
Toimittaja Tuomas Nikulin: Kolmasosa suomalaisista syö lounaan laitos-, koulu- ja henkilöstöruokaloissa. 

Eli ne on siis tärkeässä roolissa, kun pyritään siirtymään päästöjen kannalta kestävämpään 

ruokakulttuuriin. Mitä mieltä olisit, jos päästövähennysten saavuttamiseksi opiskelijaravintoloissa ja 

muissa laitosruokaloissa alettaisiin tarjota pelkästään kasvispohjaista ruokaa? 

Haastateltava Kerttu Sillanpää: No mun mielestä se ois hyvä, et ois niinku erilaisii vaihtoehtoi. Et tavallaan 

se monipuolisuus on mun mielestä tärkee, mut tavallaan ympäristön kannalta mä hyväksyisin myös itse sen, 

et ois pelkkää kasvisruokaa. 

Haastateltava Joonas Kalari: No ainakin sitä vois lisätä. Tossa kasvisjono paljon tota enemmän ihmisiä siellä 

useasti kuin noilla muilla. Mutta en ehkä ihan kokonaan siirtyisi. 

Haastateltava Perttu Ahoketo: Siis sehän ois ihan loistavaa. Mä oon ihan täysin sen takana. Mun mielest se 

ois eettistä ja mun mielest tavallaan koko ihmiskunnan osalta tulis pikkuhiljaa siirtyä täysin kasvisperäseen 

ruokavalioon. 

 

Mistä luulet johtuvan, että monet, etenkin miehet, suhtautuu kasvisruokaan kielteisesti? 

KS: Ehkä se on niist vanhoist tavoist ja tottumuksist, minkä kaa on eläny. Et jos sä pienest asti opit syömään 

vaan liharuokaa, niin sit tavallaa siit on vaikee siirtyy pois. Et ehkä sellanen jumiutuminen niihin vanhoihi 

normeihi on ainakin yhtenä syynä. 

JK: Opituista tavoista. 

PA: Kai se on tämmöst tietynlaista konservatismia. Et ei tavallaan anneta sille ees mahdollisuutta, elikkä 

yritetään niinku pitää semmosista tietynlaisista valtarakenteista kiinni ja omista etuoikeuksista, jotka sitten 

ehkä ulottuu myöskin ruokavaliokysymyksiin. 

 

Miten määrittelet oman ruokavaliosi? 

KS: No mä oon ihan sekasyöjä. Just tälleen kun tulen esim. yliopistolle syömään, niin tykkään suosii 

kasvisruokaa. Enemmän oon tottunut just tekee liharuokaa, koska sitä on aina kotona tarjottu. 

JK: No sekaruokanen, mut punasta lihaa, täytyy sanoo, että tosi, ehkä kerran viikossa tulee enää syötyä, jos 

sillonkaan. 

PA: Vegaani. Joskus tota saattaa lipsua maitotuotteitten puolelle, mikäli tota ei oo muuta vaihtoehtoa niin 

sanotusti, mut vegaani. 

 

Ajatteletko syömäsi ruuan ilmasto- tai ympäristövaikutuksia tai muita eettisiä näkökulmia? 

KS: Kyl niit tulee välil mietittyy, mutta seki on että sit, et miten paljon arjes ees ehtii miettimään. Kyl niinku 

haluis suosii just kasvisruokaa enemmän. 

JK: Vähän. 

PA: Kyllä ehdottomasti, ja siis tota mä olin kasvissyöjä ehkä neljä vuotta, niinku vegetaristi, mut sit nyt ku nää 

ympäristökysymykset ja tietysti kasvihuoneilmiö on tavallaa koko ajan enemmän keskusteluissa mukana, 

niinku kuuluuki, niin kyl se oli suurena vaikuttajana siihen, että siirty täysin vegaaniseen ruokavalioon. 


