumiin lisäksi koko
teotitlánilaisen yhteisön integriteettiä, sillä ne saastuttavat campoa. Jos campoa ei olisi,
teotitlánilaiset joutuisivat etsimään ruokansa montelta kuin villieläimet, muuttamaan
muualle tai elämään ulkomaailman ruoalla vailla tietoa, millaisista olosuhteista se
oikein on peräisin. Molemmat tarkoittaisivat teotitlánilaisesta campesino-identiteetistä
luopumista. Tämän vuoksi ”likaisten” menetelmien käyttö on aina potentiaalinen uhka
yhteisölle itselleen, sillä kertamaksuna vuokratut traktorit saastuttavat milpaa ja
horjuttavat yhteisön säilyvyyttä korvaamalla yhteisön sisäiseen vastavuoroisuuteen
perustuvia työpalveluksia. Kemikaalit taas ovat pelättyjä niiden kokonaisvaltaisen
voimakkuuden vuoksi: paitsi että kemikaalit uhkaavat yhteisöä saastuttamalla campoa
ja siitä riippuvaisia eliöitä, voivat ne aiheuttaa yksilön kehon itseaiheutetun hajoamisen
äärimmäistä muotoa: syöpää (Valeri 2000, 145–147). Puhtaus ja saaste ovat koko
teotitlánilaiseen kosmoksen eheyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden läsnäolo fyysisessä
ympäristössä vaikuttaa suoraan yhteisöön ja yksilöön. Näin ollen ruoan terroir heijastaa
käsityksiä todellisuuden rakentumista, niin hyvässä kuin pahassa (Trubek 2008, 18;
Paxson 2010, 447).
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LAJI

ELINYMPÄRISTÖ

RAVINTO

nauta/härkä
vuohi
”camporotta”

campo
campo
campo

kasvit
kasvit
kasvit

kakomisti

campo, monte

hedelmät

vyötiäinen

campo

kasvit

sieni

campo

kasvit (toukkavaihe)

agaaveperhosen
toukka
kulkusirkka
chapuliini
chapuliini
jänis
peura

campo, monte

agaave

campo
campo
monte
monte, campo
monte

kaikkiruokainen
kasvit
kasvit
kasvit
kasvit

kalkkarokäärme

monte

pikkueläimet

rottakäärme

monte

pikkueläimet

korallikäärme
pesukarhu
kojootti
”tiikeri”
kalkkunakondori
piikkileguaani
rotta
sirkka (grillo)
kana
kalkkuna
kesysika

monte
monte
monte
monte
campo, monte
pueblo, campo
pueblo
pueblo
koti
koti
koti

pikkueläimet
kaikkiruokainen
liha
liha
haaskat
kaikkiruokainen
kaikkiruokainen
kaikkiruokainen
maissi ja muu rehu
maissi ja muu rehu
kaikkiruokainen

koira

koti, pueblo,
campo
vesi

kaikkiruokainen

ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä,
harvinaistunut
kyllä,
harvinaistunut
kyllä,
harvinaistunut
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä, jos pysyy
karsinassaan
ei

pikkueläimet

kyllä

kala

HYVÄÄ
SYÖDÄ?
kyllä
kyllä
kyllä,
harvinaistunut
kyllä,
harvinaistunut
kyllä,
harvinaistunut
kyllä, lajista
riippuen
kyllä

Taulukko 1. Tutkimusaineiston pohjalta laadittu luettelo Teotitlán del Vallen
ympäristössä tavattavista eläinlajeista, niiden lajikohtaisesta
elinympäristöstä, ravinnosta ja syömäkelpoisuudesta.
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Ovat mitä syövät
Ympäristön ominaisuudet siirtyvät maasta kasveihin ja niistä eläimiin ja ihmisiin
hieman samalla tavalla kuin raskasmetallit rikastuvat ravintoketjussa: mitä
korkeammalla ravintoketjussa jokin tietty laji on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä
siitä löytyy epäpuhtauksia. Täten heinäsirkkojen ja muiden syötävien eläinten puhtaus
riippuu siitä, mitä ne ovat itse syöneet. Kasveista poiketen eläimet eivät ole juurtuneet
tiettyihin ympäristöihin, vaan voivat valita itselleen miellyttävimmän ympäristön ja
parhaimman makuisen ruoan. Parhaassa tapauksessa ne mieltyvät samanlaisiin
puhtaisiin antimiin kuin ihmisetkin, huonoimmassa tapauksessa taas ihmiseen itseensä.
González (2001, 174) huomauttaa, että Talean campesinojen mukaan eläimet ovat
ihmistäkin puhtaampia, sillä ne syövät ainoastaan kasveja. Täten eläimen liha on
puhdasta, jos se on tarpeeksi lähellä ihmissubjektia, ja saastaista, jos se on liian etäällä
tai aivan liian lähellä sitä (E. Leach 1989 [1964]; Valeri 2000, 348).
Kuten taulukosta 1 näkee, syömäkelpoisista eläimistä vuohet, naudat ja chapuliinit
syövät kasveja campolta, agaaveperhosen toukat agaavea, kakomistit hedelmiä ja
siipikarja maissia. Syömäkelvottomiksi luokiteltavia ovat puolestaan eläimet, jotka
syövät lihaa tai epämääräisempää ravintoa, ”tiikerin” tapauksessa potentiaalisesti
ihmistä itse. Haaskansyönti on selvä likaisuuden merkki, eikä kaikkiruokaisten tai
pueblon pikkueläinten ruoasta aina ole varmuutta. Myrkyllisiä ja pahanmakuisia
kasveja syövät eläimet, kuten monten chapuliinit, sen sijaan ovat varmasti
pahanmakuisia.
Teotitlánissa eläinlajeja ei varsinaisesti voi käsittää ympäristöstään erillisinä
ruumiillisina kokonaisuuksina. Vaikka eläimen luokittelu syömäkelpoiseksi pohjautuu
pääasiassa morfologian ja käyttäytymisen perusteella eroteltuihin lajeihin, on eläimen
ympäristöllä ja suhteella muihin eliölajeihin kriittinen rooli. Esimerkiksi kaikki
kasvinsyöjät eivät ole automaattisesti syömäkelpoisia, sillä niillä on vapaus valita, mitä
kasveja ne ympäristöstään syövät. Chapuliinit voivat valita ravintonsa vesialueiden,
monten ja campon kasvien väliltä, mutta vain viimeksi mainitulla ruokailleet ovat hyviä
syödä. Naudat ja vuohet taas voivat syödä likaistakin ravintoa, mutta sitä ehkäistään
pitämällä ne campolla ja ruokkimalla niitä totomozlella. Syömäkelpoisuuden
takaamiseksi ihmisen on näin ollen rajattava eläimen pääsy vain puhtaisiin antimiin –
varsinkin, jos kyseessä on kaikkiruokainen eläin. Esimerkiksi sika on syömäkelpoinen
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vain jos se pysyttelee karsinassaan ja sen ruoka on valvottua, sillä sen tiedetään syövän
tilaisuuden tullen myös kuolleita eläimiä.52 Vastaavasti kaikkiruokaiset ja kuolleista
eläimistäkin pitävät kulkusirkat ovat syömäkelvottomia, koska niiden ravintoa tai
liikkumista ei voi valvoa. Eläinyksilön syömäkelpoisuuteen vaikuttaa näin ollen tieto
sen elinympäristöstä ja lajityypillisestä potentiaalista syödä hyväksi tai huonoksi
tiedettyä ravintoa: ne jättävät lihaansa ja kehoonsa jälkiä elämäntarinoistaan, joita
luetaan maistamalla niitä. Kuollessaan ja ruoaksi muuttuessaan eläimestä ei siis tule
täydellistä objektia, vaan jäljet sen subjektiudesta jatkavat yhä olemassaoloaan ja
vaikuttavat ihmiskehoon muuttuessaan sen osaksi syömisen ja ruoansulatuksen aikana.
On toki syytä muistaa, etteivät teotitlánilaiset käytä kaikkia ympäristöstään löytyviä
potentiaalisesti syömäkelpoisia lajeja ruokanaan. Tutkimusosallistujien mukaan
esimerkiksi maississa elävät ja siten pelkkää maissia syöneet toukat ovat teoriassa
syömäkelpoisia, mutta ovat niin pieniä ja harvalukuisia ettei niiden kerääminen ja
kypsentäminen ole vaivan arvoista. Poikkeuksellisesti montella elävien, pikkueläimiä
popsivien kalkkaro- ja rottakäärmeiden lihaa pidetään syömäkelpoisena, joskin niiden
syöminen on harvinaista muussa kuin lääkinnällisessä tarkoituksessa. Asiaan vaikuttaa
luultavasti käärmeisiin liittyvä rikas, rajoja rikkova merkitysmaailma, kuten lukuisat
yhtäläisyydet kalojen kanssa: muistakaamme, että kalat (bell nis) luokitellaan
sapoteekissa osaksi käärmeiden taksonia (bell), minkä lisäksi kalkkarokäärmeen lihan
väitetään maistuvan kalalle. Molemmat myös syövät oman ympäristönsä pikkueläimiä,
ja käärmeiden tapaan kalat päätyvät ruokapöytään vain harvoin. Kiinnostavasti
kalkkarokäärmeen myrkyllisyys ei ole este syömiselle, sillä myrkyn sanotaan
sijaitsevan sen päässä. Sen sijaan korallikäärmeen (esp. serpiente coralillo; sap.
bisiong) myrkky on niin voimakasta, että se säteilee sitä ympäristöönsä vaarallisena
miasmana. Tarinan mukaan eräs kyläläinen oli pyydystänyt elävän korallikäärmeen
laatikkoon myydäkseen sen parantajalle kaupungissa. Kun ostajaa ei ollut kuulunut, hän
palasi kotiin käärmeineen, laittoi laatikon huoneensa nurkkaan ja meni nukkumaan.
Aamulla hän oli herännyt kauttaaltaan kutisevien näppylöiden peitossa, jotka käärmeen
”säteily” oli hänelle aiheuttanut.
Miten lähestyä peuran ja jäniksen syömäkelpoisuutta? Molemmat ovat kasveja syöviä
monten eläimiä, jotka vuorten chapuliineista poiketen ovat kuitenkin hyviä syödä.
52

Eugene Hunnin mukaan eräässä Sierra Surin sapoteekkiyhteisössä sikatarhaus kiellettiin kokonaan
kun karannut sika päätyi syömään ihmisruumiin (Hunn 2008a, 142).
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Tämä lienee parhaiten selitettävissä molempien riistaeläinten suhteella milpaan ja
puutarhametsästykseen. Kuten aiemmin mainittu tarina papusatonsa peuroille
menettäneestä campesinosta osoittaa, peurat menevät toisinaan monten reunalla
sijaitseville pelloille ruokailemaan. Muistakaamme, että arkeologinen aineisto KeskiAmerikasta osoittaa pelloille päätyneiden peurojen olleen tyypillistä
puutarhametsästysriistaa (Linares 1976), ja eräissä mesoamerikkalaisissa myyteissä
peura ja maissi – tai niiden jumalat – näyttäytyvät toistensa vastapareina, eli metsän ja
milpan edustajina (Katz 1992, 103; Taube 2001; Braakhuis 2009). Myös jänisten
tiedetään syövän milpan kasveja, ja niitä on ollut tavallista metsästää kuivalla kaudella
niiden laskeutuessa campolle. Peuran ja jäniksen syömäkelpoisuuden voi nähdä
perustuvan päinvastaiseen logiikkaan kuin kaikkiruokaisilla eläimillä: koska peura ja
jänis ovat ilmeisen mieltyneitä kaikkein puhtaimpaan ravintoon, eli milpan antimiin,
voidaan niiden olettaa suosivan puhdasta ravintoa myös montella ollessaan.53
Yksinkertaisin selitys chapuliinin erikoiselle asemalle eläimenä, joka on hyvää syödä
ainoastaan campolla eläessään, on se, että montella, joella ja padolla tavatut chapuliinit
on todettu pahanmakuisiksi ja huonoja kasveja syöviksi. Heinäsirkat ja muut
pikkueläimet ovat ylipäätään isoja eläimiä alttiimpia ympäristön ja ravinnon
vaikutuksille, joten pienillä eläimillä ruokavalio merkitsee enemmän kuin niiden
taksonominen asema (Valeri 2000, 260–261). Kiinnostava analogia löytyy huaulujen
suhteesta saagokärsäkkään toukkiin, jotka ovat huaulujen keskuudessa ainoita toukkia,
joiden syömiseen ei liity minkäänlaista tabua. Syy on siinä, että toukat syövät koko
elämänsä ajan tabuneutraalia saagopalmua – huaulujen perusruokaa – ja perivät sen
ominaisuudet niin perusteellisesti, että niiden syömistä pidetään yhtenä tapana syödä
saagoa (Valeri 2000, 260–261; ks. myös Dufour 1987). Vastaavasti Teotitlánin
”camporotta” on rottien joukkoon kuulumisesta huolimatta hyvää syödä, sillä se syö
pelkkiä milpan kasveja. Saagotoukkia muistuttavat agaaveperhosen toukat puolestaan
elävät koko ikänsä agaaveissa, eivätkä siten voi olla ominaisuuksiltaan muuta kuin
agaaven johdannaisia. Pelkkiä campon antimia syövä heinäsirkka on näin ollen
ontologisesti samaa substanssia kuin campo parhaimmillaan – puhdasta, maukasta ja
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Linares (1976, 345) mainitsee Oaxacassakin tavattavan ja ihmisen lähellä viihtyvän kauluspekarin
(Pecari tajacu) olleen yleinen peltovieras ja riistaeläin esikolumbiaanisina aikoina. Minulle ei selvinnyt,
onko kuch daing -pekaria metsästetty ja syöty Teotitlánissa ennen vanhaan, joskin pidän tätä
mahdollisena: kuch -kesysiasta poiketen pekarit kun ovat pääasiassa kasvinsyöjiä.
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ihmiselle hyväksi. Heinäsirkan nauttiminen olisi täten Valeria lainaten yksi tapa syödä
campoa.
Voimme pitää campon chapuliinia syötävän heinäsirkan taksonomisena prototyyppinä,
johon muita potentiaalisesti syötäviä heinäsirkkoja vertaillaan (ks. Hunn 1979).
Chapuliineista puhuessaan teotitlánilaiset tarkoittavat nimenomaan campon hyvältä
maistuvaa ja puhdasta ravintoa syövää chapuliinia, ja monten, joen ja Pueblan
heinäsirkkoihin suhtaudutaan tästä ”oikeasta” heinäsirkasta poikkeavina olentoina,
vaikka olisivatkin täysin samaa biologista lajia. Ne ovat ulkonäöltään identtisiä, mutta
niiden suhde ihmiseen on erilainen: näin ollen eläinyksilön ja -populaation suhde
ihmiseen merkitsee enemmään kuin eläimen edustama biologinen laji tai ryhmä
(Bulmer 1967). Heinäsirkka on siis hyvää syödä, koska sen taksonominen prototyyppi
syö hyviä asioita.
Teotitlánilainen ravinto- ja ympäristöpohjainen luokittelu puhtaisiin ja epäpuhtaisiin
eläimiin muistuttaa uskontofilosofi Jean Solerin (1973, ref. Valeri 2000, 76–77)
tulkintaa kasvinsyönnin ja puhtauden välisestä suhteesta Mooseksen 3. kirjan laeissa.
Soler ehdottaa, että eläinten ravinto oli heprealaisille tärkein tekijä niiden puhtaaksi
määrittelyssä, sillä paratiisissa syötiin vain kasveja ja liha kuului Jumalalle.
Vedenpaisumuksen jälkeen lihansyönti sallittiin, mutta koska veri pysyi Jumalan
yksinoikeutena, oli liha muutettava symbolisesti kasviksi verenlaskun kautta.
Mooseksen laeissa lihansyönti rajattiin lopulta vain kasveja syöviin eläimiin, jolloin
myyttinen kasvissyönnin puhtauden ideaali pyrittiin toistamaan heprealaisten
ruokavaliossa ja siten heprealaisissa itsessään. (ibid.; ks. myös Vialles 1994.)
Teotitlánissa ruoan puhtauden ei nähdä edustavan jumalallista maailmanjärjestystä,
mutta se noudattaa samankaltaista ”olet mitä syöt” -ajatusta: puhtaimmat kasvit ovat
peräisin ihmisyhteisöä ylläpitävästä milpasta ja sitä ympäröivästä camposta, sillä
campon ominaisuudet ovat ihmiskehon kanssa erityisen yhteensopivia. Puhtaimmat
eläimet ovat joko eläneet campolla tai syöneet jossain vaiheessa milpan antimia. Niinpä
teotitlánilainen pysyy ”puhtaana”, eli eheänä subjektina, jos hän syö campon ja milpan
terveellistä ja ravitsevaa satoa, kuten siellä eläviä heinäsirkkoja.

5.2.

Hyviä ajatella

Campon heinäsirkat ovat puhdasta ravintoa ruumiille, mutta myös mielelle. Voimme
huomata selkeän yhteyden heinäsirkkojen syömäkelpoisuuden ja niihin liittyvien
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positiivisten merkitysten välillä, joista kenties tärkein on campon kasveista koostuva
ruokavalio. Mutta kuten edellä osoitin, heinäsirkkojen ravinteikkuus ei yksinään riitä
selittämään niihin liittyvää monipuolista merkitysmaailmaa. Toisaalta olisi aivan yhtä
ongelmallista väittää, että heinäsirkkojen syömäkelpoisuus perustuu ainoastaan siihen,
miten hyvin ne istuvat etukäteen määriteltyihin symbolisiin skeemoihin.
Kulttuurimaterialisti Harrisin mukaan heinäsirkat ja kulkusirkat ovat Mooseksen 3.
kirjassa puhtaita, koska ne ovat ravintotehokkaita ja kilpailevat ihmisen kanssa samasta
ravinnosta (Harris 1986, 170). Strukturalisti Douglasin näkökulmasta niiden puhtaus
selittyy sillä, että niiden loikkiva liikkumistapa istuu vakiintuneisiin kategorioihin,
toisin kuin muiden hyönteisten epämääräinen liikkumistapa eli ”kuhina” (eng.
swarming, Douglas 2000 [1966], 110). Etnobiologi Hunn sen sijaan ehdottaa, että
heinäsirkkojen ja kulkusirkkojen puhtaudessa on kyse niiden syömästä kasviravinnosta
ja parveilukäyttäytymisestä, jotka niitä tarkkaileville ihmisille ovat tuoneet mieleen
vapaana laiduntavan nautakarjan – heprealaisen puhtaan eläimen prototyyppin (Hunn
1979, 112). Hunnin mukaan kiistat strukturalistien ja kulttuurimaterialistien välillä
äityvät helposti ”muna vai kana” -väittelyksi, sillä sikojen, lehmien ja
selkärangattomien kaltaiset merkityksiltään moniselitteiset olennot keräävät itseensä
näitä piirteitä vahvistavia merkityksiä, joita tutkijoiden on myös helppo tulkita omalle
argumentilleen suotuisasta näkökulmasta. Havainnoiva ihmismieli ei toimi ruumiista
erillisessä tyhjiössä, eikä ihmisruumis erillään asuttamastaan maailmasta ja sen
vuorovaikutussuhteista: näin ollen eläimiin liittyviä kulttuurisia merkityksiä olisi
uskottavampaa lähestyä empiirisen havainnoinnin kautta, ottamalla huomioon sekä
materiaaliset että symboliset tekijät. (Hunn 1979.)
Näin ollen chapuliinin syömäkelpoisuus tukee siihen liittyviä positiivisia mielikuvia, ja
positiiviset mielikuvat rohkaisevat niiden syömiseen. Mutta ovat heinäsirkat hyvää
ajateltavaa muustakin kuin vatsan näkökulmasta. Totemismia käsittelevässä
teoksessaan strukturalisti Claude Lévi-Strauss kritisoi aikaisempia funktionalistisia
näkökulmia kuuluisalla toteamuksella, että ”luonnollisia lajeja ei valita [toteemeiksi]
koska ne ovat ’hyviä syödä’, vaan koska ne ovat ’hyviä ajatella’” (Lévi-Strauss 1964,
89). En kuitenkaan lähesty chapuliinia totemismin perspektiivistä, vaan tarkastelen sitä
monenlaisia positiivisia merkityksiä itseensä keräävänä kokoavana symbolina, joka
toteemieläimen tavoin on ”hyvää ajatella.” Sherry B. Ortner (1973, 1339–1340)
määrittelee kokoavan symbolin kulttuurisen merkityksen välittäjäksi, joka edustaa
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samanaikaisesti erilaisia monenkirjavia merkitysten joukkoja kyseenalaistamatta
kuitenkaan niiden yhteenkuuluvuuden logiikkaa.54 Tyypillisenä esimerkkinä Ortner
mainitsee kansallisvaltion lipun, joka voi esimerkiksi yhdysvaltalaiselle edustaa muun
muassa historiallisia tapahtumia, juhlaperinteitä ja demokratiaa, oli niihin
johdonmukaista syytä tai ei. Toomas Grossin (2016) mukaan mezcal siihen liittyvine
perinteineen ja uskomuksineen toimii oaxacalaisen pienviljelijäidentiteetin ja
laajemmin meksikolaisuuden ilmenemismuotoja kokoavana symbolina, ja tulkintaa voi
helposti laajentaa koskemaan muitakin oaxacalaiseen ruokakulttuuriin vahvasti
liitettyjä ruokia ja juomia. Esimerkiksi Cohen ja Kershenovich Schuster (2019)
osoittavat, että oaxacalaisten chapuliinien välittämät mielikuvat ovat erilaisia
pienviljelijälle, kaupunkilaiselle, maastamuuttaneelle ja Oaxacassa vierailevalle
turistille. Teotitlánilaisille chapuliinin kokoamat merkitykset puolestaan liittyvät milpaviljelyyn ja sen ympärille rakentuvaan yhteisöön: sen ajankulkuun, maisemaan,
elämäntapaan ja arvoihin. Tässä osiossa tulen osoittamaan, että heinäsirkat edustavat
teotitlánilaisen yhteisön puhtaita asioita sekä ”luonnossa” että ”kulttuurissa.”

Kuva 10. Yksityiskohta El Chapulin -kahvilakojusta Teotitlán del Vallen torilla.
Kuva: Eemi Nordström.

54

Muiden muassa Pohjola (2016) ja Gross (2016) ovat analysoineet erilaisia ruokia ja juomia kansallis- ja
paikallisidentiteettiin liittyvinä kokoavina symboleina. Ortnerin (1973) käyttämä termi on summarizing
symbol, ja ”kokoava symboli” näyttää olevan sen vakiintunut suomennos.
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Aloitan antamalla esimerkin chapuliinista positiivisia mielikuvia herättävänä
symbolina. Kuvassa 10 näkyvä maalattu chapuliini komeilee El Chapulin -nimisessä
kahvilakojussa Teotitlánin markkinatorilla. Kuvan hymyilevä antropomorfinen
heinäsirkka kanniskelee oletettavasti kahvia tai kaakaota sisältävää kuppia rusettiin,
lierihattuun ja värikkääseen olkahuiviin sonnustautuneena. Toisessa kädessään se
kantaa lautasliinaa. Rusetti, lautasliina ja tarjoilulautanen ovat kaikki tarjoilijoihin
liitettäviä symboleja, jotka puolestaan viittavat palvelualttiuteen – ymmärrettäviä
valintoja kahvilalle, siis. Sen sijaan heinäsirkan muita asuvalintoja voidaan selittää vain
paikallisella kontekstilla. Lierihattu on Teotitlánissa, kuten muissakin Oaxacan laakson
pienviljelijäyhteisöissä, tyypillinen osa perinteistä miehen asua. Olkaliina tai huivi on
harvinaisempi näky, mutta sen värikkyys tuo mieleen käsin kudotut tekstiilit, jotka ovat
tärkeä osa teotitlánilaista elannonsaantia ja yhteisöidentiteettiä. Heinäsirkan
käyttäminen logona vaikuttaa mielivaltaiselta, sillä kyseisessä kahvilassa ei edes myydä
heinäsirkkoja missään muodossa. Vaikkei populaarikulttuurista tuttujen symbolien,
kuten Disney-animaatioiden Samu Sirkan, myötävaikutuksen mahdollisuutta voikaan
täysin poissulkea, heinäsirkan sympaattisuus selittyy parhaiten sen edustamien
paikallisten merkitysten kautta. Koska kahvilan asiakaskunta koostuu pääasiassa
Teotitlánista ja lähialueelta tulevista torikauppiaista ja -kävijöistä, on heinäsirkka
kaikille tuttu, turvallinen ja sympaattinen eläin, joka kokoaa yhteen
pienviljelijäyhteisöön ja sen ympäristöön liittyviä positiivisia muistoja ja mielikuvia.
Tällaiset piirteet tekevät logosta eräänlaisen miellyttävän oloisen kvasi-henkilön, joka
houkuttelee ihmisiä sosiaaliseen kanssakäymiseen itsensä, ja sitä kautta edustamansa
yrityksen, kanssa (Manning 2010, 45). El Chapulinin chapulín osoittaa, että ruoan
lisäksi heinäsirkkoja käytetään paikallisuuden merkityksiä ilmaisevina symboleina,
joiden sisältöä siirryn nyt seuraavaksi tarkastelemaan.
Campon luonnollisuus
Koska chapuliinin taksonominen prototyyppi elää campolla, symboloi se campoon
liittyviä positiivisia mielikuvia. Kuten etnografialuvussa kerroin, campoon
suhtaudutaan rauhallisena, puhtaana ja maskuliinisena ympäristönä, jossa miehet
työskentelevät ja mietiskelevät kaukana kotielämän häiriötekijöistä. Campo ruokkii
pueblossa asuvaa yhteisöä, muodostaen Teotitlánin sosiaalisen sfäärin eli yhteisön
kehon. Se on puhdasta, koska se ylläpitää yhteisökehoa ravitsemalla sen subjekteja niin
fyysisesti kuin sosiaalisesti, mutta ravitsee myös mieltä rauhallisuudellaan ja
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suomallaan inspiraatiolla campesinon tuleviin projekteihin. Sosiaalisen toiminnan
ulkopuolelle sen sijaan jäävät niin monte kuin vieraiden ihmisten asuttamat maisemat,
kuten kaupunki ja Puebla. Kehoanalogialla jatkaen voimme todeta, että Teotitlánin
yhteisökeho pysyy eheänä, jos siihen kuuluvat keholliset subjektit pysyttelevät
yhteisökehon tilallisessa piirissä, eli campon ja pueblon ympäristövyöhykkeissä.
Montelle ja kaupunkiin kulkevat sekä niistä tulevat ihmiset, olennot ja asiat
muodostavat kuitenkin potentiaalisen uhan niin yksilön kuin yhteisön integriteetille,
minkä vuoksi yhteisön ja ulkomaailman välisiä rajoja valvotaan. Mahdollisia suuria ja
pieniä riskitekijöitä yksilön ja yhteisön kannalta ovat esimerkiksi montelta puebloon
luikertelevat käärmeet, monten ja pueblon välillä yksinään liikkuvat noidat ja
haudanryöstäjät, Tlacolulasta tulevat koiralaumat, tuontiruoka, rikolliset, valtion
viranomaiset sekä kylän taakseen jättävät teotitlánilaiset ja Teotitlániin muuttavat
ulkopuoliset. Ruoanhankinnan siirtyminen campon ulkopuolelle tarkoittaisi
teotitlánilaisesta pienviljelijäidentiteetistä luopumista, ja kuten edellä mainitsin,
kemikaalien, maatalouskoneiden ja monten kasvien edustamat ominaisuudet ovat uhka
sekä yksilön fyysiselle terveydelle että yhteisölle itselleen. Hajottava lika voi siis olla
myrkkyjen ja kemikaalien kaltaista materiaalista epäpuhtautta sekä rajojen rikkomisesta
kumpuavaa sosiaalis-symbolista saastetta, kuten antisosiaalista käytöstä.
Campoa ja sen antimia kuvaillessa toistuu usein sana ’luonnollisuus’: campo on ”todo
natural”, koska siitä puuttuvat kemikaalit ja muut ”likaiset” menetelmät ja välineet.
Kiinnostavasti jako ”likaiseen” ja ”puhtaaseen” viljelyyn vastaa jakoa ”modernien” ja
”perinteisten” välineiden välillä, sillä härkäauraa, häränlantaa ja sadevettä pidetään
traktoria, kemiallisia lannoitteita ja keinokasteluvettä puhtaampana. Koska lika,
varsinkin kemikaalit, vaikuttavat niin maaperään kuin siitä kasvavaviin kasveihin,
pysyy campo puhtaana ja luonnollisena vain, jos sitä viljellään puhtain menetelmin.
Teotitlánilainen käsitys luonnollisuudesta vastaa näin ollen ajatusta luonnosta asioiden
sisäisenä essenssinä, arkhena, joka puhkeaa täyteen kukkaansa ihmisen tukiessa sen
kasvua, ja tuhoutuu, jos ihminen käy sitä vastaan (ks. luku 2.2). Teotitlánilainen campo,
ja sen ympärille rakentunut kulttuuri on luonnollista, koska campesinojen toiminta
edesauttaa campon puhtauden pysyvyyttä. ”Luonnon” käsitteellistämisen historiaa
tutkivan maantieteilijä Kenneth Olwigin sanoin:
”Sana luonto, silloin kun se ilmaistaan jonkin asian sisäsyntyisenä luonteena,
viittaa normiin. Sisäsyntyisen luonteen noudattaminen on luonnollista, ja on
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luonnotonta poiketa siitä. Luonnon on tällaisessa merkityksessä sanottu olevan
kaikkein voimakkain normatiivinen käsite länsimaisessa ajattelussa (Lovejoy
1927, 444). Täten kulttuuri – oli kyseessä sitten pelto, kansakunta tai
luomujogurtti – on luonnollista ja normaalia, jos se noudattaa luonnon
generatiivista ja luovaa toimintaperiaatetta, ja epänormaalia ja luonnotonta, jos se
ei niin tee.” (Olwig 1993, 317.)

Pyhimysten ja luonnonvoimien rytmittämä milpa-viljely noudattaa Olwigin kuvaileman
luonnollisen kulttuurin toimintaperiaatteita, kun taas pueblalaiset rikkovat niitä. Lisäksi
puhtaat menetelmät tukevat maissin kasvua yleisesti elämiseen liitettyjen toimintojen
keinoin, kuten (härkien) hengityksellä ja ulostamisella. Mutta ehkä tärkeintä on
kuitenkin se, että puhtaiden välineiden alkuperä tunnetaan: niin härät kuin niiden
vetämä aura ovat peräisin campolta, sillä auran materiaalina käytettyä pirú-puuta
kasvaa siellä.55 Teotitlánin maasta elävä yhteisöelämä on näin ollen luonnollista ja
normaalia, sillä se saa luonnon sisäisen potentiaalin manifestoitumaan ihmisiä,
kotieläimiä, quelitejä, chapuliineja ja muita ruokkivana campona. Kuten muissakin
campesinoyhteisöissä, kova työnteko nähdään luonnollisena osana inhimillistä elämää
ja laiskuutta paheksutaan suuresti (González 2001, 18–19). Iäkkäät campesinot näkevät
autioituvan ja yhä enemmän pensaikoksi muuttuvan campon merkkinä aikojen
muutoksesta, rahatalouden houkutuksista ja nuorempien sukupolvien laiskuudesta.
Kysyessäni eräältä 65-vuotiaalta campesinolta hylättyjen peltojen määrästä hän selitti
maanviljelyn harvinaistuneen Teotitlánissa sen ollessa työlästä, kallista ja aikaa vievää.
”Ja ihmiset laiskistuvat”, hän sanoi. ”Isäni eläessä teimme pellolla töitä
auringonnoususta auringonlaskuun: lähdin kotoa pimeässä ja palasin kotiin pimeässä.”
Tällaiset nostalgiset muistot campon ahkerista campesinoista ilmaisevat huolta ihmisen
ja maan välisen suhteen katkeamisesta, vaikkei ehkä kenelläkään ole entisajoista
bandiitteineen ja nälkävuosineen pelkkiä hyviä muistoja.
”Luonnollisen” campon vastakohta on ”luonnoton” kaupunki ja sitä ruokkiva Puebla,
jossa likaiset välineet ovat korvanneet vuodenajat, pilanneet maaperän sekä
vieraannuttaneet ihmiset maasta ja sen kanssa elävästä yhteisöstä – eli pirstaloineet
agraarin ykseyden (Olwig 1993). Huolestuttavasti luonnoton ympäristö luo myös
luonnottomia heinäsirkkoja: pahanmakuisia, kitukasvuisia, ravintoköyhiä ja
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Minulle jäi epäselväksi, onko kyseessä yleisesti pirú-nimellä Meksikossa tunnettu perunroseepippuri
(Schinus molle), jonka alkuperä on Etelä-Amerikassa. Perunroseepippurin tavoin Teotitlánin pirú-puuta
käytetään lääkekasvina.
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epäterveellisiä chapuliineja, jotka campon lajitovereistaan poiketen tuhoavat maissia
kun muutakaan ruokaa ei ole saaden.
Yhteisökehon eli kulttuurin eheys on täten turvattu, jos se pysyy luonnollisena ja pitää
hajottavat luonnottomat elementit poissa itsessään – ei kuitenkaan täysin, mutta tiettyyn
rajaan saakka. Kaupunkia, kuten monteakaan ei nähdä yksinomaan uhkana, sillä
molemmat myös tukevat yhteisön säilyvyyttä: monte on lääkkeiden lähde, ulkomaailma
puolestaan välttämätön rahatulojen kannalta. Ja, kuten olemme jo huomanneet,
teotitlánilaiset turvautuvat itsekin toisinaan maatalouskoneisiin ja kemiallisiin
lannoitteisiin. Vaara piileekin siinä, paljonko ulkopuolisten voimien annetaan vaikuttaa
omaan elämään: kulttuuri kun ei tarkoita vain yritystä hallita luontoa muuttamalla sitä,
vaan myös luontoa muuttavan toiminnan rajojen tunnistamista (Valeri 1990, 272).
Liiallinen campoon kohdistettu luonnoton toiminta olisi täten uhka campon
puhtaudelle, ja siten teotitlánilaisen kulttuurin luonnollisuudelle ja yhteisön eheydelle.
On kiinnostavaa huomata, miten teotitlánilainen näkemys campon luonnollisuudesta
muistuttaa esimerkiksi Japanin, Englannin ja Ranskan viljelijäyhteisöjen käsitystä
ihanteellisesta luonnonmaisemasta, joka on ensisijaisesti hyvin hoidettua
peltomaisemaa eikä monten kaltaista ”villiä” erämaata (Ohnuki-Tierney 1993; Cronon
1996; Trubek 2008, 38). Luonnon sisäinen essenssi ei suinkaan ole ainoa tapa
tarkastella luonnon ja kulttuurin käsitteellistämistä Teotitlánissa, ja palaan siihen tuota
pikaa kesyyden ja villiyden näkökulmasta. Tässä vaiheessa voimme kuitenkin todeta,
että campo on luonnollinen osa Teotitlánin yhteisökehoa. Koska siellä elävät kasvit ja
eläimet saavat osansa campon luonnollisuudesta joko kasvamisen tai syömisen kautta,
kokoavat ne itseensä campon, ja sitä kautta Teotitlánin kulttuurin, luonnollisuudesta ja
normatiivisuudesta kertovia merkityksiä. Campon chapuliini ilmaisee teotitlánilaisille
ihanteellista luontosuhdetta, joka on yhteiseloa yhteisöä ylläpitävän peltomaiseman
kanssa.
Heinäsirkka luonnossa ja kulttuurissa
Jos campo on teotitlánilaisille ”luonnollista luontoa,” ovat siellä elävät eläimet ja kasvit
luonnollisen luonnon edustajia – campon kokoavia symboleja. Heinäsirkan symbolinen
yhteys campoon on erityisen voimakas, sillä sen esiintyminen on tiiviisti sidoksissa
maissin hyvinvointiin. Chapuliinit tarvitsevat sadetta siinä missä milpakin, ja
paikallisten teorioiden mukaan heinäsirkat sikiävät spontaanisti milpan maaperästä
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sadekaudella tai kaivautuvat maahan kuivalla kaudella syntyäkseen uudelleen taas
sateiden saapuessa. Kuten maissinkin tapauksessa, niiden ilmestyminen on sidoksissa
myös ihmistoimia rytmittävään pyhimyskalenteriin. Chapuliinit edustavat sekä luonnon
sykliä että katolista maailmanjärjestystä, jossa pyhimykset huolehtivat yhteisöstä ja
hallinnoivat sen suhdetta ajan kiertoon (Warren 1978, ref. Taube 2001, 464).
Mutta on heinäsirkka muutakin kuin pelkkää campon makua ja maissin indikaattoria,
sillä se symboloi kulttuurin luonnollisuutta myös omilla lajityypillisillä ansioillaan.
Teotitlánilaisten mukaan eräitä eläimellisinä pidettyjä, ja siten moraalisesti tuomittavia
piirteitä ovat ahneus, aggressiivisuus, äänekkyys sekä liikkuminen yksinään tai liian
suuressa, hallitsemattomassa joukossa. Ne heijastuvat haukkumanimissä, kuten sanassa
cuchino (sika) ahnehtivalle ja chachalaca (kaklattajalintu) alati äänessä olevalle
henkilölle. Chapuliineihin ei tällaisia piirteitä liity, kuten aiemminkin siteerattu iäkkään
campesinon huomio osoittaa:
E: Milpaa ei siis haittaa, vaikka heinäsirkat syövät sitä?
C1: Ei, ei, sillä ne syövät pikkulehtiä, muita lehtiä. Kun niitä lehtiä ei enää ole, ne
syövät jotain milpasta. Mutta maissia ne eivät syö, ne syövät sitä, mikä sen nimi
on? Maissinlehteä (la hoja de milpa). Sitä heinäsirkat tekevät. Eivät ne ole
pahoja.
Toisen campesinon mukaan:
Ne syövät sitä pientä kukkaa [yagèèb]. Ne tuhoavat sitä, mutta se on niitä varten.
Eivät ne tuhoa ja katko sen enempää kuin mikä on niitä varten.

Suuresta ruokahalustaan huolimatta chapuliinit jättävät ihmiselle tärkeät kasvinosat
rauhaan. Maissista ne syövät lehtiä, mutteivät koske tähkään. Ne syövät pavun ja
kurpitsan osia, mutta vain niiden ollessa nuoria, pehmeitä ja makeita. Koska heinäsirkat
syövät vain niille kuuluvaa ravintoa ja sitäkin kohtuudella, niitä pidetään moraaliltaan
hyvinä eläiminä. Ne eivät siis toimi kuin tuhoeläimet, jollaisiksi Meksikon
maatalousministeriö chapuliinit luokittelee.
Edmund Leachin (1989 [1964], 159) mukaan tuhoeläimiin suhtaudutaan negatiivisesti,
koska ne rikkovat symbolisesti merkittyjä tilallisia rajoja putoamalla niiden väliin: ne
ovat villejä, mutta viihtyvät erämaan sijasta ihmisen lähellä kuin lemmikit. John Knight
(2000) puolestaan pitää tuhoeläimen kategoriaa yhtenä esimerkkinä ihmisvillieläinkonflikteista, joissa ihmisen kanssa kilpaileviin eläimiin liitetään moraalisesti
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rappeutuneiden ihmisten piirteitä, kuten ahneutta ja rikollisuutta. Ne ovat ulkopuolinen
uhka sisäiselle järjestykselle, joiden moralisointi ei eroa ihmisryhmiin kohdistetuista
ennakkoluuloista (ibid.). Teollisessa maataloudessa, jota Meksikon maatalousministeriö
pääosin edustaa, heinäsirkat ovat ulkoinen uhka, ”ainetta väärässä paikassa” (Douglas
2000 [1966]), niin materiaalisessa kuin symbolisessa mielessä. Ne aiheuttavat todellista
tuhoa teolliselle maissille, mutta uhkaavat myös symbolista maailmanjärjestystä
olemalla kaoottisen ja hallitsemattoman luonnon edustajia kulttuurille kuuluvassa
tilassa. Teotitlánissa taas heinäsirkat eivät ole järjestelmän ulkopuolella, vaan osa sitä.
Ne eivät ole pahoja koska ne eivät ahnehdi eivätkä vie niille kuulumattomia asioita.
Chapuliinit myös ovat hiljaisia, sillä ne eivät siritä, ja esiintyvät ryhmissä, mutteivät
kuitenkaan suurina parvina. Niiden humoristisen ihmismäisellä
parittelukäyttäytymiselläkin saattaa olla symbolista merkitystä, sillä kuten Leach toteaa,
”hyviin” eläimiin liittyy usein ”normaali” tapa paritella (Leach 1989 [1964], 158).
Puhtaan ravinnon, ympäristön ja moraalin kautta chapuliinit edustavat campon ja
milpan ympärille rakentunutta yhteisöä, eivätkä ulkopuolista uhkaa sen pysyvyydelle,
jollainen puolestaan kulkusirkka oli. Chapuliinin sijaan kulkusirkka onkin
teotitlánilaiselle osuvampi esimerkki moraalisesti tuomittavasta tuhoeläimestä: ne
saapuivat äänekkäänä joukkona, tunkeutuivat koteihin, söivät kaiken ja ajoivat ihmiset
montelle keräämään ruokansa rinteiltä kuin eläimet. Kaupunkilaisista ja
keskiamerikkalaisista maalaillaan Teotitlánissa samankaltaisia uhkakuvia, jotka eivät
juurikaan poikkea villielämistä ja piilovoimista kertovista tarinoista. Kulkusirkat
saapuivat kylän ulkopuolelta ja veivät kyläläisiltä ruoan, kuten tekivät Teotitlánia
ennen vanhaan terrorisoineet bandiitit. Campon vaarallisimpien koirienkin väitetään
tulevan jostain muualta, tyypillisesti Tlacolulasta.
Yhteisöruumiin eheys on turvattu, jos yhteisön ihmiset ja eläimet pysyvät moraalisesti
puhtaina. Heinäsirkat ovat toki muutakin kuin pellon kuluttajia, sillä ne antavat
ihmiselle jotain takaisin. Ilmeisin vastalahja on tietysti campesinon ruokapöytään
päätyvä heinäsirkan oma ruumis. Mutta syömällä muita kasveja ne myös auttavat
milpaa kasvamaan, aivan kuten härät auttavat sitä ruumiintoiminnoillaan ja haukat
karkottamalla jyviä popsivia pikkulintuja pois. Eläimet eivät olekaan pelkkiä
maanviljelijän työkaluja, vaan ne edistävät pellon hyvinvointia myös itsenäisinä
toimijoina. Saattakoon tämä teotitlánilaisen ekologian huomio meidät analyysin
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viimeiseen vaiheeseen: heinäsirkan rooliin aktiivisena osana Teotitlánin monilajista
yhteisöä.

5.3.

Hyviä kanssaelää

Teotitlánilaiset pitävät heinäsirkkojen syömisestä ja niiden välittämistä mielikuvista.
Yhtä tärkeää teotitlánilaisille on myös chapuliinien läsnäolo elävinä olentoina: ne
auttavat maissia kasvamaan ja niiden kohtaamisesta ja keräilystä nautitaan.
Teotitlánilaiset välittävät heinäsirkoistaan niin syötävinä kuin elävinä, aktiivisina, jopa
tietoisina toimijoina.
Teollisista pelloista poiketen heinäsirkat otetaan Teotitlánissa vastaan ystävinä
vihollisten sijaan, eikä niitä keräillä tuholaistorjunnan tai tuotontavoittelun tähden. Silti
heinäsirkkasuhteeseen liittyy ilmeinen ristiriita: voiko toisesta tuntevasta olennosta
uskottavasti väittää välittävänsä, jos sille aiheuttaa tietoisesti kärsimystä surmaamalla ja
syömällä se? Chapuliinien tapauksessa vastaus on myöntävä, sillä kanssaelo
chapuliinien kanssa perustuu mitä Jacques Derrida (1991) kutsuu ”hyvin syömiseksi”.
Derridan mukaan suhde itsen ja toisen välillä perustuu syömiseen, joka hänen
mukaansa voi tarkoittaa niin suun kautta tapahtuvaa materiaalista ravinnonsaantia kuin
sosiaalis-semioottista toisen läsnäolon, kielen, ajatusten ja tapojen omaksumista osaksi
itseä. Koska itseä ei voi olla olemassa ilman jonkun tai jonkin toisen syömistä, on
eettisesti kestävän syömisen perustuttava Derridan mukaan toisten olemassaoloa
edesauttavaan ravitsevaan syömiseen – kuten toiselta oppimiseen, anteliaisuuteen ja
toisen elämän kunnioittamiseen myös silloin, kun se makaa elottomana lautasella.
(Derrida 1991; Oliver 2014.) Teotitlánissa heinäsirkkoja syödään hyvin, sillä niiden
keräily ei perustu toisen elämän kustannuksella tapahtuvaan oman elämän jatkumisen
takaamiseen, jollaiseksi yksilajisilla pelloilla tapahtuva tuholaistorjunta ja kaupallinen
keräily voidaan mieltää. Sen sijaan teotitlánilainen heinäsirkastus on osa campon
monilajista elämää ylläpitävää toimintaa: chapuliinit ravitsevat campesinoa, joka luo
puitteet chapuliinien ja muiden olentojen elämän jatkumiselle – olentojen, jotka itsekin
ylläpitävät campon elämää rikkaruohojen syöjinä ja suurempien olentojen syötävänä.
Syömällä campoa hyvin campesinot ovat oppineet toimimaan sen kanssa toinen
toisensa huomioiden, jotta se ravitsisi molempia.

120

Toinen chapuliineista välittämistä puoltava argumentti on kohtamisessa tapahtuva
elämän tunnustaminen. Kuten Kristin Armstrong Oma (2010, 181) toteaa, kotieläimen
kanssa eläessä elämä on kuolemaa enemmän läsnä, vaikka kyseinen kanssaeläjä lopulta
päätyisikin lihaksi. Teotitlánilaiset heinäsirkastajatkaan eivät pohdiskele chapuliineille
pian koittavaa kuolemaa kiehuvassa padassa. Sen sijaan huomio keskittyy
heinäsirkkojen läsnäoloon siinä hetkessä ja tulevaisuudessa, jolloin ne ovat osa
ravitsevaa ateriaa – toisin sanoen, elämään ja elämän jatkumiseen (ks. myös YatesDoerr 2015). Tässä analyysini päättävässä osassa tarkastelen heinäsirkkojen merkitystä
hyvinä kanssaeläjinä – kumppanuuslajeina, jotka jakavat ”samaa leipää” ihmisen ja
muiden camposta riippuvaisten olentojen kanssa (Haraway 2003; 2008).
Chapuliinin toimijuus
Chapuliinien ja muiden toisenlajisten olentojen käsittämistä subjekteina, eikä
kartesiolaisina kellopeleinä, voidaan osaltaan lähestyä mesoamerikkalaisen
kosmologian näkökulmasta. Mesoamerikassa erinäisten liikkuvien olioiden, kuten
eläinten ja sääilmiöiden, on tunnustettu omaavan kosmista elämänvoimaa, jota
esikolumbiaaniset sapoteekit kutsuivat nimellä pèe. Pèen omaaviin olioihin on
suhtauduttu tietoisina olentoina, ja erityisesti peurojen, kotkien ja taivaankappaleiden
on nähty edustavan kosmisen hierarkian ylempiä tasoja. (Marcus 1983b; Marcus et al.
1983.) Kiinnostavasti sapoteekkikielissä sanat elollisille ja luonnonilmiöille alkavat
usein elämänvoimaan viittaavilla äänteillä, jotka laaksosapoteekissa ovat be- ja bi(Ávila Blomberg 2004, 502–503). Useat Teotitlán-sapoteekin eläinnimistä –muiden
muassa edellä mainitut peura eli bizin ja kotka eli bisiah – alkavat näillä äänteillä,
kuten tekee myös henkilöä tarkoittava sana ben (Carleton & Martinez Gonzalez 2015).
Eugene Hunnin mukaan toinen sapoteekkikielissä yleinen eläinnimien etuliite, ngumuunnelmineen, viittaa myös aikeelliseen toimijuuteen (Hunn 2008a, 97–100). Sen
vastineet Teotitlán-sapoteekissa näyttäisivät olevan ge- ja gu-, joilla alkavat esimerkiksi
sanat auringolle (gubidx), milpalle (geel), piikkileguaanille (guraguh), savulle (gux)
sekä tietysti chapuliinille (guxàdi).56
Kielen lisäksi eläinten, luonnonvoimien sekä tiettyjen kasvien potentiaali tietoiseen
toimintaan näkyy myös käytännössä. Chapuliinien pyydystämisessä ei ole kyse vai
56

Tätä tukee Hunnin (2008a) tutkiman Gbëë-sapoteekin sanojen vertailu Teotitlán-sapoteekin
vastineiden kanssa: aurinko on Gbëë-sapoteekiksi ngùbìdz (gubidx), milpa tai maissi guiêl (geel), lisko
nguragw (guraguh) ja heinäsirkka nguzhánch (guxàdi).
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ihmissubjektin suuntaamasta toiminnasta kasvillisuudessa kyyhöttäviä hyönteisiä
kohtaan, vaan intersubjektiivisesta vuorovaikutuksesta ihmisen ja heinäsirkan välillä.
Keskeistä on toisen olennon huomioon ottaminen, aikeiden tunnistaminen ja niihin
vastaaminen. Heinäsirkkojen vaihtolämpöisyys otetaan huomioon jo jahtia
suunnitellessa, suuntaamalla campolle varhain aamulla kun on vielä viileää. Perille
saavuttua heinäsirkat paikannetaan katselemalla ja kuuntelemalla niiden loikkimista,
usein myös seuraamalla herkkäkuuloisten chapuliinien pakoa aluskasvillisuudessa
liikkuvan ihmisen tieltä. Eduardo Kohnin (2007; 2013) ja Tim Ingoldin (2013) mukaan
tällaiset vastavuoroiset reaktiot ovat lajienvälistä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa
kommunikointi tapahtuu kielen sijaan ruumiillisen läsnäolon keinoin. Ihminen ja
heinäsirkka tunnustavat toistensa läsnäolon, ja muuttavat käyttäytymistään sen
mukaisesti – chapuliinit loikkaamalla pois tai piiloutumalla kasvien sekaan, ihminen
liikkumalla varovaisesti ja nopeuttamalla liikkeitään heinäsirkkojen lämmetessä
aamuauringossa. Pyytäjät myös puhuvat keskenään kuiskaten, jotteivät heinäsirkat vain
kuulisi heitä: puhetavan muuttaminen äänenvoimakkuutta laskemalla, synonyymejä
käyttämällä ja kieltä yksinkertaistamalla onkin ihmiselle yleinen tapa toimia
subjekteiksi tunnustettujen toisenlajisten olentojen kanssa, joita ei haluta suututtaa tai
pelästyttää metsästyksen, lypsyn tai sadonkorjuun aikana (Bulmer 1967, 15–16; Valeri
2000; Armstrong Oma 2010, 182). Erilaisten kehojen välinen kommunikaatio on kuin
tanssia, jossa parhaat paikat pyörähtelylle muistetaan ja koreografiaa muutetaan
partnerin tahdissa kunnes kuumuus lopulta vie jommaltakummalta voimat (Tsing 2013;
ks. myös Lockwood 2003, 19–25).
Muidenkin eläinten tapauksessa toimijuus näkyy selkeimmin niiden suhteessa
ihmiseen. Olen edellisessä alaluvussa kuvannut, kuinka chapuliineihin suhtaudutaan
moraalisesti hyvinä olentoina, sillä ne edustavat teotitlánilaisen kulttuurin
”luonnollisia” asioita. Osoitin myös, kuinka sopimattomasti käyttäytyviä ihmisiä
rinnastetaan tiettyihin eläinlajeihin, ja kuinka ulkopuolelta tuleviin ihmis- ja
eläinjoukkoihin suhtaudutaan pelolla ja epäluulolla. Mutta toimijuus tunnustetaan myös
inhimillisestä moraalista riippumattomassa kontekstissa. Esimerkiksi monten eläinten
”villiys” on suhteellista, sillä ne elävät omanlaisessa sosiaalisessa yhteisössään, joka ei
rakenteeltaan juurikaan poikkea ihmisten pueblosta. Peurat, käärmeet ja muut eläimet
ovat dueñojen alamaisia, joiden hyvinvoinnista nämä pitävät huolta. Ylittäessään
campon ja monten välisen rajan ihminen astuu itsekin monten yhteiskuntajärjestelmän

122

alaisuuteen, jossa tuomiovalta on toisenlajisten olentojen hallussa: samalla periaatteella
käärmeet ottavat tietoisen riskin puebloon suunnatessaan, jossa tuomiovalta on
ihmisellä. Näin ollen teotitlánilainen suhde monteen muistuttaa naturalistisen luontokulttuurimallin sijaan enemmänkin multinaturalismia, eli ajatusta yhdenlaisesta
kulttuurista, joita toisistaan poikkeavat subjektit toteuttavat omien kehojensa
tarjoamissa puitteissa (Viveiros de Castro 1998). Monte ei siis edusta kulttuurin
ulkopuolista luontoa, vaan pikemminkin pueblon ja campon yhteiskunnasta erillään
toimivaa toisenlajisten olentojen muodostamaa yhteiskuntaa, joka Teotitlánin tavoin on
hierarkkinen ja omat lakinsa omaava järjestäytynyt sosiaalinen kokoonpano.57
Vastaavasti Teotitlánin ulkopuoliset ihmisyhteisöt muistuttavat montea Teotitlánin
kulttuurista poikkeavilla tavoillaan, ruoallaan ja politiikallaan, mikä tekee niistä ja
niiden edustajista teotitlánilaisille kuin ”villejä” toisenlajisia olentoja. Montea ja
ulkomaailmaa leimaa yksinäisyys, vaarallisuus, heikkolaatuinen ravinto sekä
arvaamattomat, potentiaalisesti vaaralliset asukkaat. Montella valtaa pitävät dueñot,
ulkomaailmassa valtion edustajat: molempien välillä tapahtuu myös synteesiä, sillä
vastuu peurojen valvomisesta on viime aikoina siirtynyt myös viranomaisten harteille.
Inhimillisen kulttuurin ja toisenlajisen luonnon välisen kahtiajaon sijasta maailma
koostuu useista monilajisista kulttuureista, joista vain yksi on ”luonnollinen” eli normi:
Teotitlán del Valle campoineen.
Niin eläimet kuin ihmiset voivat siis olla hyviä tai huonoja subjekteja – hyviä, mikäli
ne edesauttavat yhteisön integriteettiä, ja huonoja, jos ne uhkaavat sitä. Yhteisön
keskiössä on maissin ja milpan ympärillä pyörivä elämä, ja kuten olemme huomanneet,
heinäsirkat ovat hyviä syödä ja hyviä ajatella vain jos ne tulevat sieltä mistä maissikin.
Chapuliini monilajisena suhteena
Aikeellisen toimijuuden lisäksi chapuliineihin liittyy toinenkin ontologinen seikka, joka
erottaa ne naturalistisesta eläinkäsityksestä: se mitä ne ovat ei ole rajattavissa fyysisiin
kehoihin. Luonnontieteellisessä ajattelussa elollisten lajeihin on tyypillisesti
suhtauduttu ympäristöstään selkeästi rajattavissa olevina fyysisinä objekteina, jotka on
mahdollista järjestää selkeiksi ryhmiksi esimerkiksi kirjojen sivuille tai museoiden
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Joissakin sapoteekkiyhteisöissä metsän yhteiskuntarakenteen väitetään olevan kyläyhteisön kanssa
identtinen, jossa dueño on presidentti ja eri eläinlajit hoitavat kaupunginhallinnon virkoja (Barabas 2017
[2006], 42). Minulle ei kuitenkaan selvinnyt, vastaako se teotitlánilaisia näkemyksiä monten
hierarkiasta.
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vitriineihin (Worster 1994, 27–55; Ellen 2006; Haraway 2008). Lajien määrittelyyn on
liittynyt myös laajemmin länsimaisessa ajattelussa vaikuttava näkemys kategorioiden
rajoista ja että yksi luonnollinen olio voi edustaa vain yhtä samanarvoista kategoriaa
kerrallaan – kuten että ”uros” ei voi olla samanaikaisesti myös ”naaras”. Sen sijaan
paikallistason eliötaksonomioissa lajit ilmenevät kontekstisidonnaisina ja
kokonaisvaltaosemmin ympäristöön ja ihmisyhteisöön nivoutuneina kategorioina.
(Ellen 2006.) Donna Haraway (2008) on esittänyt, että lajit ovat itsessään suhteita, sillä
yksittäiset luonnolliset oliot muovautuvat siksi mitä ne ovat muiden olentojen kanssa
tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Lajit – ihminen ja chapuliini mukaan lukien –
eivät siten ole olemassa annettuina, vaan kohdattuina ja pitkäaikaisten
vuorovaikutussuhteiden muokkaamina: ne ovat kohtaamisten muovaamia, ja alati
muovautuvia monilajisia suhteita (Tsing 2012).
Teotitlánissa tämä näkyy siinä, ettei eläimen ruumis kerro koko totuutta. Peuralta tai
kalkkarokäärmeeltä näyttävä olento voi olla eläin, mutta myös dueñon tai
aarteenvartijan kaltainen piilovoima. Olennon piilevästä luonteesta voi kuitenkin
päätellä asioita sen kotiympäristön, käyttäytymisen tai kohtaamisen ajankohdan
perusteella. Kalkkarokäärme on todennäköisesti aarteenvartija, jos sen kohtaa
muinaisten raunioiden lähellä – samoin peura, jos se käyttäytyy oudosti. Yöaikaan
campolla kohdattu koira tai ihminen voi olla nagual, ja katulamppujen
ulottumattomissa polulla kulkeva ihmishahmo saattaakin olla aave. Kaikkia edellä
mainittuja olentoja yhdistää se, ettei niiden olemusta voi ymmärtää käsittelemällä niitä
ympäristöstään erotettavina, fyysisesti rajattuina kokonaisuuksina. Kohtaamisista
riippuen ne voivat olla samanaikaisesti useampiakin asioita toisiaan pois sulkematta,
kuten kalkkarokäärmeitä, aarteenvartijoita ja dueñoja samalla kertaa. Täten lajit ovat
Teotitlánissa ympäristöihinsä liittyvien monilajisten suhteiden fyysisiä ilmaisumuotoja
– kuin näkymättömästä rihmastosta syntyvien sienten itiöemiä (Ingold 2003; Tsing
2015).
Heinäsirkkojen olemus monilajisina suhteina ilmenee campon ja monten chapuliinien
välisissä eroissa niiden terroirin suhteen. Molempien tiedetään olevan samaa fyysistä
lajia nimeltään guxàdi, mutta siitä huolimatta niihin suhtaudutaan kahtena erilaisena
olentona – ne elävät toisistaan poikkeavissa ympäristöissä ja syövät erilaista ravintoa.
Monten chapuliini on ihmiselle vieraan vuoristometsän tuotos, joka maistuu samalta
kuin kitkerä ympäristönsä. Campon chapuliini puolestaan on campon puhtaan
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maaperän, kasvillisuuden, luonnonvoimien ja ihmisten välisen kanssakäymisen
synnyttämä ja ylläpitämä lopputulos. Campolla vaikuttava elollisten yhteisö muovaa
näin ollen chapuliineista sellaisia kuin ne ovat – ne ovat mitä syövät ja missä elävät.
Chapuliini on siis eräänlainen campon suhteiden ruumiillistuma. Se, että campoa
syövän heinäsirkan syömistä pidetään yhtenä tapana tehdä camposta osa omaa ruumista
auttaa meitä selittämään muunlajisten subjektien syömiseen liittyvää problematiikkaa.
Koska olennot ovat mitä syövät, kasveja syövät pikkueläimet ovat konseptuaalisesti
niin lähellä kasveja, että niihin suhtaudutaan kasvien lailla (Valeri 2000, 260–261).
Kasvit eivät Teotitlánissa kuitenkaan ole tahdottomia objekteja, jollaisiksi ne
länsimaissa usein mielletään, vaan niihinkin liittyy erilaisia subjektiuden tasoja.
Teotitlánissa milpan tiedetään kommunikoivan sadepilvien kanssa, ja maissia
kohdellaan Mesoamerikassa laajemminkin ”sielullisena kasvina”, ”kasvihenkilönä” tai
”Äiti Milpana” (González 2001; Akker 2017). Niin kasvit, eläimet kuin ihmisetkin ovat
pohjimmiltaan ympäristöjensä jatkeita ja monilajisten suhteiden tuotoksia, jotka
muodostavat yhdessä samasta maaperästä versovan suhteiden rihmaston, jonka osaksi
tullaan joko kasvamalla siitä suoraan tai syömällä siitä kasvavia olentoja. Chapuliini on
teotitlánilaisille yksi ihmisen ja campon välisen suhteen ilmaisumuodoista: se on
campon ja milpan antamaa, aivan kuten syömänsä quelitet ja muut milpan ympärille
versovat hyötykasvit. Heinäsirkan kasvimaisuutta vahvistavat niihin liittyvät
kasvimetaforat: ne nousevat campon maaperästä kuin kasvit, niitä ”napataan” (agarrar)
kuin quelitejä ja kuvailipa eräs haastateltava heinäsirkkojen munimista verbillä
sembrar, jolla tyypillisesti tarkoitetaan kylvämistä tai istuttamista. Lisäksi
heinäsirkkoja, quelitejä ja tietyssä mielessä ihmistäkin yhdistää se, ettei kuolema ole
niille täysin pysyvä olotila: heinäsirkat syntyvät kuolemansa jälkeen uudestaan campon
maasta, pomitut quelitet versovat aina uudelleen ja ihminen jatkaa elämäänsä
tuonpuoleisessa ja palaa elävien maailmaan kerran vuodessa, kuolleidenpäivien
koittaessa.
Chapuliinien keräily, kuten muutkin ”campolle menoksi” kutsutut toimet, muistuttavat
muun muassa Ingoldin (2000) ja Nadasdyn (2007) kuvailua metsästyskansojen
ontologioista, joissa metsästys on elämän päättämisen sijaan elämän ylläpitämistä (ks.
luku 2.3). Metsästäjäkansoilla metsästys ei rajoitu vain suunnitteluun ja toteutukseen,
vaan siihen kuuluu myös unien tulkintaa, erityisiä tabuja sekä kaadetun eläimen
uudestisyntymisen varmistamista; milpa-viljely puolestaan kattaa muun muassa
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pyhimyskalenterin seuraamista, ympäristön lukemista, työpalveluksia, peltosykliin
liittyviä juhlia ja satunnaisia campolla käyntejä. Molemmat ovat siis pitkäkestoisia
materiaalista, rituaalista ja arkista elämää soljuttavia holistisia prosesseja (Ingold 2000,
189–208). Kuten Derridan ”hyvin syömisessä”, metsästäjäkansoille ja campesinoille
oikeus toisen syömiseen tarkoittaa samalla vastuuta toisen elämän jatkumisesta.
Lajienvälinen ruoan jakaminen
Hyvät chapuliinit ovat syntyjältään campoa ja camposta ja ne vahvistavat sidettään
campoon syömällä sitä. Kuten olemme huomanneet, heinäsirkkojen taipumusta syödä
”samaa mitä ihmiset, vuohet ja härätkin” pidetään hyvänä asiana, sillä puhtaiden
asioiden syöminen tekee eläimistä itsestään puhtaita. Heinäsirkat saavat
antropogeenisestä peltomaisemasta ravintoa ja turvaa pedoilta; ihmiset puolestaan
saavat heinäsirkoista ruokaa, mutta myös ajatuksenruokaa ja konkreettista apua
rikkaruohojen kitkemiseen. Ekologisesta perspektiivistä tarkasteltuna heinäsirkkojen ja
ihmisten yhteiselo edustaa mutualismia, eli kahden eri eliölajin välistä, molempia
osapuolia hyödyttävää suhdetta (Gangoso et al. 2013). Tim Ingoldin (2013) mukaan
lajien väliset ekologiset suhteet ovat kuitenkin myös sosiaalisia suhteita, sillä ne eivät
eroa sosiaaliseksi määritellyistä toiminnan muodoista muulla tavoin kuin ottamalla
kommunikoinnin keskiöön läsnäolon kielen sijaan sekä keskittymällä yhden lajin
edustajien keskinäisten suhteiden sijasta useiden eri lajien väliseen vuorovaikutukseen.
Ihmisten ja eläinten välisissä suhteissa tämä on erityisen näkyvää, sillä ihmiset
kuvailevat kanssakäymistään eläinten kanssa samanlaisin käsittein, ajatuksin ja
ilmauksin kuin toimintaansa muiden ihmisten kanssa (Ingold 2000, 61–76; Govindrajan
2018). Jos ruoka ei ihmiselle ole koskaan ”vain ruokaa”, ei se ole sitä
heinäsirkallekaan. Se, että heinäsirkat syövät samaa ruokaa kuin ihmiset on tulkittavissa
kolmen ruokaan liittyvän sosiaalisen ilmiön kautta.
Ensimmäinen on yhteisöidentiteetti. Ihmisyhteisöillä on tapana erottautua muista
yhteisöistä vetämällä raja ”meidän” ja ”muiden” syömän ruoan välille, eivätkä
teotitlánilaiset ole poikkeus. Teotitlánilaisen yhteisöidentiteetin yhtenä ilmaisumuotona
on campolta tulevan puhtaan ruoan syöminen, jolla tehdään ero niin montelta ruokansa
hankkiviin eläimiin kuin ruokansa alkuperästä mitään tietämättömiin kaupunkilaisiin.
Joihinkin Teotitlánissa tavattaviin syömäkelpoisiin eläimiin liittyy myös negatiivisia
luokka- tai paikkasidonnaisia konnotaatiota. Esimerkiksi camporottaa pidetään nykyisin
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”köyhien” ja naapurikylien ruokana. Chicatana-muurahaista taas ei syödä, koska sitä
pidetään uutena, keskiamerikkalaisiin ja rannikon väestöön liitettynä tapana.
Heinäsirkkojen tapauksessa tehdään kahtiajako paikallisten ja ulkopuolisten
heinäsirkkojen välille. Hyvät heinäsirkat ovat peräisin Teotitlánin campolta ja ovat
syöneet samaa ravintoa mitä ihmiset ja kotieläimet – tai vaihtoehtoisesti
ammattitaitoisesti desinfioituja ja teotitlánilaisella reseptillä valmistettuja. Huonot
heinäsirkat taas ovat muualta, esimerkiksi montelta tai Pueblasta, sillä ne ovat syöneet
huonoiksi katsottuja asioita. Mutta vaikka heinäsirkat tulisivat jostakin Teotitlánia
lähellä olevasta yhteisöstä, ei niiden elinympäristöstä tai saamasta ravinnosta voi olla
täysin varma. Näin ollen teotitlánilaiseen maisemaan sidottu ruoka tekee niin ihmisestä
kuin heinäsirkasta teotitlánilaisen.
Toinen ilmiö on ruokkiminen, jonka avulla kehollinen subjekti kasvatetaan osaksi
kulttuuria. Tyypillisimmillään se kohdistetaan lapseen: kuten aiemmin mainitsin (luku
2.3), ruokinnan merkitystä sosiaalisten siteiden rakentajana lapsen ja yhteisön välille on
käsitelty etnografisessa kirjallisuudessa laajasti (esim. Lupton 1996, 37–39; Fajans
1997; Yates-Doerr 2015). Ruokinta voi kuitenkin tarkoittaa samaa myös aikuiselle ja
muunlajiselle eläimelle, sillä kaikkien kolmen – lapsen, aikuisen ja eläimen –
tapauksessa kyse on yhteisön ulkopuolisen subjektin muuttamisesta osaksi yhteisöä
ruoan avulla. Teotitlánilaiset kotieläimet, kuten ihmisetkin, saavat ruokansa pääasiassa
milpan antimista. Nautoja, vuohia, aaseja ja joskus myös sieniä ruokitaan totomozlella,
kanoja ja kalkkunoita puolestaan maissinjyvillä ja sikoja ihmisruoan tähteillä. Ruokinta
tekee campon kulkukoirastakin perheenjäsenen, jos se otetaan kiinni pentuna – koiria,
kuten ihmisiä, ruokitaan maissitortilloilla. Myös heinäsirkat voidaan nähdä ruokittavana
osapuolena, sillä heinäsirkat kasvavat osaksi yhteisöä vain jos ne syövät samaa mitä
ihmiset ja muut ”hyvät eläimet” – eli muuttuvat samaksi lihaksi ja vereksi keskenään
samaa ravintoa syömällä. Suhde poikkeaa kotieläimistä kuitenkin siinä, että ihminen
ruokkii heinäsirkkaa vain epäsuorasti milpaa hoitamalla: pääasiallinen ruokkija niin
ihmiselle kuin heinäsirkalle onkin milpa itse.
Kolmas edellä mainittuihin läheisesti liittyvä rooli on heinäsirkkojen ja ihmisten
keskenään harjoittamalla kommensaalisuudella, eli pöydän jakamisella.
Antropologiassa kommensaalisuutta on käsitelty niin ihmis- kuin ei-ihmissubjektien
välisenä tapana luoda, ylläpitää ja vahvistaa sosiaalisia siteitä ruoan jakamisen kautta:
olen kuvaillut tätä tarkemmin luvussa 2.3. Teotitlánilaisia esimerkkejä
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kommensaalisuudesta ovat muiden muassa perheen oma ateria, sukulaisten ja ystävien
kanssa jaettu juhlapöytä, peltotöihin osallistuneiden kesken nautitut peltolounaat sekä
vainajien kanssa kuolleidenpäivänä jaettu ruoka. Se, että ”hyvät eläimet” ja ”hyvät
ihmiset” syövät campon satoa osoittaa kommensaalisuuden toimivan eräänlaisena
sosiaalisena liimana myös Teotitlánin ihmis- ja eläinsubjektien välillä. Ruokaa
jakamalla subjekti jakaa jotakin itsestään toisen kanssa, ja saman campon jakaminen
tekee ihmisestä ja eläimestä saman yhteisön jäseniä.
On merkillepantavaa, että teotitlánilaiset itse kuvailevat suhdettaan heinäsirkkaan
hyvässä yhteisymmärryksessä tapahtuvana ruoan jakamisena: ”Eivät ne tuhoa ja katko
sen enempää kuin mikä on niitä varten.” Ihminen ei voi yksinään omia koko milpaa,
vaan osa sen antimista kuuluu muille olennoille – aivan kuten moraalisesti eheiden
ihmisten tulee olla avokätisiä ja vieraanvaraisia. Heinäsirkkojen voi todeta olevan
kumppaneita, eli saman leivän jakajia, sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Leipä tosin
on tässä tapauksessa maissia ja muuta campon suomaa kehoa, mieltä ja kanssaeloa
ravitsevaa substanssia – hyviä asioita, joita niin ihmiset kuin heinäsirkat ”syövät
hyvin”.
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6. Johtopäätökset ja loppusanat
Olen tässä tutkielmassa tarkastellut ihmisten ja milpa-pelloilla elävien heinäsirkkojen
välistä vuorovaikutusta Teotitlán del Vallen sapoteekkiyhteisössä Oaxacassa.
Keskeinen tutkimuskysymykseni on ollut se, miksi heinäsirkat ovat teotitlánilaisten
mukaan ”hyviä pikku eläimiä”, vaikka niitä pidetään Meksikossa yleisesti haitallisina
tuhohyönteisinä. Tutkielman alussa esittelin työlle keskeisen teoreettisen viitekehyksen,
joka koskee puhtauden välittymistä ruoan kautta, luonnon ja kulttuurin kahtiajakoon
liittyvää keskustelua sekä toisenlajisten olentojen kohtelemista ruokaa jakavina
subjekteina. Teorialukua seurasi metodologiaa ja tutkimusetiikkaa käsittelevä luku,
jonka jälkeen esittelin etnografista aineistoani. Aloitin aineiston käsittelyn kuvailemalla
teotitlánilaisen milpa-maissiviljelyn sykliä sekä ruoan jakamiseen, puhtauteen ja
terveellisyyteen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä. Esittelin myös teotitlánilaista tapaa jakaa
ympäröivä maisema erinäisiin ympäristövyöhykkeisiin – tärkeimpinä pueblo eli kylä,
monte eli vuoristometsä ja campo eli peltoalue –, päättäen luvun kuvaukseen ihmisten
ja heinäsirkkojen välisestä yhteiselosta. Analyysiluvussa argumentoin, että
heinäsirkkojen hyvyys perustuu siihen, että ne ovat hyviä syödä, ajatella ja kanssaelää.
Osoitin, että peltojen heinäsirkat ovat hyviä syödä, sillä ne syövät campon puhtaita
kasveja, joita myös ihmiset, kotieläimet ja riistaeläimet syövät. Campon heinäsirkkaa
syödessä sen puhtaan alkuperän voi maistaa kuin ranskalaisessa terroir-viinissä
konsanaan. Osoitin myös, että heinäsirkat ovat hyviä ajatella, sillä ne kokoavat itseensä
positiivisia mielikuvia teotitlánilaisen maiseman ja elämäntavan luonnollisuudesta,
joiden molempien keskiössä on vuodenaikojen rytmissä maissia viljelevä campesino.
Heinäsirkat myös edesauttavat campesinojen elämäntavan jatkumista: ne syövät pois
maissin kasvua haittaavia rikkaruohoja, minkä lisäksi niiden läsnäolosta nautitaan sekä
ruokana että elävinä olentoina.
Kaiken kaikkiaan heinäsirkat ovat yksi ilmenemismuoto ihmisen ja maiseman välisestä
monilajisesta suhteesta, jonka keskiössä on maissipelto ja sen ympärille muodostunut
campo olioineen. Teollisessa viljelyssä heinäsirkkojen mieltyminen samaan ravintoon
kuin ihminen nähdään ongelmana; milpa-viljelijät sen sijaan näkevät sen hyvänä
asiana, sillä se osoittaa heinäsirkkojen olevan itsekin puhtaita. Täten heinäsirkat ovat
osa Teotitlánin sisäistä järjestystä, eivätkä sen ulkopuolinen uhka. Ruokaa riittää
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milpalla niin ihmiselle kuin heinäsirkalle, joten heinäsirkat eivät vie leipää campesinon
suusta, vaan jakavat sen hänen kanssaan. Valerio Valerin (2000) saastetta koskevaa
teoriaa soveltaen voimme todeta, että heinäsirkat ovat hyviä, koska ne ovat
yhteensopivia kehollisen subjektin ja siihen verrattavien kokonaisuuksien kanssa: ne
auttavat pitämään yksilön terveenä, yhteisöä koossa ja maiseman sellaisena, että
ihmisen ja muiden olentojen on siellä hyvä olla.
Analyysini tukee näkemystä, jonka edesmennyt antropologi ja etnobiologi Ralph
Bulmer osoitti jo viisi vuosikymmentä sitten (1967): sen, että eläimen ulkoisilla
piirteillä on varsin vähän merkitystä sen kulttuuristen merkitysten muotoutumisessa, ja
että huomattavasti merkitsevämpää on ihmisen, eläimen ja muun ympäristön välille
rakentunut suhde. Hyönteisruoasta innostuneessa urbaanissa Meksikossa chapuliinit
toki luokitellaan ulkoisten piirteidensä perusteella muista eläimistä erillisiksi ja
ihmiselle etäisiksi hyönteisiksi, mutta harva kaupunkilainen on kuitenkaan tekemisissä
muiden kuin valmiiksi kuolleiden ja kypsennettyjen chapuliinien kanssa. Teotitlánissa
sen sijaan chapuliineihin ja muihin heinäsirkkoihin suhtaudutaan elävinä olentoina
muiden joukossa, joiden läheisyys tai etäisyys ihmiseen nähden riippuu siitä, missä ne
ovat eläneet ja mitä ne ovat syöneet. Täten tutkielman johtopäätös kaikessa
ilmeisyydessään on, ettei ihmisen suhde toisenlajisiin olentoihin synny tyhjiössä.
Suhdetta tiettyyn eliölajiin tai -ryhmään ei voi selittää yksistään materiaalisiin syihin tai
kulttuurisidonnaisiin luokittelujärjestelmiin liittyvien mallien perusteella, vaan näiden
lisäksi on otettava huomioon eliön sijoittuminen paikallistason inhimillisiin ja lajirajat
ylittäviin vuorovaikutussuhteisiin aktiivisina toimijoina. Tällaisten suhteiden
selvittäminen ei olisi mahdollista ilman pitkäkestoista ja paikalliseen tietoon vakavasti
suhtautuvaa etnografista kenttätyötä.
Jatkotutkimuksen kannalta näen useita mahdollisia suuntia. Erityisen arvokkaana
pitäisin pitkäkestoista, yhteisön kanssa alusta loppuun yhteistyössä suoritettua
tutkimusprojektia Teotitlán del Vallen biokulttuurisesta monimuotoisuudesta, eli
biologisen, kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden keskinäisistä yhteyksistä
(Maffi 2007, 269). Projektin voisi toteuttaa useista ulkopuolisista ja teotitlánilaisista
tutkijoista, opiskelijoista ja vapaaehtoisista koostuva tutkimusryhmä, jonka jäsenet
suorittaisivat osallistuvaa havainnointia, tekisivät haastatteluja, valokuvaisivat ja
selvittäisivät eliöiden nimistöä ja ekologiaa. Projekti voisi yhdistää antropologiaa,
etnobiologiaa, alkuperäiskansatutkimusta ja ekologiaa tavalla, joka edesauttaisi
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paikallisen tiedon säilymistä tarjoamalla nykyisille ja tuleville sukupolville sekä
Yhdysvalloista palaaville teotitlánilaisille tarttumapintaa paikallisen ympäristötiedon
säilyttämiselle. Tulokset voisi julkaista siten, että yhteisön jäsenillä olisi siihen
mahdollisimman helppo pääsy, eli kirjan ja tutkimusartikkelien lisäksi esimerkiksi
Teotitlánin yhteisömuseossa sekä internetissä – kenties ottamalla mallia Eugene S.
Hunnin toteuttaman San Juan Gbëën sapoteekkiyhteisön etnobiologiaa koskevan
tutkimuksen tulosten julkaisusta verkossa (Hunn 2008a; 2008b). Meksikolainen
antropologi ja Oaxacan etnobotanistisen puutarhan perustaja Alejandro de Ávila
Blomberg on harmitellut Meksikon julkisten instituutioiden keskittymistä kulttuuriin
yksinomaan inhimillisenä ilmiönä ottamatta huomioon, ettei Oaxacan kulttuurista
monimuotoisuutta voi täysin irrottaa osavaltion rikkaasta biodiversiteetistä (El
Imparcial 2017). Ilmastokriisin ja biodiversiteettikadon aikakaudella tarve
kokonaisvaltaiselle luonnon ja kulttuurin välisiä rajoja purkavalle biokulttuuriselle
tutkimukselle on ilmeinen.
Toinen jatkotutkimuksen kannalta hedelmällinen aihe voisi olla useassa eri yhteisössä
Oaxacan ja Pueblan osavaltioissa toteutettu vertaileva tutkimus ihmisten ja chapuliinien
välisestä vuorovaikutuksesta. Tästä tutkielmasta välittyy hyvin yksipuolinen kuva
Pueblan heinäsirkoista, sillä tietoni niistä perustuvat yksinomaan oaxacalaisten
tutkimusosallistujien kertomuksiin. Kuitenkin Méxicossa tapaamieni pueblalaisten sekä
Pueblassa tutkimusta tekevän entomologi René Cerritosin mukaan Pueblan campesinoyhteisöissä on nähtävissä samanlaista arvostusta heinäsirkkoja kohtaan kuin Oaxacassa
(Cerritos 2018, henk. koht. tiedonanto). Voisikin olla kiinnostavaa tehdä vertailevaa
tutkimusta omavaraisviljelijöiden ja kaupallisten kerääjien parissa molemmissa
osavaltioissa, johon voisi samalla yhdistää talousantropologiaa esimerkiksi
tarkastelemalla chapuliinien arvon määrittelyyn liittyviä kysymyksiä niiden matkatessa
pelloilta pääkaupunkiin ja ulkomaille. Chapuliinit kun ovat suosittua syötävää
oaxacalaisten siirtolaisten parissa, minkä lisäksi chapuliineja on viime vuosina näkynyt
Meksikon ulkopuolella muun muassa urheilustadionien ruokakojuissa sekä
meksikolaisissa ravintoloissa (Cohen & Kershenovich Schuster 2019). Chapuliinien
suosion huomioon ottaen tällaiselle tutkimukselle olisi kysyntää.
Tätä kirjoittaessa mielessäni on pyörinyt viime vuosien aikana käyty keskustelu
hyönteiskadosta. Vuonna 2017 Luoteis-Saksan Krefeldin hyönteispopulaatioiden
romahdusta käsittelevät tutkimukset saivat osakseen laajaa kansainvälistä huomiota, ja

131

tutkimustuloksista uutisoitiin näyttävästi globaalin hyönteiskadon merkkinä (Vogel
2017; Wagner et al. 2021). Vaikka hyönteiskadon laajuudesta on toistaiseksi vain
vähän näyttöä, ovat viimeaikaiset tutkimukset osoittaneet kiistattomaksi, että hyönteiset
yhdessä muiden eliöryhmien kanssa ovat kokemassa suurinta sukupuuttoaaltoa 66
miljoonaan vuoteen. Syitä löytyy ihmislajin toiminnasta niin globaalilla kuin
paikallisella tasolla. Hyönteisten tapauksessa oman ongelmansa aiheuttaa niiden koosta
ja runsaslukuisuudesta kumpuava tarkkailun haastavuus. (Wagner et al. 2021.)
Erityisen keskeinen vaikutus on myös hyönteisiä kohtaan tunnetuilla kulttuurisilla
ennakkoluuloilla, joiden myötä ne jäävät helposti karismaattisempien selkärankaisten
varjoon niin arkielämässä kuin suojelupolitiikassa (E. Brown 2006; Ramos-Elorduy
2006; Wagner et al. 2021). Mielestäni antropologialla olisi tähän paljon annettavaa:
hiljan julkaistussa artikkelissaan Wagner et al. (2021, 8–9) kannustavat tiedeyhteisöä
haastamaan hyönteisiin liittyviä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, valistamaan suurta
yleisöä hyönteisten ekologisesta, esteettisestä ja kulttuurisesta arvosta sekä ”keksimään
keinoja saattaa hyönteiset osaksi jokapäiväistä ihmiselämää.” Mikäpä sopisi tehtävään
paremmin kuin kulttuurien ja jokapäiväisen ihmiselämän monimuotoisuutta tutkiva
tieteenala? Tämä työ on yhdenlainen osoitus siitä, että tuholaisiksi leimatut olennot on
mahdollista nähdä myös toisin.

Kuva 11. Kiitos lukemisesta! Kuva: Eemi Nordström.
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LIITE 1 – Teotitlán-sapoteekin
ääntämisohjeita
kirjain

IPA

è

ɛ̰

ääntäminen
melkein kuin suomen ä. Esimerkiksi sientä
tarkoittava sana bè’è (ˈbɛ̰ʼɛ̰) lausutaan bä’ä’

g

ɣ

kuin saksan äänteessä ach, mutta soinnillisena, eli
ilman ilmavirtauksen pysäyttämistä

x

ʃ

suhu-s, š

Teotitlán-sapoteekilla ei ole standardoitua aakkostoa. Olen tässä tutkielmassa
soveltanut Carletonin ja Martinez Gonzalezin (2015) käyttämiä aakkosia.
.
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LIITE 2 – meksikonespanjalaisten
termien sanasto
acocil

chinampojen äärellä viihtyvä pieni syömäkelpoinen makeanveden
rapu (Cambarellus montezumae), joka luokitellaan syötäväksi
hyönteiseksi Meksikossa.

alebrije

värikäs puinen eläinveistos Oaxacasta, perinteisesti San Martín
Tilcajeten kylässä valmistettu.

alfalfa

sinimailanen (Medicago sativa).

almud

kylvöön tarvittavien maissinjyvien määrän tilavuuteen perustuva
mittayksikkö, jolla voidaan mitata pellon pinta-alaa.

atole

maissista valmistettu lämmin, paksuhko juoma.

campesino

pienviljelijä, talonpoika.

campo

”maaseutu”, peltoalueet kattava ympäristövyöhyke Teotitlánissa.

canicula

koiranpäivät, lyhyt sateeton jakso keski- tai loppukesällä.

cargo

yhteisöllinen virka.

chamiso

kitkerä ja voimakkaasti palava kasvi, jota kasvaa Teotitlánin
vesialueilla ja johon kotieläimetkään eivät koske.

chapulín

chapuliini; heinäsirkka (Sphenarium spp.), joka on suosittua
ruokaa Etelä- ja Keski-Meksikossa.

chepiche

quelite-laji (Porophyllum sp.).

chepil

quelite-laji (Crotalaria longirostrata).

chicatana

siivekäs lehdenleikkaajamuurahaiskuningatar tai -kuhnuri (Atta
spp.), joita syödään erityisesti Etelä-Meksikossa.

chinampa

veteen rakennettu peltosaareke ja esikolumbiaaninen
viljelymenetelmä, jota harjoitetaan edelleen Keski-Meksikossa.

chinicuil

harvinaisempi nimitys punaiselle agaaveperhosen toukalle
(Comadia redtenbacheri).

chorizo

sianlihamakkara.
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comal

mesoamerikkalainen paistolevy.

curandera/-o

nais- tai miespuolinen parantaja.

dishierba

rikkaruohojen kitkemisvaihe, jossa käytetään härkäauraa.

dueño

vuorenhaltija.

elote

vihreä, esikypsä maissintähkä.

epazote

sitruunasavikka (Dysphania ambrosioides).

escamoles

muurahaisten toukista ja koteloista valmistettu ruoka, jota
kutsutaan usein Meksikon kaviaariksi.

guaje

piikikäs puu (Leucaena spp.), jonka hedelmät ovat syömäkelpoisia
ja jonka mukaan Oaxaca on saanut nimensä.

guelaguetza

sapoteekkiyhteisöissä yleinen vastavuoroinen työvelkasuhde

guías

kurpitsan maanpäälliset versot ja varret.

grillo

heimon Gryllidae soittava sirkka.

hoja de milpa

maissinlehti.

jumil

syömäkelpoinen lude.

machete

ns. viidakkoveitsi, campesinon yleistyökalu.

maguey

agaave (Agave spp.).

mano

kivikaulin, jota käytetään metaten kanssa.

metate

kaareva kivinen kaulinalusta, jota käytetään manon kanssa.

metepantli

mesoamerikkalainen esikolumbiaaninen terassiviljelymenetelmä.

mezcal

agaavesta tislattu väkevä alkoholijuoma.

mezcalero

kontekstista riippuen joko mezcalin valmistaja tai mezcalharrastaja.

mezorca

kuiva, kypsä maissintähkä.

milpa

maissipelto tai vaihtoehtoisesti maissin, papujen ja kurpitsan
keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuva esikolumbiaaninen
väliviljelymenetelmä.

mole

koostumukseltaan usein tahnamainen kastike.
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monte

vuoristometsä.

mototaxi

moottoripyörä tai mopo, johon on rakennettu matkustajatila;
tyypillinen kulkuneuvo Oaxacan municipioiden sisällä.

municipio

kunta tai kaupunki, myös lempinimi kaupungintalolle ja hallitukselle.

nagual

muodonmuuttaja, eläimeksi muuttuva loitsija.

patrón

isäntä, rahoittaja, suojelija.

pepitas

paistettuja kurpitsansiemeniä.

pueblo

kylä, kansa ja ympäristövyöhyke Teotitlánissa – ei tule sekoittaa
Pueblaan, joka on Oaxacan naapuriosavaltio.

pulque

käyneestä agaavesta valmistettu mieto, maitomainen
alkoholijuoma.

quelite

pelloilla tai peltojen ympärillä villinä tai puolivillinä kasvava
syömäkelpoinen kasvi.

saltamonte(s)

heinäsirkka, joka ei ole chapulín.

taco

pieni tortilla.

tamale

maissinlehtien sisällä höyrytetty suuri täytetty taikinanyytti.

tejate

maissista ja kaakaosta valmistettu arkijuoma; tarjoillaan kylmänä.

temazcal

mesoamerikkalainen sauna tai hikoilumaja.

tepache

käyneestä ananaksesta valmistettu mieto alkoholijuoma, jota
tarjoillaan joskus pulqueen sekoitettuna.

terreno

maaperä tai maatilkku.

tlayuda

suuri rapeahko maissitortilla.

totomozle

kuivat maissintähkän suojalehdet.

zacate

kuiva maissinvarsi.

zopilote

kalkkunakondori (Cathartes aura).
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LIITE 3 – valokuvia
Olen lisännyt tähän muutamia tutkielmaan liittyviä valokuvia. Kaikki kuvat ovat itse
ottamiani.

Kuva 12. Oaxacalaisuutta henkivä chapuliini hyönteisruokatuotteita
valmistavan yrityksen maskottina Méxicossa: sen inspiraationa on käytetty
värikkäitä eläinaiheisia alebrije-puuveistoksia, jotka ovat suosittuja
matkamuistoja Oaxacasta.

Kuva 13. Hyönteisten hintoja kauppahallissa Méxicossa vuonna 2017 –
chapuliinien, muurahaisten, jumil-luteiden ja chinicuil-perhosentoukkien
kaltaisten tyypillisten hyönteisruokien lisäksi listalla on myös
eksoottisempia skorpioneja (alacranes). Huomaa, että acocil-kääpiörapu
luokitellaan hyönteiseksi. Hinnat Meksikon pesoissa.
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Kuva 14. Moderneja chapulín-tarjoiluehdotuksia Méxicossa: vasemmalla
chapuliinikeittoa, oikealla chapuliineja sinisestä maissista leivotun pizzan täytteenä.

Kuva 15. Mototaxit ovat tyypillinen kulkupeli Oaxacan municipioiden
sisäisessä liikenteessä. Kuva Teotitlán del Vallesta, taustalla Picacho/Giè bets.
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Kuva 16. Kurpitsasatoa Teotitlán del Vallessa.

Kuva 17. Kurpitsanversoja (guías).
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Kuva 18. Maissin osia: vasemmalla kuorintaa odottavia maissintähkiä, oikealla
jyvistä riisuttuja tähkien rankoja polttopuuksi.

Kuva 19. Maissin osia: vasemmalla maissin tyhjiä suojalehtiä (totomozle) eläinrehuksi ja
tamaleihin, oikealla kypsiä maissintähkiä (mezorca) ihmisruoaksi.
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Kuva 20. PRI-puolueen senaattoriehdokkaan kannatuspaita on päätynyt
linnunpelättimeksi vielä ennen vaaleja. Minulle ei selvinnyt, oliko
pelätintehokkuudessa eroja eri puoluepaitojen välillä.

Kuva 21. Dishierbaa milpalla.
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Kuva 22. Sienen elämänvaiheet Teotitlánissa: vasemmalla sienen ”toukkavaihe” (bell
bè’è), oikealla täysikasvuisia ruokasieniä (bè’è).

Kuva 23. Esimerkki kuolleidenpäivän alttarista teotitlánilaisessa kodissa.
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Kuva 24. Campon muurahaispesät jätetään yleensä rauhaan, paitsi jos ne sijaitsevat
peltotöiden kannalta epämiellyttävissä paikoissa, kuten keskellä tietä. Tällöin
maanalaiset pesät avataan kuokalla ja siihen heitetään kimppu squambaax-kasvia,
kuten kuvassa näkyy.

Kuva 25. Yag geechi -ohdakkeet ovat nopeita valtaamaan käyttämättömiä
peltoja, tarjoten suojaa vuohille ja muille campon suuremmille eläimille.
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Kuva 26. Näkymä Picachon/Giè betsin huipulta, oikealla näkyy vuorenhuipun
kappeli risteineen.

Kuva 27. Näkymä Piedra Azul -padolta tekojärvelle. Vasemmalta nousee
Picacho/Giè bets.
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Kuva 28. Tutkimusosallistujat arvelivat tämän heinäsirkan olevan hitgaah.

Kuva 29. Siepparit maissipellossa: sadonkorjuuaikaan heinäsirkat
paikannetaan milpalla kuuntelemalla niiden tömähtelyä maissinvarsiin.
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Kuva 30. Alfalfassa elävät chapuliinit ovat kirkkaan vihreitä. Tämä yksilö on
päätynyt Teotitlánin puebloon muualta tuodun alfalfalastin mukana.

Kuva 31. Kaksi suolavedessä limettimehun kanssa keitettyä chapuliinia.
Vasemmanpuoleinen on kerätty alfalfan seasta, oikeanpuoleinen campolta.
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Kuva 32. Nuoret chapuliinit herkuttelevat kesäisin queliteillä, kuten kuvan
yagèèb -kasvilla. Tämä chapulín on todennäköisesti lajin Sphenarium
purpurascens toukka.

Kuva 33. Campolta kerättyjä chapuliineja muovipussissa.
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Kuva 34. Heinäsirkkoja keittämisen jälkeen. Tästä saaliista valtaosa on
chapuliineja, mutta kuvan keskellä näkyvä suuri siivekäs laji on
dammchech.

Kuva 35. Heinäsirkat pyritään lopettamaan ja desinfioimaan mahdollisimman nopeasti
keräysretken jälkeen keittämällä ne suolavedessä limettiviipaleiden kanssa. Tämän
jälkeen ne huuhdellaan, jolloin niistä myös erotellaan mahdolliset roskat ja ei-toivotut
hyönteiset.
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1

2

3
Kuva 36. Heinäsirkkojen valmistusta:
•

•

•

4

Pata kuumennetaan. Pohjalle lisätään
kimppu sitruunasavikkaa, jonka päälle
heinäsirkat kaadetaan (1).
Valkosipuli hienonnetaan manolla ja
metatella (2) ja lisätään pataan. Mukaan
kaadetaan limettimehua (3) ja annosta
sekoitetaan.
Heinäsirkkoja kypsennetään kunnes
kaikki neste on haihtunut tai imeytynyt
hyönteisiin. Sitruunasavikan varret
poistetaan ja valmiit heinäsirkat
siirretään erilliseen astiaan jäähtymään
(4).
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Kuva 37. Kulho chapuliineja ruokapöydässä.

Kuva 38. Chapuliineja myydään totomozleen käärittynä Teotitlán del Vallen
torilla.

