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Miten erottaa oikea tieto kaiken

epäolennaisen seasta? Tätä ky-

symystä olen pyöritel lyt päässäni

vi ime kuukausina. Erityisesti ravit-

semustieteen nopeasti muuttuvassa

maailmassa tuntuu väli l lä mahdot-

tomalta pysyä selvi l lä uusimmasta

tiedosta. Mitään ongelmaahan ei

ol isi , jos ol isi vahva usko omaan

elämäntapaansa ja sen erin-

omaisuuteen. Tai jos ol isi tutki ja, joka

olisi omien tutkimustensa perusteel la

löytänyt esimerkiksi parhaan dieetin.

Suurin osa meistä on kuitenkin

tavall isia tal lustaj ia, jotka eivät oikein

usko kultareunuksisi in mainoslau-

seisi in eivätkä jaksa oikeasti lukea

monisivuisia vaikeaa tiedekieltä vi l i-

seviä tutkimuksia.

Premissini on siis seuraava: Minul la

ei ole aikaa eikä kiinnostusta pe-

rehtyä kaikkiin mahdoll isi in faktoihin.

Opiskeli jana perehdyn varmasti

oman alani tutkimukseen enemmän

kuin keskivertoihminen, mutta onko

sekään ri ittävästi? Abstraktitasol la

tutkimuksia jaksaa lukea, mutta

si l loin tuskin saa kattavaa kuvaa, jos

ei lue jatkuvasti laajal la otoksella.

Tunnen valtavaa kiusausta uskoa

monia asioita sen takia, että

professori tai vastaava akateemikko

niin sanoo. Yliopisto kyl lä pe-

riaatteessa yrittää karsia sokeaa

auktoriteettiuskoa ja kannustaa opis-

kel i joita arvioimaan tietoa itse. Käy-

tännössä tietoa tulee jatkuvasti val-

tavia määriä ja palavan motivaation

puutteessa sitten uskon mitä lehtori

luennolla sanoo.

Pidempään opiskelleena olen huo-

mannut, että moni opiskeli ja ottaa

luennoitsi jan puheet sel laisenaan

sisään. Osa asiasta unohtuu, loppu

tal letetaan prosessoimatta muisti in.

Vain si l loin kun meil lä on jokin

ennalta muodostettu miel ipide, ja

pölyttynyt yl iopistonlehtori kehtaa

muuta väittää, aktivoidumme

dogmaattisel la raivol la tutkimaan

asiaa. Yritämme todistaa sen vää-

räksi ja perustel la olevamme itse

oikeassa. Jossain määrin tämä on

hyvä asia. Jos ylpeys vain sal l i i ,

voimme joskus todeta olleemme

väärässä ja oppia jotain uutta.

Niinkään merkittävää ei ole uuden,

yksittäisen faktan oppiminen vaan

se, että voimme perustel la itsel-

lemme, ja miksei muil lekin, oman

miel ipiteemme.

Objekti ivisena pysyminen on vai-

keaa. Asenteeni, elämänkoke-

mukseni ja ympäristöni luovat

minul le tietyn ennakkokäsityksen

asioista. Kun sitten perehdyn uuteen

asiaan, olen vastaanottavaisempi

omaa näkemystäni pönkittäväl le

asial le ja yritän löytää aukkoja vas-

takkaisesta miel ipiteestä. Monesti

tekee miel i vähätel lä ja jättää huo-

mioimatta vastakkainen miel ipide.

Tältä mukavuusalueelta olen harp-

ponut ulos monta kertaa kuluneen

opiskeluvuoden aikana. Käsitykseni



5

asioista muokkautuu ja ohjautuu

jatkuvasti , ja osa tutkimastani tie-

dosta on muuttanut esimerkiksi ruo-

kavaliotani. Suurin anti on kuitenkin

ol lut oman toimintani ymmärtäminen.

Miksi teen niin kuin teen?

Kenties oman mukavuusalueen yllä-

pito on kirjattu geeneihimme. En-

simmäisten ihmisten primiti ivisessä,

hyvin fyysisessä elämässä se on

suojannut tyhmältä riskinotolta.

Maailma on kuitenkin muuttunut.

Nyky-yhteiskunta on kadottanut joka-

päiväisen fyysisen akti ivisuuden ja

tuonut tietokoneet ja älytyön ti lal le.

Täl laisessa ympäristössä muka-

vuusrajojen rikkominen johtaa usein

luovaan, kehittävään toimintaan.

Geenimme vaan eivät ole pysyneet

perässä, ja vatsanympäryksemme

on kasvanut älykkyytemme rinnal la.

Valitettavasti asioiden pohdinta joh-

taa uuteen suohon, kun tajuaa kuin-

ka vähän tietää ja kuinka epä-

rationaalisia, suorastaan tekopyhiä

monet arkea ohjaavat vaikuttimet

ovat. Fi losofeja on ikiajat ki innos-

tanut totuuden suhde valheeseen.

Eräs parrakas ajattel i ja jopa tivasi

miksi totuus olisi parempi kuin valhe.

On helppo ymmärtää, että elämä

li ikoja miettimättä ja kyseen-

alaistamatta on helppoa. Vai-

keampaa on myöntää, että omat

moti ivit voivat joskus perustua jos ei

nyt suoranaisi l le valheil le, ni in epä-

loogisuuksil le kuitenkin.

Monessa asiassa ei lopulta ole

mustavalkoista totuutta. Pieni itse-

petos helpottaa kummasti elämää.

Kunhan vain tiedostaisimme miksi

teemme niin kuin teemme. Housen

sanoin: Tietäminen on aina parempi

kuin ei tietäminen.

Vil jami Hanhenoja

Oikosulun päätoimittaja

P.S. Myös Oikosulku astuu ulos

mukavuusalueelta useiden pikku-

uudistusten muodossa. Näkyvim-

pänä kannen väri l l isyys.



Ei pysty enää! Tuskail imme

opiskelukavereiden kanssa talven

hidasta väistymistä l iukastel les-

samme maaliskuun puoliväl issä pit-

kin EE-talon pihaa. Ajankohdall inen

kevät on jo tääl lä, mutta si itä toi-

sesta, termisestä keväästä on

ilmassa vain aavistus tätä kir-

joittaessani. Oi keskilämpöti la, ole

ni in hyvä ja nouse jo yl i nol lan.

Kiitos.

Harmil l inen ti lanne on erityisesti

siksi, että sairastuin jo tammikuussa

itsediagnosoimaani henkiseen ke-

vääseen. Pääni sekoaa keväästä

kuin hul lul la puurosta. Auringon

ilkkuminen keväthangil la saa minut

joka vuosi odottamaan armottomasti

lämpöä ja kesää. Keskittyminen

esseiden kirjoittamiseen ja kir-

jastossa lusiminen muuttuvat

vi imeistään huhtikuussa suunna-

tonta itsekuria vaativiksi tehtäviksi.

Ajatukset karkailevat väkisinkin He-

sarin approon, Agronomil i iton opis-

kel i joiden järjestämään splättäyk-

seen ja syksyiseen Ital ian excuun

sekä hauskoihin muistoihin esi-

merkiksi pääsiäissitseistä, Oikoksen

leffareissusta ja pul latalkoista. Toi-

saalta on varmaan ihan sall ittua

fi i l istel lä opiskeli jan arjen toista

puolta (sitä -elämää) opintopisteiden

keräilyn vastapainona.

Kevääni kulminoituu vapun odo-

tukseen ja sen viettoon. Uusimpien

merkkien ompeleminen, violetin

haalarin pukeminen ja aikoinaan vai-

val la ansaitun yl ioppilaslakin käyt-

täminen saavat ainakin minut

huikean hyvälle tuulel le. Toivot-

tavasti saamme skoolai l la yhdessä

kevään kunniaksi Kiasman nurtsi l la

i lman toppatakkeja. Ja vaikka kevät

ei vielä si l loinkaan olisi terminen,

upeiden oikoslaisten seura läm-

mittää varmasti. Nähään siel!

Toivoo puhiksenne Laura P

PS. Oikoksen uudistetut nettisivut

löytyvät edelleen osoitteel la

www.helsinki. fi/jarj/oikos. Sieltä

löytyy mm. tietoa oikeasti ajan-

kohtaisista jutuista sekä Netti-

oikosulku. Myös hall itsevan hall i-

tuksen esittelyt löytyvät sivui lta, jo-

ten ne kannattaa katsastaa jos esi-

merkiksi tämän jutun allekirjoittanut

aiheuttaa ihmetystä.

Puheenjohtajan palsta
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Maatalous-metsätieteel l isessä tiede-

kunnassa on meneil lään kandidaatin

tutkintouudistuksen suunnittelu.

Suunnittelussa ei ol la vielä päästy

kovinkaan pitkäl le, eikä opiskeli joita

toistaiseksi ole kuultu asiasta. Idea-

na on yhdistää useampien pää-

aineiden kanditutkintoja ni in, että

opiskeli jat suorittaisivat laajemman

kandin ja vasta maisterivaiheessa

erikoistuisivat val itsemansa pää-

aineen opintoihin. Kuluttajaeko-

nomien kohdalla se voisi esimerkiksi

tarkoittaa taloustieteiden laitoksen

yhteistä kandidaatintutkielmaa. Tä-

mä on kuitenkin pelkkää speku-

laatiota, eikä mitään ei ole vielä

päätetty. Opiskeli joiden miel ipiteitä

toivottavasti kuul laan jossain vai-

heessa!

Elintarvike- ja ympäristötieteiden lai-

toksella on meneil lään tiedekunnan

uudistuksesta ri ippumaton kandi-

daatintutkintouudistus. Tänä kevää-

nä laitoksemme hakukohteita ovat

el intarviketieteet, mikrobiologia ja

maaperä- ja ympäristötiede, ravit-

semustiede ja biotekniikka.

El intarviketieteet on uusi hakukohde.

Se on yhdistynyt el intarvike-

teknologiasta ja el intarvikekemiasta.

Hakukohteeseen valitut opiskeli jat

suorittavat el intarviketieteiden perus-

kursseja ja valitsevat maisteri-

vaiheessa mihin pääaineeseen ha-

luavat erikoistua. Sen voi val ita aikai-

sintaan toisen opiskeluvuoden ke-

väällä, kun elintarviketieteiden

perusopinnot on suoritettu. Vaihto-

ehtoja ovat el intarvikemikrobiologia,

-teknologia, –kemia tai ravitsemus-

tiede.

Väylä el intarviketieteen kandista

ravitsemustieteen pääaineopintoihin

maisterivaiheeseen on hieman

mutkikas. Ravitsemustieteel le ha-

luavan tulee suorittaa elintarvike-

tieteiden perusopintojen l isäksi

ravitsemustieteen opinnot el in-

tarviketietei l i jöi l le. Molemmat tulee

suorittaa vähintään arvosanalla 3/5. .

Tarvittaessa ravin opintojen arvo-

sanoja käytetään valintaperusteena,

jos tunkua on enemmänkin.

Vuosittain hyväksytään enintään 5

opiskeli jaa tätä reittiä. Pääaineen-

vaihto muista el intarviketieteistä

loppuu siihen mennessä, kun väylä

el intarviketieteiden kandidaatista ra-

vitsemustieteel le aukeaa.

Nykyisi l le ravilaisi l le laitoksemme

kandiuudistus ei si is tuonut mitään

uutta. Muutaman vuoden päästä

voimme odottaa joukkoomme

ensimmäisiä el intarviketieteiden kan-

din suorittaneita, jotka siirtyvät

ravitsemustieteel le opiskelemaan

maisterintutkintoa.

Tutkinnonuudistusuutisia

Teksti: Laura Korpipää
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Ravitsemuksen ja ruokavalioiden

ollessa jatkuvasti intensiivisen

mielenkiinnon kohteena on aihetta

käsittelevi l lä nettiblogeil la kenties

enemmän kysyntää kuin koskaan.

Monenkirjavasta joukosta löytyy

enemmän tai vähemmän asian-

tuntevia yrittäj iä. Asiantuntevimmasta

päästä on varmasti tunnustusta

saanut Pronutritionist-blogi.

Oikosulku eli al lekirjoittanut

kävi aurinkoisena kevätpäivänä ta-

paamassa blogin kirjoittajaa, ravit-

semusterapeutti Reijo Laatikaista.

Kädenpuristus on jämäkkä ja

Laatikainen sanoo vain ystäväll isesti

Reijo esittäytyessäni. Pienessä

neuvotteluhuoneessa hän kysyy

kiinnostuneena omista opinnoistani

ja lehden tekemisestä ja pyytää

sinuttelemaan. Sitten aloitamme.

− Ravitsemustieteen opiskelu

hahmottui minul le lukioaikana, kun

kiinnostuin voimailusta ja kehon-

rakennuksesta. Päädyin lukemaan

bodauslehtiä, joissa ravinto ol i aika

keskeinen juttu. Niitä lukemalla

heräsi ki innostus ravintoon ja se on

säilynyt läpi elämän. Jol lakin tavalla

ruoka ja sen terveell isyys on ollut

minul le jo pienenä tärkeätä. Mietin

onko tämä tai tuo ruoka terveydelle

hyväksi. Luontaista vetoa ja

taipumusta on ollut, kun biologia ja

kemia olivat koulussa vähän

vahvempia, Laatikainen muistelee.

Opintonsa Laatikainen on

suorittanut si l loisessa Kuopion

yl iopistossa. Valmistumisen jälkeen

uransa alkuvuosina hän ei

kuitenkaan halunnut ravitsemus-

terapeutin työhön.

− En oikein tiedä mistä se johtui. Voi

ol la että en nähnyt, että sen ajan

keinoil la ja toimintatavoil la ol isin

kokenut voivani tehdä merkityk-

sel l istä työtä. Saattoi myös olla, että

luul in etten osaa ohjata poti laita

ri ittävän hyvin.

Vaihtoehtona hän päätyi

hakemaan teoll isuuteen töihin. Oli

juuri ol lut lama ja töitä

ravitsemusterapeutei l le ei ol lut kovin

paljoa. Lääketeoll isuudessa oli

kuitenkin kasvupotentiaal ia ja sieltä

ovi aukesikin.

− Sattuman kautta päädyin

diabeteslääke-esittel i jäksi Leirak-

sel le, ja si l le tiel le jäin 1 5 vuodeksi.

Tavallaan viehätti markkinointi-

maailma ja kaupall inen toiminta.

Siinä oli hyvät puolensa, mutta

lopulta si ihenkin kyl lästyi ja sai

tarpeekseen.

Näinä vuosina alkoi kyteä

ajatus blogin pitämisestä. Laatikai-

nen ei osaa sanoa tarkasti , miten

ajatus blogin teosta syntyi, mutta

Ravitsemusblogien aatel istossa
Henkilökuvassa Reijo Laatikainen

Teksti: Vi l jami Hanhenoja kuvat: Reijo Laatikainen kuvitus: Oikosulku
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työl lä lääketeoll isuudessa saattoi ol la

vaikutusta. Osaltaan kyse oli myös

utel iaisuudesta ja kokeilunhalusta.

− Siinä taustal la koko ajan pyörittel in

Pubmediä ja tein kirjal l isuushakuja

ravinnosta, vaikkeivat ne l i ittyneet

ki inteästi työhöni. Ajattel in, että kun

koko ajan tätä teen, ni in onko tässä

järkeä, etten näitä mihinkään laita?

Mietin, että laitanko johonkin vain it-

seäni varten vai pistänkö saman tien

blogiin. Si itä se sitten alkoi.

Ensiaskeleet internetissä

Blogi alkoi sangen varovai-

sesti . Kirjoituksia tul i noin kerran

kuukaudessa ja kävijöitä ol i kymme-

nisen kuussa. Blogi kantoi nimeä

Ravinto ja terveys, ja se aloitti syk-

syl lä 2008. Kahden vuoden kuluttua

ilmeni selkeä tarve tehdä vaihdos.

Kotisivukone, jol la Laatikainen blogia

teki, ol i teknisesti huono.

− Visuaalinen ilme oli vaikea tehdä

siistiksi, eikä se mahdoll istanut

alkuunkaan Twitterin ja Facebookin

käyttöä. Koska olin ol lut markki-

noinnissa, ni in ajattel in että kyl lä si-

vujen ulkonäön pitää olla kohtuul-

l inen. Vaihdoin Wordpressiin ja sa-

malla blogi vaihtui. Päätös oli aluksi,

että kirjoitan kahdella kielel lä, mutta

ei sitä sitten jaksanut. Tul i kuitenkin

valittua nimi Pronutritionist.

Eletti in elokuuta 201 0. Aloit-

televana kirjoittajana Laatikainen luki

bloggaajia, jotka auttavat bloggaajia.

Se auttoi oman blogin kehittämi-

sessä. Sitä kautta muun muassa so-

siaal isen median integrointi tul i osak-

si Pronutritionistin pitämistä.

− Blogeissa oli pal jon ajatusta, että

muutamassa viikossa blogi räjähtää,

kun tekee oikeita asioita. Minä en

koskaan uskonut si ihen eikä se mun

tavoitekaan ollut. Mutta se mikä oli

ehkä kaikkein tärkeintä, ol i se, että

täytyy osall istua myös muil le pals-

toi l le. Varsinkin alussa oli tärkeätä,

− Ravinto on todella kiinnostava aihe ihmisille ja se keskusteluttaa hirveästi,

kertoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.
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että näkyy myös muualla. Tärkeä oli

Christer Sundqvistin Veteraani-

urheil i ja-blogi, jossa sai hieman nä-

kyvyyttä. Häntä on kiittäminen tästä.

Blogi teetti kovasti työtä ja sen

kasvaminen oli hidasta. Se vaati

henkilökohtaista läsnäoloa, ja inter-

netin varjopuolena myös huonoa pa-

lautetta tul i . Tuskin kukaan ravitse-

musbloggaaja voi si ltä nykyään täy-

sin välttyäkään.

− Lääketeoll isuudessa oppi, että

vaikka tulee lunta tupaan, ni in ei ota

sitä hirveän vakavasti. Kyl lähän koh-

tuuton arvostelu tuntuu pahalta. Kui-

tenkin se on aika harvinaista ja huo-

nojen puolien yläpuolel le nousee so-

siaal isen median mahdoll isuudet.

Verkottumisen kautta kävijä- ja seu-

raajakuntaa muodostuu helpommin

kuin printtimedian kautta.

Antoisaa kirjoittelua

− Yksi keskeinen asia on, että kun

on kommentoiva luki jakunta, saa ko-

ko ajan perspekti iviä omil le jutui l le.

Kun kirjoittelet katsauksista, on po-

rukka, joka heti kommentoi, ja aja-

tusta voi muovata eteenpäin. Tyk-

kään intel lektuel l ista haasteesta, jos-

sa joutuu pohtimaan ja ratkaisemaan

asioita. Se kasvattaa myös omaa

ammati l l ista valmiutta. En tiedä onko

toista keinoa, jol la nopeammin tai

tehokkaammin kehittää ammattitai-

toa, kuin julkinen kirjoittelu ja kes-

kustelu.

Laatikainen pitää tärkeänä

myös vastapuolen näkemysten seu-

raamista. Se auttaa näkemään koko-

naiskuvaa ja tarkentamaan omia

ajatuksia. Pitkäjännitteisel lä työl lä ja

asiaansa uskomisel la pääsee pit-

käl le. Säännöll isen blogin pitäminen

kapeasta aiheesta on Laatikaisen

mielestä ravitsemustietei l i jäl le hyvä

tapa profi loitua.

− Näen että alal la on tarvetta, että

erikoistuisimme. Ei pidä myöskään

pelätä toimittaj ia.

Laatikaisen luona media käy-

kin usein. Googlen syövereistä

Laatikaisen juttuja lukeneet toimit-

tajat kirmaavat kyselemään kom-

mentteja eri ravitsemusasioihin. Mat-

timeikäläisen vastuul le jää lukea

artikkel it lehdestä ja ihmetel lä ravit-

semustieteen toisinaan hyvinkin kuo-

huvaa alaa. Tavall isia kansalaisia

Laatikainen pitää fiksuina.

− Valtaenemmistö ihmisistä osaa

erottaa jyvät akanoista. Ihmiset eivät

ole keskimäärin ni in tuul ivi irejä kuin

annetaan ymmärtää. Minun käsityk-

seni on, että asiantunti joita ja ravit-

semussuosituksia suurin osa uskoo

aika hyvin. Asia mikä eniten huoles-

tuttaa on esimerkiksi Olli Sovijärven

tai Antti Heikkilän tyyppisten lääkä-

rien kommentit. Ne ovat sekoittavia,

koska heil lä on lääkärin tittel it.

Medial la on taipumusta nos-

taa esil le vain asioiden raflaavimmat

näkökulmat. Vakiintunut tieto ei ri itä,

vaan täytyy nostaa esil le yleisestä

konsensuksesta poikkeavia näke-

myksiä. Asioiden monipuolinen

julkituonti on hyvä asia, mutta

erottavatko tavall iset kansalaiset

vaihtoehtol injaa edustavan lääkärin

yleistä l injaa edustavasta? Samoin

netissä asioi l la on tapana painottua

epätasapuolisesti .

1 0



− Olen miettinyt nouseeko netissä

aina vain kehut esil le? Lääkärit ovat

kertoneet karppaajista, joi l le

karppaus ei ole toiminut. Kolesterol i

nousee eikä paino putoa. Eihän

netissä kukaan näin kirjoita. Aina

nousevat vain kehut hirveän

korkealle. Kukaan ei hirveästi levitä

netissä kun epäonnistuukin.

Puoleettomuuden haaste

Nykyään, kun kuka tahansa voi

netissä ilmaista miel ipiteitään, on

olennaisen tärkeää osata arvioida

lukemaansa. Toisaalta pitäisi myös

osata punnita asioita eri

näkökulmista, eikä jumittua vain

omaan ajatukseensa.

− Objekti ivisena pysyminen on

vaikeata. Tosi usein kun kirjoitan,

ni in minul la on jokin ennakkoajatus.

Sitten kuitenkin katson asiaa toiselta

kanti lta, onko vastakkaisia tutki-

muksia? Voi hitsi , ni itä löytyykin

paljon enemmän kuin ajattel in. Usein

joutuu omista alkuperäisistä aja-

tuksista joustamaan. Tulee kiusaus

olla nostamatta jotain tiettyä

vastakkaista asiaa esil le, koska oma

ajatus tavallaan romahtaa. Se ei

olekaan niin terävä vaan väljähtää.

Yleisesti ottaen pyrin ni in hyvin kuin

mahdoll ista katsomaan asioita

monelta kanti lta.

Esimerkiksi asioiden monelta

kanti lta katsomisesta voidaan ottaa

vaikkapa leipä. Ruisleipä on osa

suomalaisuutta ja täysjyvää pitäisi

suosia. Asiaa voidaan tarkastel la

myös hieman eri näkökulmasta.

− Meil lä leivän asema on hirveän

korostunut. Tämä on hieman mutua,

mutta minul la on kli inisestä työstä

sellainen olo, että kun leipää

korostetaan julkisuudessa, ni in si inä

on kolme huonoa puolta. Ensim-

mäinen on se, että miehet varsinkin,

mutta myös monet naiset, eivät

pysty syömään sitä leipää ilman

juustoa ja makkaraa. Toinen asia on,

että kun leipää syödään välipalaksi,

ni in se on monesti pois kasviksista.

Sil loin ei tehdä salaattia eikä syödä

hedelmiä. Kolmas asia on, että lei-

vässä tulee suolaa paljon. Käy-

tännön elämässä ravitsemus-

tietei l i jöiden puheissa kaikkein vä-

hiten esil lä oleva asia on suola. Ja

se kuitenkin on pahuksen merkittävä
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kaikissa isoissa ongelmissa. I tse

pyörittelen näitä ajatuksia paljon en-

kä oikein usko, että leipää tarvitsisi

syödä niin pal jon kuin sanotaan.

Leipä aiheuttaa usein myös vat-

sanväänteitä ärtyvästä suolesta kär-

sivi l le.

Uuden sukupolven
ravitsemusta

Sosiaal isen median kasvattamassa

sukupolvessa Laatikainen näkee

selkeitä hyviä puolia.

− Nuoressa sukupolvessa on kes-

keisesti parempaa, että läpinä-

kyvyyttä ja eettisiä arvoja ajatel laan

enempi. Se lisää ravitsemukseen

li ittyvän tiedon läpinäkyvyyttä ja se

on tosi hyvä. Siinä nostan hattua

nuoremmalle sukupolvel le

Tulevaisuudelta Laatikainen

toivoo enemmän ravitsemustie-

tei l i jöitä ja –terapeutteja, jotka elävät

muuttuvan yhteiskunnan mukana.

− Ravitsemuksesta pitää tehdä

kiinnostavaa ja sen pitää koko ajan

uudistua ja elää tässä hetkessä.

Myös kevyemmän sarjan asioista

pitäisi tehdä kiinnostavia. Esimer-

kiksi kun kasviksia pitäisi syödä

enemmän, ni in sen sijaan että sa-

notaan, että pitää syödä enemmän,

keksittäisi in keinoja mil lä tavalla.

Ihmiset ovat oppineet syömään

salaatteja, ni in sitten pitäisi opettaa

syömään myös kasviskeittoja enem-

män. Laajennettaisi in reviiriä eikä

lähdettäisi aina ruokaympyrän kaut-

ta, vaan sitä kautta mikä on ilmassa

yhteiskunnassa. Sen sijaan että

keskityttäisi in vain leivän päällä

olevaan rasvaan, avattaisi in uusia

portteja, joi l la saataisi in uusia ihmisiä

kiinnostumaan ravinnosta. Se tekisi

alal le ja vi ime kädessä kansan-

terveydellekin hyvää.

Ravitsemustieteen opiskeli-

joita Laatikainen rohkaisee löytä-

mään oman juttunsa ja kutsu-

muksensa. Kaikkien ei tarvitse pitää

blogia, vaan on tärkeämpää tehdä

itsel le mielekkäintä työtä.

− Tehkää niitä asioita mitä

sisimmässä pidätte tärkeänä. Pientä

arvostelua tai mollausta ei kannata

säikähtää, sitä sattuu kaiki l le. Jos

jotakin tämä kansakunta kaipaa, ni in

ravitsemuspuolel la ihmisiä, jotka

veisivät ammatti laisen otteel la ra-

vitsemusjuttuja eteenpäin niin että

koko kansakunta hyötyisi.

Reijo Laatikaisen Pronutritionist-

blogi luettavissa osoitteessa:

www.pronutritionist.net
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Minä olen nyt Ranskassa kolmatta

kuukautta. En tul lut tänne opis-

kelujen takia, toisaalta en myöskään

”dokaamisen ja bailaamisen” takia.

Tul in tänne hakemaan uusia ja

mielenkiintoisia kokemuksia, ja ni itä

on tosiaan jo kertynyt. Osa

kokemuksista on painokelvottomia ja

toisaalta epäkiinnostavaa luettavaa

lukijal le, joka ei tunne minua hyvin.

Osa taas l i ittyy opiskelemiseen

Ranskassa. Niistä enemmän seu-

raavassa.

Kurssin ol lessa käynnissä minul la on

luentoja paljon. Se on lähinnä kivaa,

vaihdossa ollessa koulu on muiden

ti laisuuksien ohella hyvä paikka

tutustua uusiin ihmisi in. Ja vas-

taavasti en ole joutunut käyttämään

luentojen ulkopuolista aikaa opis-

keluihin yhtään. Esimerkiksi ryhmä-

töiden tekeminen on toistaiseksi ta-

pahtunut luentojen aikana, ei omalla

ajal la. Tältä osin paikal l inen opis-

kelumeininki sopii minul le kuin na-

kutettu. Olisi kauheaa olla uudessa,

jännittävässä, ja eteläisessä kau-

pungissa yrittämässä pakottaa it-

seään opiskelemaan vapaa-ajal la.

Ryhmätyön tekeminen ranskalaisten

kanssa ei kuitenkaan suju aina

kitkattomasti: heittiöt ovat melkeinpä

aina myöhässä, ja kerran työs-

kentely katkesi vartiksi kun ryhmäni

tyttö etsi rintal i ivejään, jotka kaksi

ryhmäni kypsää poikaa olivat vieneet

hänen toppinsa alta ja pukeneet

kirjaston ruukkukasvil le.

Paitsi että luentoja on paljon (yl i

20h/vi ikossa), ni in ni i l le on suun-

ni l leen pakoll ista osall istua. Ainakin

kaikki ovat melkein aina läsnä ja

joskus luokassa kiertää läsnäolol ista.

Listaan opiskeli jat kirjoittavat ni-

mensä ja väli l lä l isäi levät sydämiä

toisten nimien perään. Sain odotel la

ensimmäistä sydäntä oman nimeni

perään viikon verran. Sitten se tul i ,

en tiedä kenen piirtämänä. Joka

tapauksessa pidin sitä symbolisena

merkkinä, että paikal l iset opiskeli jat

ol ivat hyväksyneet minut kurssi-

kaverikseen. Myöhemmin samana

päivänä täydensin integraatiotani

voittamalla debyyttiotteluni pöytä-

jalkapallossa, joka on ”opiskeli joiden

talon” pääaktiviteetti luentotaukojen

aikana. ”Opiskeli joiden talossa” voi

myös makoil la sohvil la, ja tiskin

takaa ainejärjestöpestiään suorit-

tavi lta voi ti lata esimerkiksi espres-

son 35 senti l lä, tai 1 eurol la crois-

santin kera.

Ainejärjestöistä puheen ollen, ni iden

ranskalaisi in vastineisi in suhtau-

dutaan koulussani suorastaan yllät-

tävän intohimoisesti , jopa into-

himoisemmin kuin Suomessa. Heti

toinen kouluvi ikkoni tääl lä ol i

kampanjaviikko, jonka aikana kolme

Samaan aikaan Ranskassa

Teksti ja kuvat: Henri Saxén
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eri ”ainejärjestöpuoluetta” kalaste-

l ivat äänestäj iä. Viikon aikana syöti in

i lmaisia kreppejä aulassa, katselti in

miel ikuvituksell isia kampanjavideoita

auditoriossa ja saati in kyytejä

bussipysäkiltä koulun oven eteen.

Myös äänestyksen jälkeen olen

kuullut ainejärjestöihin l i i ttyvää

keskustelua ja kähmimistä tiheästi

mutta jatkuvasti kouluni käytävil lä. Ja

muutamalla paikal l isessa ainejär-

jestössä aiemmin toimineella

kaveri l lani lukee facebookissa ”ex-

kulttuurivastaava ja ainejärjestön

nimi” samassa kohdassa missä

esimerkiksi Timolla lukee

”Varastotyöntekijä ja Valio”. Että se

summaa aika hyvin, ainejärjestöihin

suhtaudutaan yhtä vakavasti kuin

töihin. Tai sitten se johtuu vaan siitä,

ettei kenellekään näistä ranska-

laisista opiskelukavereistani ole jo
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menneen ainejärjestöpestin l isäksi

muutakaan työtä mistä Face-

bookissa tiedottaa.

Opiskelu yl iopistossani tapahtuu

muuten ranskaksi, kuten kaikissa

muissakin MMTDK:n ranskalaisissa

vaihtoyl iopistoissa. Siinä on

puolensa ja puolensa. Vaikka

tenteissä saakin käyttää sanakirjaa,

ni in taisin si lti tyriä vi imeisimmän. Ja

niin ei ol isi todel lakaan käynyt

suomeksi tai edes englanniksi.

Toisaalta, jos kursseista ei loppujen

lopuksi jää muuta oppia käteen, ni in

ainakin kiel i . Mutta vaihdossa oppii

asioita muuallakin kuin kursseil la, ja

minua vähän kauhistuttaa ajatel la

että tämä kappale elämänkoulustani

on näitä sanoja kirjoittaessani jo

puoliväl issä. Toisaalta taas odotan jo

sitä hetkeä jol loin kurssini tääl lä ovat

paketissa ja olen saanut tarpeeksi

kaakaota kuoreen, ni in voin palata

takaisin Suomeen ja potkia

Lemmetyistä takapuoleen. Ja on

kesä.

Kyltissä lukee: "Violetti juhla". Kuulostaa oikoksen vuosijuhlilta

(toim.huom.)
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Skenaario 1 . Kotivappu.

Sinul la on vappupäivänä töitä tai

vapun jälkeisenä torstaina iso tentti .

Kiroat epäonneasi ja joudut

viettämään vappua kotosalla rau-

hassa krapulaa vältel len ja/tai

kirjojen parissa uurastaen.

Vietät vappua pienimuotoisesti koti-

oloissa. Pikavapun viettoon valitset

kaupan siman ja munkit. Lakkikin

sinulta löytyy, joten voit hyvin asettaa

sen päähäsi samalla kun opiskelet

tai katsot television vappu-

ohjelmistoa. Jos kotoasi löytyy

serpenti iniä tai vaikka vappupil l i , et

epäröi käyttää niitä.

Skenaario 2. Mökkivappu.

Vappu tarjoaa mahdoll iseen täy-

del l iseen pakoon arjesta keskellä

vi ikkoa. Olet karannut kaupungin

sekoamista hyvissä ajoin mökil le.

Tämä on kesän ensimmäinen

mökkireissusi. Aattoaamuna ahke-

roitte laittaen mökkiä kesäkuntoon ja

loppupäivän vietätte perheen tai

lähiystävien seurassa saunoen ja

rentoutuen.
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Olet päättänyt ottaa vapusta parhaat

päältä: laittanut simat hyvissä ajoin

tulemaan ja paistanut herkul l isia

munkkeja. Nakit ja perunasalaatti

odottavat jääkaapissa. I l lal la otatte

porukalla muutaman saunajuoman ja

pelaatte Aliasta tai Trivial pursuitia.

Käyt ehkä heittämässä jo talvitur-

kinkin, vaikka kaikki jäät eivät vielä

ole edes lähteneet mökki-rannasta.

Skenaario 3. Oikosvappu

Jos et ole ol lut aamulla tentissä tai

ruumiinavauksessa, olet herännyt

rauhall isten yöunien jälkeen virkeänä

ja odottavaisena aurinkoiseen vap-

puaaton aamuun. Päivä on ti istai,

mutta rinnassassi on perjantain tun-

tua. Kaivat violetit haalarisi vaate-

komeron nurkasta ja pakkaat

läikikkään YO-lakkisi reppuun tai

kangaskassiin. Sujautat mukaan pari

juhlajuomaa pitkän päivän varal le.

Puoli l tapäivin suuntaat Kasarmitori l le

MMYLin perinteiseen Zetorin vetoon

sekä Agronomil i iton vapputank-

kaukseen. Li iton jäsenenä nautit

i lmaisen siiderin ja munkin. Jos et

ole itse riuhtomassa Zetoria hiki

hatussa, seuraat kisoja jännittyneenä

ja riehakkaasti kannustaen. Pari tun-

tia kuluu mukavasti riemukkaassa

seurassa.

I ltapäivän kuluessa yllättää nälkä.

Saatat kipaista Unicafen kautta

Oikoksen vappuskumpil le, jotka nau-

titaan klo 1 6 Kiasman nurtseil la.

Puhiksemme Laura pitää nasevan

maljapuheen ja kohotat skumppa-
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lasi l l isen kanssaopiskeli joiden kans-

sa. I ltapäivä jatkuu rennosti nur-

mikol la istuskellen, ehkä kevään

ensimmäistä puistohengausta viet-

täen.

Klo 1 8 saatat innostua lähtemään

seuraamaan Mantan lakitusta Es-

pan puistoon. Paikal le on saapunut

muutama muukin, joten et ehkä näe

väkijoukon seasta koko Mantaa.

Kuulet kuitenkin komean musiikin ja

saat juhlal l isesti painaa vanhan kun-

non YO-lakin päähäsi kymmenien tu-

hansien muiden tehdessä saman.

Sen jälkeen hengailet hetken se-

naatintori l la 1 000 muun opiskeli jan

kanssa.

I l lan tul len Glorian Vappuall ianssi-

bi leet tulevat ajankohtaisiksi. Klo 21

alkavat spektaakkelimaiset vap-

pubileet, joissa ri ittää väkeä yli tiede-

kuntarajojen ja l ivebändi soittaa

menevää bailumusaa. Olet hankkinut

l ipun etukäteen hintaan 8 e (jos et

ni in ovelta saat sen kympil lä).

Pikkutunneil la vaellat yöbussiin, jos-

sa kohtaat kymmeniä muita reis-

sussa rähjääntyneitä vapun juhl i joita.

Kaadut kotona sänkyyn virkistävil le

yöunosil le, herätäksesi aamulla

ajoissa jatkamaan vapun viettoa.

Vappupäivä valkenee, ja jo varhain

aamupäiväl lä Oikoksen teltta on pys-

tytetty Ullanl innanmäelle. Soittelet

kavereil le selvittääksesi teltan tarkan

paikan, si l lä kuhina Kaivarissa on

kova. Kurvaat paikal le kaupan kautta

(muista selvittää, mitkä lähelläsi ovat

auki!), mukanasi palauttavaa piknik-

ruokaa ja juomaa. Vietätte mukavan

päivän festaritunnelmasta ja vappu-

herkuista nauttien.
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Tämän lehden tekemiseen osall istui taval la toi toisel la 1 3 henkilöä.

MMTDK:ssa heistä opiskelee 1 2.

Heistä naisia on 1 0.

Heistä ravilaisia 6.

Heistä ainejärjestöpuheenjohtaj ia 1 .

Juttujen suunnittelu ja kirjoitus vei kaksi kuukautta.

Lehden taittaminen kesti noin 1 5 tuntia.

Tässä ajassa kuuntelee suuren osan Tupac Shakurin tuotannosta.

Valmiissa lehdessä on vajaa 30 000 merkkiä.

Tekemisessä tarvitti in nel jä omenaa.

Yksi itävaltalainen, kaksi ranskalaista ja yksi hol lanti lainen.

Finel in mukaan ulkolaisessa omenassa on noin 39 kcal energiaa.

Lisäksi omenassa on useita vitamiineja ja kivennäisaineita.

Norjalaisessa mytologiassa omena oli nuoruuden ja kauneuden symboli .

Sananlaskun mukaan omena päivässä pitää lääkärin loitol la.

Johtopäätös: Omenat ovat hyväksi (pl. Eevat).






