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TEKSTI: MARKKU PÖLÖNEN

A rvoisat kuusikymmentä 
vuotta täyttävän juustoseuran 
jäsenet, hyvät naiset, herrat ja 
muut. Rakkaat juuston ystävät! 

Ellen paremmin tietäisi, näkisin tässä 
edessäni joukon tuiki tavallista suoma-
laista herrasväkeä, mutta kun tiedän, 
voin vain ihmetellä sitä tyyneyttä mitä 
tämän erityisryhmän aura hehkuu.

 Asiaan perehtymätön tuskin 
ymmärtää kavahtaa tämän ikivanhaa 
kulttia harjoittavan seuran perimmäistä 
olemusta. Nyt kun juhlatilan ovet on 
suljettu eikä sisälle ole median edus-
tajilla asiaa, vai… onko täällä median 
edustajia, käsi pystyyn! ---- Niin, vain 
harvoin jos koskaan käsiä nousee, 
suhde julkisuuteen on arkaluontoinen. 
Ehkäpä seuraava lyhyt selvitykseni 
avartaa etenkin hiljattain valittujen 
seuran jäsenten näkemystä siitä mihin 
on todellisuudessa tullut sitouduttua. 
Olisiko sittenkin pitänyt vielä miettiä? 

KULTTI josta nyt kerron on syntynyt tu-
hansia vuosia ennen kaikkia tunnettuja 
uskontoja. Sen palvonnan ja intohimon 
kohde valmistetaan aineesta jota ihmi-
nen nauttii ensimmäiseksi ateriakseen 
tässä tämänpuoleisessa maailmassa. 
Tuo aine, maito, on siis eräänlainen vä-
littäjäaine kahden ulottuvuuden välillä. 

Itse haluaisin lähestyä puheeni 
aihetta jotenkin runollisesti aloittamalla 
vaikkapa aforismillani: Enkelten juusto 
on tehty linnunmaidosta. Mutta ei, on 
karaistava mielensä ja pitäydyttävä 
proosallisissa tosiasioissa.

Kuvitellaan ihmiskunnan aamuhä-
märä. Aamiaispöytä. Paahtoleipäänsä 
mutustava karvainen alkuihminen 
kulauttaa tuopillisen mammutinmaitoa 
ja murahtaa: ”Ethän kulta pieni, vähem-
män karvainen, pahastu, mutta tämä 

maito ei maistu yhtään millekään!”. 
Siinä se on, siinä ovat kulinarismin 

syntysanat!   
Miellyttävien makuelämysten met-

sästys johti aikanaan lihan kypsentä-
miseen mehukkaaksi, yrttien käyttöön 
maustamisessa ja niin edelleen. 

Maidon jalostamiseen rämäpäisesti 
suhtautuneet esi-isämme menivät vielä 
pitemmälle. He loivat arveluttavan kol-
miyhteyden jonka muodostivat puhdas 
maito ja kaksi ihmiskunnan tappavinta 
vihollista: bakteerit ja home. Eikä siinä 
kaikki. Ehkäpä ensimmäisten juuston-
ystävien  tapa etsiä juoksute eläinten 
sisäelimiä kaivelemalla ja viimeistään 
kypsän juuston asuinluolastoon levit-
tämä lepakoita tappava tuoksu, eristi 
heidät yhteisön ulkopuolisiksi ryhmiksi 
joita kutsuttiin termeillä ”Ne haisevat 
syntiset”, tai ne ”Oudot juustoseuralai-
set”. 

Liian pitkälle teologisiin pohdintoihin 
eksymättä, voisi olettaa, että ”synti” 
sanalla on aikoinaan suoraan viitattu 
juuri homejuustoihin; vieläkin kuulee 
sanottavan esimerkiksi että Limburger 
on ”syntisen hyvää”. Onhan selvää, että 
ihmisellä joka pystyy sairastumatta 
syömään homeista, arveluttavalle hai-
sevaa ruokaa sairastumatta, täytyy olla 
jonkinlainen diili paholaisen kanssa, ja 
kyllähän juuston ystävien kertomukset 
intohimosta, houkutuksesta ja lankea-
misesta kuulostavat kieltämättä melko 
biblikaalisilta. 

TÄSSÄKIN selvityksessä on muu-
tamaan kertaan jo viitattu eräiden 
juustojen äärimmäisiin aromaattisiin 
ominaisuuksiin, mikä on ymmärrettävää 
koska miedolta tuoksuvista juustoista 
ei saa isoja otsikoita. Juuston vihaajat, 
heitäkin on, ilakoivat omissa puisevissa 

kokouksissaan keksimällä herkullisille 
juustoille herjaavia nimiä: 

Tuppilan hätävara
Juustolan sähkökatko
Rekun piilo-edam
Putkimiehen erikoinen
Maratoonarin pyykkikori
Kamelin suudelma

MUTTA mitäs heistä ja heidän puheis-
taan. He ovat väärässä.

Juustoille, samoin kuin vaikkapa pu-
naviineille ikääntyminen on vain eduksi. 
Esimerkiksi Cheddar voi kuulemma 
säilyä syömäkelpoisena jopa neljä-
kymmentä vuotta. Jos tästä päivästä 
lehahdamme 40 vuotta taaksepäin ja 
laskeudumme vuoteen 1982, millaisia 
uutisia luemme lehdistä?

4. tammikuuta Euroopan yhteisön 
maat varoittivat Varsovan liittoa miehit-
tämästä Puolaa, mutta pidättäytyivät 
Neuvostoliiton vastaisista talouspakot-
teista.

12. kesäkuuta 750 000 ihmistä 
osoitti mieltään ydinaseita vastaan New 
Yorkin Keskuspuistossa.

29. marraskuuta YK:n yleiskokous 
teki päätöksen, jonka mukaan Neuvos-
toliiton on vetäydyttävä Afganistanista. 

Maailmanlaajuisesti vuoden suurin 
uutinen oli kuitenkin tanssimusiikkior-
kesteri Abban hajoaminen!

Juusto kypsyy, ihminen ei.

HYVÄT YSTÄVÄT, vaikka juusto joskus 
itkeekin, niin ilo pintaan tänä iltana ja 
malja elämälle, ystäville, viinille, laululle 
ja erityisesti 60 vuotta täyttävälle Juus-
toseuralle!

Juustoseura 60 vuotta -puhe



Juhlaillallinen 23.9.2022 
Ravintola Kippo, Vuokatti

KAJAANIN JUUSTOSEURAN 
50-vuotisjuhlaa vietettiin juhlaillallisen 
merkeissä ravintola Kippo Kainuussa. 
Vuonna 1972 perustetun juustoseu-
ran 16 jäsenestä vielä 2 on aktiivisesti 
mukana toiminnassa. Vaikka seuran 
jäsenmäärä on tällä hetkellä vain 10, 
niin olipa mukava huomata, että mm. 
paikallinen lehti melko näyttävällä 
jutulla huomioi seuran 50 -vuotis-
juhlinnan. Tunnelmallinen ravintola 
Kippo sijaitsee Vuokattivaaran juurella 
Sotkamossa ja sillä on ollut juus-
toseuran suosituskilpi jo vuodesta 
2010. Ravintola tarjoaa monipuolista 
lähiruokaa ja juustot eri muodoissaan 
ovat oleellinen osa tarjonnasta, nekin 
mahdollisimman paljon lähialueilta. 

Niinpä oli luonnollista, että juhlaillalli-
nen huipentui keittiömestarin itsensä 
valmistamaan lämpimään juustolei-
pään, joka nautittiin tervakermakas-
tikkeen ja lakkojen kera.

Juhlaan osallistui myös pääseuran 
puheenjohtaja Juha Kling ja pääseu-
ran hallituksen jäsen Jarmo Immonen 
Kuopiosta puolisonsa Riitan  kanssa. 
Kiitokset kaikille mukanaolleille 
mukavasta ja ikimuistoisesta juhla-
tilaisuudesta.

TEKSTI: TAAVI TAINIJOKI

Puheenjohtajan tervehdys  
Juustoseura ry:n 60-vuotisjuhlassa

A rvoisat juuston ystävät, hyvät 
naiset ja herrat! Minulla on ilo toi-
vottaa teidät tervetulleeksi Juusto-
seura ry:n 60-vuotisjuhlaan.

Kun Oulussa, Typpi Oy:n saunalla kesällä 
1960 syntynyt idea konkretisoitui Juusto-
seuran perustamiseen 24.5.1961 Helsingin 
Suomalaisella klubilla, oli maailma varsin eri-
näköinen, kuin tänään. Myös juustojen osalta. 

Perustetun seuran tarkoituksena on alusta 
alkaen ollut mm. edistää jäsentensä juustojen 
ja juustonvalmistuksen tuntemusta, sekä ri-
kastuttaa juustokulttuuria Suomessa. Ja tätä 
työtä teemme edelleen!

Tarjolla oleva juustovalikoima on seuran 
toiminnan aikana laajentunut valtavasti. 
Osaksi vapautuneen tuonnin, mutta myös 
laajentuneen kotimaisen valikoiman ansiosta. 
1960-luvun alun vaatimaton 2,5 kilon juus-
ton vuosikulutus on henkeä kohden kym-
menkertaistunut. Aiempien aikojen leivän 
päällinen on tänään osa ruoanlaittoa sekä 
herkuttelua. 

Kaikki tämä ei ehkä ole Juustoseuran 
ansiota, mutta olemme osaltamme varmasti 
myötävaikuttaneet kehitykseen.

Jäsenistöämme yhdistävä tekijä on 
into himo juustoon ja sen nauttimiseen eri 
muodoissa. Tällaista intohimoa löytyy ympäri 
Suomea. Siitä todisteena on alueseurojen 
aktiivinen toiminta ”juustoisien” tilaisuuksien, 
tapahtumien ja matkojen järjestäjinä. 

Poikkeamme tänään monista muista 
yh dis tyksistä siinä, että jäsenmäärämme 
on kääntynyt useamman vuoden jälkeen 
ilahduttavasti nousuun. Tämä mahdollistaa 
toiminnan jatkuvuuden ja voimme hyvillä 
mielin suunnata myös seuraavalle vuosikym-
menelle.

Lainaan muutama viikkoa sitten eräältä 
juustonvalmistajalta saamani viestiä, joka 
hienosti liittyy juhlimaamme tuotteeseen.

Maito on ihmeellinen asia, sillä se taipuu 
niin moneen. Se muokkaantuu  taivaallisiin 
sfääreihin ja minulla on siihen tekijät – 
 Lehmät ja Vuohet. Minä voin auttaa sen 
maun esilletuloa, tai pilata sen.*

Aikamoinen haaste jokaiselle päivälle!

Vielä kerran tervetuloa, oikein mukavaa  
iltaa kaikille. Kohottakaamme maljan  
60+ vuotiaalle Juustoseuralle!

Juha Kling

Juustoseura Ruokamessuilla

JUUSTOSEURA RY osallistui Kauhajoen Ruoka-
messuille 2.–4.9.2022. Koleasta ja sateisesta 
säästä huolimatta messuilla kävi 16 500 ruoan 
ystävää. Vaasan alueseuran puheenjohtaja 
Martin Virta ja ry:n rahastonhoitaja Matti Laine 

edustivat Juustoseuraa. Vierailijoina osastolla 
kävivät mm maatalousministeri Antti Kurvinen, 

kansanedustaja Lasse Hautala, EU-parlamentaarik-
ko Sirpa Pietikäinen ja maakuntajohtaja Asko Peltola. 

Lisäksi ruokavaikuttajat Nanna Rintala, Raymond Wesander ja Tom Blom 
osoittivat kiinnostuksensa Juustoseuraa kohtaan. Saimme messujen aikana 
mukavasti uusia jäsenhakemuksia.E delliseltä vuodelta Covid- 

19-pandemian vuoksi siir-
tynyttä Juustoseura ry:n 
60-vuotisjuhlaa päästiin 

viettämään 22.10.2022 Helsingin 
Pörssiklubilla. 

Juhlan tervehdyssanat Pörs-
siklubin aulassa esitti seuran pu-
heenjohtaja Juha Kling. Aulaan oli 
katettu samppanjan kanssa nau-
tittaviksi kolmea eri juustoa; Kap-
pelin Juustolan Lempeä Loreley 
valkohomejuusto, Herkkujuustolan 
pitkään kypsytetty Juhla Vilho 
kittijuusto, sekä hollantilainen pit-
kään kypsytetty kermainen Zammi 
Oy:n maahantuoma Gustavo. 
Maut kohtasivat hienosti kylmänä 
poreilevan juoman kanssa.

Erinomainen ja juustoja eri 
muodossa sisältänyt juhlaillallinen 
oli katettu tyylikkääseen Ruoka-
saliin. Illallisen lomassa nautimme 
illan ohjelmasta, jonka musiikki-
osuudesta vastasivat sopraano 
Jenni Lättilä ja pianotaiteilija 
Kemal Achourbecov. 

JUHLAPUHEESSAAN professori 
Johanna Mäkelä käsitteli moni-
puolisesti ruokakulttuuria, sen 
kehitystä ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä. Juustoja unohtamatta.

Ohjaaja, käsikirjoittaja Mark-
ku Pölösen Juustoseuralle ja 
juustolle kirjoittaman ”Juustoisen 
puheen” juhlayleisölle luki Jarmo 
Immonen. Historian syövereihin ja 
nykypäivään kohdistuva teksti sai 
suupielet hymyyn!

Seuramme kunniajäsen Bengt 
Wallén muisteli kesällä edesmen-
nyttä kunniajäsentämme Hannu 
Buria ja heidän yhteistä aikaansa 
Juustoseurassa ja työelämässä.

SEURAMME yhteistyökumppanei-
ta juhlassa edustivat Juustopöytä 
ry:n puheenjohtaja Maininki Met-
tälä, Suomen Juustonvalmistajain 
yhdistyksen johtokunnan jäsen 
Markku Liias, sekä Suomen Pien-
juustola-yhdistyksen hallituksen 
jäsenet Janne Kolattu ja Peter 
Dörig. K
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Juustoseuran 60-vuotisjuhla

JOHANNES EINZENBERGER kertoi 
Verein Käsesommelier Österreich 
toiminnasta ja perehdytti meidät 
varsin perusteellisesti juustoihin ja 
itävaltalaisiin viineihin.

Lue koko artikkeli matkasta  
www.juustoseura.fi

* Lainaus Riitta Saloniemi

Nils Gunnar Forssin muistoksi

Juustoseura  
Itävallassa  
syyskuun alussa

F innvacum Oy Ab:n omistaja ja 
pitkäaikainen toimitusjohtaja, 
vielä eläkkeellä hallituksen pu-
heenjohtajana toiminut Gunnar 

Forss on 5.7.2022 80-vuotiaana poistu-
nut seurastamme.

Gunnar Forss liittyi Östnylands Ost-
sällskapetin / Itä-Uudenmaan Juusto-
seuran jäseneksi 1990-luvun lopussa. 
Hän suhtautui toimintaamme aktiivi-
sena ja vieraanvaraisena ihmisenä. 
Hän piti aina ovensa auki ja keskusteli 
myyntiasioista ja kanssakäymisistä. 
Hän menestyi loistavasti pakkausalal-
la ja sai 2010 hienon diplomin ”THE 
 STRONGEST IN FINLAND”. Tämä tar-
koitti, että Finnvacumin liikevaihto  

16 milj. euroa oli paras 45 vuoden aika-
na sekä yrityksen suuruuden että sen 
voittotuloksen osalta.   

GUNNAR FORSS oli kotoisin Jepualta 
Pohjanmaalta ja valmistui meijeristiksi 
Svenska Mejeriskolanista 1963. Jo kou-
luaikoina hänellä oli markkinointi veres-
sään. Kun Saksan Dixie Unionin johtaja 
Herman kysyi Meijerikoulun rehtorilta, 
olisiko uusista meijeristeistä joku, josta 
voisi tulla pakkausalan myyjä. Rehtori 
vastasi: ”Gunnar on vahva markkinoin-
tiin, joskin hän ei ole sellainen meije-
riopissa.” Itse voin todeta, että Gunnar 
pakkaus alan eksperttinä oppi tunte-
maan juustojen ominaisuuksista paljon 

enemmän kuin meijerikoulun kursseilla.  
Gunnar sai työpaikan ja perusti jo 

1965 Suomen Union-Verpackungs 
Ab:n ja 1983 Finnvacum Oy Ab:n, josta 
tänään on tullut johtava yritys juuston ja 
lihatuotteiden pakkaamisessa maas-
samme. Yrityksellä on myös tytäryhtiö 
Ruotsissa. 

Opin tuntemaan Gunnarin  monilla 
Keski-Euroopan matkoilla, jolloin 
kävimme pakkauskonefirmoissa, joista 
ostimme koneita juustojen leikkaukseen 
ja pakkaukseen. 
 
Gunnarin muistoa kunnioittaen
Bengt Wallén, Caj Grundström ja monet 
Juustoseuran jäsenet ja ystävät

Seuraa  
Juustoseuran  
tapahtumia  

verkkosivuilta  
www.juusto- 

seura.fi



Juustoseura ry:n kannattaja jäsenet ja yhteistyö kumppanit

ESPOO
–  Food Market Herkku Tapiola 
–  K-Citymarket Sello
–  K-Supermarket Lippulaiva
–  K-Supermarket Mankkaa 
–  K-Supermarket Tapiola

HAAPAVESI
–  S-Market Haapavesi

HELSINKI
–  Food Market Herkku, keskusta
–  Food Market Herkku, 

Itäkeskus
–  Juustoliike Lentävä Lehmä
–  K-Citymarket Ruoholahti
–  K-Supermarket Arabia
–  K-Supermarket Hertta
–  K-Supermarket Konala
–  K-Supermarket Munkki
–  K-Supermarket Mustapekka
–  K-Supermarket Saari 
–  K-Supermarket Vuosaari
–  Prisma Kannelmäki
–  Ravintola Kuu
–  Rolling Cheese
–  S-Market Vallila

HÄMEENLINNA
–  K-Citymarket Hämeenlinna 
–  Ravintola Vanajanlinna
–  Street Vintti Wine & Dine

IISALMI
–  K-Citymarket Iisalmi 

IMATRA
–  Prisma Imatra

JALASJÄRVI
–  Juustoportti Jalasjärvi

JOENSUU
–  K-Citymarket Joensuu Pilkko

JYVÄSKYLÄ
–  K-Citymarket Jyväskylä
–  K-Citymarket Seppälä 
–  Ravintola Pöllöwaari
–  Sokos Mestarin Herkku

JÄRVENPÄÄ 
–  K-Citymarket Järvenpää

KAARINA
–  K-Supermarket Katariina 

KAJAANI
–  K-Citymarket Kajaani

KALAJOKI
–  K-Supermarket Kalajoki

KAUHAJOKI
–  K-Citymarket Kauhajoki

KEMINMAA
–  K-Citymarket Keminmaa

KITTILÄ
–  Ristorante Renna, Sirkka 

KOTKA
–  Prisma Sutela

KOUVOLA
–  Prisma Kouvola

KUOPIO
–  K-Citymarket Päiväranta
–  K-Supermarket Veljmies

KUUSAMO
–  K-Citymarket Kuusamo

LAHTI
–  Juustomyymälä Juustokellari
–  K-Citymarket Laune
–  K-Supermarket Hyppyri
–  S-Market Sokos Lahti

LAITILA
–  K-Supermarket Laitila

LAPPEENRANTA
–  K-Citymarket Lappeenranta
–  Prisma Lappeenranta

LIETO
–  K-Supermarket Lieto

LOIMAA
–  K-Citymarket Loimaa

LOVIISA
–  Cheese Witches

NAANTALI
–  K-Supermarket Ukko-Pekka
–  Ravintola Trappi

NOKIA
–  K-Citymarket Nokia

OULU
–  K-Citymarket Kaakkuri
–  K-Citymarket Oulu Raksila
–  K-Citymarket Rusko 
–  K-Supermarket Pekuri 
–  K-Supermarket Toppila
–  Prisma Limingantulli
–  Ravintola Uleåborg 1881
–  Sokos Herkku Oulu

PARAINEN
–  Jordkällaren

PORI
–  K-Citymarket Pori Mikkola
–  K-Citymarket Pori Puuvilla
–  K-Supermarket City
–  K-Supermarket Ruokapori
–  Prisma Länsi-Pori
–  Prisma Pori
–  Ravintola Bucco
–  Ravintola Raatihuoneen 

Kellari
–  S-Market Herkku
–  S-Market Tikkula

PORVOO
–  K-Citymarket Porvoo
–  Ravintola Salt
–  S-Market Näsi

RAISIO
–  K-Supermarket Raisio Center
–  Myllyn Prisma

RAUMA
–  K-Citymarket Rauma 

RIIHIMÄKI
–  K-Citymarket Riihimäki

ROVANIEMI
–  K-Supermarket Ounasvaara
–  K-Supermarket 

Rinteenkulma

SALO
–  S-Market Plaza  

SASTAMALA
–  Juustotupa

SEINÄJOKI
–  K-Citymarket Seinäjoki
–  Prisma Hyllykallio

SIPOO 
–  Ravintola Tila
–  S-Market Nikkilä

TAMPERE 
–  Juustosoppi Kauppahalli
–  K-Citymarket Lielahti
–  K-Citymarket Linnainmaa
–  K-Citymarket Pirkkala
–  K-Citymarket Turtola
–  K-Supermarket Hämeenkatu
–  K-Supermarket Nekala Suurjako
–  K-Supermarket Ratina
–  Ravintola Astor  

TURKU 
–  K-Citymarket Kupittaa
–  K-Citymarket Länsikeskus
–  K-Citymarket Ravattula 
–  K-Citymarket Skanssi
–  K-Supermarket Hirvensalo  
–  K-Supermarket 

Nummenpakka
–  K-Supermarket Reimari
–  Laivaravintola Svarte Rudolf
–  Prisma Itäharju
–  Prisma Länsikeskus
–  S-Market Hansa Herkku
–  Wiklund Herkku 

VAASA
–  Ravintola Strampen 
–  Vaasan Mini-Mani

VANTAA
–  K-Citymarket Jumbo
–  K-Citymarket Tammisto
–  Prisma Jumbo

VUOKATTI
–  Ravintola Kippo

YLIVIESKA 
–  Prisma Ylivieska

YLÖJÄRVI 
–  K-Citymarket Ylöjärvi

ÄKÄSLOMPOLO 
–  K-Market Jounin Kauppa  

"JUUSTOSEURA SUOSITTELEE – REKOMMENDERAR”  
– kilven haltijat                


