teksti Kaisa Viitamäki

Kaisan
luomupuutarhassa

kuvat Maija Astikainen

OSA 5 | KOSMETIIKKAA PIHAMAALTA

Kaisa
Viitamäki

on luomupuutarhuri, joka syttyy
liekkeihin lieroista ja maatuvasta
materiaalista. Kaisan käsissä yrtit
muuttuvat lempeiksi rohdoiksi ja
kukat hoitavaksi luonnonkosmetiikaksi – ja maailma hiukan paremmaksi paikaksi.
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Kauneutta
luonnosta
Valmista viilentävä naamio kurkusta ja mintusta ja
ryppyvoide ryytimaan yrteistä. Luonnonkosmetiikkaa
on helppo valmistaa oman puutarhan kasveista!
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avahdun silloin tällöin torumasta ihoani. Milloin mutinaa riittää kuivuudesta,
finneistä, muhkuroista, luomista, rypyistä... Vaikka kiittäähän sitä pitäisi – ihmisen suurinta elintä. Itsensä
hyväksyminen kaikkine pikku jekkuineen
on helpompaa, kun suhtautuu niihin myötätunnolla. Aivan kuin sitä tomaattia, joka
kasvaa oikutellen, on ihoa hellittävä.
Ihomme on kuin luonto. Se vaatii vettä,
ruokaa, ilmaa sekä aurinkoa, ja käy joka vuosi
läpi neljä vuodenaikaa. Silti se jaksaa pysyä
meihin tiukasti kiinni kääriytyneenä kuin
kaikkein uskollisin ystävä.
Hipiän hoitaminen lähtee sisältä päin. Erityisesti yrtit ja marjat sisältävät paljon antioksidantteja, mutta kaikkien kasvisten lisääminen ruokavalioon auttaa ihoa pysymään
vahvana. Varsinkin c-vitamiinipommeja,

kuten mustaherukkaa ja mustikkaa voi pitää
ihonhoitotuotteina.
Suomalaiset pihat ja metsät ovat täynnä
myös ulkoiseen ihonhoitoon sopivia kasveja.
Minä tutustuin jo lapsena haavojen päälle
käärittäviin piharatamon lehtiin. Kasvi on
epitelisoiva eli ihon pintakudoksen uudistumista nopeuttava kuten siankärsämö, kehäkukka, ukontulikukka ja rohtosalkoruusukin.
Niistä voi tehdä iholle levitettäviä salvoja tai
alkoholiuutoksia, joista tarpeen tullen voi
tiputtaa pisaran haavalle.
Mintut, mesiangervo, timjami, mäkimeirami ja hamppu ovat puolestaan antimikrobisia kasveja, jotka suojelevat tulehduksilta. Erityisesti mintun on kehuttu auttavan
aknen hoidossa.
Ihon ei kuitenkaan tarvitse olla hätää kärsimässä ansaitakseen huomiomme. Ruusun
terälehtiä voi sujauttaa vedellä täytettyyn
suihkepullon, jota säilytetään jääkaapissa.

Sieltä kukkaisvettä voi aamuisin suihkia vielä
heräilevälle iholle. Kuuma kylpy kamomillan ja laventelin kukkien seassa pehmentää
kantapäiden lisäksi mieltä lisäämällä keskushermoston endorfiinien tuotantoa. Aloe
vera, tyrni ja puna-apila silottavat jo useita
vuodenkiertoja nähnyttä ihoa.
Oman luonnonkosmetiikan valmistaminen on nautinnollista. Kotonani leijuu usein
yrttien huumaava tuoksu yrttipatojen poristessa liedellä. Pidän luonnollisia tuotteitani
kaupan säilöntäaineita ja parfyymeja sisältäviä voiteita miellyttävämpänä ja turvallisempana vaihtoehtona.
On toki myös kasveja, jotka ovat myrkkyä iholle. Jotkut putkilokasvit, kuten liperi
ja väinönputki sisältävät psoraleeneja, jotka
aiheuttavat rakkuloita joutuessaan aurinkoisella säällä kosketuksiin ihon kanssa. Sitrukset puolestaan saattavat samoin ärsyttää
ihoa kesäaikaan.

↗ Kamomilla ja rohtosalkoruusu ovat molemmat
ihoa rauhoittavia ja tulehdusta lievittäviä kasveja, joiden on todistettu tehoavan varsinkin päänahan bakteeriperäisiin ihottumiin. Niistä haudutettavalla yrttiteellä voi huuhdella päänahkaa.
↗↗ Salvian on tieteellisesti todistettu vähentävän hikoilua. Tätä englanninkielessä tietäjäksi nimettyä yrttiä
löytyy kaupankin deodoranteista. Oma salviadödö tehdään kuten ryytitarhan ryppyvoide (ohje sivun alalaidassa), mutta mukaan lisätään reilusti ruokasoodaa, joka neutralisoi hajuja.
→ Kasvohöyrytys pistää veren kiertämään ja puhdistaa ihoa. Kaada kestävään kulhoon kiehuvaa vettä ja
lisää sinne pari lusikallista ihotyypillesi sopivia yrttejä:
ruusua rypyille, minttua rasvoittuvalle, kamomillaa
herkälle ja kehäkukkaa kuivalle iholle.
→→ Jalkakylpy piristää verenkiertoa ja hoitaa haavoja
ja ihottumaa. Lisää kuivayrttejä puoli desiä tai tuoreyrttejä puoli litraa vatiin, jossa on vedenkeittimellinen
kiehuvaa vettä. Reilun vartin päästä vatiin lisätään jaloille sopivaa vettä ja upotetaan varpaat hoitavaan
kylpyyn.

Minttu ja kurkku viilentävät auringon paahtamaa ihoa.”

Ryytitarhan ryppyvoide
2 dl kuivattuja yrttejä (esimerkiksi puna-apila,
kurtturuusun terälehdet, piharatamo, orvokki)
2 dl kylmäpuristettua kasviöljyä

Aurinkosuojaa kukista Helteillä kuokka ja rikkaruohorauta lentävät varastoon ja siirrytään nurmikolle imemään D-vitamiinia. Siedättynytkin iho kaipaa
kuitenkin suojaa UV-säteilyltä. Mietoa, mutta puhdasta ja kemikaaleista vapaata apua löytyy omasta puutarhasta ja pientareelta. Ihoa voi valmistella
heinäkuun paahteita varten karoteenia sisältävällä kehäkukalla. Kukista voi
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tehdä teetä ja niitä voi uuttaa muutaman viikon verran esimerkiksi pientä
aurinkosuojaa sisältävään kookosöljyyn, jota on helppo levittää iholle. Auringonoton jälkeen nautitaan ihoa suojaavasta puna-apilasta, samoin keinoin
kuin kehäkukasta. Kuuman päivän illalla luvassa on viilennystä iholle. Sitä
tarjoaa antibakteerinen ja kosteuttava minttu-kurkkusurvos.

Kuva: Leena Hokka/kehäkukkapelto

50 g mehiläisvahaa tai 2 dl sheavoita tai kaakaovoita
Laita yrtit ja öljy tiiviiseen astiaan ja jätä uuttumaan lämpimään paikkaan muutamaksi viikoksi. Kun kasvimassa on luovuttanut suurimman osan väristään, siivilöi öljy harson läpi kulhoon ja pilko sekaan
mehiläisvaha. Anna öljyn ja vahan sulaa hiljalleen tasaiseksi seokseksi vesihauteessa liedellä. Kaada seos lopuksi varovasti pieniin, puhtaisiin lasipurkkeihin ja peitä ne liinalla. Anna salvan jähmettyä vuorokauden ajan, kunnes suljet purkit kansilla. Säilytä tuotteet jääkapissa.
Huom! Öljyn uuttamisesta jäljelle jäänyt kasvimassa kannattaa
käyttää kasvonaamiona ennen kuin sen kompostoi.
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