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– SUOMALAISTEN ylpeyden 
omaa ruokakulttuuriaan koh-
taan huomaa usein juuri sil-
loin, kun halutaan esitellä 
Suomea ulkomaalaisille, ruo-
kakulttuurin professori Jo-
hanna Mäkelä sanoo.

– Silloin mainitaan marjat, 
sienet ja kalat, jotka kertovat 
ainutkertaista tarinaa Suo-
men kulttuurista, hän jatkaa.

Jokapäiväisessä elämäs-
sään suomalaiset eivät vält-
tämättä muista oman maan-
sa ainutkertaisuutta. Maan ta-
poja pidetään niin itsestään-
selvinä, ettei niistä osata yl-
peillä.

– Yksi iso osa Suomen ruo-
kakulttuuria on jokamiehe-
noikeudet. Sitä ei edes ky-

seenalaisteta, että marjoja saa 
poimia mistä tahansa, mutta 
muualla maailmassa se ei ole 
todellakaan itsestäänselvyys, 
Mäkelä sanoo.

KUUSAMON matkailun yksi 
valttikorteista on juuri moni-
puolinen lähiruoka. Ravinto-
loiden ja kotien ruokalistoil-
la on muikkuja, sieniä ja mar-
joja monin eri tavoin valmis-
tettuna.

Vaikka kuusamolaisille vil-
liruoan valmistus tai vastaan 
jolkotteleva poro ovat ar-
kea, muualta tulleille se ei si-
tä ole. Mäkelän mielestä juu-
ri tämä kontrasti pitäisi käyt-
tää hyväksi Kuusamon mat-
kailussa.

– Me tiedetään, että Kuusa-
mossa on villiriista, marjat ja 

porot, mutta me ei tiedetä, mi-
tä niillä tehdään, minkälainen 
se prosessi on ja mitä kaikkea 
muuta sen ruokalautasen ta-
kana on, Mäkelä sanoo.

– Kaivattaisiin enemmän 
sellaista lievää, luovaa hul-
luutta. Kun on itse ylpeä siitä 
mitä tekee, se innostus tarttuu 
myös muihin, hän jatkaa. 

Myös ruokakulttuurivies-
tinnän maisteri Minna Junt-
tila on samaa mieltä.

– Esimerkiksi Italiassa tari-
nankerronta tulee luonnos-
taan: siellä perheet ja suvut 
kertovat innostuneina tarinaa 
ruoan takaa niin, että se in-
nostus tarttuu, vaikka ei kieltä 
osaisikaan, Junttila sanoo.

– Kuusamo itsessään on 
brändi. Kaivattaisiin lisää ku-
vausta siitä, miten esimerkiksi 

kuivalihaa tehdään tai miten 
kala savustetaan, koska mui-
den mielestä se on mielen-
kiintoista, hän jatkaa.

RUOKA on ollut puheenai-
heena Suomessa viime ai-
koina enemmän kuin aikoi-
hin. Ihmiset käyttävät aikaa 
miettien ruoan terveellisyyt-
tä ja ekologisuutta. Silti hä-
vikkiruokaa syntyy vuosit-
tain kymmeniä kiloja asukas-
ta kohden.

– Sata vuotta sitten keskus-
teltiin siitä, onko ruokaa riittä-
västi, Mäkelä sanoo.

Ekologisuutta nostetaan 
esille esimerkiksi lähiruoan 
ja kausiruoka-ajattelun kaut-
ta. Yhä useamman suomalai-
sen seinää koristaa Satokausi-
kalenteri, jonka sivuille on lis-

tattu kunkin vuodenajan kau-
den kasvikset. 

Mäkelän mielestä Suomen 
vuodenaikojen ainutkertai-
suutta ja sesonkiruokaa olisi 
hyvä käyttää hyödyksi myös 
ruokamatkailussa.

– Suomessa on lyhyt, mutta 
sitäkin intensiivisempi kasvu-
kausi. Sitä on ulkomaalaisten 
vaikea tajuta ja siitä ihmeelli-
syydestä pitäisi kertoa myös 
muille.

Asiantuntijat olivat eilen 
torstaina Kuusamon Kan-
sanparannuspäivien semi-
naaripäivässä Kuusamota-
lolla puhumassa aiheesta 
Ruoka ja kulttuuri.
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Kuusamo voisi hyödyntää matkailussa enemmän tarinankerrontaa

Lähiruoka kuuluu 
suomalaiseen kulttuuriin

Esimerkiksi Hotkussa tarjoillaan Kuusamolaista muikkua.
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