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ELINA LAPPALAINEN kirjoitti kirjan 
ruoantuotannon eettisistä ongelmista 
ja voitti Tieto-Finlandian. Nyt hän 
valmistaa possukastiketta.

”Arvostan 
eläintä,
 joka kuoli 
takiani”

O
hjeet ovat piiruntarkat. Toimittaja ja tietokir-
jailija Elina Lappalainen, 28, on lähettänyt 
viikkoa aikaisemmin sähköpostilla listan raa-
ka-aineista, joista hän tulee pyynnöstämme 
tekemään kohta ruokaa.

Sähköpostissa on lukenut, että possun pitää 
olla luomua tietyltä tilalta. Kasvisten, suklaan ja myös viinin 
täytyy olla luomutuotettua, sillä Euroopan ulkopuolella viinien 
valmistuksessa käytetään toisinaan eläinperäistä kirkastetta.

Vuorokausi sitten Elina Lappalainen on voittanut kirjallaan 
Syötäväksi kasvatetut – miten ruokasi eli elämänsä (Atena) Tie-
to-Finlandia-palkinnon. Kirja kertoo suomalaisen ruokatuo-
tannon eettisistä ongelmista. Kaikkien aikojen nuorinta Tie-
to-Finlandia-voittajaa on pyöritetty televisiouutisissa ja haas-
tatteluissa koko eilisillan ja tämän aamun.

Kun on lukenut Elinan kirjan, ei huvita luistaa ohjeista.
Elina saapuu paikalle piikkikoroissa ja esittelee itsensä tie-

tokirjailijaksi. Hän ilmoittaa hymyillen, ettei koskaan käytä 
essua. Käyttääkö joku vielä sellaisia? Veitsi käteen ja töihin.

Tästä ruokahetkestä ei tule herttainen herkutteluhetki. 
Kohta puhutaan tiukkaa asiaa. Ja kysytään, miksi Elina Lap-
palainen ei ole ryhtynyt vegaaniksi.

TARKKA JA KUNNIANHIMOINEN. Sitä Elina Lappa-
lainen sanoo olevansa. Hän on kirjoittaja, joka oppi luke-
maan kolmevuotiaana ja löi yhdeksänvuotiaana vetoa isän-
sä kanssa siitä, pystyisikö lukemaan Kalevalan. Kyllä pystyi. 
Vielä piti lukemastaan.

Elina on kotoisin Pohjois-Savosta Toivalan kylästä. Kodin 
lähellä on hänen setänsä maitotila. Tila oli jo 1980-luvulla 
edistyksellinen pihattotila, jossa lehmät saavat olla vapaina. 
Vielä nykysinkin yli 70 prosenttia navetoista on parsinavet-
toja, joissa lehmät ovat kaulastaan parsiin sidottuja suurim-
man osan vuodesta.

Finlandia-konkari. 
Elina Lappalainen 
oli lapsena myös 

Napero-Finlandia-
ehdokas ja sai 

kunniakirjan 
Pikku-Finlandia-
esseekilpailussa 

vuonna 2002.
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Joulun toivotuimmat tuoksut

Lahjaetu
Ostaessasi yhden tapahtuman 
tuoksuista saat yllätyslahjan. 

Lahjoja rajoitetut erät. 

Tervetuloa tuoksutapahtumaan ihastumaan joulun 
upeimpiin tuoksuihin. Valitse suosikkisi – lahjaksi 
tai omaksi. Osallistu myös kilpailuun: sokos.fi

1.

7.

8.

4.
5.

Osta lahjat verkosta sokos.fi – toimitus 0 €

2.

1. Escada Especially Escada delicate Notes EdT 30 ml 52,50 Especially Escada EdP 30 ml 54,90 2. chloÉ love, chloé Eau Florale EdT 30 ml 47,90 
3. laNcômE la vie est belle EdP 30 ml 54,90 4. GiorGio armaNi acqua di Gioia EdP 30 ml 49,– 5. BurBErry Body EdT 35 ml 49,90

6. lady GaGa Fame EdP 30 ml 36,– 7. Boss Pour Femme EdP 30 ml 56,50 8. marc JacoBs dot EdP 30 ml 49,90 EdP 50 ml 69,90 1398,–/l

3.

6.

Tuoksutapahtuma sokoksissa ja Emotioneissa 9.12. asti (to 6.12. suljettu)
sokokset: Hakaniemi, Helsinki, Kajaani, Kotka, Kouvola, Lohja, Mikkeli, Porvoo, Rauma, Salo, Savonlinna
Emotionit: Entresse, Hamina, Hyvinkää, Imatra, Itäkeskus, Jumbo, Järvenpää, Kannelmäki, Kemi, Kokkola, 
Kouvola, Lappeenranta, Nummela, Porvoo, Seinäjoki, Sello, Tikkurila, Vaasa, Ylivieska

Liity Sokoksen ja Emotionin FB-ryhmään, 
saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja eduista!  
facebook.com/sokostavaratalot
facebook.com/sokosemotion
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KOHTAAMINEN

– Pienenä tyttönä tykkäsin käy-
dä aamulypsyllä. Parasta aikaa oli se, 
kun nurmikko oli aamukasteen rai-
kas ja linnut heräilivät. Navetassa oli 
mukava, lämmin fiilis, Elina kertoo 
samalla kun alkaa kuullottaa lisuk-
keeksi suomalaista spelttiriisiä.

Elinalla on maaseudusta romantti-
set muistot, kuten useimmilla meistä. 

– Monet ovat nähneet lehmiä 
vain laitumella. Se vääristää kuvaa 
maataloudesta, hän aloittaa.

Elina tietää, sillä hän kävi 355-si-
vuista kirjaansa kirjoittaessaan 19 
maatilalla, neljällä teurastamolla, 
haastatteli kymmeniä asiantunti-
joita, luki raportteja ja väitöskirjoja.

Mutta hän ei saarnaa. Hän ei ole 
aktivisti. Hän ei puhu lemmikki-
eläimistä eläinorjina eikä sano, et-
tä vasikat riistetään emoiltaan liian 
aikaisin. Hän uskoo, että keskuste-
levalla sävyllä voi vaikuttaa ihmis-
ten ajatteluun parhaiten.

Nyt Elina silppuaa sipulia, omenoita ja valkosipuleita ja paloit-
telee luomupossua. Hyvä, että on perjantai, sillä Elina syö lihaa 
vain pari kertaa viikossa, yleensä viikonloppuna.

– Lihan pitäisi edelleen olla juhlaruokaa. Suomalaiset syövät 78 
kiloa lihaa vuodessa, mikä on aivan liikaa, hän sanoo.

HIRVEN KIELI, jänispata ja kalakukko. Siinä tyypillisiä ruokia, 
joita Elinan lapsuudessa syötiin. Ei koskaan valmisruokaa. Naudan-
liha tuli sedän maatilalta naudan takaneljänneksenä, joka paloiteltiin 
keittiönpöydällä. Elina pussitti palat. Ukit kalastivat ja metsästivät.

Elina oli kiinnostunut kaakaon ja sokerin alkuperästä ja hankaloit-
ti äitinsä elämää boikotoi-
malla kansainvälisiä elin-
tarvikejättiläisiä. Hän oli 
teini, joka tiesi palmuöl-
jyn ongelmista. Hän oli 
teini, jota yritysvastuu, 
ympäristökysymykset 
ja ruoantuotannon eetti-
syys kiinnostivat.

Hän oli myös teini, jonka lapsuusperheessä eläimiä arvostettiin.
Mutta vasta työssään Helsingin Sanomien taloustoimittajana Elina 

havahtui, etteivät ystävät, lukijat eikä hän itsekään tiennyt, mistä 
ruoka lautaselle tuli. Hän ei ollut käynyt broileritilalla eikä sikalas-
sa. Eläinten olot valkenivat hänelle vasta, kun hän alkoi kirjoittaa 
lehteen juttusarjaa eläinten hyvinvoinnista. Ajatus kirjasta syntyi.  

Vuosi sitten joulukuussa hän alkoi kirjoittaa. Hän oli juuri siir-
tynyt toimittajaksi Talouselämä-lehteen. Hän kirjoitti iltaisin ja vii-
konloppuisin, talvilomalla, kesälomalla, ylityövapailla.

Sillä tavalla rakentuivat nämä kymmenen teesiä lihansyöjille. 

1. Ota selvää, mistä syömäsi liha tulee
– En syö enää broileria, ja sianlihaakin vain silloin, kun tiedän, 
miten syömäni eläin on saanut viettää elämänsä, Elina sanoo ja 
sekoittaa ruokaan rosmariinisuolaa ja dijon-sinappia.

Hän on tilannut jo joulukinkun. Se tulee Perkkiön tilalta. Tuot-
taja on kertonut puhelimessa, että karsinat ovat kuivitetut, porsivia 
emakkoja ei sullota ahtaisiin, emakoille stressiä aiheuttaviin porsi-
mishäkkeihin, ja kesällä tiineenä olevat emakot saavat tonkia ja ottaa 
aurinkoa laitumella. Elina on katsonut tilan Facebook-sivulta kuvia 
porsaista, jotka rypevät mudassa.

Broilerin jalostus on mennyt Eli-
nan ymmärryksen yli. Liian nopea 
kasvu aiheuttaa broilerille sydän- 
ja jalkaongelmia, eikä eläin pysy 
kasvunsa perässä.

Jos Elinan pitää valita sian, nau-
dan tai linnun välillä, hän valitsee 
naudan. 

– Ympäristön kannalta naudan 
kasvatuksen hiilijalanjälki on suu-
rin, mutta emolehmätiloilla kasva-
nut pihvikarja saa Suomessa elää 
vapaimmin. Vasikat saavat olla pit-
kään emänsä kanssa, ja nautalauma 
elää kesät laitumella – se on lähellä 
niiden luontaista elämää.

2. Älä tule huijatuksi vaan tiedä
Munakennossa on kuva kanasta, 
jolla on tennismaila. Broilerisuika-
leet etäännyttävät meidät eläimestä 
ja siitä tosiasiasta, millainen broile-
rin lyhyt elämä on. Meidät sinival-
kopestään ajattelemaan, että suo-

malainen ruokatuotanto on ”melkein luomua”.
Mutta kun ei ole.
– Jos haluaa tehdä tietoisia ostopäätöksiä, pitää tietää. Ajattele-

matta jättäminen on eettinen päätös olla ottamatta moraalista vas-
tuuta. Jos syöt lihaa, hyväksyt sen, että eläin on kasvatettu ja ta-
pettu sinun ruokasi vuoksi. 

3. Vaadi eettisesti tuotettua ruokaa markettiin
Elinan reseptiin tarvittavaa ranskankermaa ei löydy luomuna, ei 
edes helsinkiläisestä luomudelistä.

– On elitististä helsinkiläisen keskiluokan harrastuneisuutta 
käydä ostoksilla herk-
kukaupoissa. Eettinen 
kuluttaminen pitää teh-
dä niin helpoksi, että 
töistä marketin kautta 
kotiin menevä perheen-
äiti tai -isä löytää eetti-
sesti tuotetun lihan riit-

tävän edulliseen hintaan, Elina sanoo.
Vain sellainen mahdollisuus muuttaa tuotantoeläinten elämää.

4. Suomeen on saatava eettisen ruoan sertifikaatti
Vaadimme kahvilta ja kaakaolta sertifikaatteja, ostamme reilun kau-
pan banaaneja ja WWF:n listaamia kalalajeja. Olemme huolestunei-
ta espanjalaisten tomaattitilojen työntekijöiden oloista, mutta mik-
si kotimaisella ja tuontilihalla ei ole vastuullisuuden sertifikaattia? 

Elina Lappalainen haluaa sellaisen.
Marketeissa pitäisi olla myynnissä hyvinvointimerkittyä lihaa, 

merkintä takaisi eläimelle eläinsuojelulain minimitavoitteita pa-
remmat olot. Eläimiä ei pidettäisi kytkettyinä, ja niillä olisi mah-
dollisuus ulkoiluun.

– Pitää olla järjestelmä, jossa kuluttajalla on takuu siitä, että asi-
at tuotantotilalla ovat kunnossa.

5. Tilojen olot näkyviksi kaikille
Ei riitä, että jyväbroileripaketissa on tuottajapariskunnan kasvot. 
Pitää tehdä läpinäkyväksi se, onko tila hyvä vai huono.

– Mitkä ovat tilan kuolleisuusluvut? Lääkintäluvut? Onko käy-
tössä emakkohäkit? Entäpä jos pakkauksen QR-koodissa olisi 
mahdollisuus päästä kännykän kautta katsomaan hallin web-ka-

”On elitististä helsinkiläisen keskiluokan 
harrastuneisuutta käydä ostoksilla herkkukaupoissa. 
Eettinen kuluttaminen pitää tehdä helpommaksi.”

Possua à la 
Elina Lappa-
lainen. Ruoan 
valmistaminen 
käy Elinalta 
käden kään-
teessä, mutta 
raaka-aineiden 
hankinta on jo 
mutkikkaam-
paa.



JOULURUOKAA VATSAAN, APUA!

ja omenat olivat mahdott omia syötäviä. Mutt a 

tätä nykyä hän pystyy popsimaan niitä ilman 

vatsanväänteitä: ”Kunhan vain muistan ott aa 

aamulla ja illalla yhden Gastronel-kapselin.” 

Raijan hyvä ystävä suositt eli Gastronel+ 

-valmistett a pari vuott a sitt en: ”Hän suoras-

taan pakotti   minut ostamaan Gastronelia. 

ILMOITUS

Raijan 20 vuotta kestäneet 
vatsavaivat hellittivät

Vatsa joutuu juhlakausina erityisen lujille. 

Se joutuu vastaanott amaan raskasta ruokaa, 

herkkuja, kahvia ja joskus alkoholiakin. Ruo-

kailu saatt aa olla muutenkin epäsäännöllistä.  

Siksi närästys ja ruuansulatusvaivat vaivaavat 

usein juuri jouluna tai muina juhlakausina. 

Närästyksen aiheutt aa yleensä maha-

laukun happaman sisällön kulkeutuminen 

väärään suuntaan eli ruokatorveen. Gastro-

nelin sisältämä Gamma Oryzanol vähentää 

mahahapon määrää silloin kun sitä on liikaa. 

Gastronelin tehoaineet vaikutt avat koko ma-

ha-suolistokanavaan ja pitävät epämääräiset 

Raija Hytti  nen viett ää joulunsa jälleen 

tytt ärensä perheen luona Pohjois-Karjalassa. 

Tänä jouluna huolella valmisteltuun herkku-

pöytään voi kuitenkin mennä vailla pelkoa 

närästyksestä tai muista vatsavaivoista.

Raijan vatsa ei sietänyt ennen jouluherkku-

ja. Etenkin sienet, piirakat, ruisleipä, perunat 

Aluksi hieman epäilin, mutt a huomasin hyvin 

nopeasti , ett ä valmiste autt aa ja nykyisin pys-

tyn taas syömään vaikka mitä. Vatsavaivat ovat 

historiaa eikä ilmakaan kerry enää vatsaan ku-

ten ennen.”

GASTRONEL-KAPSELIT AUTTAVAT VATSAASI VOIMAAN HYVIN

vatsavaivat loitolla. Sillä on myös suotuisa vai-

kutus ruuansulatukseen. 

Apteekeista, luontaistuotekaupoista ja tavara-

taloista. Lue lisää: www.harmonia.fi 
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meralla eläimiä? Se olisi todellista läpinäkyvyyttä. Olen ehdotta-
nut sitä, Elina huomauttaa.

Mutta kun joka seitsemäs vastasyntynyt porsas kuolee ripuliin 
tai johonkin muuhun sairauteen, lihantuottajat tuskin haluavat 
näyttää sitä kuluttajille.

Haluammeko me nähdä?

6. Missä viipyy vapaan lehmän maito?
Maitohyllyllä pitäisi olla kolme vaihtoehtoa: luomumaito, tavalli-
nen maito ja vapaan lehmän maito.

Maitotilatkin olisivat hyvinvointimerkittyjä. Tunnustaisimme 
tosiasiat. Hyvin asiansa hoitava tilat saisivat paremman hinnan.

7. Tiedä, miten arvostat eläintä
Elina Lappalainen kertoo kirjassaan erilaisista tavoista ajatella 
eläimistä. Jotkut pitävät eläimiä tuotantoeläiminä, joita ei pidä 
inhimillistää, toiset rinnastavat eläimet ihmiseen.

Mitä hän itse ajattelee?
– Minulle eläimet ovat tuntevia, ne kokevat elämänsä hyväksi 

tai huonoksi. Ne voivat tuntea mielihyvää ja tuskaa.

8. Eläimille hyvinvointilaki
Vaikka Suomen eläinsuojelulaki on uudistumassa, Elina Lappa-
lainen haluaisi, että hallitus tekisi asetustasolla muutaman nope-
an uudistuksen.

– Esimerkiksi vasikoiden sarvien päiden polttaminen pitäisi 
kieltää ilman kipulääkitystä. Jos puuduttamisen voisi tehdä tuot-
taja itse, tilanne helpottuisi. Myös possujen kastroimisessa kipu-
lääkityksen pitäisi olla pakollista. Nyt se on vain suositus.

9. Luomu ei takaa hyvinvointia, hoitaja takaa
Luomu on toistaiseksi ainoa järjestelmä, joka takaa eläimille eläin-
suojelulain minimiä paremmat olot. Mutta luomusertifikaatti ei 
ole erityinen hyvinvointimerkki. Monilla tavanomaisilla tuotan-
totiloilla, esimerkiksi maitotiloilla, olosuhteet voivat olla yhtä hy-
vät tai paremmat kuin keskivertoluomutilalla.

10. Perustele lihansyöntisi
Ruoka on valmista. Elina asettelee ruoan lautaselle kauniiksi an-
nokseksi. Hän istuutuu ja ottaa kulauksen luomuviiniä. On ai-
ka kysyä, miksi Elina vielä kaiken näkemänsä jälkeen syö lihaa.

– Valintani liittyy perheen ruokakulttuuriin. Pidän karitsan kyl-
jyksistä, lammaskaalikeitosta ja pakastetusta luomukanasta teh-
dystä kanakeitosta. Ne ovat kotiruokia, joita olen tottunut syömään 
ja joita osaan tehdä. Vegaaniksi siirtyminen olisi suuri elämäntapa-
murros. Se vaatisi läheisiltä, puolisolta ja sukulaisilta paljon.

Elina ihmettelee, miksi kasvissyöjät joutuvat puolustautumaan, 
koska eivät syö lihaa. On kummallista, että lihan syöminen on 
normi, jota ei tarvitse selitellä.

Elinan mielestä tarvitsisi. Lihansyönti pitää pystyä perustele-
maan. 

– Minulle on tärkeää se, että eläin on elänyt hyvän elämän. Eläi-
men kuolema ja se, milloin se tapahtuu, on asia, jonka voin hy-
väksyä. Teurastaminenkin pitää tehdä niin, että kuolema on eläi-
melle mahdollisimman vähän ahdistava kokemus.

Elina maistelee possua.
– Annan arvon sille, että eläin on kuollut minun ruokani takia, 

hän sanoo. u

KOHTAAMINEN

”Pidän karitsan kyljyksistä 
ja lammaskaalikeitosta. Vegaaniksi 
siirtyminen olisi suuri elämäntapa-
murros. Se vaatisi läheisiltä paljon.” 

Nyt 
lehtipisteissä!

8 | 4. 12. 2012 
9,80 €

Sido itse juhlakimput s. 50
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Viime hetken
LAHJAIDEAT 

• PERHEKOTI AMANDAN JOULU • KUISTISTA JUHLATILAKSI
• HIRSITALON UUSI ILME • VAUVAPERHEEN PUNAINEN TUPA

                      SUURHIIHTÄJÄN LAPSENLAPSI

Viktor Mäntyranta:
                ”Sukujuuret soivat 
                         musiikissani”

Nostalgiset
ESILIINAT 

maalla.fi

vain
6,90


