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VIIKONVAIHDE

INKOO (MT)
Nokkoslettuja, tuoreita sämpy-
löitä, riisipannukakkua ja krii-
kunasiirappia talon tapaan. So-
meron saunapalvattua kinkkua 
ja läheisen vuohitilan juustoja. 
Muun muassa näitä herkkuja 
Harriet Nordström tarjosi vii-
me viikolla kotonaan Mangsin 
tilalla Inkoossa.

Nordström on yksi viime 
syksynä perustetun Slow food 
Uusimaa-Nylandin perustajajä-
senistä.

Slow food -liikkeen (slow food 
on sanatarkasti hidas ruoka) ta-
voitteena on puolustaa ravinnon 
monipuolisuutta, levittää tietoa 
syömästämme ruuasta ja järjes-
tää tapahtumia, joissa tuottajat 
ja kuluttajat voivat verkostoitua.

Tuottajalle reilu korvaus
Ravintolakoulu Perhossa lehtori-
na työskentelevä, Slow food -liik-
keen puolestapuhujan Jarmo 
Åken mielestä on tärkeää oppia 
tunnistamaan aitoja makuja ja 
tietää, mistä ruoka on peräisin.

Ruoka on puhdasta, jos se on 
tuotettu luontoa kunnioitta-
en. Oikeudenmukainen ruoka 
tarkoittaa sitä, että tuottaja saa 
työstään reilun korvauksen ja 
katteet ovat kohdallaan.

Åken mukaan ruoka on osa 
identiteettiämme ja kulttuuri-
amme, joista meidän pitäisi olla 
ylpeitä.

Nordström korostaa myös 
ruokaperinteiden vaalimista. 
Hän ehdottaa, että lapset ja iso-
vanhemmat kokkaisivat yhdessä 
ja opettelisivat säilöntää.

Tuotekilpailu kotikokeille
Slow food Uusimaa-Nyland 
pyrkii luomaan lokakuun en-
simmäisestä viikonlopusta koko 
maan kattavan vuotuisen Slow 
food -tapahtuman, jolloin eri 
puolilla Suomea järjestettäisiin 
lähiruokamarkkinoita.

Ruokamarkkinoiden yhtey-
dessä Mangsin tilalla palkitaan 
lähiruoka-aiheisen tuotekilpai-
lun voittaja. Kilpailu antaa yk-
sityishenkilöille, pienyrittäjille 

ja yhdistyksille mahdollisuuden 
näyttää taitonsa tähtikokkina ja 
tuoda markkinoille uusia ma-
kuelämyksiä.

Tuotteet on valmistettava 
kotimaisista, mielellään lähellä 
tuotetuista raaka-aineista. Re-
septejä ei tarvitse paljastaa.

Paikallinen työ arvossaan
Lähi- ja luomuruoka ovat olleet 
paljon tapetilla, mutta niiden 

määritelmät eivät ole ihan 
yksiselitteisiä. MTK:n ruoka-
kulttuuriasiamies Anni-Mari 
Syväniemi toivoo, että pääpaino 
olisi ruuan arvostamisessa eikä 
termien orjallisessa noudatta-
misessa.

Syväniemen mielestä vas-
takkainasettelu lähi-, luomu- ja 
normiruuan kanssa on turhaa, 
sillä suomalainen ruoka on läh-
tökohtaisesti puhdasta.

Myös Slow food -liikkeen 
ideologiaan kuuluu kaikenlais-
ten tuotantomuotojen hyväksy-
minen, kunhan tuetaan paikal-
lista työtä.

Kausiruokaa ja koulutusta
Suomalaiselle ruokakulttuuril-
le on tyypillistä vuodenaikoja 
noudattavat sesonkiruuat. Ny-
kyisin vuodenaikojen vaihtelun 
merkitys ruuan saatavuuteen 

on kuitenkin unohtunut, koska 
monia ruokia tuodaan maail-
malta ympäri vuoden, Syvänie-
mi toteaa.

Lähiruokatuotannon haastee-
na on vastata kysyntään. Mistä 
saadaan yhtäkkiä sata kiloa va-
sikanlihaa, jos lähiseudun kas-
vattajilla ei ole mitä teurastaa? 
Siihen tarvitaan Syväniemen 
mukaan suunnitelmallisuutta ja 
yhteistyötä tuottajien välillä.

”Slow food -liikkeen ajatus 
on, että jos joku tuote loppuu, 
tarjotaan jotain muuta tilalle”, 
Åke vastaa.

 Yksi liikkeen tavoitteista on 
valistus, koulutus ja tiedottami-
nen. Kun lapset pienestä pitäen 
ymmärtävät, mistä ruoka tulee, 
he eivät ihmettele, miksei jou-
luna saa mansikoita tai keväällä 
tuoretta hirvenlihaa. 

SUVI NIEMI

McDonald’s kauhistutti roomalaiset
Slow food on Italiassa  
Carlo Petrinin vuonna 1989 
perustama organisaatio, joka 
taistelee pikaruokakulttuuria 
vastaan.
Pikaruuan vastustajat  
suosivat lähi- ja luomuruokaa, 
paikallista työtä ja aitoja  
makuja.
Vakiintunutta suomen- 

kielistä termiä Slow foodille 
ei ole. Ehdotuksia ovat hidas 
ruoka ja kiireetön ruoka.
Liikkeellä on nykyisin yli 
100 000 jäsentä yli 150 maassa.
Suomessa paikallisyhdis- 
tyksiä eli pöytäkuntia on 
kahdeksan.
Lisätietoja: www.slowfood.com, 
j.ake@slowfood.com

FaKtat
Italiasta Suomeen 
levinnyt Slow food 
-liike on vastareaktio  
pikaruokakulttuuril-
le.  Liikkeen perus-
ajatus on, että 
jokaisella on oikeus 
hyvään ruokaan.

Kiireetön ruoka on maukasta, 
puhdasta ja oikeudenmukaista

KImmo HaImI

Lehtori Jarmo Åke on valmistunut Italian gastronomisesta yliopistosta pääaineenaan ruokakulttuuri ja viestintä. Hän opettaa nyt ravintolakoulu Perhon opiskelijoita.

On tärkeää tiedostaa, miltä elintarvikkeet maistuvat ilman 
lisäaineita, lisättyjä värejä ja muita vahvisteita.

Slow food -liikkeessä nautitaan hyvästä ruuasta hyvässä seu-
rassa.

Maanviljelijä Harriet Nordström rohkaisee kammarikokkeja ottamaan rohkeasti osaa lähiruo-
kamarkkinoiden tuotekilpailuun.

Seitsemän on selko syytä
olla puuta ostamatta
myytäväksi tarjoomatta:
luoja lunta metsiin viskoi
munaskuita myöten melkein
cityn, korven joukot vanhat
raha tuskin kelpaa heille
hampaattomat harmaaletit
hakkuita vain karttelevat
perikunta rietas riesa
pahiten se pihtaa puuta
isännillä kiire kylvön
eipä sinne kehtaa mennä
emäntäiset empiväiset
eivät anna aukkoo tehdä
haapaviitaa harvennella
männikönkään ahtautta
hakkuutyöllä kunnostella
muilla turta kauhu mieltä
päätä painaa ankarasti
josko nousis hinta kuidun
arvo kasvais tukkipölkyn
myymättä on varma olla 
niinpä meidän EEUU armas
lahjoittelee hankerahat
vauras Suomen valtiomme
verorahoin höystää juhlat
siitä sitten pystyyn hanke
nostattamaan luontoretket
halaukset haapapuitten
ihmeet soitten, suuret riemut
turpeen mustat kylpymudat
Suomeen kiskoo matkasakit
porukkata miljoonittain
rahaa helmaan Suomi-neidon
paalitolkuin kanneksivat
purukerros saakin rauhan
välis´ rungon suuren kannon
eikä suotta hakkuukone
saastuttele ilmaa Suomen
miksei tuota aikaisemmin
keksinytkään järki jengi
mutta sentään vihdoin viimein
ymmärrämme sitten kaikki
aineettomain arvoin mahti
Suomen kansan säästää hieltä 
JUHA AALTOILA
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PaSSIPaIKaLLa

Pakki päällä valtaan
Hallitusneuvottelut käynnistyivät ihmeellisellä peruutus-
vaihteella, kun melkein kaikki halusivat väkisin oppositioon.

Perussuomalaiset haluavat olla hallituksessa mutta 
äänestää hallituksen esityksiä vastaan. Sosialidemokraatit 
vaativat, että Mari Kiviniemen (kesk.) hallitus antaa 
edelleen hallituksen esitykset, jotta uusi hallitus voi osoittaa 
edustavansa muutosta.

Keskusta lupaa olla oppositiossa vaaleihin asti mutta tukee 
sieltä uutta hallitusta. Vihreät haluavat olla oppositiossa, 
paitsi että vanhaemäntä Heidi Hautala Brysselistä hinkuu 
hallitukseen. 

Vaalituloksella on vaikea perustella muuta kokoonpanoa 
kuin kolmen suuren hallitusta.

Hallituksen enemmistön eduskunnassa pitää olla riittävän 
leveä, koska puolet ministereistä on koko ajan lentokoneessa 
tai jonottaa kentällä.

Toisaalta on niin, että kun keskusta mököttää oppositiossa, 
hallitus on sinipuna. Apupuolueiden tehtävänä on vain tukea.

Kataisen voitto ja voitto
Kokoomuksen ja SDP:n Portugali-sopimuksen suurin voittaja 
on Jyrki Katainen (kok.), joka voi nyt rauhassa ryhtyä 
pääministeriksi.

Nimittäin kun Kreikka romahtaa velkasaneeraukseen, 
meillä kysytään, miten pääministerinä voi olla Jyrki Katainen, 
joka kaikkein kiivaimmin on vannonut velkasaneerausta vas-
taan. SDP:n kaksikko Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma 
korostivat aivan oikein sopimuksen ensimmäistä lausetta: 
”Suomen linja euromaiden talouskriisien hoitamisessa 
muuttuu.”

Pääministeri Katainen on siis eri mies kuin valtiovarainmi-
nisteri Katainen ja SDP on sen muutoksen takuumies. 

Maineensa hintana Katainen joutui taipumaan Suomen 
pankeille yksipuolisesti säädettävään kriisiveroon.

Äskeisen talouskriisin aikana Suomen harvoja ilonaiheita 
oli, että suomalaispankit eivät olleet kriisissä. Yksikään 
suomalaispankki ei ruikuttanut eikä saanut valtiolta tukea 
eikä takauksia. Se oli ainutlaatuista Euroopassa.

 Nyt kokoomus ja mahdollisesti RKP säätävät suomalais-
pankeille muutaman sadan miljoonan euron rangaistusveron 
kiitokseksi siitä, että nämä ovat hoitaneet asiansa kiitettävästi.

Hiljaiset voittajat
Uuden eduskunnan ensim-
mäinen varsinainen istunto 
oli tiistaina. Ensi kertaa 
edustajat istuivat omilla 
paikoillaan, jotka pysyvät 
periaatteessa koko vaalikauden.

Media tuijotti koko ajan Teuvo Hakkaraista (ps.) odot-
taen, että tämä järjestäisi jonkin esityksen. Voi pettymystä! 
Hakkarainen istui rauhassa paikallaan keskellä salia Mikko 
Alatalon (kesk.) entisessä tuolissa parta suittuna ja solmio 
suorassa. Kerran vain vilkaisi sivulleen ja vaihtoi pari sanaa 
ministeri Tapani Töllin (kesk.) kanssa.

Koko perussuomalaisten ryhmä oli aivan hiljaa, vaikka lis-
talla oli niin herkullinen aihe kuin eduskunnan tilintarkastus-
kertomus. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) louskutti näistä 
asioista viime kaudella joka kerta. Tulevan hallituspuolueen 
ryhmänjohtaja ei puutu lillukanvarsiin.

Voiton päivän jälkeen
Eduskuntatalossa järjestelyt jatkuvat syksyyn asti. Perus-
suomalaisten voiton alta pitää kesälomalla kaataa useampi 
väliseinä.

Talon pitkäaikaisimpiin uurastajiin kuuluva Vasemmisto-
liiton ryhmäsihteeri Erkki Snellman joutui jo vaihtamaan 
työhuonetta 35 vuoden työrupeaman jälkeen perussuomalai-
sen kollegan tieltä sivummalle.

Ryhmäsihteerin aloittaessa valtaa puolueessa pitivät 
Aarne Saarinen, Taisto Sinisalo, Ele Alenius ja Leonid 
Brezhnev. Sen jälkeen SKDL on muuttunut Vasemmistolii-
toksi, Neuvostoliitto Venäjäksi ja Erkki Virkkusen sukunimi 
Snellmaniksi.

Snellmanin työhuoneen rekvisiittaan kuului pitkään har-
vinaisen komea Leninin pää. Viime vuosina sen on korvannut 
valokuvasarja appiukosta juhlimassa Moskovan Punaisen 
torin Voiton päivän paraatissa.

Tänä vuonna appiukko oli lähtenyt Voiton päivänä mökille 
eikä tuoretta valokuvaa tullut. Erkki Snellman voi vain 
rauhalliseen tyyliinsä hämmästellä maailman muutosta. 

PEKKA ALAROTU


