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Kaupunginjohtajan avauspuhe Luomuinstituutin luomuseminaarissa 30.9.2016 
 
 
 
Hyvät naiset ja herrat, 
 
 

Kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen.  
 
Olemme kaikki täällä tärkeällä asialla. Ruoka on aina hyvä keskustelunai-
he ja me suomalaiset kyllä osaamme siitä keskustella. Emme ehkä italia-
laisten ja ranskalaisten veroisesti, mutta meillä on omat vahvuutemme, 
joista voimme olla ylpeitä. Luonnonmukainen ruoantuotanto on yksi yl-
peyden aiheista.  

 
Mikkelissä järjestetään tänä viikonloppuna monipuolinen ja monen toi-
mijan toteuttama Maista Luomu -lähiruokatapahtuma, joka osaltaan 
vahvistaa koko Etelä-Savon mainetta luomuruokamaakuntana. Samalla 
tapahtuma herättää henkiin Mikkelissä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa 
vuosien ajan järjestetyt Mikkelin Luomumessut uudella tavalla. On hie-
noa, että näin syksylläkin kaupungissa tapahtuu ja ihmisiä houkutellaan 
käyttämään paikallisia palveluita ja tutustumaan seutumme vahvuuksiin. 
Ja vahvuus luomu todellakin on. 

 
Perinteinen ajatus luomuruoasta, sen eettisyydestä ja terveellisyydestä 
ulottuu nykyisin myös päivän trendeihin, lähiruokaan ja street food -
kulttuuriin, joka ei enää ole pelkästään suurten kaupunkien juttu. Maa-
seutu ja urbaani kaupunkilaiselämä kytkeytyvät siis toisiinsa, kuten muu-
toinkin Mikkelissä on tapana.  

 
Mikkeli ja Mikkelin seutu haluavat tuoda luomua ja lähiruoka-ajattelua 
esille markkinoinnissaan. Luomutuotannon ja siitä yhteisesti hyötymisen 
kannalta onkin tärkeää, miten paljon ammattikeittiöt käyttävät luomua 
ja miten siitä viestitään kuluttajille. Ihmiset ovat entistä tietoisempia ra-
vintonsa alkuperästä, sesongista, paikallisuudesta ja raaka-aineista. Ku-
luttajat arvostavat ruoan ekologista tuotantotapaa ja erityisesti sitä, ettei 
synteettisiä kasvinsuojeluaineita käytetä. Luomuelintarvikkeissa sallittu-
jen elintarvikelisäaineiden valikoima on rajoitettu.  

 
Mikkelissä on aina tuotettu hyvää ja puhdasta ruokaa, joten miksi me 
osaamista piilottelisimme. Meillä on puhdas suomalainen luonto ja meil-
lä on puhdasta suomalaista ruokaa. Meillä on tarjota ruoka- ja ravintola-
elämyksiä. Paikalliset maut ja elämykset liikuttavat ihmisiä. Nimenomaan 
elämyksiä ihmiset hakevatkin, jotain ekstraa arkeensa.  
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Elämyksiä tarjoamalla voidaan luoda mielikuvia, jotka ovat Mikkelissä 
helposti toteutettavissa: läheisestä järvestä pyydettyjen muikkujen syö-
minen veden äärellä, street food -lounaasta nauttiminen kaupunkikes-
kustan ihmisvilinää katsellen, illallinen kartanomaisemissa, torilta ostetut 
tuoreet vihannekset ja marjat tai vaikkapa ravintolassa nautittu paikalli-
sen panimon luomuolut. Tämä kaikki ja moni muukin luomuun liittyvä 
asia on mahdollista Mikkelissä.  

 
Hyvät kuulijat, 
 
 

Luomu tuntuu arkipäiväistyvän ja se on hyvä asia. Taustalla on osittain 
Suomen hallituksen luomualan kehittämisohjelma, jossa tavoitteena on 
luomumarkkinoiden kolminkertaistuminen Suomessa vuoteen 2020 
mennessä. Luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista kasvatetaan pa-
rantamalla ja vahvistamalla pienten yritysten ja lähiruoan tuottajien osal-
listumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Luomu on yksi tapa kas-
vattaa ruoka-alan kilpailukykyä.  

 
Vähitellen luomutuotteiden kulutus kasvaa, saatavuus paranee, ihmiset 
syövät terveellisemmin ja paikallinen liike-elämä saa lisää virtaa – ruoan-
tuottajat, vähittäiskaupat ja ravintolat pääsevät esille uusin keinoin. Näin 
on jo käynyt Mikkelissä. Tämän viikonlopun kaltainen tapahtumakoko-
naisuus on hyvä esimerkki siitä, kuinka iloisella tavalla tuodaan esiin pai-
kallista ruokakulttuuria.  

 
Samalla tietoisuus luomusta ja sen tuotannosta on lisääntynyt ja Luo-
muinstituutin tutkimustieto auttaa ravitsemusalaa. Tieteellistä puolta 
käsitellään myös tänään tässä seminaarissa. Ruoan ympärille järjestetään 
entistä enemmän tapahtumia ja oheisohjelmaa – ihmisiä rohkaistaan 
nauttimaan ruoasta uudella tavalla yhteisöllisesti, ympäröivästä maise-
masta ja elämästä ammentaen. Hyvinvoiva ja elinvoimainen Mikkeli me-
nestyy, kun ravitsemme itsemme sekä fyysisesti että henkisesti hyvin. 

 
Luomu ja lähiruoka ovat tämän päivän ja tulevaisuuden matkailuvaltteja. 
Yhdistämällä nämä herkulliset teemat luontoomme ja puhtaaseen ympä-
ristöön, voimme todeta, että meillä Mikkelin seudulla on jo valmis kon-
septi. Tai savolaisittain sanottuna meillä on aloittamista vaille valmis 
houkutus turisteille. Ensi kesänä Mikkeli nousee valtakunnalliseen valo-
keilaan asuntomessujen ansiosta. Tällöin myös mainettamme mainion 
luomuruoan ja erinomaisten raaka-aineiden tyyssijana on hyvä hetki 
vahvistaa.  

 
Kaupunginjohtajana sanoisin, ettemme tyydy siihen, että sanomme elä-
män Mikkelissä olevan hyvää. Haluamme myös sanoa, että ruokakin tääl-
lä on erityisen hyvää ja puhdasta. Maalataan siis luomuruoka Mikkelin 
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maineeseen isolla pensselillä ja jatketaan näillä ajatuksin eteenpäin. 
Nautitaan hyvä ruoasta ja tämän luomuviikonlopun ohjelmasta.  

  
Kiitos! 


