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UUTISET

Sokeri ei ole ollenkaan järkevää ruokaa

Järkiruoka maistui Tapiolan 
eskareille ja isovanhemmille

Minna Tikkanen

Tapiolan päiväkodissa maisteltiin ja 
syötiin perjantaiaamuna järki-
ruokaa.

Kysymyksessä oli Kainuun maa- 
ja kotitalousnaisten järjestämä tie-
toisku terveellisemmistä ruokailu- ja 
välipalatottumuksista.

Kuulijoiksi oli kutsuttu Tapiolan 
päiväkodin eskareita sekä heidän 
isovanhempiaan tai muita lähipiiriin 
kuuluvia aikuisia.

Tilaisuus toteutettiin Alli Paasiki-
ven säätiöltä saadulla tuella.

”MILLAISTA ON järkiruoka?” elin-
tarvikeasiantuntija Marika Köngäs 
tiedusteli lapsilta heti tilaisuuden 
aluksi.

”Lämmintä ruokaa.”
”Terveellistä ruokaa.”
”Sellaista, missä on paljon vita-

miineja”, eskarilaiset tiesivät heti 
kättelyssä.

”Entä miksi meidän pitäisi syödä 
järkiruokaa?” Köngäs jatkoi.

”Siksi, että eletään pitempään.”
”Siksi, että ollaan terveinä.”

JÄRKIRUOKAA TARVITSEVAT 
sekä lapset että aikuiset.

”Eihän taloakaan rakenneta la-
hosta puusta. Ihminen ei tarvitse so-
keria ja vehnäjauhoja”, Marika Kön-
gäs vertasi.

Aina ihmiset eivät syö myöskään 

siksi, että heillä olisi oikeasti nälkä.
Köngäs esitteli vatsan nälkää, jol-

loin maha oikein kurnii nälästä.
”Sitten on silmän nälkää, kun 

pöydällä on herkkuja, joita koko ajan 
näkee. Nenän nälkä voi tulla leipo-
mossa, missä tuore pulla tuoksuu. 
Suun nälkään syödään vaikkapa sip-
sejä, joita on mukava narskutella ja 
napostella.”

Sydämen nälkä tuntuu koko ke-
hossa. Sen on aiheuttanut jokin ikä-
vä tapahtuma.

”On hyvin tavallista, että lasta loh-
dutellaan herkuilla. Mutta olisiko pa-
rempi vaikka sylitellä lasta, jolla on 

paha mieli?” Köngäs ehdotti.

”MAISTUISIKO JÄRKIRUOKA?” 
-tilaisuuden yhtenä tarkoituksena 
oli herätellä isovanhempia ja muita 
aikuisia huomaamaan hedelmien, 
kasvisten ja marjojen terveellisyys 
lasten välipaloina ja ruokailutottu-
muksissa.

”Lapset vierailevat usein isovan-
hemmilla, missä syönti voi helposti 
lipsahtaa herkuttelun puolelle.”

Suomalaiset lapset syövät Kön-
gäksen mukaan todella vähän kas-
viksia talvella.

”Kasvisten, hedelmien ja marjo-

jen syönti kannattaa aloittaa jo aa-
musta ja syödä niitä jokaisen aterian 
yhteydessä. Kasviksia voi syödä kä-
tevästi vaikkapa jauhelihakeitossa.”

SOKERI EI tunnetusti ole mitään 
erityisen järkevää ruokaa.

”Oletteko syöneet tämmöistä 
Angry Birds -vanukasta? Arvatkaa-
pa, paljonko siinä on sokeria?”

Köngäs laski yhdessä lasten kans-
sa - kymmenen palaa sokeria!

”Entäs pillimehu - samoin kym-
menen palaa sokeria. Ja karkkipussi 
- 168 palaa sokeria!”

”Ou mai gaad”, kuului erään lap-
sen suusta.

”Karkkia, vanukasta ja mehua voi 
nauttia silloin tällöin, mutta ei joka 
päivä eikä joka välipalalla”, Köngäs 
opasti.

TYTTÄREN POJAN Sisun vierai-
na Tapiolassa olivat isovanhemmat 
Kirsti ja Teuvo Myllylä.

”Tuli kyllä yllättävääkin tietoa, 
erityisesti sokerin suhteen. Miten 
paljon sokeria esimerkiksi pieni pil-
limehu sisältää”, Kirsti Myllylä tuu-
masi.

”Olemme kyllä aika tietoisia ruo-
ka-asioista ja olemme huomanneet, 
miten mielellään Sisu syö esimerkik-
si salaattia. Mehutkin mehustan vii-
nimarjoista itse ja aikoinaan niistä 
tuumattiin, että äkäistä. Nykyään 
’äkästä mummoo’ juodaan ihan mie-
lellään.”

 ■ Eskarilaiset ja isovanhemmat saivat koota oman ”aarrekipposensa” Marika Köngäksen tuomista hedelmistä ja kasviksista.

 ■ Yhdessä karkkipussissa voi olla 

jopa 168 palaa sokeria, Kainuun 

maa- ja kotitalousnaisten elintarvi-

keasiantuntija Marika Köngäs esit-

teli.

 ■ Hedelmiä, kasviksia ja marjoja - 

järkiruokaa - tulisi syödä päivittäin 

vähintään ”kuusi kourallista”. Aikui-

sen kohdalla tämä on puoli kiloa 

päivässä.

» Kainuun museo on saanut mitta-
van testamenttilahjoituksen, joka si-
sältää pääasiassa Usko Nyströmin 
(1892-1963) taidetta. Nyströmin 
Ikaalisissa asunut tytär Aamu Ny-
ström kuoli viime vuonna ja hän oli 
testamentannut omaisuuttaan 
muun muassa Hämeenkyrön kun-
nalle ja Kajaanin kaupungille.

Usko Nyström toimi Kajaanissa 
pitkään kuvaamataidon opettajana 
ja samalla hän harjoitti taiteilijan-
kutsumustaan maalaten pääasiassa 
rakennuksia ja maisemia. Hän tal-
lensi töihinsä paljon vanhaa puuta-
lo-Kajaania, joka sittemmin on pu-
rettu. 

Testamenttilahjoitus sisältää noin 
sata kehystettyä taulua sekä lisäksi 
kehystämättömiä teoksia ja runsaas-
ti piirroksia, vesiväritöitä ja luonnos-
lehtiöitä. Testamentin mukaan Ny-
strömin maalaukset annettiin Kajaa-
nin kaupungille, mutta taulut on so-
vittu sijoitettavaksi Kainuun muse-
on kokoelmiin. 

Testamentissa määrättiin Kai-
nuun Museolle myös valokuvia ja 
muutamia pienesineitä, kuten Ny-
strömin keräämiä rukinlapoja. Ka-
jaanin taidemuseolle testamentissa 
osoitettiin kaksi Helvi Hyvärisen 
eläinaiheista kipsiveistosta. 

Usko Nyströmin tuotantoa on esi-
telty Kajaanin taidemuseossa vuon-
na 1995 ja Kainuun Museossa vuon-
na 2012, jolloin museo julkaisi myös 
pienen julkaisun nimeltä Piirustuk-
senopettaja, taiteilija Usko Nyström.

Taiteilija Usko 
Nyströmin teosten 
suuri lahjoitus 
Kainuun museolle

» Vuoreslahdessa toimintansa aloit-
tamiseen pyrkivä pieneläintuhkaa-
mo on saamassa ympäristöluvan. 
Ympäristöteknisen lautakunnan lu-
pajaostolle esitetään keskiviikkoi-
sessa kokouksessa, että Tarupuu/
Satu Tervonen saa käyttää polttolai-
tosta ainoastaan lemmikkieläiminä 
pidettyjen pieneläinten  tuhkaami-
seen. Kerralla saa polttaa enintään 
90 kg kuolleita pieneläimiä.

Lupamääräys edellyttää muun 
muassa myös, että tuhkattavien 
pieneläinten varastoinnista  ja käsit-
telystä  ei saa aiheutua ympäristön 
pilaantumista, roskaantumista  eikä  
pöly  tai hajuhaittoja. Kiinteistö saa 
kerralla varastoida enintään 200 kg 
tuhkattavaksi tarkoitettuja pieneläi-
miä  Tuhkaamon toiminnasta ei saa 
aiheutua meluhaittaa ympäristöön.

Pieneläintuhkaamon sijoitus-
paikka on hakijan perheen omakoti-
talon kanssa samalla tontilla. Sijoi-
tuspaikkaa ympäröi metsäalue. Lä-
himmät asuinrakennukset  ovat 
Vuoreslahdentien  toisella puolella 
noin 130 metrin ja 200 metrin etäi-
syydellä tuhkaamosta. 

Laitoksen sijoituspaikan ympäris-
tö on metsäaluetta. Tilan pinta-ala 
on noin 60 hehtaaria. 

Elokuisen ympäristölupahake-
muksen johdosta jätettiin kolme 
muistutusta, joista yksi peruutettiin 
ennen lupa-asian ratkaisemista.

Pieneläintuhkaamo 
saamassa 
ympäristöluvan
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