
Rastimuona on Nenänvalkaisun kunnia-asia 

 
Nenänvalkaisun kilpailun aikainen rastimuonitus on saanut jo legendaarisen 

maineen niin maan rajojen sisä- kuin ulkopuolella. Jokunen vuosi sitten 
tehdyssä asiakaskyselyssä yli 97 prosenttia sanoi sapuskan olevan suurin syy 

tulla Nenänvalkaisuun. 
Tuleva tapahtuma ei siinä suhteessa aio olla edellisiä huonompi, päinvastoin. 

Uuden päämuonitusmestari Oiva Yrjönvaaran johdolla kilpailut tulevat 

sujumaan totuttuakin maukkaimmissa merkeissä. Yrjönvaara toteaakin 
leikkisään tapaansa, että kunnon muona maistuu paremmalta myös ylös 

tullessaan. 
Tapaamme Yrjönvaaran noin 70 vapaaehtoisen kanssa Nenänvalkaisun 

tapahtumapaikalle pystytetyssä puolijoukkueteltassa ahkerassa työn touhussa, 
vaikka itse kisaan on vielä usea viikko aikaa. 

- Meillä on menossa rusinankuorimistalkoot. Viime vuoden kisassa joku 
kuulemma kaipasi kuorittuja rusinoita ja niitä nyt isolla joukolla teemme. 

Kovaa homma, huokaa Yrjönvaara. 
Yrjönvaaran mukaan kaikessa tarjoilussa on tänä vuonna entistä enemmän ns. 

vaihtoehtoruokaa, jotta vaihtoehtoihmiset ja myös allergiset saisivat vatsansa 
täyteen. 

- Esimerkiksi kuorittuja rusinoita tavallisten vaihtoehtona, sitten on 
porkkanoita niille, jotka eivät voi syödä banaaneja ja päinvastoin, 

kinkkusämpylälle allergisille on lihapiirakka kahdella nakilla, 

suolakurkkuallergikoille on sokerikorppuja ja niin edelleen. 
 

Kilpailijoiden terveydestä huolehditaan muutenkin entistäkin paremmin. Ei 
pelkästään niin, että eri vaihtoehtoja on tarjolla allergikoille, vaan myös niiden 

asia otetaan huomioon, jotka eivät vielä ole allergisia. 
- Monissa tutkimuksissahan on todistettu, että allergian puhkeamisen syy on 

tuntematon. Siksi on täysin mahdollista, että täysin terveenä Nenänvalkaisuun 
tuleva ihminen onkin ensimmäiselle muonarastille saapuessaan allerginen. 

Yrjönvaara uskoo, että äärimmäinen fyysinen rasitus tai henkinen ketutus, 
yhdessä tai erikseen, saattaa olla yhtenä tai kahtena päätekijänä piilevän 

allergian laukaisijana. 
- Ja mitäs sitten, kun tällainen henkilö saapuu välipalarastille ja vetää 

naamariinsa kourallisen suolapähkinöitä, vadillisen perunalastuja ja kaksi 
hattaraa? Kuka korvaa, jos alkaa vatsaa kouristaa? 

Yrjönvaara onkin lainannut läheisen tilan isännältä Valtteri Vähätuvalta 

traktorin peräkärryineen ja rakentanut sen lavalle liikkuvan 
allergiatestauslaboratorion. Se tulee siirtymään kilpailun mukana ruokarastilta 

toiselle ja lopuksi maaliin ja sen palveluja kilpailija voi käyttää ennen kuin 
alkaa ahtaa apetta aukosta kitusiinsa. 

- Laboratoriossa kyetään tosin vasta selvittämään, onko henkilö ravintoaineista 
allerginen tuulihaukan papanoille, ylivuotisille perunoille tai ketsupille, mutta 

koko ajan laboratorion henkilökunnan ammattitaito kasvaa. Pitää muistaa, että 
he tekevät työtään vapaaehtoisesti oman työnsä ohella. 


