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KAUPUNKI

NIILLE, JOTKA VÄLITTÄVÄT TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ.
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HELSINKILÄISET päiväkotilapset
ja koululaiset eivät näe lautasel-
laan tänä vuonna lisää luomu-
ruokaa, sillä lisärahaa ei ole lu-
vassa. 

Luomuruoan lisääminen kou-
luissa on kaupunginhallituksen
asettama tavoite. Luomuruokai-
lun aloittamisen kouluissa ar-
vioitiin kaksi vuotta sitten mak-
savan 800 000 euroa. 

Summalla olisi saanut esimer-
kiksi pehmeää luomuleipää kak-
si kertaa viikossa. Nyt koululai-
set saavat tyytyä luomu- ja lähi-
ruokaviikkoon, joka järjestetään
kerran lukuvuodessa. 

”On asioita, mistä ei voida
säästää, kuten oppilashuolto ja
opetus. Luomuruokailun lisää-
minen ei ole lakisääteistä toi-
mintaa”, opetuslautakunnan pu-
heenjohtaja Outi Alanko-Kahi-
luoto (vihr) sanoo.

Nykyisellä opiskelijamäärällä

arvioitu summa ei edes riittäisi.
Myös Helsingin päiväkodeissa

piti tänä vuonna nauttia luomu-
vihanneksia ja -maitotuotteita.
Suunnitelma ei kuitenkaan to-
teudu. 

Nyt Helsingin päiväkodeissa
vain viljatuotteet ovat suurelta
osin luomua, sillä ne ovat edulli-
sia verrattuna muihin luomuraa-
ka-aineisiin.

KAUPUNKI myönsi viime vuonna
päiväkotien luomuruokaa varten
noin 400 000 euroa. Tänä

Tarmo Ylhävuori

Helsingin päiväkodeissa
viljatuotteet ovat suurelta osin
luomua, mutta muuten luomu-
ruoan lisääminen päiväkodeissa
ja kouluissa kangertelee.

vuonna summa pysyi ennallaan,
mutta luomuruokaa ei voida lisä-
tä nykyisestä.

”Syksyn budjettineuvotteluis-
sa tähän pitää palata ensi vuo-
den osalta. Jos ohjelma on tehty,
sille pitäisi olla myös rahoitus”,
toteaa Helsingin varhaiskasva-
tuslautakunnan puheenjohtaja
Sanna Vesikansa (vihr).

OPETUSVIRASTON ruokapalvelu-
päällikkö Airi Rintamäen mu-
kaan rahan puute ei ole ainoa
este luomuruoan lisäämiselle. 

Suomalaisista luomutuotteista
vain viljatuotteita on saatavilla
ympäri vuoden suurkeittiöiden
tarpeisiin riittävästi. Lisäksi usei-
den luomutuotteiden pakkaus-
koko ja esikäsittelyaste eivät vas-
taa suurkeittiöiden tarpeita.

Helsingin opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto käsittelee
opetusviraston talousarvioesi-
tystä kokouksessaan tiistaina.

q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseu-
dun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuoriso-
asiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.

Koulujen luomuruokaohjelma
tyssäsi rahapulaan

A Vuonna 2010 kaupungin-
hallituksen hyväksymän
ruokakulttuuristrategian
mukaan luomuruoan osuut-
ta kouluissa pitäisi lisätä
asteittain.
A Myös Helsingin päiväko-
deissa pitäisi siirtyä puolit-
tain luomuruokaan vuoteen
2015 mennessä. Nyt luomun
osuus päiväkotien ruuasta
on noin 14 prosenttia.

TÄSTÄ ON KYSE 

Osa ruokastrategiaa

Helsinki City Runissa tehtiin lauantaina suomalaisten
juoksukilpailujen osallistujaennätys. Puolimaratonin
juoksi peräti 17 000 ihmistä. Nopein selvitti matkan tun-
nissa ja 11 minuutissa, ja viimeiset juoksijat tulivat maaliin
noin kolmen ja puolen tunnin kuluttua lähdöstä.
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17 000 juoksi halki keväisen Helsingin

KUVAKULMA


