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Kaik pittää syyä,  
mittää ei saa jättää
R i i t ta  M i k ko l a

"Ruoka on ihmisen elämän 
keskiössä joka päivä."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Onko sinulle opetettu lapsena, että ruokaa ei 
saa haaskata? Onko väärin ottaa enemmän 
kuin jaksaa syödä? Tuntuuko siltä, että ruu-

alla ei saa leikkiä? Oletko sen sukupolven edustaja, 
joka ei osaa nauttia amerikkalaisesta täytekakku 
naamaan -huumorista?

   Minä olen. Lapsena ruoka oli suhteellisen yksin-
kertaista kotiruokaa, joka toistui melko samanlaise-
na. Ulkona käytiin syömässä harvoin tai ei koskaan, 
eivätkä ulkomaan herkut - pizza, kebab, sushi, fala-
felit - olleet rantautuneet vielä keskisuomalaiseen 
todellisuuteeni. Silloin kannustettiin syömään pe-
lottelemalla Etiopian nälkäisillä lapsilla. Ruoka ei 
tuntunut mitenkään ihmeelliseltä asialta, mutta silti 
se oli jotain sellaista, jolla ei saisi leikkiä ja jota ei sai-
si heittää menemään.

Kun ideoimme Kleion toimitusryhmän kans-
sa tämän lehden juttuja, ehdotuksia tuli paljon. En 
kuitenkaan silloin vielä tajunnut, kuinka monipuo-
linen ja tärkeä aihe ruoka on. Kun tekstejä rupesi tu-
lemaan näkökulmasta jos toisestakin, minulle alkoi 
hahmottua, että ruoka on hyvää, ruoka on tärkeää, 
ruoka on tunteita herättävää, ruoka on poliittista: 
ruoka on ihmisen elämän keskiössä joka päivä. Eikä 
vain yksittäisen ihmisen vaan myös kansakuntien ja 
jopa koko maailman. Kun Jeesus puhui “elämän lei-
västä”, hän oli valinnut sanansa tarkkaan ja puhui 
siitä, mitä jokainen tarvitsee, mitä ilman kukaan ei 
voi elää.

Nykypäivän elintason keskellä unohtuu helposti, 
että vielä vähän aikaa sitten Suomi oli erittäin köyhä 
maa. “Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.” “Lapsi tuo 
leivän tullessaan.” “Leipä miehen tiellä pitää.” Ruokaan 
liittyvät sanonnat ovat yleisiä ja monesti ne liittyvät 
leipään, tuohon ruokavalion keskeiseen osaan. Saa-
rijärven Paavo laittoi leipään puolet petäjäistä, kun 
sato meni, mutta 1800-luvun lopulla Itä-Suomessa 
hätäruoka oli jokavuotista arkiruokaa. Tämänkin 

tajusin vasta lukiessani Ulla Koskisen artikkelia hä-
täravinnosta.

Ruoka on myös tulevaisuuden kannalta keskei-
nen asia. Kun maailman väestö kasvaa, tarvitaan 
enemmän ravintoa. Se, pystymmekö maapallolla 
tuottamaan tarpeeksi ruokaa ja erityisesti se, saam-
meko ruuan jaettua niin, että kaikille riittää, on tu-
levaisuuden kohtalonkysymys. Helposti aihe alkaa 
ahdistaa.

Samaan aikaan ruoka on iloinen asia, joka tuo 
joka päivään iloa. 91-vuotias äitini tapaa sanoa: “Niin 
kauan kuin unta ja nälkää riittää, elämä on hyvin.” Eli 
kun saa yönsä nukuttua ja ruokahalu on kunnossa, 
ihmisen ongelmat ovat ratkaistavissa. Pyrkikäämme 
siis tähän. Kiinnostavia lukuhetkiä ruuan parissa! ▪


