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JJuhani Ruotsalainen in memoriam 
 

Atte von Wright 
 
Kuluvan vuoden suruviesteihin kuului tieto 
sienitutkijan, KLYY:n kunniajäsenen ja 
Kuopion yliopiston kunniatohtori Juhani 
Ruotsalaisen äkillisestä menehtymisestä 78-
vuotiaana 5.2.2016.  
 

Yhdistyksellämme on aina ollut kaksi 
päätoimintamuotoa, luonnonsuojelu ja 
luonnontutkimus. Eri aikoina näiden 
keskinäinen näkyvyys on vaihdellut, mutta 
kummallakin saralla KLYY:llä on 
kunniakkaat perinteet. Kun viime vuosina 
nimenomaan luonnon- ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset 
ovat olleet voimakkaasti esillä, niin on ollut 
erityisen hienoa, että yhdistyksellä on ollut 
jäsenenään ansioitunut tutkija – vieläpä sanan 
parhaassa merkityksessä amatööri. Sanahan 
tarkoittaa rakastajaa. Juhani Ruotsalaisen 
sienitutkimus ei ollut leipätyötä vaan 
itseoppineen todellista rakkautta tieteeseen.   
 
Ruokolahdella syntynyt ja 1960-luvulla 
Kuopioon muuttanut Juhani Ruotsalainen oli 

kirvesmies, yhtä taitava, huolellinen ja tarkka 
työnsä jäljestä kuin myöhemmin sienten 
havainnoijana ja kuvailijana. Sieniharrastus 
alkoi ruokasienten keräilynä, mutta sai uuden 
suunnan, kun Juhanin terävään silmään sattui 
sieniyksilöitä, jotka eivät tavanomaisten 
oppaiden avulla olleet tunnistettavissa. Nämä 
eivät jättäneet miestä rauhaan, vaan ne oli 
määritettävä, aluksi Kuopion 
luonnontieteellisessä museossa. 
 
Pian osat alkoivat vaihtua. Juhanin kotiin 
ilmaantui mikroskooppi ja oma mykologinen 
laboratorio, johon vuosien mittaan kertyi 
tuhansia sieninäytteitä. Uudet löydöt kuvattiin 
asianmukaisesti tieteellisissä artikkeleissa, 
joiden kuvituksen hienonhienoa 
piirustusjälkeä voi vain ihmetellä.  
 
Juhanin mielenkiinnon kohteeksi 
muodostuivat erityisesti haperot, joista hän 
kuvasi useita sekä Suomelle että tieteelle 
uusia lajeja. Osat olivat vaihtuneet. Museolta 
apua etsineestä harrastajasta oli tullut 
kansainvälisesti arvostettu tutkija, jonka 
asiantuntemusta hyödynsivät niin koti- kuin 
ulkomaisetkin kollegat.  Sienitieteelliset 
tutkimusmatkat ja tutkijavierailut veivät 
eläkeläistä niin Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, 
Viroon kuin Italiaankin.  
 
Juhani Ruotsalainen oli vuonna 1982 
perustamassa Pohjois-Savon sieniseuraa, 
jonka puheenjohtajana hän myös useana 
vuotena toimi. KLYY:n kunniajäsen hänestä 
tuli 1997.  
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Kuva: Tero Pelkonen 

Omat henkilökohtaiset muistoni Juhanista 
alkoivat 90-luvun alkuvuosilta, kun kiinnitin 
huomiota yhdistettyyn rahastoon saapuviin 
stipendianomuksiin, joissa haettiin tukea 
milloin minkin uuden lajin kuvaamiseen tai 
sienitieteellisen tutkimusmatkan järjestelyyn.  
 
Omalla vaatimattomalla tavallani sain myös 
kunnian tukea Juhanin tutkijantyötä 
järjestämällä Kuopion ja nykyisen Itä-
Suomen yliopiston avulla hänen käyttöönsä 
mikroskooppisessa työskentelyssä ja sienten 
tunnistuksessa tarpeellisia reagensseja, kun 
apteekit eivät enää niitä ottaneet 
valmistettavakseen.    
 
Kuopion yliopiston promootiossa 11.6.2010 
Juhanin tutkijantyö sai virallisen 
tunnustuksen, kun hänestä tuli kunniatohtori, 
yhdessä KLYY:n toisen kunniajäsenen, 
presidentti Martti Ahtisaaren kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhanin sienitutkimus jatkui tämän 
huomionosoituksen jälkeen herpaantumatta, 
samoin kuin kalastusharrastus ja 
ulkoilmaelämä yleensä.  
 
Elämän päättänyt lyhyt, mutta ankara sairaus 
tuli yllättäen ja katkaisi tieteen saran. Juhanin 
näytekokoelma ja muu tieteellinen aineisto on 
onneksi hyvissä käsissä Kuopion 
luonnontieteellisessä museossa. 
 
Muutama vuosi sitten leskeksi jäänyttä Juhani 
jäivät kaipaamaan viisi lasta ja 11 lastenlasta. 
KLYY ottaa lämpimästi osaa heidän 
suruunsa. Juhani Ruotsalainen jätti niin 
ihmisenä kuin tutkijanakin jälkeensä kalliin ja 
velvoittavan muiston. 
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Jäi metsään vaarin polku, 
se tuskin ruohottuu.  

Sitä aikansa suru kulkee 
ja sitten jo moni muu. 

Tuula Korolainen 
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Patvinsuo ja Pohjois-Karjala, 11.-13.6.2016. 
Kesäinen retki Patvinsuolle sekä Pohjois-Karjalan sinipyrstö- ja 
pikkukultarintapaikoille. Hinta noin 200 euroa Joensuusta.   
 
Eestin länsirannikko, 21.-25.7.2016. 
Rento loppukesän retki Eestin länsirannikolle ja kosteikoille mm. vanhojen 
kahlaajien päämuuttoaikaan. Alustava hinta-arvio Helsingistä 400 eur.  
 
Ahvenanmaa, Lågskärin lintuasema, 27.8.-3.9. ja 3.-10.9.2016. 
Mahdollisuus tutustua legendaariseen Ahvenanmeren lintuasemaan ja 
majakkasaareen. Säävaraus. Hinta Helsingistä n. 450 euroa/vk.  
 
Vienanmeri, Belomorsk, 22.- 26.9.2016. 
Vienanmerelle syysarktikaa vastaanottamaan. Kuljetus Joensuusta, 
oppaana Jari Kontiokorpi. Hinnat alkaen 660 euroa.   
 
Fär-saaret ja Islanti, 30.9.-7.10.2016.  
Luulitko, että Puutossalmella tuulee? Syksyinen kiertomatka tuulisella 
Pohjois-Atlantilla. Alustava hinta-arvio 2300e.    
 
Syyslomalle Utöseen, 17.-21.10.2016.  
Sisämaassa lintumaailma alkaa jo hiljentyä, mutta saaristossa riittää vielä 
elämää. Hinta Paraisilta 265 euroa, kyydit Paraisille sovitaan erikseen.  
 
Hinnat sisältävät pääsääntöisesti kuljetukset mainitulta paikkakunnalta, 
majoitukset ja opastukset.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Harri Hölttä / Tmi Arctic Loon Travels, 
puhelin 040 – 722 9224 tai e-mail: holttah@gmail.com. Katso myös 
facebook.com/ArcticLoonTravels.   
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