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AJASSA

Muutto mummolan 
helmoihin

  Muutimme uuteen kotiin puoli vuotta sitten. Meillä kävi hyvä tuuri, pää-
simme aivan lähelle poikani mummoa ja vaaria. Mietin ensin pitkään, ha-
luanko asua niin liki omia appivanhempiani. Kysymyksiä tulvi mieleeni. 
Ramppaako poikani mummolassa alituiseen, ja kestävätkö isovanhem-
pien hermot 11-vuotiaan pojan meininkiä? Voivatko hyvät välini heihin 
kärsiä liian lähellä asumisen takia?

Sitten mietin poikani ikää. Poikani elää lapsuutensa viime hetkiä – 
etenkin jos raja vedetään tulevaan murrosikään. Ehkä mummolan lähei-
syys onkin hyvä asia, lisäksi pihapiirissä asuvat samanikäiset poikaviika-
rit ovat jo ennestään tuttuja. 

Epävarmuuteni hävisi siten nopeasti. Mummola ja valmis kaveripiiri 
antavat pojalleni mahtavan lähiverkoston, joka sopii hänen elämäntilan-
teeseensa hyvin. Lapsuuden leikit saavat vielä jatkua pihalla, jossa voi pe-
lata futista, heitellä koripalloa ja hyppiä trampoliinilla.

Ensimmäisen muuttopäivän iltana olohuoneen sohvalla istui neljä poi-
kaa juttelemassa ja pelailemassa. Pysähdyin hetkeksi katsomaan haus-
kaa näkyä ja liikutuin. Voisiko parempaa tervetulotoivotusta uuteen ko-
tiin enää saada?

Uudesta asuinympäristöstämme löytyy usein myös ratkaisu arjen kie-
muroihin. Koulusyksyn ensimmäisten läksyjen tekeminen takkusi po-
jallani pahasti, eikä minulla ollut aikaa auttaa. Vaan vaaripa kipaisi yh-
dellä puhelinsoitolla kannustamaan kotitehtävissä. Toisaalta minä voin 
auttaa myös appivanhempiani tarvittaessa, tehdä kauppareissuja ja tar-
jota autokyytejä.

Murrosiän lähestyessä kaverit muuttuvat yhä tärkeämmiksi pojalle-
ni. Iskä on poikani mielestä yhä useammin väärässä ja törmäyksiltä ei 
voi välttyä. Ulko-ovi paukahtaa, kun poikani lähtee tulisena pihalle rii-
taisan tilanteen päätteeksi. En lähde perään. Siellähän on raitista ilmaa, 
kavereita ja mummola.

Koko taloyhtiö tuntuu kuin pieneltä kylältä, jossa lapset varttuvat yhtä 
matkaa monien aikuisten silmien alla. Tuntuu hyvältä olla täällä.

Ranskalaisvan-
hemmat pitävät 
tehtävänään esitellä 
lapsilleen erilaisia 
makuvivahteita. Lap-
si on herkkä ja utelias 
erilaisia makuja koh-
taan, sillä vanhem-
man ennakkoluulo-
ton innostus toimii 
heille kannustimena.
Teksti Virpi Latvala
Kuva Karenin arkistosta

P
erheensä kanssa Kanadasta 
Ranskaan muuttanut Karen 
Le Billon on itse monikult-
tuurisen kodin kasvattama 

rutinoitu makujen tutkija. Karenin äi-
din esitellessä lapsilleen hindujen pe-
rinneruokia, isä toi kotiin saksanjuu-
talaisen kulinarismin. Karenin avioi-
duttua etelä-afrikkalaisen, Ranskaan 
muuttanen, juutalaisen miehensä 
kanssa, kodin ruokaperinne rikastui 
entisestään. Billonien ruokakulttuu-
rin lähtökohta on valovuoden päässä 
sellaisen perheen ruokatottumuksis-
ta, jonka molemmissa sukuhaaroissa 
on syöty kolmessa polvessa keitettyjä 
perunoita ja kastiketta.

Silti Ranskaan saapunut Karen Le 
Billon joutui hämilleen ranskalais-
ten lasten suhtautumisesta erilaisiin 
makuihin, lasten pöytätavoista ja ai-
kuisten tavasta suhtautua lasten ku-
linaristisiin kykyihin. Hämmennyk-
sestä toivuttuaan hän kirjoitti kult-
tuurishokkikokemuksestaan kirjan 
Miksi ranskalaiset lapset syövät ihan 
kaikkea. 

- Aluksi olin järkyttynyt nähdessäni 
ranskalaisten äitien syöttävän vauvoil-
le pastöroimatonta homejuustoa lusi-
kalla, Karen muistelee ensimmäistä 
vuottaan miehensä kotiseudulla Bre-
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tagnelaisessa kalastajakylässä. 
Karen muistuttaa, että lapsen on 

kuitenkin totuteltava makuihin vähi-
tellen ja uuden elintarvikkeen omak-
suminen vaatii noin seitsemän mais-
tatuskertaa, ennenkuin se maistuu 
luontevalta.

Ranskalaislapset syövät päivällisen 
koulun kanttiinissa tai kotona, kello 
neljän välipalan, mikä on pääsään-
töisesti suklaapulla tai suklaakeksejä 
sekä illallisen, joka perinteisesti tar-
jotaan kahdeksan aikaan vanhempi-
en tultua töistä. Tämän takia iltapa-

laperinnettä ei ranskalaisten ruoka-
kulttuurissa ole.

-Aluksi minua mietitytti kuinka sel-
viän päivällisrutiinista pikkukaupun-
gissa missä kaupat sulkevat ovensa 
keskipäivällä ja perheet kerääntyvät 
koteihinsa lounaalle. Lounas siis val-
mistetaan perheelle. Enkä minä ole 
superkokki, vaikka ranskalaislasten 
suhde ruokailuun kiinnostaakin mi-
nua.

Karen kertoo lasten tottuneen eten-
kin välipaloihin Kanadassa asuessaan, 
joten välipalojen puute melkeinpä pe-
lotti äitiä. Kolme lasta sopeutuivat al-

kuhankaluuksien jälkeen yllättävän 
nopeasti niin sanotun oikean ruoan 
makuun, ja syövät nykyään niin lins-
sejä kuin pinaattiakin. 

-Kanadassa perheemme yhteiset 
ateriat olivat yhtä vanhemmuuden kii-
rastulta. Jos lautasella oli jotakin vih-
reää, suut nipistettiin kiinni, ja kiukut-
telu loppui vasta kun jälkiruoka tuo-
tiin pöytiin. Ranskalaiset, jotka eivät 
tarjoile välipaloja, tietävät, että jos lap-
si ei syö päivällistä, sen nälkäisempi 
hän on illallisella ja ruoka maittaa var-
masti, toteaa Karen.

KAIKKIRUOKAISET

Karen Le Billon tyttäriensä Sophien ja Clairen (sylissä), sekä puolisonsa 
Philippen seurana. Kanadassa ranskalaisia perunoita lempivihanneksinaan 
pitäneet tytöt elivät pääasiassa välipalojen mutustelulla. 
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vittäin kaksi kertaa enemmän aikaa 
kuin amerikkalaiset ja lapsetkin tun-
nin enemmän kuin amerikkalaislap-
set, Karen suhteuttaa.

Ranskalaisille on tärkeää, että lap-
set osallistuvat aterian valmistamiseen 
tai ainakin pöydän kattamiseen. Ikä-
vän velvollisuuden sijaan ateriasta syn-
tyy aistinautinto, hetki, jota odotetaan 
ja jota arvostetaan.

Lapselle laitetaan pieni annos, ky-
sytään onko se maistuvaa ja haluaisi-
ko hän lisää ? Ruoka ei ole lohduketta 
eikä ajanvietettä, se on yhteiselle ate-
rialle asettumista. 

Ranskalaisten julkisuuden henki-
löiden lapsuusmuistoissa toistuukin 
yhteinen ateriointi ja juhlavaan ateria-
hetkeen kotonaan tottuneet toistavat 
mielellään tämän rutiinin myöhem-
min omissa perheissään. Itse kulla-
kin on sitten omansalaista lapsuus-
muistoa pöydässä kiltisti istumises-
ta, niin hyvässä kuin pahassa.

Ranskalaisruokailun heikko kohta 
on aamiainen, joka usein aamukiirees-
sä jää väliin. Tämä koskee sekä lapsia 
että aikuisia. Maan kouluissa onkin 
alettu kampanjoida terveellisen aa-
mupalan puolesta, koska oppilaiden 
alhainen verensokeri haittaa koulu-
työtä aamupäivällä.

Kouluruokailu oli kaikkinensa Ka-
renille eräs maahanmuuttajan suurim-
mista kulttuurishokeista. 

Koulussa ei tarjota mitään lasten 
ruokaa vaan kolmen ruokalajin ate-
ria. Alkupalaksi kermainen purjokeit-
to, pääruokana vasikkaa Marengon ta-
paan ja lisukkeena mustajuuria, jäl-
kiruoaksi tiramisu. Kouluruokailua 
valvova henkilökunta syö kanttiinissa 

samaa ruokaa kuin lapsetkin ja opet-
taa heitä maistamaan ja käyttäytymään 
pöydässä, Karen ihailee.

Tämä on tärkeä pointti maassa mis-
sä valtaosa lapsista aloittaa koulun-
sa kaksivuotiaina. Ranskassa valtio 
ja kunnat panostavat erityisesti koulu-
ruoan laatuun. Kuukauden ruokalista 
painetaan ja jaetaan etukäteen joka ko-
tiin. Karenin mielestä on hienoa, että 
lapset pääsevät nauttimaan terveelli-
sestä ja monipuolisesta lounaasta riip-
pumatta perheen tulotasosta. 

Myös Ranskassa perheen elintaso 
näkyy selvästi lasten ruokailutottu-
muksissa. Vähävaraisissa talouksissa 
turvaudutaan useammin edullisiin ei-
nesruokiin, hedelmät ja vihannekset 
jätetään väliin ja välipala korvataan 
marketin halvimmalla keksipaketilla. 
Peruselintarvikkeiden kallistuminen 
näkyy Ranskassakin lasten ylipainon 
yleistymisenä. Pariisin Luxembourgin 
puistossa leikkiviä hoikkia, kauniisti 
puettuja ja kammattuja lapsia ihaileva 
turisti harvoin tulee ajatelleeksi, että 
nämä edustavat sitä varakkainta pro-
senttia. Sama näky ei kohtaa lähiöis-
sä tai maaseutukaupungeissa.

Silti ranskalaiset ovat länsimai-
den liikalihavuustilaston häntäpääs-
sä. Karen uskoo, että siihen vaikut-
taa ranskalaisten rento suhtautumi-
nen ruokaan. Kaloreista ei stressata 
vaan ruoasta nautitaan. Hän siteeraa 
kansainvälistä tutkimusta, jossa vas-
taajille näytettiin suklaakakun kuvaa 
ja kysyttiin, mikä sana kuvasta tulee 
mieleen. Ranskalainen ajatteli juhlaa 
ja mielihyvää, kun taas monissa muis-
sa kulttuureissa vastaajille tuli mieleen 
syyllisyys tai kalorit.

Juuri  aikuisten positiivinen suh-
tautuminen ruokaan välittyy lapsil-
le. Ranskalaisen ruokakulttuurin ydin 
on perheen yhteinen ateria, joka hä-
nen mukaansa auttaa lasta suhtautu-
maan syömiseen asiaan kuuluvalla va-
kavuudella.

Illallinen on Ranskassa perheen 
tärkein yhteinen sosiaalinen hetki, 
jonka aikana kukin voi kertoa päi-
vän tapahtumista. Samalla tulee syö-
tyä hosumatta, mikä on terveelllistä. 
Ranskalaiset käyttävät syömiseen päi-

Kanadalaissyntyinen professori 
Karen  de  Billon kertoo hersyvästi 
kuinka hänen suureksi järkytyksek-
seen ranskalaislapset kykenivät syö-
mään tyytyväisinä ja siististi lautasil-
taan vihannekset, äyriäiset, ja juustot. 
Kirjailija joutuu uuden ruokakulttuurin 
keskellä toteamaan, ettei hänen lasten-
sa nirsous olekaan luonnonlaki, vaan 
hänen kasvatustyylinsä lopputulema. 
Ranskalaisista lasten kyky kaikkiruo-
kaisuuteen on opittavissa siinä missä 
pyörällä ajaminenkin, ja siksi he panos-
tavat enemmän siihen, miten erilaiset 
maut lapsille tarjoillaan.



Mummi
Kolumni

Lokakuu 2014 31

Kulttuuria 
  Odottamaton yllätys. Joku rimput-

ti ovikelloa.
– No niin, mummi, oletko valmis 

kulttuurikierrokseen, lapsenlapseni 
Sanna kysyi ja hymyili ulko-oveni ta-
kana. – Muistatko, mitä tuli luvattua? 

En muistanut, mutta huijasin hy-
vin, että toki muistan, vaikka päässä-
ni kiehui asiankeitos, että mitä ihmet-
tä olin mahtanut tytölle luvata. No, 
tulihan se sieltä, yhteinen päiväret-
ki Kiasmaan!

Retki kulttuurin pariin oli jo am-
moin sovittu, joten mitäpä siitä,  
etten muistanut, sillä nythän se retki 
kuitenkin tapahtuu. Minulle tapah-
tuu nykyisin yhä useammin niin, etten 
muista. Siksi tuntuu turvalliselta käy-
dä paikoissa, jotka ovat ennestään tut-
tuja. Kiasma on. Siksi olin sinne ha-
lunnutkin. 

Kiasmassa on vanhankin ihmisen 
helppo kiertää näyttelyitä, koska ku-
kaan ei tyrkytä apua, ellei pyydä. Heit-
täydyin siis huolettomasti Sannan oh-
jaukseen, ehkä hieman liiankin su-
rutta, sillä nuori näkee nopeammin 
mitä haluaa, kun taas tämän ikäisen 
tulisi tutkia töitä pitkään ja hartaasti 

muodostaakseen mielikuvan taitees-
ta. Hieman vajaa olohan minulle sit-
ten jäi katselmuksen jälkeen, kierros 
oli ollut pelkkä huitaisu läpi museon. 

Olikohan tytöllä kiire? Jokin meno, 
josta ei kehtaa kertoa? Ei ollut, ja näin 
otimme uuden lähdön alusta alkaen. 
Uusi kierros paljasti useita upeita koh-
teita, jotka minulta olivat jääneet huo-
maamatta. Heleimmät naurut irtosi-
vat tilassa, johon oli ripustettu satoja 
värikkäitä muovinauhoja roikkumaan 
katosta aina lattiaan asti. Niistä syn-
tyi laaja, kirjava metsä. Ilo nousi sy-
dämestä, niin hauskalta tuntui luovia 
milloin minnekin kohti Sannan ääntä.

Kommentit näyttelystä saattoi kir-
joittaa ja piirtää ala-aulassa olevalle 
taululle. Iloiset kiitoksemme päätyi-
vät hetkessä toisten kirjoitusten jouk-
koon. Päätteeksi kahvit, sekä hyvää 
pullaa, tietenkin. Se oli ihana päivä.

Sillä nykyisin jaksan aina vain vä-
hemmän ja aina vain harvemmin, vaik-
ka mieli haluaisi yhä olla ja elää iättö-
mänä ja innostuvana kaikkeen mitä 
eteen sattuu.  Haluaisi tavata mielensä 
mukaan lapsenlapsia, eikä voimiensa. 

Ansa Uuskoski
Mummi on syntynyt vuonna 1940. Hänellä on kolme lasta, yhdeksän lastenlasta 
ja kolme lastenlasten lasta.

Kuva  Sara H
uhtinen

” Älä opeta lapsellesi 
tunnesyömistä! Ruoka ei ole 
lohduke, ei ajanviete, ei lelu, 

ei lahjus, ei palkinto, eikä 
kurinpidon korvike ”

Paitsi rasvakammo, ylipäätään en-
nakkoluuloinen suhtautuminen jo-
honkin ruokalajiin on ranskalaisel-
le vieras, samoin ajatus ruoka-aine- 
yliherkkyydestä. Toki ranskalaismar-
ketin hyllystä löytyy joka tammikuu 
laihduttamaan innostuneille äideil-
le margariinia ja kevytjuustoja, mut-
ta moisen moskan tarjoaminen lap-
selle on vieras ajatus. 

Kun syödään juustoa, syödään juus-
toa, ja se on täysrasvaista. Kun teh-
dään kotiruokaa, käytetään voita. Ruo-
an maittavuus on kaikki kaikessa. Sen 
on oltava nautintoa. Ruokamäärä rat-
kaisee, jos on tarvis pitää huolta lin-
joistaan. 

Ruoka-aineallergiat ovat Ranskas-
sa harvinaisia, eikä niihin suhtaudu-
ta samalla vakavuudella kuin muualla. 
Leipomosta ei kannata kysellä laktoo-
sittomia tuotteita tai keliakialeivon-
naista. Yliherkkyyksiin törmää rans-
kalaisessa arkipäivässä harvoin, ja vii-
dentoista lapsen syntymäpäiväkutsuil-
le ei yleensä satu yhtään allergikkoa. 

Allergikon ruoat onkin siksi val-
mistettava itse. Karenin poika sairas-
tui Ranskassa nimittäin keliakiaan. 


