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Keski-Espoon Sanomat 10

Teksti: Virpi Lund, lehtori,
Laurea-ammattikorkea-
koulu, Välittävät valitta-
vat verkostot -hanke

Yhteinen ruokailu levittää ym-
päristöönsä rakkauden tunnet-
ta, joka on tervetullutta ja tär-
keää. Ruoan avulla välitetään
toisista ja jaetaan ja annetaan
toisille. Ravintolapäivänä
21.11. järjestettiin jo toinen
Ruokajuhla Espoon Keskukses-
sa. Paikkana oli tällä kertaa
Entressen ostoskeskuksen Ju-
keboksi, joka on viihtyisä tila ai-
van kirjastoa vastapäätä. Kah-
vipöytien kaunis kattaus sekä
herkullinen ja edullinen ruoka
houkuttelivat 150 kävijää ta-
pahtumaan. Ruokailun lomas-
sa saattoi nauttia Uolevis Blue-
sin ja Duo Priiman laadukkais-
ta musiikkiesityksistä ja ottaa
vaikkapa iloisen kasvomaa-
lauksen! Tapahtuman olivat
järjestäneet ja aterioita valmis-
taneet Espoon Keskuksen alu-
een vahvat järjestöt ja yhdistyk-
set Askel, Trapesa, Emy ja Tuo-
marilan Martat. 

Ruokaa oli tälläkin kertaa
vieraista kulttuureista ja mikäs

sen mukavampaa kuin nauttia
aluksi karibialaista pääruokaa
ja siirtyä sitten syyrialaiseen jäl-
kiruokaan. Tarjolla oli bataatti-
muhennosta, Empanada-piirai-
ta, Biryania sekä myös suoma-
laista ruokaa. Mutta miten tuo
herkullinen Biryani sitten val-
mistetaan? Wasan kertoo ruo-
an olevan hyvää ja helppoa ar-
kiruokaa, jossa on paistettua
basmati-riisiä, herneitä, pie-
neksi pilkottuja kanan rintapa-
loja, jauhelihaa, perunaa, man-
teleita ja ohutta nauhamaka-
ronia. Hän on maustanut ruo-
an tekemällään seoksella, jossa
on kardemummaa, mustapip-
puria, inkivääriä, kababaa ja
kanelia. Kaiken tämän hän on
paistanut pannulla. Esimerkik-
si mantelit hän on kuorinut ja
paistanut niitä pannulla hetki-
sen hiukan ruskeiksi öljyn kera,
minkä jälkeen hän on lisännyt
vettä ja haudutellut mantelit
siinä pehmeiksi ruokaan sopi-
viksi. Juttelimme kulttuurien
eroista juuri mausteiden käy-
tössä; kaneli esimerkiksi selväs-
ti mielletään meillä Suomessa
makeaksi ja jouluun liittyväksi,
kun taas muualla sitä käyte-

tään aivan arkiruoassa. Äitinsä
tekemää ruokaa tuli maistele-
maan myös Kuopiossa farmasi-
aa opiskeleva tytär Ream ja
vuoden ja seitsemän kuukau-
den ikäinen lapsenlapsi Laraa.
Pian keskustelumme jälkeen
suvun miehetkin tulivat viettä-
mään tätä ravintolapäivän
Ruokajuhlaa yhdessä perheen
kanssa.

Asukkaiden osallisuus ja toi-
mijoiden välinen yhteistyö on
usein edellytyksenä yhteisölli-
syyttä luovien tapahtumien jär-
jestämisessä. Osallisuus ilme-
nee kuulumisena johonkin yh-
teisöön ja toimimisena osana

sitä. Sitä voidaan edistää tuke-
malla yhteenkuuluvuuden tun-
netta, myönteisiä sosiaalisia
suhteita ja paikallisyhteisöjen
rakentumista. Osallisuus on
yleensä pienimuotoista teke-
mistä lähiyhteisössä ja se on
edellytys asukastoimijuuden
kehittymiselle. 

Ravintolapäivän kaltaisissa
tapahtumissa osallistujat jaka-
vat toisilleen paikallista tietoa
ja rakentavat uusia ja vahvista-
vat vanhoja yhteistyökumppa-
nuuksia. Kuitenkin jonkin ta-
hon on otettava vastuu tällai-
sista tapahtumista, että asuk-
kaiden osallisuus ja kansalais-

aktivismi pääsisivät kehitty-
mään. Espoon järjestöt ovat
esimerkillisesti ottaneet vas-
tuuta alueen kehittämisestä.
Tapahtuman järjestäminen on
vaatinut pitkän suunnittelun ja
yhteisten arvojen pohdinnan.
Myös matalan kynnyksen toi-
minta edellyttää toimijoiden
verkostoitumista, työnjakoa ja
monenlaisten asioiden teke-
mistä. Järjestöt ovat ketteriä
tällaisten tapahtumien aikaan-
saamisessa, jotka edistävät so-
siaalista oikeudenmukaisuutta
ja asukkaiden hyvinvointia.

Ruokajuhla – tapahtuman
järjestäminen sai alkunsa ke-
väällä 2015 järjestetyissä Lau-
rea AMK:n Välittävät valittavat
verkostot - hankkeen toteutta-
mista Yhteisöpajoista, joissa so-
vellettiin suomalaista Muutos-
laboratorio® -menetelmää ja
koottiin yhteen alueen toimijat
keksimään uusia tapoja toimia
alueen kehittämiseksi. Ruoka-
juhlaa olivat tukemassa järjes-
täjien lisäksi Keski-Espoo -seu-
ra, Espoon kaupunki ja SPR
Keski-Espoon osasto. Kiitos kai-
kille!                                          ■
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