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1. Johdanto 

1.1 Säilykekeittokirjallisuus modernisoituvassa Suomessa 

Tämä kirja on syntynyt pienen taikasanan voimalla. Aluksi emme uskaltaneet lausua           
ääneen tuota sanaa. Pelkäsimme sitä vääräksi.  

Tekin perheenemännät, äidit ja hyvät vaimot, olette kuulleet tuon sanan lukemattomia           
kertoja. Olette lausuneet sen ehkä tiemättä, että se on taikasana. Entäpä poikamiehet ja             
poikamiestytöt! Teille tämä taikasana on lahja. No, lahja voi olla liioittelua, mutta            
sanokaamme niin kuitenkin. 

Taikasanamme on säilyke.  1

 

Diplomi-insinööri Juha Heikinheimon ja keittokirjailija Marjaleena Nordlundin alkusanat        

keittokirjaansa kertovat muuttuvasta 1960-luvun Suomesta. Ihmiset muuttivat maalta        

kaupunkeihin ja samalla omavaraisesta maataloudesta palkkatyöhön ja kulutusyhteiskuntaan.        

Sodan jälkeinen puute vaihtui hyvinvointiin ja nousevaan elintasoon. Tekniset apuvälineet ja           

viisipäiväinen työviikko lisäsivät vapaa-aikaa, josta aikaisempaa suuremmalla osalla oli myös          

varaa nauttia. Naisten ostovoima kasvoi lisääntyvän palkkatyön ansiosta ja aikuistuvat suuret           

ikäluokat kasvattivat nuorisokulttuurin merkitystä. Tuotteiden määrän kasvu ja vaurastuminen         

aloittivat Suomen muutoksen moderniksi kulutusyhteiskunnaksi.   2

Myös tavat hankkia ja kuluttaa ruokaa muuttuivat. Kotitalouskoneet, kuten jääkaapit ja           

pakastimet, mahdollistivat ruoan aikaisempaa pidemmän säilyttämisen ja kansainvälinen kauppa         

toi ihmisten saataville uusia raaka-aineita. Palkkatyö vähensi ruoanlaittoon käytettävissä olevaa          

aikaa, mutta korkeampi elintaso mahdollisti omavaraisuudesta luopumisen. Naisten siirtyminen         

töihin kodin ulkopuolelle ja muuttuvat sukupuoliroolit jakoivat uudelleen vastuuta         

ruokahuollosta. 

Heikinheimo ja Nordlund esittelevät keittokirjassaan säilykkeisiin ja teollisiin elintarvikkeisiin         

1 Heikinheimo, Nordlund 1971, 7. 
2 Kortti 2003, 52-53; Sillanpää 1999, 133-134. 
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keskittyvää ruoan kulutuksen tapaa. Kirjoittajien mukaan teolliset raaka-aineet paitsi säästävät          

aikaa ja vaivaa ne myös vapauttavat kotikokin käyttämään luovuuttaan. Heikinheimo ja Nordlund            

eivät olleet ainoita säilykkeiden viestiä levittäneet. 1960- ja 1970-luvuilla Suomessa julkaistiin           

useita teollisten elintarvikkeiden käyttöön perustuvia keittokirjoja. Keittokirjat ottivat        

sanomaansa vaikutteita Yhdysvalloista ja Euroopasta, mutta tukivat viestiään suomalaisen         

ruokakulttuurin perinteillä. Keittokirjoillaan kirjoittajat olivat luomassa ja levittämässä uutta         

modernille kulutuskulttuurille ominaista tapaa kuluttaa ruokaa. 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja lähdeaineisto 

Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisen yhteiskunnan modernisaatiota sekä kuluttamisen tapoja        

säilykkeisiin ja muihin teollisiin elintarvikkeisiin keskittyvien keittokirjojen kautta. Tutkimukseni         

tavoite on selvittää, millaista kuluttamisen mallia säilykkeisiin ja muihin teollisiin          

elintarvikkeisiin keskittyvä keittokirjallisuus pyrki vakiinnuttamaan 1960- ja 1970-lukujen        

taitteen Suomessa. 

Luvussa 3 tutkin, kuinka keittokirjat pyrkivät vakiinnuttamaan teolliset elintarvikkeet osaksi          

ihmisten, tuotteiden ja palveluiden verkkoa. Millaisia teollisen ruoan kesyttämisen tapoja          

säilykekeittokirjojen kirjoittajat ovat käyttäneet ja mitä ne kertovat ajan kulutusyhteiskunnasta?          

Tarkastelen kysymyksiä keittokirjoissa esitettyjen aterioiden tarjoilutilanteiden sekä ruoan        

valmistamisen sukupuolittumisen kautta.  

Luvussa 4 kysyn kuinka keittokirjojen kuluttamisen mallit hyödynsivät ja haastoivat aikaisempia           

suomalaisia kulutuseetoksia eli yleisesti hyväksyttyjä kuluttamisen tapoja. Miten keittokirjojen         

kirjoittajat hyödynsivät sekä kuluttamisesta kieltäytymistä että kuluttamisen nautintoa        

korostaneita kulutuseetoksia vakuuttaessaan lukijansa teollisten elintarvikkeiden hyödyistä? 

Lähdeaineistoni koostuu Suomessa 1950-, 1960- ja 1970-luvulla julkaistuista keittokirjoista. Olen          

valikoinut lähteeksi teoksia, jotka keskittyvät säilykkeiden ja muiden teollisten elintarvikkeiden          

hyödyntämiseen ruoanvalmistuksessa. Tällaisia kirjoja ovat Kirsti Rannikon ja Kyllikki Villan          

Hamsterin keittokirja: Vaihtelevia ruokia säilykkeistä (1969), Juha Heikinheimon ja Marjaleena          
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Nordlundin Kiireisen keittokirja (1970), Leila Jantusen Kesämökin keittotaito (1971), Eila          

Jokelan toimittama Kotilieden keittiökirja: 365 ateriaehdotelmaa. Ruokaohjeita       

einesvalmisteiden, pakasteiden ja säilykkeiden pohjalta. Nyrkkitiedot nykyaikaisen keittiön        

varusteista, ravinto-opista, tavaraopista, kuluttajavalistuksesta (1971) sekä Pakasteyhdistyksen       

toimittama Pakastaminen kotona (1971).  

Lähdeaineistooni kuuluu myös keittokirjoja, joissa korostetaan teolliseen ruokaan keskittyvien         

kirjojen tavoin ruoan valmistamisen nopeutta, helppoutta ja hauskuutta. Tähän kategoriaan luen           

Tellervo Hakkaraisen ja Anna-Liisa Lepistön Nuoripari keittiöpuuhissa (1952) ja ruotsista          

käännetyn Kerstin Anderssonin Hyvää ruokaa puolessa tunnissa (1966). Käytän kaikista näistä           

keittokirjoista yleisnimitystä säilykekeittokirjat. 

Käyttämieni keittokirjojen kirjoittajat ovat monipuolinen joukko. Kirsti Rannikolla ja Tellervo          

Hakkaraisella oli kotitalousopettajan koulutus, Juha Heikinheimolla diplomi-insinöörin ja        

Kyllikki Villa toimi kääntäjänä ja kirjailijana. Kirjoittajien ammattien kirjo kertoo itsessäänkin           

kuluttamisen tapojen muutoksesta. Ruoan kuluttamisen asiantuntijaksi sopivat niin kääntäjät kuin          

insinööritkin. 

Vaikka päälähteissäni Hamsterin keittokirjassa ja Kiireisen keittokirjassa korostetaan        

nimenomaan tölkkisäilykkeitä, kaikissa säilykekeittokirjoissa hyödynnetään myös pakasteita,       

eineksiä, puolivalmisteita ja monia muita teollisia elintarvikkeita. Tämän takia keskityn          

pääasiassa tölkkisäilykkeisiin, mutta en lähteideni tavoin rajaa tutkimuksen ulkopuolelle muun          

muassa kuivattuja kasviksia, leikkeleitä, pussikeittoja ja juustoja. Teollisella elintarvikkeella         

tarkoitan mitä tahansa  kuluttajan valmiina ostamaa elintarviketeollisuuden tuotetta. 

Lähdeaineistona keittokirjat ovat haastavia. Keittokirjojen käytännöllinen kieli ja käyttötapa         

hämäävät lukijaa. Deksriptiiviset tekstit vaikuttavat yksinkertaisilta, mutta sisältävät laajaa         

kulttuurista symbolismia. Pelkkien ruoanvalmistustapojen lisäksi keittokirjat kertovat myös        

ympäröivän kulttuurin raaka-aineista, makutottumuksista sekä ideologioista ja ihanteista.        3

Keittokirjat paitsi kuvaavat näitä ihanteita, myös luovat ja levittävät niitä.   4

3 Knuuttila 2010, 16; Claflin 2013, 114.  
4 Knuuttila 2010, 17. 
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Keittokirjojen syvempien merkitysten löytäminen vaatii kriittistä lähilukua. Ruokahistorioitsija        

Kyri W. Claflin suosittelee keittokirjojen lähteenä käyttämiseen Barbara Ketcham Wheatonin          

kehittämää rakenteellista lähestymistapaa, joka keskittyy raaka-aineisiin, työvälineisiin, aterioihin        

sekä siihen puhuuko keittokirja kokin, kirjoittajan, julkaisijan, ruokailijan vai jonkun muun           

äänellä. Tarkastelemalla keittokirjojen sisältöä aihe kerrallaan voidaan löytää kirjoittajien         5

aukikirjoittamattomat viestit ja arvot. 

Keittokirja itsessään ei kuitenkaan voi paljastaa todellista suhdettaan oman aikakautensa          

kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kuinka lukijat hyödynsivät reseptejä tai omaksuivat keittokirjojen          

ihanteet, ei käy ilmi lähiluennallakaan. Vain kontekstoimalla keittokirjan ympäröivään         

materiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön voimme tarkastella todellista suhdetta. Tämän         6

vuoksi hyödynnän tutkimuksessani myös Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja teollisten       

elintarvikkeiden todellisten kulutusmäärien selvittämiseksi sekä Marttaliiton Emäntä-lehden sekä        

Työtehoseuran Teho-lehden vuosikertoja vertaillessani säilykekeittokirjojen esittämiä      

kuluttamisen tapoja laajempiin suomalaisiin kulutuseetoksiin. Hamsterin keittokirjaa innoittanut        

Veikko Huovisen romaani Hamsterit (1957) auttaa osaltaan kontekstoimaan keittokirjan taustaa.  

Hyödynnän Jukka Kortin väitöskirjaa Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit – 60-luvun         

suomalainen televisiomainonta sekä Kaj Ilmosen teosta Johan on markkinat! Kulutuksen          

sosiologista tarkastelua asettaessani säilykekeittokirjallisuutta modernin kulutuskulttuurin      

kontekstiin. 

Lähdeaineistoa on kolmelta vuosikymmeneltä, mutta tutkimukseni painopiste on 1960-luvun         

lopussa. 1960-luvun loppupuolta on kiinnostavaa tarkastella kulutuksen ja ruokakulttuurin         

näkökulmasta, sillä tuolloin suomalaisen yhteiskunnan tavat kuluttaa ruokaa olivat muuttumassa,          

mutta muutoksen etenemissuunta oli avoin. Kaupungistuva yhteiskunta oli siirtymässä pois          

omavaraisesta ruokataloudesta, mutta omavaraisuuden ihanteet vaikuttivat yhä kulutusvalintojen        

taustalla. Lähestymistapani on samankaltainen kuin Minna Sarantola-Weissin teoksessaan        

Sohvaryhmän läpimurto: kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen         

5 Claflin 2013, 115. 
6 Claflin 2013, 115. 
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vaihteessa käyttämä. 1960- ja 1970-lukujen taitteen asunnon olohuoneen kalusteet ja keittiön           

säilykkeet ovat samojen yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten seurausta. 

Lähteeni ovat vain osa aikakauden ruokamediaa, johon luen kuuluvan myös sanoma- ja            

aikakauslehtiä sekä radio- ja televisio-ohjelmia. Vaikka nämä lähteet jäävätkin pääosin          

tutkimuksen ulkopuolelle, olen huomioinut nämä näkökulmat tutkimuskirjallisuutta       

hyödyntämällä. Lähdeaineistoni ulkopuolelle jää myös elintarviketeollisuuden näkökulma.       

Vaikka säilykekeittokirjat suhtautuvatkin elintarviketeollisuuden tuotteisiin suopeasti, en katso        

niiden olevan teollisuuden mainoskampanja. Elintarviketeollisuus julkaisi käsittelemäni       

aikakautena omia reseptikokoelmiaan osana markkinointiaan, mutta säilykekeittokirjat ovat näitä         

mainoksia monipuolisempia. Keittokirjoissa hyödynnetään lukuisten eri valmistajien tuotteita        

sekä kirjoittajat käyttävät raaka-aineitaan luovasti ja eri tavoin kuin tuottajat välttämättä           

tarkoittivat. 

 

1.3. Kulutustutkimus kontekstoinnin tukena 

Keittokirjojen luonne lähteenä vaatii siis niiden kontekstointia ympäröivään kulttuuriin. Mutta          

kuten historioitsija Markku Hyrkkänen huomauttaa teoksessaan Aatehistorian mieli ei ole          

olemassa itsestään selvää “primääriä” kontekstia, joka selittäisi tutkittavan kohteen merkitykset          

aukottomasti. Konteksti on sen sijaan valittava, löydettävä tai konstruoitava sen mukaan, mikä            

kyseessä olevassa tutkimuksessa tuottaa hedelmällisiä tuloksia.  7

Säilykekeittokirjoista on löydettävissä useita konteksteja. Tässä tutkimuksessa käsittelen niitä         

kuitenkin kulutuksen ja modernisaation kontekstissa. Näin liitän säilykekeittokirjat osaksi         

laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Ruoan valmistaminen teollisista elintarvikkeista ei ole         

vain osa ruokakulttuurin jatkumoa vaan käsittelen sitä muodostumassa olevana kuluttamisen          

tapana: kuluttajia päätöksissään ohjaavana kulttuurisena ja moraalisena järjestelmänä. Tämä         

ruoanvalmistamiseen keskittyvä kuluttamisen tapa sivuaa myös monia muita 1960-luvulla         

muodostuneita tapoja toimia kulutusyhteiskunnassa: asumista, työssäkäyntiä, sukupuolirooleja       

7 Hyrkkänen 2002, 200-202. 
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sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa. 

Nämä modernia teollista yhteiskuntaa kuvaavat kuluttamisen tavat liittävät modernin käsitteen          

kiinteästi osaksi tutkimustani. Moderni on terminä monitulkintainen, mutta tässä tutkimuksessa          

käsittelen modernia nimenomaan 1960-luvulle ominaisena teollisena, byrokraattisena ja        

yhteiskunnallisena prosessina.  8

Kulutusta on tutkittu paljon sosiologian piirissä ja käytänkin tutkimukseni tukena paljon           

sosiologisen kulutustutkimuksen metodeja. Keskeinen teoreettinen malli tutkimukselleni on Mika         

Pantzarin kirjassaan Kuinka teknologia kesytetään: kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen         

esittelemä tavaramaailman käsite. Tavaramaailmalla Pantzar tarkoittaa ihmisten, esineiden ja         

palveluiden muodostamaa verkostomaista kokonaisuutta, joka mahdollistaa kulutuskulttuurissa       

toimimisen, mutta myös asettaa sille rajoitteita. Tavaramaailman käsitteen avulla tarkastelen,          

kuinka säilykekeittokirjojen kirjoittajat pyrkivät kasvattamaan teollisten elintarvikkeiden       

läsnäoloa suomalaisessa kulutuskäyttäytymisessä. 

Toinen sosiologiasta lainaamani teoreettinen apuväline on Visa Heinosen ja Minna Aution           

kehittämät suomalaiset kulutuseetokset. Heinonen ja Autio määrittelevät kulutuseetoksilla        

suomalaisessa kulttuurissa hyväksyttyjä kuluttamisen tapoja 1800-luvun lopusta alkaen.        9

Vertaamalla säilykekeittokirjojen ihanteita kulutuseetoksiin voin tarkastella teollisten       

elintarvikkeiden kuluttamista Suomessa osana pidempää jatkumoa. 

Tarkastelen myös lyhyesti kodin piirissä tapahtuneen teollisten elintarvikkeiden kulutuksen ja          

yhteiskunnallisen päätöksenteon välisiä yhteyksiä hyödyntämällä Pertti Alasuutarin kirjassaan        

Toinen tasavalta: Suomi 1946-1994 esittelemän puheavaruuden käsitteen avulla. Alasuutarin         

erittelemissä yhteiskunnallisen keskustelun puheavaruuksissa on paljon yhteistä       

säilykekeittokirjallisuuden ihanteellisiksi nostamien kuluttamisen tapojen kanssa. 

Vaikka hyödynnän sosiologista lainattuja teoreettisia apuvälineitä, tarkoitukseni on käyttää niitä          

kontekstoinnin tukena. Pyrin ymmärtämään säilykekeittokirjallisuutta yksilöllisenä ilmiönä osana        

ympäröivää aikaa ja yhteiskuntaa, en pakottamaan ilmiötä teorioiden tarjoamaan muottiin.          

8 Kortti 2003, 45-46. 
9 Heinonen, 1998; Heinonen, Autio 2013; Autio, Huttunen, Puhakka 2010. 
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Teoreettisen lähestymistavan vastapainoksi olen tutkimusprosessin aikana valmistanut       

keittokirjojen reseptejä ymmärtääkseni paremmin teollisen ruoan suutuntumaa ja makumaailmaa.         

Kulutukseen keskittymisestä huolimatta ei tule unohtaa ruoan olevan moniaistillinen         

tutkimuskohde. 

Pieneen kirjalliseen ilmiöön keskittyvän lähdeaineistoni vuoksi tutkimustani voisi kutsua         

mikrohistorialliseksi. Mikrohistorialla tarkoitan Marjo Kaartisen tapaan “mikronäkökulmaa” eli        

tutkittavan kohteen ytimen kokoa. Säilykekeittokirjallisuus on itsessään pieni - sekä          10

tavoitteiltaan laajalti epäonnistunut - yritys vaikuttaa suomalaiseen tavaramaailmaan ja         

kuluttamisen tapoihin. Kaartisen ohjeen mukaan yksityiskohta saa merkityksen kontekstoimalla         

se osaksi laajempaa kokonaisuutta. Juuri näin pyrin tutkimuksessani tekemään. 

 

1.4 Tutkimustraditio ja kirjallisuus 

Säilykekeittokirjallisuuteen keskittyvää tutkimusta ei juurikaan ole. Tutkimukseni rakentuukin        

ruokakulttuurin tutkimukselle, kulutustutkimukselle sekä keittokirjojen tutkimukselle. 

Teollisten elintarvikkeiden roolia sivutaan ruokakulttuuria ja sen historiaa käsittelevissä         

yleisesityksissä. Esimerkiksi Merja Sillanpää käsittelee valmisruoan yleistymistä kirjassaan        

Happamasta makeaan – Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys (1999) urbanisaation,          

elintason nousun ja palkkatyöhön siirtymisen seurauksena. Teollisten elintarvikkeiden historiaan         

keskittyvät teokset ovat usein lähestymistavaltaan deskriptiivisiä ruokateollisuuden historiikkeja.        

Koska en keskity teollisuushistoriaan, olen jättänyt nämä teokset pääasiassa tutkimukseni          

ulkopuolelle. Erityismaininnan ansaitsee Markku Haapion Purkkiruokaa (2006), joka kokoaa         

säilykkeitä koskevaa teollisuushistoriaa, reseptejä ja kirjallisuusviittauksia. 

Yhdysvalloissa 1950- ja 1960-lukujen teolliset elintarvikkeet kotitalouksiin tuonutta convenience         

foods -ilmiötä on tutkittu paljon. Ilmiö on nähty niin yrityksenä vakuuttaa kotiäidit ruoanlaiton             

moderniudesta kuin ajansäästäjänä sekä toisen aallon feminismin mahdollistajana. Ilmiössä ja          11

10 Kaartinen; Korhonen 2005, 196-197. 
11 Inness 2006, 24-26, 35.  
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suomalaisessa säilykekeittokirjallisuudessa on paljon yhteistä ja vertailen näitä hyödyntämällä         

Sherrie Innessin teoksia Dinner roles: American Women and Culinary Culture (2001) sekä Secret             

Ingredients: Race, Gender, and Class at the Dinner Table (2006). Yhdysvaltalaisessa           

kontekstissa elintarviketeollisuuden yrityksiä teollisen ruoan kesyttämiseksi tarkastelee Anna        

Zeide teoksessaan The Rise and Fall of Consumer Confidence in the American Food Industry              

(2018). 

Kulutustutkimuksen kentältä hyödynnän edellä mainitun Mika Pantzarin teoksen lisäksi         

erityisesti Jukka Kortin väitöskirjaa Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit – 60-luvun         

suomalainen televisiomainonta (2003) sekä Minna Sarantola-Weissin Sohvaryhmän läpimurto:        

kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa (2003).         

Kortin teoksen avulla laajennan näkökulmani sisältämään myös tv-mainonnan merkityksen         

kulutustapojen muotoutumiselle. Sarantola-Weissin lähestymistapa on väitöskirjassaan hyvin       

samankaltainen kuin tässä tutkimuksessa: kulutuskulttuurin hahmottaminen yhden       

kulutushyödykkeen kautta. Kuten kulutustutkimuksessa usein Sarantola-Weiss tutkii aihetta        

kestokulutushyödykkeiden avulla. Tästä huolimatta näen Sarantola-Weissin huomioiden       

kulutustuotteiden moniaistisesta kokemisesta olevan hyödynnettävissä myös elintarvikkeiden       

tutkimuksessa. 

Keittokirjojen käyttötavoista Suomessa on kirjoittanut kokki, keittiömestari ja vapaa tutkija          

Maarit Knuuttila teoksessaan Kauha ja kynä: Keittokirjojen kulttuurihistoriaa (2010). Knuuttilan          

tutkimuksen keskiössä ovat 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen reseptikokoelmat ja tiedon          

siirtäminen sukupolvelta toiselle, mutta kirja antaa hyvät perusteet säilykekeittokirjojen         

asettamiselle osaksi keittokirjojen jatkumoa. Ylipäätään keittokirjojen tutkimuksessa on harvoin         

keskitytty modernin kulutuskulttuurin tuottamiin keittokirjoihin. 
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2. 1960-luvun moderni kulutuskulttuuri ja ruoka 

1960-luvun Suomi koki suuria yhteiskunnallisia murroksia. Väestö muutti maaseudulta         

kaupunkeihin ja Ruotsiin, elintaso kasvoi ihmisten siirtyessä palkkatyöhön, lauantaivapaat         

lisäsivät vapaa-aikaa, tekniset apuvälineet muuttivat työtä ja vapaa-aikaa, naisten ostovoima          

kasvoi ja nuorisokulttuurin merkitys kasvoi suurten ikäluokkien kasvaessa. Suomalaisten         12

mahdollisuudet ja kyky ottaa osaa kasvavaan tavaramaailmaan kuluttamisen avulla kasvoi.  13

Muutoksia tapahtui myös materiaalisen maailman ulkopuolella. Yhteiskunnallisen ajattelun        

tasolla Pertti Alasuutari on esittänyt tapahtuneen siirtymän moraalitaloudesta        

suunnittelutalouteen. Alasuutarin mukaan yksilöiden moraalisen vastuun sijaan yhteiskunnallisia        

ongelmia ratkaistiin järkiperusteisen suunnittelun avulla. Rationaalisella suunnittelulla pyrittiin        

ratkaisemaan niin kasvavan kansantalouden tuottojen jakaminen kuin kaupungistuvan väestön         

asuttaminen.  14

Näiden murrosten kautta Suomen voidaan katsoa muuttuneen moderniksi kulutusyhteiskunnaksi.         

Jukka Kortti tiivistää 1960-luvun modernin olleen osa pidempää prosessia, joka teollistumisen ja            

byrokratian keinoin kasvatti yhteiskunnan taloudellisia ja poliittisia mahdollisuuksia. Tämän         

teollisen modernin piirteisiin hän lukee laskevan syntyvyyden, kasvavan eliniän,         

sukupuolisuhteiden muutoksen, hallitusten kasvavan puuttumisen yhteiskunnan toimintaan,       

massojen poliittisen osallistumisen, keskittyneen verotuksen, liukuhihnatuotannon ja       

rationalistisen työergonomian.  15

Modernisaatioon liittyy keskeisesti myös muutos kulutusyhteiskunnaksi. Kortti toteaa        

kulutusyhteiskunnan ja modernin yhteiskunnan olevan jopa synonyymeja toisilleen. Paul         16

Glennie on listannut kulutusyhteiskuntaa määrittävän kasvavan kulutuksen henkilöä kohden,         

kulutushyödykkeiden tuotantoon keskittymisen, tehokkaat jakelusysteemit, ammatillisen      

12 Kortti 2003, 52. 
13 Suomalaisten kulutusmenojen muutos henkeä kohden vuosien 1966 ja 1971 välillä oli 61.9%. Kotitaloustiedustelu              
1966, 1972; Kotitaloustiedustelu 1971, 1976. 
14 Alasuutari 1996, 105-111. 
15 Kortti 2003, 45-46. 
16 Kortti 2003, 52. 
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erikoistumisen, kasvavan sosiaalisen liikkuvuuden ja individualismin. Suomessa nämä muutokset         

näkyivät sotien jälkeen kasvavana elintasona, itsepalvelumyymälöiden ja muiden jakelukanavien         

leviämisenä, palvelualan kasvuna ja yhdysvaltalaisen markkinoinnin omaksumisena.  17

Monet modernin kulutuskulttuurin symboleiksi päätyneet vaikutteet omaksuttiin juuri        

Yhdysvalloista. Yksityisautot, televisiot, kodinkoneet, supermarketit, nuorisokulttuurin musiikki       

ja muoti olivat kaikki suurelta osin lähtöisin Yhdysvalloista. Vastaava yhdysvaltalaisten          

vaikutteiden omaksuminen kulutuksessa ja kulttuurissa oli käynnissä muuallakin Euroopassa.         

Vaikutteet levisivät Suomeen välikäsien kautta. Varsinkin Iso-Britannia ja Ruotsi olivat tärkeitä           

esikuvia. Visa Heinonen on huomauttanut itään suuntautuneen ulko- ja talouspolitiikan tuoneen           18

suomalaiseen kulutuskulttuuriin vaikutteita myös Neuvostoliitosta. 1960-luvun Suomessa oli        

saatavilla sekä länsi- että itäblokin kulutustuotteita, esimerkiksi autoja ja rapusäilykkeitä.  19

Tavaramaailman paisumisesta huolimatta kulutuskulttuuria luonnehtii myös kuluttajien entistä        

monimuotoisempi suhde kuluttamiinsa tuotteisiin. Minna Sarantola-Weiss nostaa esiin        

massatuotannon tuotteiden kaksinaisen luonteen. Tuotannollisesti ne ovat samankaltaisuudessaan        

anonyymeja mutta kuluttajalle merkityksellisiä juuri yksittäisinä tuotteina. Merkityksensä ne         

saavat tuotannon sijaan kulutuksessa. Sarantola-Weiss korostaa kulutustuotteilla olevan muutakin         

kuin käyttöarvoa. Ne ovat osa kulttuuria yhdistävää symbolimaailmaa ja suuri osa arkisesta            

kommunikaatiosta tapahtuu kulutettujen tuotteiden valinnan ja käytön avulla. Kuluttaminen on          

siis sekä kulttuurisesti rakentunutta että kulttuuria rakentavaa toimintaa.  20

Sarantola-Weiss lähestyy kulutuskulttuuria sohvaryhmien kautta. Yleensä kulutuskulttuuria       

tutkitaankin juuri kestokulutushyödykkeiden, kuten sohvien, autojen tai televisioiden,        

näkökulmasta. Myös elintarvikkeet kokivat modernisaation myötä muutoksen       21

kulutushyödykkeiksi. Uudet pakkausmateriaalit tuotteistivat elintarvikkeet kulutusyksiköiksi.      

Omiin pulloihin ostettu maito siirtyi laminoituihin pahvitölkkeihin ja ruhonosat metallisiin          

säilyketölkkeihin sekä muoviin käärittynä pakastealtaisiin. Pakkaukset olivat myös tärkeitä         

17 Heinonen 2013, 18-19. 
18 Heinonen 2013, 19, 25 . 
19 Heinonen 2013, 25. 
20 Sarantola-Weiss 2003, 33-34. 
21 Esim. Pantzar 1996. 
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keinoja erottua kilpailevista tuotteista tavaramaailman paisuessa.  22

Myös valtiovalta siirtyi kontrolloimaan elintarvikkeiden kuluttamista. Elintarvikelaki määritteli        

sallitut lisä- ja säilöntäaineet, jotka tuli myös merkitä pakkaukseen parasta ennen -päiväyksen            

lisäksi. Suomalaisen yhteiskunnan siirtyminen suunnittelutalouteen on nähtävissä myös        

kuluttajavalistuksen muutoksessa kuluttajapolitiikaksi 60-luvun aikana. Visa Heinosen mukaan        

koti- ja ruokatalouteen keskittynyt valistus siirtyi Marttajärjestöltä ja osuusliikkeiltä         

julkishallinnolle viimeistään vuonna 1965 Kuluttajaneuvoston perustamisen myötä.  23

Kulutettujen elintarvikkeiden määrä kasvoi ja muuttui 1960-luvulla. Perunan ja viljan kulutus           

kääntyi laskuun ja niitä korvasivat riisi ja pasta. Hedelmien, kasvisten ja lihan kulutus kääntyi              

kasvuun. Tuonti mahdollisti tuoreiden kasvisten nauttimisen ympärivuotisesti ja ulkomaisistakin         

kasviksista, kuten paprikasta, tuli osa päivittäistä ruokavaliota. Lihan kulutuksen kasvun          

mahdollistivat uusien tuotantotekniikoiden myötä halvemmiksi muuttuneet makkara ja        

pakastebroileri. Valmisruoat, säilykkeet ja pakasteet juurtuivat osaksi tavaramaailmaa.   24

Jukka Kortti esittää Tom O’Delliä mukaillen moderniuden läpäisseen suomalaisen yhteiskunnan          

yksityisen kuluttamisen institutionalisoitumisen kautta. Suomalaisista tuli moderneja kuluttamalla        

ja juurtumalla entistä tiiviimmin osaksi modernin tavaramaailmaa. Vapaasti kuluttaessaan ihmiset          

pystyivät kuitenkin valitsemaan vain tarjolla olevista hyödykkeistä. Tuotantokoneisto tarjosi         

ihmisille mahdollisuuden kontrolloida omaa elämäänsä ja kulutustaan, mutta samanaikaisesti         

ohjasi ja kontrolloi tätä kulutusta. Massatuotannon standardoinnin myötä myös maku ja estetiikka            

standardisoituivat.  25

 

2.1 Elintarviketeollisuus maailmalla ja Suomessa 

Säilykkeiden tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet rinnakkain teollistumisen kanssa. Teollistumisen          

voi katsoa sekä luoneen kysynnän säilykkeille että teknologiset mahdollisuudet niiden          

22 Kortti 2003, 61. 
23 Heinonen 1998, 256. 
24 Sillanpää 1999, 143-148. 
25 Kortti 2003, 61. 
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tuottamiseen. Ranskalainen kokki Nicolas Appert säilöi ensimmäisenä ruokaa teollisessa         

mittakaavassa lasipurkeissa kuumentamalla. Appert patentoi menetelmänsä 1810, mutta        

ensimmäiset metallitölkit tuotettiin Englannissa kaksi vuotta myöhemmin Peter Durandin uuteen          

patenttiin perustuen. Säilykkeiden suurvallaksi 1800-luvulla kohosi kuitenkin Yhdysvallat, jossa         

säilykkeet mahdollistivat naudanlihan pitkäaikaisen säilönnän.  26

Tehostuvasta tuotannosta huolimatta säilykkeet pysyivät pitkään kalliina erityisruokana ja niiden          

suurimpiin hyödyntäjiin kuuluivat valtioiden asevoimat. Säilykkeet tulivat massoille tutuiksi         

sodissa. Yhdysvaltojen sisällissota sekä maailmansodat totuttivat sotilaat teollisiin        

elintarvikkeisiin ja kotiutuvat sotilaat siirsivät mieltymyksensä siviilielämään. Varsinkin        27

toisessa maailmansodassa Yhdysvaltojen säilyketeollisuus muonitti huomattavan osan       

liittoutuneiden joukoista. Sodan jälkeen säilykkeiden valmistajat pyrkivät löytämään uusia         

markkina-alueita siviiliväestön keskuudessa luomalla uusia tuotteita ja muokkaamalla vanhoja.   28

Suomeen ensimmäiset säilykkeet saapuivat tuontitavarana 1800-luvun lopulla ja kotimainen         

tuotanto alkoi 1900-luvun alussa. Tuotanto oli kuitenkin hyvin pienimuotoista ja säilykkeiden           

suurin kuluttaja puolustusvoimat tilasi suurimman osan ruokasäilykkeistään Argentiinasta.        

Tilanne muuttui saksalaisen Albert Naumannin perustaessa 1926 Hämeenlinnaan Oy         

Sotilassäilyke Ab:n, joka nimensä mukaisesti palveli pääasiassa armeijan tarpeita. Jo seuraavana           

vuonna yhtiö muutti nimensä Mensaksi yrittäessään laajentaa valikoimaansa siviilien keskuuteen,          

mutta yleisölle vielä tuntematon purkkiruoka ei läpäissyt lama-ajan epäluuloja. 30-luvun alussa           

Mensa luopui kokonaan kuluttajatuotteista. Toiseen maailmansotaan asti suomalainen        

säilyketeollisuus säilyi pienimuotoisena. Armeijan suurien tilausten lisäksi markkinoita ei juuri          

ollut ja teurastamot ja vihannesviljelijät purkittivat pääasiassa ylijäämätuotantoaan.   29

Sodan jälkeen armeijan tilaukset hiipuivat ja kotimainen säilyketeollisuus suuntasi kasvaneen          

tuotantokapasiteettinsa rauhan ajan markkinoille. Vuonna 1935 marmeladeilla ja muilla         

puutarhatuotteilla aloittanut Jalostaja lisäsi 50-luvun alkuun mennessä valikoimiinsa vihannes-,         

26 Haapio 2006, 12-14 
27 Bruegel 2002, 120-123. 
28 Haapio 2006, 16 
29 Haapio 2006, 18-19 
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kala- ja lihasäilykkeet. Myös kaupan keskusliikkeet perustivat omaa säilyketuotantoaan. Paulig          30

toi pakasteet Suomen markkinoille 1940-luvulla ja muut valmistajat seurasivat perässä 1950- ja            

1960-luvuilla. Kalatuotteet muodostivat merkittävän osan ensimmäisistä pakasteista.   31

Teollisten elintarvikkeiden suosion kasvussa on syytä muistaa teollisuuden aktiivinen rooli.          

Elintarviketeollisuus loi kysyntää markkinoinnilla sekä kasvatti tuotantokapasiteettiaan       

kehittyvillä tuotantotekniikoilla, logistiikalla sekä jalostamalla tasalaatuisia ja -kokoisia teolliseen         

tuotantoon soveltuvia kasvilajikkeita. Kuten modernin kulutuskulttuurin symbolit myös nämä         

tuotannon mallit kehitettiin suurelta osin Yhdysvalloissa, mistä ne levisivät välikäsien kautta           

Suomeen.  32

30 Haapio 2006, 20, 30-34 
31 Kortti 2003, 273 
32 Yhdysvaltalaisen elintarviketeollisuuden kasvustrategioista katso Zeide 2018. 
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3. Säilykkeet kesytettävänä teknologiana  

Tässä luvussa käsittelen keittokirjojen tapoja säilykkeiden ja muiden teollisten ruokatuotteiden          

vakiinnuttamiseksi osaksi suomalaista ruokakulttuuria. Mika Pantzar käsittelee uutuustuotteiden        

vakiintumista kirjassaan Kuinka teknologia kesytetään: kulutuksen tieteestä kulutuksen        

taiteeseen? Teknologialla Pantzar tarkoittaa yleisesti inhimillisen kulttuurin materiaalisia ja         

henkisiä tuotteita. Teknologian kesyttämisellä taas tuotteiden vakiintumista osaksi ihmisten,         33

esineiden ja palveluiden muodostamia verkostomaisia kokonaisuuksia, tavaramaailmaa.       

Tavaramaailma sekä mahdollistaa että rajoittaa ihmisten toimintaa. Tavaramaailma ei kehity vain           

teknologian tarjonnan perusteella vaan siihen vaikuttavat lukuisat satunnaiset ja hallitsemattomat          

kehityskulut eikä sen tulevaisuutta voi ennakoida varmuudella.  34

Pantzar keskittyy kestokulutushyödykkeisiin sekä radikaaleihin uutuushyödykkeisiin, joilla ei        

syntyhetkellään ollut selvää käyttötarkoitusta. Säilykkeet ja muut teolliset ruoat ovat          

kertakäyttöisiä eivätkä ne myöskään enää 1960-luvulla olleet varsinaisesti uutuuksia. Katson          

kuitenkin voivani hyödyntää Pantzarin ajatuksia myös teollisen ruoan käsittelyssä, sillä sekä           

kestokulutushyödykkeet että elintarvikkeet käyvät läpi samankaltaisia prosesseja juurtuessaan        

osaksi tavaramaailmaa. Lisäksi säilykkeiden käytön konteksti oli Suomessa ennen 1950- ja           

1960-lukuja ollut pääasiassa puolustusvoimissa. Siviilielämään siirtyessään säilykkeet joutuivat        

osaksi Pantzarin kuvailemaa teknologian kesytyksen prosessia. 

Pantzarille teknologian kesyttäminen on pitkäaikainen prosessi, jossa kesytettävän tuotteen         

muoto, käyttötavat sekä leviämisen ja valinnan tavat muuttuvat tuotteen elinkaaren aikana.           35

Elinkaaren alussa tuotteen käyttöä määrittää uutuudenviehätys ja leikkimielinen innostus.         

Tuotteen vakiintuessa osaksi kuluttajien arkea esineiden suhteisiin liittyvät rajoitteet ja          

kannustimet alkavat muokata kulutusta. Joidenkin tuotteiden kuluttaminen on mahdollista vain          

osana tietynlaista tavaramaailmaa. Polttomoottoriauto tarvitsee ympärilleen huoltoasemien       

33 Pantzar 1996, 12. 
34 Pantzar 1996, 59. 
35 Pantzar 1996, 53. 
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verkoston ja pakasteateriat kylmälaitteiden ketjun. Ympäröivän tavaramaailman mukautuminen        36

tuotteen ympärille tekee jo juurtuneiden tuotteiden hylkäämisen vaikeaksi. Yhteiskunnallisen         

infrastruktuurin kerran rakennuttua polttomoottoriajoneuvojen ympärille on vaikeaa siirtyä        

mahdollisesti tehokkaampiin sähköautoihin.  37

Tuotteen arkipäiväistyessä tuote alkaa siis asettaa ympärilleen vaatimuksia, mutta myös tuotteelta           

itseltään aletaan vaatia tiettyjen standardien täyttämistä. Arkipäiväistyäkseen tuote ei kuitenkaan          

saa jäädä kuriositeetiksi vaan sen täytyy jäsentyä osaksi arjen rutiineja. Kaj Ilmonen kuvaa arjen              38

rutiineja yksilöllisiksi ja vakiintuneiksi tavoiksi tehdä päivittäisestä elämästä sujuvaa. Yksilö ei           

kuitenkaan ole välttämättä tietoinen rutiineistaan. Ne helpottavat arkea tekemällä päätöksenteosta          

ennakoitavaa ja sujuvaa sekä yhteisesti jaettuina ne luovat normaaliuden ja luotettavuuden           

viitekehyksen.  39

Säilykekeittokirjoissa esitelty teollisten elintarvikkeiden kulutus on siirtymässä uutuudesta osaksi         

arjen rutiineja. Keittokirjat ovat nähtävissä askeleena kohti säilykkeiden ja niiden kulutuksen           

ympärille rakentuvaa tavaramaailmaa. Yleistyessään teolliset elintarvikkeet asettivat vaatimuksia        

käyttäjiensä kulutukselle. Niiden säilöminen vaati pakastelokeroita sekä tasalämpöisiä komeroita         

ja ne kypsennettiin sähköliedellä tai -uunissa. Säilykkeiden valmistajiksi kuvattiin kiireiset          

työssäkäyvät perheenemännät tai opiskelevat poikamiehet kaupunkiasunnoissaan. Teollisen ruoan        

tavaramaailma oli urbaani ja moderni. 

Säilykekeittokirjojen visioima tavaramaailma ei kuitenkaan toteutunut laajassa mittakaavassa.        

Tilastokeskuksen vuosien 1966, 1971 ja 1977 elintarvikkeiden kulutusta kuvaavien         

kotitaloustiedustelujen mukaan suomalaiset kuluttivat vähän teollisia elintarvikkeita.       40

Lukuunottamatta yksittäisiä tuotteita, kuten hernekeittoa, pakastevihanneksia ja säilöttyä kalaa,         

suurelle osalle suomalaisista teollisen ruoan tavaramaailma oli satunnainen tuttavuus.         

Säilykkeiden käytöstä ei muodostunut yhteisesti jaettua normaalin ja hyväksytyn kodinhoidon          

36 Pantzar 1996, 62-63. 
37 Pantzar 1996, 65. 
38 Pantzar 1996, 70-74. 
39 Ilmonen 2007, 199-202. 
40 Liite 1. Kotitaloustiedustelu 1966, 1972; Kotitaloustiedustelu 1971, 1976; Kotitaloustiedustelu 1976, 1979. 
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tunnusta. 

Suomalaisen säilykkeiden kesyttämisen vertaaminen maihin, joissa prosessi alkoi aikaisemmin,         

auttaa selittämään säilykkeiden suosion vähäisyyttä. Säilönnän synnyinmaassa Ranskassa        

säilykkeet olivat 1900-luvun alkuun saakka pääasiassa rikkaiden luksustuotteita, jotka         

mahdollistivat kasvisten tarjoilun sesongin ulkopuolella. Armeija ja koululaitos kesyttivät         41

säilykkeet osaksi laajempaa ranskalaista tavaramaailmaa. 

Asevelvollisuuteen perustuva armeija pystyi pakottamaan alokkaansa syömään teollisesti        

valmistettua ruokaa ja samalla totutti heidät niiden makuun sekä opetti tunnistamaan pilaantuneet            

tölkit. Armeija myös levitti porvarillista makua keskiluokkaistaen ruokakulttuuria.        

Asevelvollisuuttaan suorittavat miehet olivat myös aktiivinen osa kesyttämisprojektia, sillä         

säilykkeiden koostumusta muokattiin valitusten mukaan ja miehet kuljettivat mieltymyksensä ja          

tietonsa takaisin siviilielämään.   42

Samaan aikaan Ranskan koululaitos kasvatti naisista tehokkaita ja taloudellisia äitejä ja vaimoja.            

Opetukseen kuului uusi umpiointiin perustuva kotisäilöntä, joka osittain korvasi suolaamisen ja           

muut perinteiset säilöntämenetelmät. Säästäväiseksi ja hygieeniseksi ylistetty umpiointi myös         

totutti naiset perheineen teollisten säilykkeiden makuun.  43

Ensimmäisessä maailmansodassa säilykkeet olivat merkittävä osa sotilaiden ruokavaliota ja         

säilykkeiden kuluttaminen ja valmistaminen nähtiin osana sotaponnisteluja. Sodan jälkeen         

säilyketuotannon standardisaation ja omavaraisuudesta ruoan ostamiseen siirtymisen myötä        

säilykkeet olivat juurruttaneet itsensä osaksi ranskalaista tavaramaailmaa.  44

Myös Yhdysvalloissa armeijalla oli merkittävä rooli säilykkeiden siirtymisessä arjen rutiineihin.          

Yhdysvaltojen sisällissodassa sotilaiden muonitukseen kuuluivat säilykkeet ja sodan jälkeen         

miehet kotouttivat teolliseen ruokaan tottuneen makunsa. Pohjoisvaltioiden armeijoiden tilaukset         

sekä massatuotannon mahdollistava teknologia takasivat elintarviketeollisuudelle jalansijan, jolta        

41 Bruegel 2002, 117. 
42 Bruegel 2002, 120-123. 
43 Bruegel 2002, 117-120. 
44 Bruegel 2002, 123-126. 
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käsin laajentaa tuotantoa. Myös rationaalisuutta korostaneet kotitalousvalistajat tukivat        45

teollisten säilykkeiden käyttöä kotiumpioinnin jatkeena. Armeijan ja kotitalousideologian        46

lisäksi säilykkeiden valmistajilla itsellään oli merkittävä rooli tuotteidensa juurruttamisessa.         

Tuotantoprosessin kehittäminen sekä mainostaminen ja lobbaaminen juurruttivat säilykkeet        

osaksi yhdysvaltalaista tavaramaailmaa 1930-lukuun mennessä. 1950-luvulla säilykkeet,       47

puolivalmisteet ja einekset saavuttivat liki hegemonisen aseman tavaramaailmassa.  48

Suomalaisten siviilien elämään säilykkeet levisivät vasta toisen maailmansodan jälkeen osana          

laajempaa yhteiskunnan muutosta. Säilykkeet saapuivat osana automarkettien, kaupungistumisen,        

lisääntyvän vapaa-ajan ja palkkatyön kulutuskulttuuria. Ranskaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna         

säilykkeitä eivät juurruttaneet instituutiot, vaan niiden kuluttaminen oli osa modernin vapautta,           

yksilöllisyyttä ja hauskuutta.  

Kulutuskulttuurin yltäkylläisyydessä piilee syy säilykekeittokirjojen tarjoaman tavaramaailman       

heikkoon vastaanottoon. 1960-luvun loppuun mennessä kansainvälinen rahtiliikenne ja        

kylmäketjut pystyivät tarjoamaan houkuttelevampia ja yhtä helposti valmistettavia vaihtoehtoja         

kuin säilykkeet. Säilykekeittokirjoissakin useat reseptit käyttävät pakasteita tai einesruokia         

pelkkien purkkien sijaan. Keittokirjojen viesti ruoanlaiton hauskuudesta ja luovuudesta jäi osaksi           

suomalaista tavaramaailmaa, mutta ei säilykkeiden muodossa. 

 

3.1 Säilykkeiden kesyttämisen tavat säilykekeittokirjoissa 

Säilykkeet ja pakasteet herättivät kuluttajissa epäluuloa monista syistä. Ruoan kasvattamiseen ja           

ostamiseen oli aina liittynyt vahva aistikokemus. Ruoan laadun ja kypsyyden määrittely           

koskettamalla, haistamalla ja katsomalla oli tärkeä osa perheenemännän tai maanviljelijän          

osaamista. Identtisiin läpinäkymättömiin metallitölkkeihin pakatut säilykkeet taas vaativat        

45 Zeide 2018, location 448. 
46 Vileisis 2008, 141. 
47 Zeide 2018, location 197. 
48 Katso esimerkiksi Innes 2001, Zeide 2018. 
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kuluttajaa luottamaan ruokateollisuuteen. Uuden raaka-aineen omaksumisella on myös aina oma          49

kynnyksensä. Ennen säilykkeiden ja pakasteiden hyödyntämistä kuluttajien oli hankittava         

tarvittava tietotaito sekä erikoisvälineistöa kuten purkinavaajia ja pakastelokerollisia jääkaappeja.  

Avattuaan purkin uteliasta kuluttajaa saattoi odottaa yllätys. Ylikypsentämisen tai epäonnistuneen          

säilytyksen seurauksena purkin sisältö oli voinut pilaantua. Säilykkeiden maine ulkonäöltään,          

tuoksultaan ja maultaan epämääräisenä mössönä säilyi pitkään.   50

Säilykeruoan menestys riippui siis kuluttajien luottamuksen ansaitsemisesta. Anna Zeide kuvaa          

kuinka yhdysvaltalainen ruokateollisuus pyrki 1800-luvun lopulla vakuuttamaan kuluttajat        

tehostamalla ja hygienisoimalla säilykkeiden tuotantoa sekä jalostamalla säilöntään sopivia         

kasvilajikkeita. Tuotantoprosessin kehityksen jälkeen teollisuus siirtyi vaikuttamaan mainonnan        

ja poliittisen lobbaamisen keinoin.  51

Suomalaisten säilykekeittokirjojen vaikuttamiskeinot ottavat mallia yhdysvaltalaiselta      

elintarviketeollisuudelta. Varsinkin Hamsterin keittokirja ja Pakastaminen kotona selittävät        

tarkasti säilykkeiden ja pakasteiden valmistusprosessin sekä opastavat oikeaoppiseen säilytykseen         

niin kaupassa kuin kotonakin. Keittokirjat pyrkivät tekemään ruokaketeollisuuden tuotteet ja          52

niiden laadunarvioinnin mahdollisimman läpinäkyviksi. Kuluttaja voi itse tarkistaa pakastealtaan         

lämpömittarista säilyttääkö kauppias pakasteita oikein ja vasta kuluttaja itse saa katkaista           

kylmäketjun. Pilaantuneet säilykkeet ja pakasteet olivat siis huonosta säilönnästä johtuvia          53

erikoistapauksia, jotka lukija saattoi välttää valistuneilla kulutusvalinnoilla. 

Keittokirjoissa myös kuluttajien huolta säilykkeiden huonolaatuisuudesta pyritään välttämään        

läpinäkyvyydellä. Kirjoittajat vakuuttavat purkkeihin ja pakasteisiin päätyvän vain raaka-aineista         

parhaimmat, jotka purkitetaan tai pakastetaan korjuu- ja pyyntipaikkojen lähettyvillä.         54

Säilykkeiden laatuun ja tuoreuteen vetoaminen ei ollut uusi tehokeino. Bruegel kuvaa kuinka jo             

1800-luvun lopulla Ranskan armeijan säilykevalistajat korostivat purkkeihin päätyvän vain         

49 Zeide 2018, location 101; Vileisis 76. 
50 Heinonen 1998, 290. 
51 Zeide 2018, location 108.  
52 Pakastaminen kotona 1971, 124-133. 
53 Rannikko, Villa 1969, 16. Pakastaminen kotona 1971, 131. 
54 Rannikko, Villa 1969, 16,54, 64; Pakastaminen kotona 1971, 131. 
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parhaat raaka-aineet. Suomalaiset kirjoittajat pystyivät myös vetoamaan elintarviketeollisuuden        55

pitkään kokemukseen säilykkeiden ja pakasteiden valmistuksessa, joista jälkimmäisestäkin oli         

60-luvun lopulla Suomessa jo 20 vuoden kokemus. 

Teollisuuden raaka-aineiden laadusta kirjoittajat olivat yksimielisiä, mutta säilömisprosessin        

vaikutus tölkkien sisällön terveellisyyteen jakoi mielipiteitä. Hamsterin keittokirja esittää ruoan          

ravintoarvojen säilyvän tölkeissä hyvin ja heti pyytämisen jälkeen pakastettujen kalojen olevan           

ravintoarvoiltaan jopa tuoreina ostettuja parempia. Samoin Kiireisen keittokirjan esipuheessa         56

lukijalle vakuutetaan autoklaavissa kuumennuksen ainoastaan takaavan tuotteen pitkän        

säilyvyyden: “-- eikä tuote muutu alkuperäisestä miksikään”. Hyvää ruokaa puolessa tunnissa           57

taas säilykeliha esitetään heikkolaatuisena vaihtoehtona, joka on autoklaavin käsittelyssä         

menettänyt sekä makua että vitamiineja. Tölkkilihaan tulisikin kirjan mukaan turvautua vain           

pyrittäessä ajan säästöön.   58

Terveyshuolien lisäksi keittokirjoissa mainitaan hinta esteenä säilykkeiden ja pakasteiden         

laajemmalle kulutukselle. Kirjoittajat myöntävät teollisten tuotteiden olevan kalliimpia        59

verrattuna perinteisiin elintarvikkeisiin, mutta lähemmässä tarkastelussa säilykkeistä ja        

pakasteista löytyy useita etuja. Esimerkiksi kalapakasteet ovat valmiiksi perattuja, joten niissä ei            

ole lainkaan hävikkiä. Esikäsiteltyinä teolliset elintarvikkeet myös säästävät kuluttajan aikaa ja           60

vaivaa. Ajan säästäminen kotitalouden prosesseja ja tuotteita rationalisoimalla ei ollut          

1960-luvulla ilmiönä uusi , mutta osassa säilykekeittokirjoja rationalisoimisen näkökulmaksi        61

otetaan työtehon kasvattamisen sijaan omaehtoisen vapaa-ajan varmistaminen palkkatyön ohessa.         

Keittokirjojen esipuheissa ironisoidaan ajan kuluttajavalistuksessa vaikuttanutta kuvaa       

rationaalisesta ja tehokkaasta perheenemännästä, joka säästää tekemällä kotitaloustyöt yksin.         62

Hamsterin keittokirjassa jopa suositellaan elintarvikkeiden lisäksi kertakäyttöastioita, jotka ovat         

55 Bruegel 2002, 123. 
56 Rannikko, Villa 1969, 21, 64. 
57 Heikinheimo, Nordlund 1971, 9. 
58 Andersson 1965, 99. 
59 Rannikko, Villa 1969, 13;   Pakastaminen kotona 1971, 125 
60 Pakastaminen kotona 1971, 125. 
61 Lepistö 1994, 191-195. 
62 Rannikko, Villa 1969, 13; Heikinheimo, Nordlund 1971, 7. 
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kirjoittajien mukaan hyödyllisiä varsinkin lauantaipäivällisillä “-- kun tiskistä ei puhuta mitään ja            

lautaset heitetään takkaan.”  63

Teollisten tuotteiden kalleutta perustellaan kääntämällä terveellisyys eduksi. Säilykkeiden ja         

pakasteiden ansiosta kasviksilla voidaan piristää aterioita sesonkien ulkopuolellakin sekä         

suomalaiset voivat laajentaa ruokavaliotaan esimerkiksi valtamerten kaloilla, jotka sisältävät         

hyödyllisiä hivenaineita.  64

Säilykkeiden ominaisuuksien listaamisen lisäksi kirjoittajat hälventävät pelkoja määrittelemällä ja         

luokittelemalla säilykkeitä ja pakasteita. Suuri osa keittokirjoista omistaa useita sivuja          

säilykkeiden luokittelulle. Usein käytetty jako oli puoli- ja täyssäilykkeisiin, vaikka jaottelu ei            

ollutkaan virallinen ja raja luokkien välillä oli epäselvä.  

Tölkkien ja pakasteiden lisäksi säilykeruoaksi luettiin yleensä pussikeitot, perunahiutaleet,         

kuivatut sienet ja kasvikset. Resepteissä hyödynnetään myös muita elintarviketeollisuuden         

tuotteita. Varsinkin Kiireisen keittokirjassa makkarat ja juustot ovat suuressa roolissa, vaikka           

niitä ei suoranaisesti säilykkeiksi luetakaan. Samoin eineksiä käytetään keittokirjojen resepteissä          

paljon. Tuotteen säilyvyyttä tärkeämmäksi resepteissä nousee helppokäyttöisyys ja nopeus.         

Keittokirjoissa hyödynnetään lähes kaikkea valmiina tai puolivalmiina ostettavia elintarvikkeita,         

kuten savustettua kalaa ja alkoholittomia viinejä.  65

Epäselvyys säilykkeiden rajaamisessa kertoo säilykkeiden epäselvästä asemasta kuluttajien        

jakamassa tavaramaailmassa. Säilykkeiden rajanvedon vaikeus on nähtävissä osana teollisen         

ruoan kesyttämistä osaksi tavaramaailmaa . Säilykkeiksi luettuja tuotteita määritellään osassa         66

keittokirjoja pääasiassa alkuperämaan ja tuotemerkin avulla. Laadun, sesongin, maun tai muiden           

ominaisuuksien sijaan tuotteita vertaillaan tuotemerkkien ja alkuperämaan mukaan. Esimerkiksi         

bulgarialaiset säilyketomaatit sopivat paremmin yhteen reseptiin toisen vaatiessa tuoreita         

tomaatteja.  67

63 Rannikko, Villa 1969, 13. 
64 Rannikko, Villa 1969, 13 
65 Heikinheimo, Nordlund 1971, 24; Andersson 1963, 24; Rannikko, Villa 1969, 109. 
66 Pantzar 1996, 63-73. 
67 Rannikko, Villa 1969, 87. 
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Vastaavaa ominaisuuksien listaamiseen ja säilyttämisessä opastamiseen perustuvaa kesyttämisen        

tapaa hyödynnettiin jo vuonna 1957 julkaistussa osuuskauppojen myyjille tarkoitetussa         

Säilykeluotsissa. Ohuessa vihkosessa esitellään ulkomaisia säilykkeitä ja niiden käyttötapoja sekä          

tarjotaan lyhyt sanasto vieraskielisten termien kääntämiseksi.   68

Säilykkeitä tehtiin tutuksi kuluttajalle paitsi esittelemällä ja määrittelemällä myös kannustamalla          

jatkamaan, maustamaan ja parantelemaan säilykeruokia tuoreilla aineksilla. Hamsterin        

keittokirjassa elävöittämiseksi kutsuttu prosessi esitetään mahdollisuutena lukijalle käyttää omaa         

luovuuttaan: 

“Taitava keittäjä heittäytyy myös säilykkeitä käyttäessään seikkailuun, kokeiluun ja         

luovaan iloon: mitähän tästä voisi saada. Hänellä on rohkeutta, mielikuvitusta ja           

kekseliäisyyttä, joita hän voi käyttää luodakseen persoonallisen ja elävän ruokalajin.          

Tuntuvatko suurilta sanoilta, jos kysymyksessä on kaalikeittopurkki tai kappale jäistä          

turskaa? Mutta tämä on totta, niistä voi tehdä jotain! Edellyttäen tietenkin, että talossa on              

muutakin.”  69

Keittotaidon lisäksi ruoan elävöittäminen vaati myös hyvin varusteltua ruokakomeroa. 

“Säilykeruokien elävöittämiseksi pitäisi aina olla käsillä tuoreita mausteyrttejä, etenkin         

persiljaa, sekä sitruunaa, kananmunia, kermaa, raastittavaksi sopivaa juustoa,        

kastikkeisiin sopivaa kuivaa puna- tai valkoviiniä, vahvaa maustamatonta tomaattisosetta         

ja ennen kaikkea monipuolinen maustevalikoima.”  70

Kiireisen keittokirjassa lukijaa houkutellaan valjastamaan mielikuvituksensa “aterialliseen       

tunnelmointiin” ja Hyvää ruokaa puolessa tunnissa neuvotaan, ettei pelkkä säilykkeen           71

lämmittäminen riitä vaan “-- ruokaan täytyy saada ‘henkeä’, kohentaa sitä hieman, tehdä sitä             

runollisemmaksi.”  72

Keittokirjoissa säilykkeitä perusteltiin rationaalisena vaihtoehtona vetoamalla ajan, rahan ja         

68 Säilykeluotsi, 1957. 
69 Rannikko, Villa 1969, 11. 
70 Rannikko, Villa 1969, 15. 
71 Heikinheimo, Nordlund 1971, 99. 
72 Andersson 1965, 22. 
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vaivojen säästämiseen, mutta ruoan valmistaminen säilykkeistä esitetään ennen kaikkeana         

luovana toimintana. Mika Pantzarin mukaan uuden hyödykkeen yleistymisen taustalla on usein           

rationaalisen harkinnan sijaan leikkimielinen innostus, kokeilunhalu ja uteliaisuus. Pantzarin         73

mukaan leikittely edeltää uutuustuotteen juurtumista kuluttajan arkeen, kesyttämistä osaksi         

tavaramaailmaa.  

Kirjoittajat paitsi korostavat ruoanvalmistamisen luovuutta myös kannustavat lukijoita luomaan         

omia reseptejään. Kutsun kokeilemaan voi tulkita Kaj Ilmosen tavaroiden omaksumisen          

prosessiin kuuluvaksi tiettäväksi tekemiseksi. Ilmonen kuvaa tiettäväksi tekemistä viimeiseksi         

vaiheeksi uuden tuotteen omaksumisessa, jossa tuotteen käyttäjä tuo suhteensa tuotteeseen julki           

levittämällä omaa tapaansa käyttää tuotetta. Ilmosen mukaan tämä askel on aina riskialtis sillä             

käyttäjä on vaarassa asettaa itsensä naurunalaiseksi, jos suuri yleisö ei arvostakaan uutta            

käyttötapaa. Parhaimmassa tapauksessa käyttötapa kuitenkin hyväksytään ja se normalisoituu         

osaksi yhteisön yleistä kulttuuriperinnettä. Säilykeittokirjojen kutsu lukijalle kehittää omia         

reseptejään voidaan nähdä kirjoittajien itsensä tiettäväksi tekemisenä sekä toiveena lukijoiden          

levittävän keksimiään reseptejä.   74

Tiettäväksi tekemisen haavoittuvaisuuden takia en tulkitse säilykkeisiin painottuvia keittokirjoja         

pelkkänä ruokateollisuuden mainoskampanjana. Hamsterin keittokirjan sekä Kiireisen       

keittokirjan kirjoittajat esittelevät kyllä ruokateollisuuden tuotteita, mutta korostavat tuotteiden         

sijaan kehittämiään tapoja hyödyntää tuotteita. Tehdessään itsensä tiettäväksi he pyrkivät          

levittämään omaa tapaansa hyödyntää tuotteita, joka on saattanut olla hyvinkin erilainen kuin            

ruokateollisuuden tarkoittama tuotteiden käyttötapa.  75

Luovuuden, innovoinnin ja leikittelyn korostamisesta huolimatta keittokirjojen reseptit ovat         

enimmäkseen suhteellisen yksinkertaisia. Reseptit olivat pääosin tarkoitettu avuksi nopean         

arkiruoan valmistuksessa. Hyvää ruokaa puolessa tunnissa alussa ilmoitetaan, etteivät kirjan          

reseptit vie pidempään kuin perunoiden keittäminen. Säilykeaterioiden valmistaminen ei         76

73 Pantzar 1996, 61-62. 
74 Ilmonen 2007, 306-312. 
75 Ilmonen 2007, 311. 
76 Andersson 1965, 8. 
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myöskään vaatinut monimutkaista välineistöä. Keitot, kastikkeet ja vuoat valmistuivat         

liesiuunissa, joka löytyi vakiovarusteena lähiöiden uusista asunnoista. Kiireisen keittokirja on          

kirjoista ainoa, joka on selvästi suunnattu aloittelevalle kokille ja sen parissa pärjää pitkälle             

pelkällä paistinpannulla.  

Yksinkertaisuudessaan monet reseptit ovat käytännössä kokoamisohjeita. Kotikokin tehtäväksi        77

jäi täyttää uunivuoka purkkien sisällöillä tai koota voileivän täytteet oikeassa järjestyksessä.           

Reseptien avulla syntyi lukijoille jo tuttuja ruokalajeja kuten uunivuokia ja kastikkeita           

perunoiden, pastan tai riisin kanssa nautittavaksi sekä. Luovuus ja leikittely näkyvät           

enimmäkseen reseptien raaka-aineiden valinnassa, ei reseptien valmistusvaiheissa. 

Tämä jako on selitettävissä Kaj Ilmosen käsitteellä kulttuurista ruoanvalinnan kehikkona.          

Kulttuuri vaikuttaa ruoanvalinnassa siihen mitä raaka-aineita pidetään syötäväksi kelpaavina, eli          

ruoan sisällöllisiin valintoihin, sekä siihen miten nämä raaka-aineet valmistetaan ja nautitaan, eli            

ruoan muotovalintoihin. Antropologisissa ruokatutkimuksissa on havaittu ruoan sisällöllisten        

ainesten kokeneen länsimaissa suhteellisen nopeita muutoksia verrattuna ruoan muotoon         

1900-luvulla. Säilykeittokirjoissakaan aterioinnin muotoja ei haasteta vaan reseptit ja niiden          78

lopputulokset ovat lukijoille tuttuja. Leikittely ja luovuus rajoittuvat ruoan sisällöllisiin          

valintoihin. Säilykkeet ja pakasteet kelpaavat jouluateriaksi tuoden mukanaan myös muita uusia           

raaka-aineita kuten ananasta, mutta resepti itsessään jäljittelee suomalaisen ruokakulttuurin         

hyväksymiä malleja. Muotovalinnoissa reseptit antavat lukijoilleen vähemmän vapautta        79

kokeiluun. Lukijalle ehdotetut vaihtoehdot rajoittuvat raaka-aineiden valintoihin. Etenkin        

Hamsterin keittokirjassa annosten kokoamisjärjestykseen ja tarjoiluun kiinnitetään paljon        

huomiota ja tarkkuutta.  80

Muotoon keskittyvissä resepteissä pyritään harvoin peittämään raaka-aineiden teollista alkuperää.         

Esimerkiksi Kiireisen keittokirjan “Yksinäisen joulukinkun” reseptissä tölkistä poistettu        

keittokinkku säilytetään muodossaan, mutta pyyhitään puhtaaksi ja koristellaan neilikoilla.         81

77 Esimerkiksi Heikinheimo, Nordlund 1971, 47; Rannikko, Villa 1969, 72. 
78 Ilmonen 2007, 171-172. 
79 Rannikko, Villa 1969, 92-93; Heikinheimo, Nordlund 1971, 20-21. 
80 Rannikko, Villa 1969. 
81 Heikinheimo, Nordlund 1971, 20-21. 
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Teollisten prosessien tuottamat muodot olivat kirjoittajille yksi tapa lisää harjoittaa luovuuttaan.  

Lopulta reseptien tarkoitus ei olekaan opastaa lukijaa ruoanlaitossa. Reseptit ovat tähän liian            

yksinkertaisia. Kirjoittajat eivät olettaneetkaan lukijoidensa tarvitsevan apua ruoanlaitossa. Liki         

kaikki keittokirjat olettavat lukijansa hallitsevan ruoanlaiton perusteet, poikkeuksena edellä         

mainittu Kiireisen keittokirja. Kokonaisuutena keittokirjat keskittyvät sisällöllisiin valintoihin eli         

uusien raaka-aineiden säilykkeiden ja pakasteiden käyttämisen lisäksi niiden arviointiin,         

hankintaan ja säilytykseen. Näin kirjat eivät olekaan pohjimmiltaan oppaita ruoanlaittoon vaan           

teollisten elintarvikkeiden ostamiseen ja kulutukseen. 

Visa Heinosen mukaan 1900-luvun alussa Suomessa muotoutunut kotitalousideologia pyrki         

alunperin vastaamaan naisten yhteiskunnalliseen työnjakoon liittyvään kaksoisroolin -        

perheenemäntä ja palkkatyöläinen - mukanaan tuomiin ongelmiin. 1960-luvulle tultaessa         82

vastaus tähän ongelmaan oli modernin kuluttajapolitiikan johdolla harjoitettu oikeanlainen         

kulutus. Kuluttajaa valistavat järjestöt korostivat edelleen rationaalista ja järjestelmällistä         

lähestymistä kotitalouteen, mutta näitä opetettiin soveltamaan myös kuluttamiseen. Ostamisesta         

oli tullut tärkeä kotitaloustyö.  83

Säilykekeittokirjatkin opastavat lukijaansa välttämään heikkolaatuisia säilykkeitä ja säilömään        

ostoksensa oikein. Säilykekeittokirjat tarjoavat kulutusmallin, jolla mahdollistaa naisten        

kaksoisrooli perheenemäntinä ja palkkatyöläisinä. Monet kirjoista olettavat lukijansa olevan         

työssäkäyvä vaimo tai äiti, joka vastaa myös perheensä ruokahuollosta. Kirjoissa myös vedotaan            

lukijoihin nimenomaan kuluttajan roolin kautta. Lukijaa kannustetaan kuluttamaan enemmän         

teollisia ruokia vertaamalla suomalaisten kulutusmääriä huomattavasti korkeampiin       

Yhdysvaltojen ja muiden Pohjoismaiden vastaaviin.  84

 

82 Heinonen 1998, 30.  
83 Heinonen 1998, 275. 
84 Rannikko, Villa 1969, 16; Pakastaminen kotona 1971, 124. 
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3.2 Säilykkeiden tarjoamistilat ja -tilanteet  

Säilykkeet kehitettiin alunperin 1800-luvun alussa sotilaiden, merimiesten ja        

tutkimusmatkailijoiden ruokkimiseksi. Vaikka säilykkeiden käyttäjäkunta laajeni 1960-luvulle       85

tultaessa, mielikuva karujen olosuhteiden erikois- ja hätätilanteiden muonana seurasi niitä.          

Hamsterin keittokirjan esipuheessa Veikko Huovinen esittää purkkivarastojen pelastavan        

kaasuvaaran tai vihollisvaltion miehityksen aikana. Itse kirjan reseptit on kuitenkin tarkoitettu           86

arkisemmista hätätilanteista selviämiseen. Säilykkeet ja valmisruoat auttavat Hamsterin        

keittokirjassa yhdistämään lähiöstä työpaikalleen pendelöivän palkkatyöläisen ja       

perheenemännän roolit kun “päiväjärjestys on mennyt ylösalaisin, ostokset jääneet tekemättä ja           

ruoka on saatava nopeasti pöytään.”  87

Säilykkeiden merkitystä nimenomaan kaupungistuvan Suomen ilmiönä korostavat tölkkien puute         

Leila Jantusen Kesämökin keittotaidossa sekä Henny ja Keijo Nybergin Erämiehen          

herkkukirjassa. Jantunen omistaa yli satasivuisesta teoksestaan säilykkeille alle kymmenen sivua          

ja nämäkin käsittelevät ainostaan kalasäilykkeitä. Ympäröivä tavaramaailma ulottaa tarpeensa         88

kesämökillekin, sillä Jantunen olettaa lukijallaan olevan käytössään sekä liesiuuni että jääkaappi           

tai vähintään viileä maakellari. Nybergien mukaan eräretkellä ja lomamökillä säilykeruoka on           

vättämätön paha ja siihen turvauduttaessa teollisia elintarvikkeita tulee elävöittää mausteilla ja           

voinokareilla. Tölkkiruoka myös piristyy tuoreilla yrteillä ja “--pienikin vihreys johtaa ajatuksen           

pois säilykeruoasta.”  89

Säilykekeittokirjojen kulututustapojen urbaani luonne näkyy myös Tilastokeskuksen 1960- ja         

1970-luvuilla keräämissä kotitaloustiedusteluissa. Vaikka teollisten elintarvikkeiden      

kulutusmäärät henkeä kohden ovat pieniä, jokaista mitattua teollista elintarviketta nautittiin          

kaupungeissa ja kauppaloissa enemmän kuin maalaiskunnissa. Nopeasti valmistettavia        

elintarvikkeita, kuten eineksiä, pakastettua kalaa ja vihanneksia sekä lihapasteijoita, keskiverto          

85 Zeide 2018, location 258. 
86 Rannikko, Villa 1969, 9. 
87 Rannikko, Villa 1969, 14. 
88 Jantunen 1971, 9-15. 
89 Nyberg, Nyberg 1968, 70-71. 
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kaupunkilainen kulutti jopa kaksin- tai kolminkertaisia määriä.  90

Kaupunkilaisen arjesta selviytymisen lisäksi säilykekeittokirjat tarjosivat mahdollisuuden       

edullisen eksotiikan ja luksuksen kokemiseen. Varsinkin Hamsterin keittokirjan kirjoittajat         

leikittelevät Suomen ulkopuolisten ruokakulttuurien herättämillä mielikuvilla. Ruoat palauttavat        

mieleen muistoja Rio de Janeirosta, nautitaan kreikkalaisten äänilevyjen soidessa tai villitsevät           

ruokailijat kansantanssiin. Kiireisen keittokirjassa eksotiikkaan riittävät löyhemmät vieraisiin        91

mantereisiin liittyvät reseptien nimet.  92

Säilykeruokiin liitetty eksotiikka osaltaan mahdollisti säilykkeistä nautiskelun: niiden käyttö toi          

luksuksen arjen keskellä. Kiireisen keittokirjan “aterialliseksi tunnelmoinniksi” kutsuma arjen         

luksus “ei vaadi erityisen hienoa pöytää, ei erityisen hienoa pöytäliinaa - ja mikä parhainta - ei                

mitään kultivoitunutta kieltä” . Säilykekokit toivat siis luksuksen raaka-aineet yhä useamman          93

kuluttajan ulottuville ja vaativat niiden käyttämiseksi lukijalta ainoastaan luovuutta. 

Luksukseksi luokitellut säilykeateriat kelpasivat arjen erikoishetkiin. Kiireisen keittokirja opastaa         

tarjoamaan sunnuntaiaterialla tölkkilihapullia kasvisten kera. Yllättäen saapuville       94

mökkivieraille säilykkeistä syntyi nopeasti tarjoamisen arvoinen ateria , mutta säilykkeet         95

auttoivat myös suurempien ja pitkään suunniteltujen juhlien järjestämisessä. Hamsterin         

keittokirjan resepteillä syntyy juhliin sopivien kastikkeiden ja keittojen lisäksi voileipäpöytä          

puutarhajuhliin.  96

Suurten kutsujen sijaan suurin osa säilykekeittokirjojen vieraille tarjottavista ruoista on tarkoitettu           

intiimeihin illanistujaisiin. Annoskoot pysyttelevät 3-5 hengessä, ateriat ovat helposti sormin          

syötäviä ja ne jaetaan rennosti olohuoneessa muutamien ystävien kesken. Kiireisen keittokirja           

esittelee dippaamisen hauskana ja vaivattomana tapana tarjota naposteltavaa, mutta se ei           

kuitenkaan sovellu kovin arvokkaille kutsuille vaan “vaatii ympäristöltä samoin kuin vierailtakin           

90 Liite 1. Kotitaloustiedustelu 1966, 1972; Kotitaloustiedustelu 1971, 1976; Kotitaloustiedustelu 1976, 1979 
91 Rannikko, Villa 1969, 85, 72, 52.  
92 Heikinheimo, Nordlund 1971, 100, 102. 
93 Heikinheimo, Nordlund 1971, 99. 
94 Heikinheimo, Nordlund 1971, 74-75.  
95 Heikinheimo, Nordlund 1971, 48,49; Rannikko, Villa 1969, 112. 
96 Rannikko, Villa 1969, 30, 96-97, 35-36. 
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tiettyä kodikkuutta” . Hyvää ruokaa puolessa tunnissa esittää, ettei arjen kiire saa olla este             97

vieraiden kutsumiselle ja Hamsterin keittokirja listaa erikseen reseptejä, jotka sopivat          98

tarjottaviksi muutamille vieraille “myöhäisilta-ateriaksi esimerkiksi teatterin, saunan tms.        

jälkeen.”   99

Säilykeaterioiden tarjoamiskontekstina on siis keskiluokkainen vieraanvaraisuus sekä oman maun         

ja kyvykkyyden osoittaminen vieraille. Stephen Mennell kuvaa, kuinka ruokamedia opetti          

keskiluokkaisia emäntiä muokkaamaan yksinkertaisetkin raaka-aineet vieraille tarjoamisen       

arvoisiksi. Ruoanlaitto keskiluokkaisena kilpailuna näkyy myös keittokirjojen kielen tasolla.         100

Hamsterin keittokirja esittelee räiskäleet räiskäleinä, mutta “[k]un kutsut ovat hienot, sanomme           

crêpes—” . 101

Säilykkeiden lumo oli keskiluokkaisuuden saavuttamisessa. Säästämällä aikaa ja vaivaa         

säilykkeillä naisten oli mahdollista yhdistää palkkatyöläisen ja keskiluokkaisen emännän roolit.          

Vileisis kuvaa kuinka 50-luvun Yhdysvaltojen ruokamedia loi kuvan uudenlaista “food smartsia”           

hyödyntävästä perheenemännästä, joka valmisruokia käyttämällä valjasti teollisuuden mekaaniset        

kotiapulaiset palvelukseensa. Ulkoistamalla keittiössä raatamisen ruokateollisuudelle      

perheenemännät kykenivät tarjoamaan keskiluokan statukselle sopivaa ruokaa. Vaikka        102

säilykekeittokirjat eivät Suomessa saavuttaneetkaan vastaavaa suosiota kuin Yhdysvalloissa, on         

viesti teollisen ruoan mahdollistamasta elintason noususta verrannollinen.  

Sodanjälkeinen asuntorakentaminen tukee säilykekeittokirjoihin käsikirjoitettua     

keskiluokkaisuuden performanssia. 1950-luvulta lähtien suomalaisten kaupunkien      

asuntosuunnittelussa oli purettu keittiön ja olohuoneen välisiä esteitä. Funktionalistiselle         

arkkitehtuurille ominaiset eristetyt komeromaiset keittiöt kasvoivat ja sulautuivat asunnon         

oleskelutiloihin. Olohuoneen ja keittiön avoimesta yhdistelmästä muodostui sosiaalinen tila, jossa          

97 Heikinheimo, Nordlund 1971, 117. 
98 Kerstin, Andersson 1966, 7. 
99 Rannikko, Villa 1969, 33. 
100 Mennell 1986, 257. 
101 Rannikko, Villa 1969, 37. 
102 Vileisis 2008, 190-192.  
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rentoutua, seurustella sekä tarjoilla vieraille naposteltavaa.  103

Keskiluokkaiseen seurusteluun kutsuvien tilojen lisäksi modernien asuntojen varustelutaso oli         

edellytys säilykeruoan tarjoamiselle. Keittokirjojen resepteistä yksinkertaisimmat vaativat vain        

paistinpannun ja sähkölevyn, mutta suurin osa valmistui modernin asunnon vakiovarusteisiin          

kuuluvalla liesiuunilla.  104

Sekä lähiörakentaminen että teollinen ruoka laajenivat keskiluokkaisen kohdeyleisönsä        

ulkopuolelle. Suomalaisen lähiörakentamisen perusyksiköksi valittiin keskiluokkainen lapsiperhe,       

jonka tarpeiden pohjalta luokattomiksi määriteltyjä asuntoja rakennettiin. Samoin        105

ruokateollisuuden tuotteet suunnattiin kasvavan keskiluokan massamarkkinoille. Keittokirjoissa       

luokkastatus kuitenkin pyrittiin häivyttämään. Kirjat eivät määrittele lukijoitaan luokkastatuksen         

vaan työssäkäynnin ja naiseuden perusteella. Ilmiö on verrattavissa Stephen Mennellin kuvaamiin           

englantilaisten naistenlehtien strategioihin luokattomuuden idean levittämisessä. Näin       106

säilykkeet, pakasteet ja einekset ylittivät luokkarajat.   107

Modernissa massakulttuurissa asunnot ja ruoka suunniteltiin standardisoitujen yleistettyjen        

perustarpeiden pohjalta, mutta samalla asukkaan yksilöllisyyttä ja vapautta korostettiin.         108

Asunnot rakennettiin samasta muotista, mutta asukkaan yksityisyyttä korostaen. Vastaavasti         

säilykkeiden ja pakasteiden tasalaatuisuus ja identtisyys kohotettiin tuotteiden eduksi, mutta          

yksilöllisen aterian valmistaminen niistä vaati osaamista ja elävöittämistä. Asuntorakentamisen ja          

säilykekeittokirjallisuuden voidaan nähdä molempien kuvaavan modernin ihanteiden sisäistä        

ristiriitaa normitetun kollektiivisuuden ja vapaan yksilön välillä. 

 

 

103 Saarikangas 2002, 439-440, 444-446. 
104 Esim. Heikinheimo, Nordlund 1971, 16-18. 
105 Saarikangas 2002, 501. 
106 Mennell 1986, 250.  
107 Levenstein 1993, 117. 
108 Saarikangas 2002, 500. 
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3.3 Ruoanvalmistuksen sukupuolittuminen säilykekeittokirjoissa 

Keskiluokkaistuvassa ja palkkatyöhön siirtyvässä Suomessa kotitalouden ylläpito nähtiin edelleen         

pääasiassa naisten tehtävänä. Myös säilykekeittokirjat olivat pääasiassa naisille suunnattuja.         

Monet kirjoista puhuttelevat lukijaansa perheenemänniksi, äideiksi tai vaimoiksi. Lukijan         109

roolittaminen äidin tai vaimon rooliin sekä reseptien 3-4 hengen annoskoot kertovat oletettujen            

lukijoiden olevan naisia, jotka ruokkivat paitsi itsensä myös läheisensä. 

Vastuu ruokahuollosta ei ollut uusi sillä ruoan hankkiminen, säilöminen, valmistaminen ja           

tarjoileminen on perinteisesti sukupuolitettu naisten tehtäväksi. Teollistumisen myötä ruoan         

tuotanto siirtyi keskiluokkaisilta naisilta markkinoiden vastuulle ja samalla naisten rooli perheen           

henkisestä hyvinvoinnista kasvoi. 1800-luvun loppupuolella porvarillinen ihannenainen oli        

vastuussa kodinpiirin tunnetyöstä.  110

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä Yhdysvalloissa Catherine E. Beecher ja Harriet         

Beecher-Stowe lisäsivät naisen ihannekuvaan ajatuksen tehokkuudesta ja rationaalisuudesta.        

Rationaalinen kotitaloustyö perustui systematisointiin, järjestelmälliseen ajankäyttöön sekä       

työrutiinien vakiinnuttamiseen. 1900-luvun alussa Christine Frederick omaksui kehitti        

kodinhoidosta tieteellisille periaatteilla perustuvan järjestelmän. Frederickin mukaan kotitalous        

tuli verrata liikeyritykseen tai laboratorioon.  111

Rationalisoitu kotitalous levisi kotitalousvalistajien kautta Suomeen 1900-luvun alussa keski- ja          

yläluokan naisten keskuuteen ja työväenluokan keskuuteen kansalaissodan jälkeen. 1900-luvun         112

alkupuoliskolla ruoanlaitto oli osa kodinhoitoa, jonka Marttaliitto ja muut valistajat esittivät           

naisten luontaisena kutsumuksena. Ajan naisihanteeseen liittyi olennaisesti moraalinen vastuu         113

paitsi läheisistä myös laajemmasta yhteiskunnasta. Tehokas ja rationaalinen kotitalous loisi          

pohjan terveelle ja tehokkaalle kansakunnalle.   114

109 Heikinheimo, Nordlund 1971, 7; Kerstin, Andersson 1966, 7; Hakkarainen, Lepistö 1952, 75.  
110 McIntosh, Zey 1998, 126-127; Jalovaara 2019, 65-66, 69. 
111 Lepistö 1994, 109-110. 
112 Lepistö 1994, 111. 
113 Heinonen 1998, 37. 
114 Heinonen 1998, 43. 
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Kotitaloustyön tehostumisen katsottiin palvelevan yhteiskuntaa eikä yksittäistä perheenemäntää.        

Beecherin ajattelun mukaan naisilla oli kyky uhrata itsensä kotitaloustöiden parissa perheensä ja            

yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Teollisuudesta tehokkuuden mallia etsinyt rationaalinen        115

kotitalous ei myöskään välittänyt ruoan mausta. Ruoka oli ensisijaisesti polttoainetta, ei           

nautinnon lähde.  116

Uhrautuva ja emansipatorinen naiskuva levisi keskiluokan keskuudessa ja keskiluokkaiset naiset          

ottivat osaa yhteiskunnalliseen toimintaan opettamalla uutta naiskuvaa alempien sosiaaliluokkien         

naisille. Työväenluokan ja maaseudun naiset olivat säilyttäneet roolinsa ruoan tuotannossa ja           117

vastasivat sekä perheen taloudellisesta että henkisestä hyvinvoinnista. Työväennaisten        118

keskuudessa itsensä uhraamisen vaihtoehdoksi esitettiin 1906 palkan maksamista kotona tehdystä          

työstä. Palkanmaksun kannattajien mukaan näin turvattaisiin perheellisten naisten taloudellinen         

itsenäisyys. Ajatus jäi kuitenkin suurelle osalle työväennaisista vieraaksi.  119

Kodinkoneet ja teolliset ruokavalmisteet saapuivat Suomeen merkittävissä määrin vasta 1950- ja           

1960-luvuilla. Kulutustavaramarkkinat laajenivat nopeasti ja ihmiset olivat vastaanottavaisia        

uusille tuotteille. Samalla ajatus naisen roolista ruoanlaittajana oli muuttunut sotaa edeltäviin           120

vuosikymmeniin verrattuna. Ruoanlaittoa ei enää esitetty mediassa moraalisena pakkona, jota          

suoritettiin velvollisuudesta perhettä ja yhteiskuntaa kohtaan vaan se saattoi olla myös luovaa,            

hauskaa ja tyydyttävää ajanvietettä. Luovan kokeilun mahdollistivat ruokateollisuuden tuotteet ja          

kodinkoneet, joiden esitettiin samalla säästävän aikaa ja vaivaa.  121

Sherrie Innessin mukaan Yhdysvalloista alkaneen luovuuden ja tyydytyksen korostaminen oli          

ruokateollisuuden markkinoinnin yritys vakuuttaa sotatalouteen osallistuneet naiset ruoanlaiton        

mahdollisuuksista tarjota vastaavia haasteita kuin kodin ulkopuolinen palkkatyö. Lisäksi kodissa          

luovuuttaan toteuttavat naiset olivat merkittävä markkina ruokateollisuudelle. Englantilaisten        122

115 Lepistö  1994, 110-111. 
116 Vileisis 208, 141. 
117 Heinonen 1998, 37. 
118 McIntosh, Zey 1998, 127. 
119 Lepistö 1994, 111-112. 
120 Heinonen 1998, 295. 
121 Inness 2001, 142. 
122 Inness 2001, 145-147. 
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naistenlehtien ruokapalstoja tutkinut Stephen Mennell taas näkee luovuuden korostamisen         

taustalla laajemman modernissa yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen kulttuurin       

keskiluokkaistumisessa, miesten ja naisten roolien uudelleen määrittelyssä sekä työn ja          

vapaa-ajan muutoksessa.  123

Myös suomalaiset säilykekeittokirjat kannustivat lukijoitaan kokeilemaan, maustamaan ja        

jatkamaan raaka-aineitaan. Kirjat vakuuttivat tölkkien ja pakasteiden yhdistelyn sekä         

maustamisen voivan olla myös hauska ja luova kokemus. Uusien raaka-aineiden myös esitettiin            124

säästävän aikaa ja helpottavan kodinhoidon ja työssäkäynnin yhdistämistä. Säilykekeittokirjojen         

lukijakunnaksi on selvästi tarkoitettu nimenomaan työssäkäyvät naiset. Vain Kiireisen         125

keittokirja sisältää erikseen opiskelijoille ja yksineläjille tarkoitettuja reseptejä.   126

Työssäkäyvien naisten huomioiminen kertoo laajemmasta yhteiskunnallisesta kehityksestä.       

Suomessa naiset olivat siirtyneet sodan jälkeen miehiä nopeammin teollisuus- ja          

palveluammatteihin ja naisten osuus työvoimasta oli kansainvälisesti merkittävä.        127

Säilykekeittokirjojen suhtautuminen työssäkäyntiin oli kannustavampaa kuin Yhdysvalloissa,       

missä ruokamedia suhtautui lukijoihinsa pääasiassa kotirouvina ja äiteinä.  128

Vaikka ruoanlaitto stimuloi luovuutta, keittokirjoissa ruokaa valmistettiin pääasiassa muille kuin          

keittäjälle itselleen. Toisinaan ateria tarjoillaan mökki- tai juhlavieraille, mutta useimmiten          

ruokaa odottaa lukijan oma perhe. Ruoanlaiton hauskuudesta ja luovuudesta huolimatta suurempi           

palkinto oli valmiin aterian omalle perheelle tarjoilusta saatava tyydytys. Keittokirjat neuvovat           

asettamaan läheisten tarpeet lukijan omien edelle. Kiireisen keittokirjassa lapsiperheen         

ruokaohjelma syntyy “äidin mielikuvituksesta” ja “perhekin pitää vaihtelevista ja nopeasti          

valmistettavista aterioista”. Hamsterin keittokirja taas opastaa ottamaan ensisijaisesti huomioon         129

perheen ja vieraiden maun.  130

123 Mennell 1986, 262-263. 
124 Esim. Rannikko, Villa 1969, 11; Andersson 1965, 22. 
125 Kotilieden keittokirja 1971, 8; Rannikko, Villa 1969, 13; Andersson 1965, 7; Heikinheimo, Nordlund 1971, 60. 
126 Heikinheimo, Nordlund 1971, 13-32. 
127 Heinonen 1998, 248. 
128 Levenstein 1993, 102-103. 
129 Heikinheimo, Nordlund 1971, 60-61. 
130 Rannikko, Villa 1969, 11, 64. 
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Aterialla nainen saattoi osoittaa rakkauttaan läheisilleen valmistamansa ruoan avulla. Hyvin          

tarjoiltu maukas ateria esitettiin lahjana, jolla löytää haluttava elämänkumppani sekä myöhemmin           

pitää perhe yhdessä. Kiireisen keittokirjassa säilykkeet antavat sekä aikaa “oman kullan           131

pyydystämiseen” että pelastavat huonolla keittotaidolla kirotun nuoren vaimon aviokriisiltä,         132

kun “[a]viomies ei enää kestä palaneita puuroja sen paremmin kuin muitakaan pöperöitä.”            133

Hamsterin keittokirjan mukaan gratinoidut maa-artisokan pohjat taas ovat lyömättömiä         

parinmuodostuksessa.  134

Ruoan lisäksi perheeltä kiitosta saava ateria vaatii panostamista kattaukseen. Nopeisiin aterioihin           

keskittyvä Hyvää ruokaa puolessa tunnissa valistaa perheenemäntiä kattamiseen käytettyjen         

minuuttien olevan hyödyllisiä, sillä “[p]erhe tuntee olevansa tervetullut pöytään ja yhdessäolosta           

tulee hauskaa”. Kotilieden keittiökirjassa kauniisti katettu pöytä nähdään panostuksena perheen          135

hyvinvointiin mutta myös lasten ja yhteiskunnan tulevaisuuteen.   136

Ruoan merkitys lahjana naiselta muulle perheelle nähdään myös keittokirjojen kielessä. Kiireisen           

keittokirjan yksineläjille tarkoitetuissa resepteissä ruoka “nautiskellaan” , mutta ruokakunnan        137

kasvaessa ateriat “tarjotaan”  odottaville suille. 138

Ruoan valmistaminen ei kuitenkaan saanut olla liian helppoa, jotta ruoan tarjoilusta saatu            

mielihyvä olisi säilynyt. Massatuotetut elintarvikkeet eivät sellaisenaan olleet tarpeeksi         

yksilöllisiä kelvatakseen rakkauden lahjaksi. Säilykkeet ja pakasteet olivat osoittautumassa liian          

näppäriksi ja nopeiksi sopiakseen ihannenaisen rooliin. Ann Vileisis kuvaa kuinka 1950-luvun           

Yhdysvalloissa ruokateollisuus kehitti markkinoinnissaan “food smarts” -käsitteen, joka sisälsi         

kyvyn luovasti yhdistellä ja jatkaa teollisia tuotteita. Hamsterin keittokirjassa käytettyä          139

“elävöittämistä” ja Kiireisen keittokirjan “ateriallista tunnelmointia” sekä muiden        

131 Inness 2001, 146-147. 
132 Heikinheimo, Nordlund 1971, 13. 
133 Heikinheimo, Nordlund 1971, 33. 
134 Rannikko, Villa 1969, 54. 
135 Andersson 1963, 9. 
136 Kotilieden keittiökirja 1971, 85. 
137 Heikinheimo, Nordlund 1971, 16, 25,  
138 Heikinheimo, Nordlund 1971, 63, 65-67. 
139 Vileisis 2008, 189-191. 
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säilykekeittokirjojen korostamaa maustamista ja jatkamista voidaan tulkita “food smartsia”         

vastaavana yrityksenä palauttaa yksilön tietotaito - sekä rakkaus ja siitä saatu mielihyvä -             

säilykkeiden ja pakasteiden valmistamiseen. 

Teollisten elintarvikkeiden elävöittämisen lisäksi keittokirjoissa on havaittavissa perinteisemmän        

useaa tehtävää samanaikaisesti hoitavan kodinhengettären taitojen korostamista. Erityisesti Hyvää         

ruokaa puolessa tunnissa -kirjassa ajan säästö syntyy paitsi valmiista ja puolivalmiista           

raaka-aineista myös suunnitellusta ja järkevästä ajankäytöstä. Keittokirja kehottaa töistä kotiin          

saapuvaa perheenemäntää kytkemään heti virran sähköuuniin, minkä “--jälkeen voit rauhassa          

ottaa päältäsi takin ja hatun” . Itse ruoka valmistuu esivalmisteluineen ja kattamisineen           140

perunoiden keittämiseen tarvittavassa ajassa. Kiireisen keittokirjakin asettaa useiden reseptien         

aikarajaksi perunoiden keittämiseen tarvittavat 20-30 minuuttia sekä neuvoo tekemään osan          

esivalmisteluista  etukäteen.   141

Teollisen ruoan ollessa suosituimmillaan Yhdysvalloissa 50-luvulla vuosikymmenen       

symboliseksi ateriaksi nousivat uunilaatikot eri muodoissaan. Laatikot olivat helppoja         142

valmistaa tölkkien sisältöjä yhdistelemällä, mutta mahdollistivat luovat kokeilut. Niiden         

paistuessa emäntä pystyi viihdyttämään vieraitaan tai hoitamaan muita kotitöitä. Laatikoilla oli           143

Suomessakin erityinen asema ensimmäisinä einesruokina , mutta säilykeittokirjoissa emäntien        144

avuksi esitellään myös uuniruokia, kastikkeita ja paistettavia liharuokia. 

Jaetut ihanteet eivät tietenkään kuvaa jokaisen 60-luvulla eläneen naisen todellisuutta.          

Keittokirjojen ja ruokateollisuuden viesteistä huolimatta säilykkeiden ja pakasteiden käyttäjät         

loivat tuotteille myös omat merkityksensä. Teollisen ruoan käyttäminen mahdollisti arjen          

rutiinien rikkomisen sekä perinteisen perheenemännän roolin murtamisen ja ironisoinnin.         145

Keittokirjoissa vapautus perheen hoivaajan roolista on nähtävissä neuvoina säilykkeiden         

vapauttaman ajan käyttämisestä. Perheen ja kotitöiden lisäksi lisääntynyttä vapaa-aikaa neuvottiin          

140 Andersson 1963, 8. 
141 Heikinheimo, Nordlund 1971, 102-103. 
142 “Casseroles”, suomennos oma. 
143 Inness 2001, 150-154. 
144 Sillanpää 1999, 148-150. 
145 LeBesco 2001, 145-147. 
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hyödyntämään lepäämiseen, rentoutumiseen sekä lukemiseen. Jo rationaalisen kotitalouden        146

kehittäjä Christine Frederickin mukaan naisten tuli käyttää rationalisoinnin säästämä vapaa-aika          

itsensä kehittämiseen. Vaikka keittokirjojen ehdotukset vapaa-ajan käytöstä eivät vaikutakaan         147

erityisen radikaaleilta näkee Sherrie Inness teollisen ruoan suoman vapautuksen keittiötyöstä          

olleen taustavoima 1960-luvun naisasialiikkeelle.  148

Osa keittokirjoista nostaa miehet syöjistä myös ruoanlaittajiksi. Miehen rooliin ei kuitenkaan           

vielä 60-luvulla yleisesti kuulunut keittiössä työskentely. Kiireisen keittokirjassa perustellaan         

poikamiehille omien aterioiden valmistamisen vapauttavan heidät ala-arvoisesta ja        

yksitoikkoisesta ravinnosta. “Einekset, puolivalmisteet ja säilykkeet tuovat apuaan myös yhden          

hengen talouksille. Mieskin voi nyt valmistaa päivällisen.” Ruumiin lisäksi kokkaaminen          149

ruokkii myös luovuutta sillä “[p]oikamiehen vilkas mielikuvitus saa vapaan temmellyskentän          

keittiössä”. Parisuhteessakin mies voi valmistaa ruokaa kiitos säilykkeiden. Keittokirja jopa          150

nostaa miehen naisen rinnalle vastaamaan ruoanvalmistuksesta: “Päivällistä ei valmista enää          

yksinomaan vaimo vaan myös mies, tai se voidaan tehdä yhdessä.”  151

Hamsterin keittokirjassa miehen osallistuminen ruoanlaittoon on itsessään erikoistilaisuus.        

Pakastekana, joka ei ole kirjassa raaka-aineena järin erikoinen, muuttuu miehen käsittelyssä           

romanttiseksi herkkuateriaksi. Resepti myös kiinnittää erikoista huomiota kanan käsittelyyn:         

“Taitavasti ja huolekkaasti hän [mies] kääri kanan alumiinipaperiin ja pani sen uuniin.”            152

Kyseessä on kirjan ainoa resepti, jossa nimenomaan mies valmistaa aterian alusta loppuun.            

Tapauksen korostaminen kertoo, ettei parisuhteeseen panostaminen ollut vain naisen harteilla          

vaan myös mies saattoi ruokaa valmistamalla osoittaa rakkautta ja huolenpitoa. 

Vaikka mies ei ruokaa valmistaisikaan varataan hänelle Hamsterin keittokirjassa silti erikoisrooli.           

Purkkikinkusta valmistetun joulukinkun voi ensisijaisesti leikata vain talon isäntä. Isännän          

146 Rannikko, Villa 1969, 13; Andersson 1963, 7. 
147 Lepistö 1994, 111. 
148 Inness 2006, 37. 
149 Heikinheimo, Nordlund 1971, 12. 
150 Heikinheimo, Nordlund 1971, 13. 
151 Heikinheimo, Nordlund 1971, 33.  
152 Rannikko, Villa 1969, 84. 
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puutteessa emännän on “koetettava suoriutua siitä itse.” Sekä kanan että kinkun tapauksessa            153

miehen osallistuminen ruoanvalmistamiseen ja tarjoiluun saa osakseen erityishuomiota. Susan         

Bordo on huomauttunut miesten ruoanlaiton rajoittuvan kulttuurisessa representaatiossa        

erikoistilanteisiin ja miesten oletetaan saavan suorituksestaan erityistä kiitosta. Hamsterin         154

keittokirja vahvistaa näiden kahden reseptin maskuliinisuutta myös niiden raaka-aineilla. Liha, ja           

erityisesti paistettu liha, on perinteisesti sukupuolitettu maskuliiniseksi ruoaksi.  155

Ylipäätään lähdeaineistossa miesten ruoanlaitto rajoittuu erityisiin hetkiin. Arjessa mies kuvataan          

ruoan kuluttajaksi. Esimerkiksi Hyvää ruokaa puolessa tunnissa-kirjan kuvituksessa nainen         

valmistaa ruoat ja piippua polttavan mieshahmon tehtäväksi jää aterioista ilahtuminen. Perheen           156

ruokkimisen vastuun jakamista korostanut Kiireisen keittokirjakin kuvaa miehen ruoanlaittoa         

“harrastukseksi”. Sanavalinta kuvaa töiden jakautumista. Perheessä ruoanvalmistaminen oli        157

miehelle valinta, naiselle vastuu. 

153 Rannikko, Villa 1969, 92. 
154 Bordo, Susan 2003, 119. 
155 McIntosh, Zey 1998, 131. 
156 Andersson 1963, 25, 24, 61, 67, 79. 
157 Heikinheimo, Nordlund 1971, 13. 
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4. Kulutuseetosten hyödyntäminen säilykekeittokirjoissa 

Kulutustutkimuksessa hyväksytään laajalti ajatus, että vaikutteet ihmisten kulutuspäätösten        

taustalla eivät ole ainoastaan rationaalisia vaan myös emotionaalisia. Visa Heinonen ja Minna            

Autio jakavat nämä vaikutteet maailmankuvaan ja eetokseen. Näistä ensimmäinen käsittää          

tiedostetut aspektit ja jälkimmäinen moraaliset, normatiiviset ja arvottavat aspektit. Eetos on siis            

eettisten ja esteettisten arvojen ja normien kulttuurinen järjestelmä. Tämän järjestelmän alalaji           

kulutuseetos opastaa hyveelliseen ja hyväksyttyyn kulutuskäyttäytymiseen.  158

Heinonen ja Autio ovat koonneet kolme suomalaiselle kontekstille ominaista kulutuseetosta:          

talonpoikaisen, keskiluokkaisen ja ekonomistisen. Seuraavaksi esittelen eetokset tarkemmin ja         159

tulkitsen säilykekeittokirjoja niiden kautta. 

1900-luvun alussa vaikuttanut talonpoikainen kulutuseetos korosti oikean kuluttajuuden        160

koostuvan omavaraisuudesta, säästäväisyydestä ja ahkeruudesta. Yksilö nähtiin enemmän        

tuottajana kuin kuluttajana. Ihanteena oli välttää turhaa kulutusta ja ostaa mahdollisimman           161

vähän hyödykkeitä markkinoilta. Heinonen ja Autio esittävät eetoksen olevan osa laajempaa           

pohjoismaista protestanttista talonpoikaista eetosta, joka kannusti ankaraan työntekoon ja         

nautinnoista kieltäytymiseen selviytymisen turvaamiseksi. Protestanttisuuden lisäksi eetos       162

rakentuu valistuksen rationaaliselle perinnölle, jonka avulla nautintoon tähtäävä kulutus         

määritettiin paitsi paheelliseksi myös ei-järkeväksi. Työnteon hyveellisyyden omaksuivat myös         

kaupunkien porvarit, jotka kannustivat työntekijöitä löytämään nautintoa ahkeruudesta.  163

Toisen maailmansodan jälkeen kaupungistuminen, palkkatyö ja kulutuskulttuuri muuttivat        

suomalaisten kulutusmahdollisuuksia ja samalla muuttuivat kulutuseetokset. Kohoavan elintason        

ja kulutustuotteiden tarjonnan ristitulessa pelkkä omavaraisuutta ja selviytymistä korostanut         

158 Heinonen, Autio 2013, 42,46. 
159 Heinonen, Autio 2013, 42,61. 
160 Terminä “talonpoikainen” on toki ongelmallinen. 1900-luvun alun maatalousväestöstä 48% oli tilattomia. Autio,             
Huttunen, Puhakka 2010, 99. 
161 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 99, 106. 
162 Heinonen, Autio 2013, 60. 
163 Heinonen 1998, 30. 
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ajattelumalli ei enää ollut ajankohtainen. Uusi keskiluokkainen eetos kuitenkin syntyi          

talonpoikaisen edeltäjänsä raameissa. Keskiluokkainen kulutuseetos korostaa ahkeruutta ja        

säästäväisyyttä, mutta painottaa omavaraisuuden sijaan palkkatyöläisyyttä. Ahkeralla työllä        

ansaittua palkkaa on luvallista käyttää kulutukseen ja siitä nauttimiseen, kunhan nautinto on            

hillittyä ja kulutus pysyy tiukasti hallinnassa. Näin palkkatyön mahdollistama kulutus ja siitä            164

nauttiminen sovitettiin yhteen agraarisen talonpoikaisen eetoksen kanssa. 

Keskiluokkaista kulutuseetosta määrittää kulutuksen hallinta. Tavoitteena on tavallisuus ja         

yleisesti hyväksyttävä elämäntapa. Kerskakulutusta ja velkaantumista paheksutaan. Kaikki        

kulutuseetokset toki ohjaavat yhteisön jäseniä toimimaan yhteisesti hyväksyttävällä tavalla, mutta          

keskiluokkaisessa kulutuseetoksessa tämä korostuu äärimmilleen. Keskiluokkaisuus tarkoittaa       

yleisesti hyväksyttyjä ja vastuullisia kulutusvallintoja. Uusilla kodinkoneilla ja muilla         

kulutustuotteilla halutaan pysyä ympäröivien yhteisön jäsenten tahdissa, mutta ei erottua heistä.  165

1960-luvulla alkanut muutos moderniin kulutuskulttuuriin kannusti itsekkäämpään ja        

laskelmoivaan kulutukseen. Tällaista käytöstä oikeuttamaan muodostui ekonomistinen       

kulutuseetos. Uutta ajattelutapaa leimasi ekonomismi, mikä näkyi kuluttajavalistuksen        

muuttuessa kuluttajapolitiikaksi. Kuluttajan tuli arvioida ja laskea jokaisen ostoksensa hyödyt ja           

haitat saavuttaakseen itselleen suurimman mahdollisen hyödyn. Liikeyritykseen vertautuva        

rationaalinen kuluttaja tavoitteli maksimaalista hyötyä palkkatyön lisäksi lainaamalla ja         

investoimalla. Uudet hetkelliseen velkaantumiseen perustuvat kuluttamisen tavat tulivat osaksi         

hyväksyttävää kulutusta. Ekonomistinen kulutuseetos vastasi vaurastuvan yhteiskunnan       

kasvavaan kulutuksen tarpeeseen sallimalla kuluttajille itsekkään käytöksen ja uusien         

kulutustavaroiden ostamisen. 60-luvulta lähtien suomalaiset hankkivat jääkaappeja, pakastimia,        

televisioita, autoja ja muita kodinkoneita. Uusien laitteiden lisäksi ekonomistinen eetos kannusti           

sijoittamaan asuntolainoihin ja obligaatioihin sekä opiskelemaan finanssitalouden hallintaa.        

Rationaalisen kulutuksen lisäksi rahaa käytettiin myös kulutuksesta nauttimiseen, kuten         

ulkomaanmatkoihin ja muihin huvituksiin.   166

164 Heinonen, Autio 2013, 60-62; Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 99-102. 
165 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 101. 
166 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 102-105. 

37 



Toisin kuin edeltäjissään, ekonomistisessa kulutuseetoksessa rationaalinen arki ja hedonistinen         

nautinto eivät ole vastakkaisia vaan jopa täydentävät toisiaan. Kuluttaja voi kokea nautintoa            

säästämällä vertailemalla tuotteiden hintoja ja kilpailuttamalla palveluita. Tieto maksimoitavasta         

hyödystä tuottaa nautintoa. Säästäminen myös mahdollistaa rahan siirtämisen tulevaisuuteen         

suurempia nautintoja varten. Ekonomistinen kulutuseetos sallii hetkellisen hedonistisen        

kulutusjuhlan, kunhan kuluttaminen saadaan myöhemmin takaisin hallintaan.   167

Autio esittää arjen säästämisen ja hedonististen kulutusjaksojen yhteensovittamisen aiheuttavan         

silti joillekin kuluttajille ahdistusta, jota he purkavat määrittämällä nautintonsa “turhaksi          

kulutukseksi”. Aution mukaan tämä johtuu taustalla vaikuttavasta talonpoikaisesta eetoksesta,         

joka korostaa nautinnoista kieltäytymistä vakaan tulevaisuuden takia.   168

Säästämisen ja kulutusjuhlan vuorottelusta saatava nautinto on yhteydessä Colin Campbellin          

modernin hedonismin käsitteeseen. Campbellin mukaan nautintojen etsiminen perinteisistä        

mielihyvän kohteista, kuten syömisestä ja juomisesta, on universaalia kaikille ihmisille.          

Traditionaalinen hedonisti etsii nautintoa aistiärsykkeistä ja pyrkii kasvattamaan nautintoa         

tuottavaa toimintaa, esimerkiksi mässäilemällä ja juopottelemalla. Moderni hedonisti taas löytää          

nautinnon toimintaan liittyvistä mielikuvista ja tunteista. Campbell liittää modernin hedonismin          

synnyn valistukseen ja protestanttiseen etiikkaan, joista ensimmäinen mahdollisti tunteiden         

rationalisoinnin ja jälkimmäinen suhtautui kielteisesti tunteiden avoimeen ilmaisuun.  169

Tunteiden salaaminen ja alistaminen rationaaliselle mielelle johti tunteen ja toiminnan          

erkanemiseen, mahdollistaen tunteilla pelaamisen. Campbellin mukaan tämä mahdollistaa        

modernille hedonistille nautinnon löytämisen tunnerikkaista päiväunista ja haaveista. Modernille         

hedonistille suurimman nautinnon tuottaa tuotteesta tai palvelusta haaveilu. Täyttymyksen         

hetkellä nautinto kuitenkin paljastuu riittämättömäksi haavekuvaan verrattuna ja hedonistin         

haaveet löytävät uuden kohteen. Lomamatkoista ja laajakuvatelevisioista haaveilu kuvaa hyvin          

ekonomistisen kulutuseetoksen sallimaa hetkellistä hedonismia.   170

167 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 104-105. 
168 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 104-105; Autio 2006, 133. 
169 Autio 2006, 30; Campbell 1987 75-76. 
170 Campbell 1987, 86-87. 

38 



Autio, Huttunen ja Puhakka huomauttavat ettei Campbellin kuvaama haaveiluille ja nautinnoille           

antautuminen kuvaa ekonomistisen kulutuseetoksen sisältämää hedonismia pohjoismaisessa       

kontekstissa. Heidän mukaansa pohjoismainen kulutus on hedonistisimmillaankin rationaalista ja         

järjen suodattamaa. Kaikki suomalaiset kulutuseetokset hyödyntävät rationaliteettia, mutta        171

saavuttaakseen eri tavoitteita: talonpoikainen säästääkseen rahaa, keskiluokkainen sopeutuakseen,        

ekonomistinen kontrolloidakseen ja maksimoidakseen nautintoa. 

Käytän kulutuseetoksia teoreettisena työkaluna, jonka raameissa tarkastella säilykeruokaa osana         

laajempaa kulutustapojen muutosta. Kulutuseetoksesta toiseen siirtyminen ei ole peruuttamaton         

historiallinen muutos, vaan eetokset elävät yhteiskunnassa limittäin. Kulutuskäyttäytymisen        

rajaaminen eetoksiin mahdollistaa kulutuksen muutoksen kontekstoinnin. Työnteko ja ahkeruus         

ovat olleet suomalaisessa yhteiskunnassa pysyviä arvoja ja turhaa kulutusta varotaan nykyään           

ympäristöystävällisyyden kontekstissa. Toisaalta työnteko ja kulutuksen välttely voivat        

itsessäänkin olla nautinnon lähteitä. Aution mukaan talonpoikaiset perinteet vaikuttavat edelleen          

nuorison kulutuskulttuurin taustalla.  172

 

4.1. Talonpoikainen kulutuseetos 

Talonpoikaisen kulutuseetoksen synnyn taustalla oli epävarmuus tulevien satojen onnistumisesta,         

mikä johti elintarvikkeiden säästämiseen ja hävikin minimointiin. Eetoksen mukaan säästäväisyys          

kärsimykseen asti varmisti selviytymisen tulevaisuudessa. Säästettävistä resursseista tärkein oli         

raha, mikä näkyi omavaraisuuden korostamisena.  173

Säilykekeittokirjoissa talonpoikainen eetos elää resepteissä, joissa säilyketölkin sisältö käytetään         

hyödyksi kokonaisuudessaan. Tölkkien pohjalle jääneet liemet ja hyytelöt neuvottiin jatkamaan          

kastikkeiksi. Myös ruoantähteiden uudelleenkäyttöön kannustettiin. Ylijäänyt makaronilaatikko       174

muuntuu uudeksi ateriaksi savukinkkupasteijalla päällystämällä ja öljyssä paistamalla. Kalliit         175

171 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 112. 
172 Autio 2006, 30. 
173 Heinonen, Autio 2013, 51. 
174 Rannikko, Villa 1969, 63, 65, 93; Heikinheimo, Nordlund 1971, 17, 65, 68. 
175 Heikinheimo, Nordlund 1971, 57; Rannikko, Villa 1969, 101. 

39 



säilykkeet kestivät pidempään kun niitä tarjoiltaessa jatkettiin perunalla, riisillä tai pastalla.           176

Purkkien ja pakasteiden oikeaoppista varastointia korostettiin hävikin välttämiseksi.   177

Aution, Huttusen ja Puhakan mukaan suomalaiselle kulutuspuheelle ominaista on kulutuksen          

tuomien nautintojen ilmaisemisen välttäminen. Nautinnot kätkeytyvät itsekurin ja        

säästäväisyyden taakse. Tämä on nähtävissä säilykekeittokirjojen tavassa käsitellä jälkiruokia.         

Kiireisen keittokirjassa suomalaisten esitetään olleen “makean karttajia jo ammoisista ajoista          

alkaen” ja Hamsterin keittokirjassa jälkiruoaksi ilmoitetaan yleensä riittävän pakastemarjat.  178

Visa Heinosen mukaan talonpoikaisen eetoksen ruokatalous perustui pitkälti varastointiin.         179

Hamsterin keittokirjan esipuheessa Veikko Huovinen asettaa teolliset säilykkeet osaksi         

talonpoikaista varastoinnin ja varautumisen jatkumoa. Tästä huolimatta säilykkeiden käytön         180

konteksti ei keittokirjoissa ollut talonpoikaisen eetoksen uhrautuminen, vaan säilykeaterioita         

valmistettiin ja tarjoiltiin enemmän kokkaamisen luovuuden ja hauskuuden vuoksi.         

Keittokirjoissa ruoan kulutus on nautinto itsessään, ei vain pakollinen menoerä. Huovinenkin           

yltyy kehumaan säilykepurkin olevan “viehättävä ja omistamisen halua herättävä esine.”  181

Säilykekeittokirjojen irtautumisesta varautumisen eetoksesta kertoo myös se mitä kirjoissa ei ole.           

Kirjoista puuttuvat kalori- ja ravintoainetaulukot, joiden avulla lukija voisi suunnitella kaiken           

kattavan ruokavalion mahdollisimman halvalla. Poikkeuksen muodostaa Kotilieden keittiökirja,        

mutta muuten keittokirjojen valistus keskittyy teollisten elintarvikkeiden säilytykseen ja         

tuontituotteiden vieraskielisten termien kääntämiseen. 

Selviytymisen taustalle jäämisen syy on kohonneessa elintasossa. Vuonna 1950 suomalaiset          

käyttivät 38% tuloistaan elintarvikkeisiin, mutta vuonna 1970 luku oli enää 26%. Ruoan            182

osuuden kokonaiskulutuksessa laskiessa myös paine elintarvikkeiden säästämiseen ja        

omavaraisuuteen väheni. Suomalaisilla alkoi olla varaa leikitellä ruoalla ja kokeilla uutuuksia. 

176 Rannikko, Villa 1969, 12. 
177 Rannikko, Villa 1969, 16-23; Andersson 1963, 16-21; Heikinheimo, Nordlund 1971, 9-11. 
178 Heikinheimo, Nordlund 1971, 125; Rannikko, Villa 1969, 101. 
179 Heinonen 1998, 31. 
180 Rannikko, Villa 1969, 7. 
181 Rannikko, Villa 1969, 8. 
182 Sillanpää 1999, 134. 
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Säilykekeittokirjoissa talonpoikainen eetos ei enää ollut hallitseva, mutta 1960-luvulla         

varastoinnin ja varautumisen mentaliteetti vaikutti edelleen. Verrattaessa säilykekeittokirjoja        

aatemaailmaltaan perinteisempien Työtehoseuran ja Marttaliiton julkaisuihin huomataan etteivät        

keittokirjat edustaneet ainoaa ruoan kulutuksen kulutuseetosta. Varsinkin Marttaliiton        

Emäntä-lehdessä lukijoita kannustetaan säilömään itse kasvattamiaan tai keräämiään sieniä ja          

kasviksia. Säilöntää tuli lähestyä rationaalisesti ja suunnitella tarkasti mitä, miten ja kuinka paljon             

kannattaa säilöä. Ostosäilykkeiden käyttäminen esitettiin vaihtoehtona omien raaka-aineiden tai         183

säilytystilojen puuttuessa. Kaupallisten säilykkeiden huonoihin puoliin luettiin epämiellyttävä        

maku ja epäterveellisyys lisätyn sokerin muodossa.  184

Kiinnostavaa on Emäntä-lehden suhtautuminen pakastamiseen. Lehden artikkeleissa       

pakastaminen asetettiin samaan jatkumoon omavaraisen säilönnän kanssa ja pakastimien suurin          

hyöty nähtiin maatiloilla sadon ja ruhojen säilömisessä omaan käyttöön teollisten pakasteiden           

hyödyntämisen sijaan. Pakastamiselle soveltuvia kasvilajikkeita esittelevä artikkeli Viljelen        185

pakastaakseni kertoo jo nimellään kuinka tiiviisti pakastaminen asettui osaksi talonpoikaista          

eetosta. Pakastimen omistava perheenemäntä ei teollisia elintarvikkeita edes tarvinnut sillä          186

hänellä oli “varastossa kiireen ja yllätysten varalle itse valmistettuja ruokia.”  187

Työtehoseuran Teho suhtautui teollisiin elintarvikkeisiin suopeammin. Rationaalisuus ja työtehon         

lisääminen olivat tärkeämpi tavoitteita kuin omavaraisuus. Ruoanlaitto on Tehon artikkeleissa          

kuitenkin edelleen perheenemännän raskas vastuu, jota säilykkeet ja pakasteet voivat hetkellisesti           

helpottaa, mutta eivät poistaa.  188

183 Nilamo, Maire: Säilön itse - ostan valmiina. Emäntälehti. 7/1958, 198-199; Ensio, Aune: Suunnitteletko 
pakastamista. Emäntälehti. 8/1958, 226-227; Mäkelä, Kerttu: Säilötkö suunnitelman mukaan? Emäntälehti. 7/1959, 
232-233; Säilönnästä. Emäntälehti. 6/1963, 202; Mitä ja miten säilön. Emäntälehti. 8/1963, 252-255; Taistelua 
säilöntäaikana. Emäntälehti. 8/1964, 270-271; Hirvonen, Eila: Mitä ja miten säilön. Emäntälehti. 8/1967, 12-13. 
184Nilamo 1958, 198-199. 
185Ensio 1958, 226-227; Ritsilä, Irja: Mitä ja miten pakastan. Emäntälehti. 8/1960, 268; Perälä, Aisla-Kaija:              
Pakastaminen säilöntämuotona. Emäntälehti. 8/1961, 364; Juhansalo, Anja: Pakastettavaksi sopivista vihannes- ja           
marjalajikkeista. Emäntälehti. 7-8/1962, 232; Pakkassäilö. Emäntälehti. 7-8/1962, 256-257; Pakkaus vaikuttaa          
pakasteen laatuun. Emäntälehti. 8/1964, 268; Pakkassäilö. Emäntälehti. 5/1965, 163; Talletamme kesäksi talven            
satoa. Emäntälehti. 7/1966, 20; Iisakkila, Helvi: Markkinoiden pakkausmateriaaleja kotipakastukseen. Emäntälehti.          
8/1967, 9, 14-15. 
186 Viljelen pakastaakseni. Emäntälehti. 3/1968, 11. 
187 Juhola, Vuokko: Kannattaa tutustua. Emäntälehti. 6-7/1967, 2-3. 
188 Vertailuja tuoreen ja syväjäädytetyn pinaatin ruoaksi valmistuksesta. Teho. 1/1957, 25; Elintarviketeollisuus            
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1970-luvun alussa teolliset elintarvikkeet olivat juurtuneet riittävästi osaksi arkea, jotta          

Emäntä-lehdenkin suhtautuminen niihin muuttui. Vuoden 1971 aikana lehdessä julkaistiin         

artikkelisarja, joka esitteli kuivatuotteita, säilykkeitä, pakasteita ja eineksiä sekä niiden          

käyttötarkoituksia. Teollista ruokaa käsittelevät artikkelit olivat kuitenkin vähemmistössä        189

molemmissa julkaisuissa. Silloin kun säilykkeet, pakasteet ja einekset olivat aiheena, niitä           

käsiteltiin usein osana työssäkäyvien virkanaisten kiireistä arkea. Perinteisten        190

kotitalousvalistajienkin julkaisut siis liittivät teolliset elintarvikkeet osaksi palkkatyöläisyydelle        

perustuvaa keskiluokkaista kulutuseetosta. 

 

4.2. Keskiluokkainen kulutuseetos 

Kaupungistumisen myötä suomalaisten toimeentulo muuttui omavaraisuudesta palkkatyöksi.       

Vakaat työsuhteet ja 1960-luvun tuloja tasaava sosiaalipolitiikka toivat mahdollisuuden kuluttaa          

yhä useamman ulottuville. Kasvava elintaso yhtenäisti kulutusihanteita ja loi keskiluokkaisen          191

elämäntavan. Keskiluokkaisuuteen kuului ympäröivän yhteisön normien mukaan eläminen        

tekemällä hyväksyttyjä ja vastuullisia valintoja. Keskiluokkainen kulutuseetos kehotti pysymään         

ympäröivän yhteiskunnan kehityksen tahdissa ja nauttimaan palkkatyön hedelmistä, mutta         

välttämään huikentelevaista ja erottautuvaa kuluttamista.  192

Suomalaisten ruokavaliossa kasvava elintaso näkyi lihan kulutuksen kasvussa. Sian ja naudan           

lisäksi 1960-luvun lopulla myös broilerin kulutus alkoi kasvaa. Ruokateollisuuden kehitys teki           

1970-luvulle tultaessa makkarasta halpaa perusruokaa. Perinteiset perusraaka-aineet peruna ja         

kotitalouden apuna. Teho. 12/1957, 624-629; Teurastamot ja makkarateollisuus helpottavat kotitaloustyötä. Teho.           
2/1959, 86-90; Laurila, Kirsti: Ruokasäilykkeet ja puolivalmisteet perheenemännän apuna. Teho. 7-8/1964, 326-327. 
189 Lehtovirta, Leila: Teolliset ruokavalmisteet: kuivavalmisteet. Emäntälehti. 3/1971, 16-17; Heikkilä, Tuula:           
Teolliset ruokavalmisteet: ruokapakasteet. Emäntälehti. 4/1971, 25, 27; Taskinen, Maija: Teolliset ruokavalmisteet:           
lihaliemivalmisteet. Emäntälehti. 5/1971, 14-15; Uljas, Raija: Teolliset ruokavalmisteet: kala- ja äyriäissäilykkeet.           
Emäntälehti. 6/1971, 12-13; Lehtonen, Pirkka-Liisa: Teolliset ruokavalmisteet: lihasäilykkeet. Emäntälehti. 8/1971,          
14-15; Suonoja, Soili: Teolliset ruokavalmisteet: einekset. Emäntälehti. 9/1971, 24-25. 
190 Palokangas, Sisko: Ansioäidin ruokatalous. Emäntälehti. 11/1960, 372-373; Juhansalo, Anja: Pakasteet emännän            
apuna. Emäntälehti. 11/1961, 364; Pakasteita kiireisten päivien ruokalistaan. Emäntälehti. 3/1963, 103; Heikkilä            
1971, 25,27; Elintarviketeollisuus kotitalouden apuna. Teho. 12/1957, 624-629; Laurila 1964, 326-327. 
191 Sarantola-Weiss 2003, 23. 
192 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 100-102. 
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vilja korvautuivat osin pastalla ja riisillä. Ruokavalio myös monipuolistui kasvisten sekä           

maitotuotteiden, kuten juustojen ja jugurtin, käytön kasvaessa.   193

Kasvavan keskiluokan ruokavalio oli sisällöltään hyvin samankaltaista, vaikka toimitusjohtaja         

nauttikin lihansa sisäfileenä ja toimihenkilö makkarana. Samoin säilykekeittokirjat hyödyntävät         

resepteissään hyvin samankaltaisia raaka-aineita. Monet reseptit rakentuvat liha- tai         

kalapakasteen tai -säilykkeen varaan . Ateria täydennetään tärkkelyspitoisella lisäkkeellä -         194

perunalla, riisillä tai pastalla - sekä mahdollisesti yksinkertaisella salaatilla. 

Säilykekeittokirjat olivat siis raaka-aineidensa kautta kiinteästi osana ympäröivää keskiluokkaista         

elämäntapaa. Keskiluokkainen kulutuseetos näkyy myös keittokirjojen ongelmattomassa       

suhtautumisessa reseptien raaka-aineisiin. Lihaan, kermaan ja tuontituotteisiin, jotka vielä         

vuosikymmenen alussa olivat kalliita ja harvinaisia, suhtaudutaan keskiluokkaisen elämän         

itsestäänselvyyksinä ja ansaittuina palkkatyön etuina. Hamsterin keittokirjan kirjoittajat        

keskittyvät ainoastaan teollisten tuotteiden hinnasta nousevan huolen hillitsemiseen ja pitävät          

ruoan ostamista parempana vaihtoehtona kuin kaiken valmistamista itse. Toisin kuin          195

talonpoikaisessa kulutuseetoksessa arjen ylellisyyksien kulutusta ei koeta moraalisena        

ongelmana. Aution, Huttusen ja Puhakan mukaan keskiluokkaisuuteen kuuluu kulutuksen         

moraalisuuden pohtimisen ulkoistaminen ympäröivälle yhteisölle. Yksityisyydessä nauttiminen       

on sallittua ja vapaata, kunhan julkisesti noudatetaan yhteisön normeja.  196

Keskiluokkainen kulutus ei kuitenkaan ollut vain yksityistä vaan sillä oli myös julkinen puolensa.             

Valitsemillaan tuotteilla ja palveluilla kuluttajat rakentavat omaa identiteettiään sekä puolustavat          

sosiaalista asemaansa osoittamalla hyvää makua. Kodin piirissä tapahtuvassa kulutuksessa yksilö          

rakentaa omaa identiteettiään mutta luo samalla edustustilan ystäville ja sukulaisille. Monet           197

keittokirjojen reseptit on tarkoitettu juuri vieraille tarjottaviksi. Säilykekeittokirjat sisältävät         

ohjeita pikkusuolaisiksi sekä illanistujaisiin että puutarhajuhliin. Tämä edustamisen korostaminen         

193 Sillanpää 2000, 143-146. 
194 Ainoastaan Hamsterin keittokirja sisältää erillisen osion kasvisruoille ja näistäkin resepteistä suureen osaan             
käytetään myös lihaa, kalaa tai maitotuotteita. 
195 Rannikko, Villa 1969, 12-13.  
196 Autio, Huttunen, Puhakka 2010, 112. 
197 Sarantola-Weiss 2003, 33-36. 

43 



on luettavissa keskiluokkaisen kulutuseetoksen kautta tapana osoittaa yhteenkuuluvuutta        

ympäröivään yhteisöön ja sen normeihin. 

Pyrkiessään harmoniaan yhteisön normien kanssa keskiluokkainen kulutuseetos samalla rakentaa         

normaaliutta ja hyväksyttyä käyttäytymistä. Opastamalla toimimaan “oikein” säilykekeittokirjat        

rakentavat keskiluokkaista arkea. Hyvää ruokaa puolessa tunnissa ja Kotilieden keittiökirja          

neuvovat käyttämään aikaa pöydän kattamiseen. Hamsterin keittokirjan resepteissä annosten         198

muotoon ja kokoamiseen opastetaan tarkasti. Kirjassa näkyvät vaikutteet yhdysvaltalaiseen         199

convenience foods -ilmiöön liittyvästä teollisen ruoan muokkaamisesta visuaaliseksi        

spektaakkeliksi. Yhdysvaltalaisten visuaalisten reseptien klassikko, makeaa ja suolaista        200

yhdistävä hyytelösalaatti, löytyykin Hamsterin keittokirjasta.  201

Visuaalisuuden lisäksi ateriat ruokkivat muitakin aisteja. Ruoka on moniaistillinen kokemus ja           

aistikokemusten arvostus ei ole universaalia vaan historiallisesti rakentunutta. Keittokirjojen         202

keskiluokkaisen arjen toteuttamiseen kuuluivat myös valmistustavat, makumaailma ja        

suutuntuma. Resepteissä aterian keskipisteenä toimiva liha tai kala paistetaan joko pannulla tai            

uunissa. Paistaminen kertoo liesien ja uunien yleistymisestä sekä erottaa kirjojen reseptit           

perinteisemmistä talonpoikaisista kypsentämisen tavoista, kuten keittämisestä. Paistettu liha tai         203

kala peitetään rasvaisella kastikkeella tai juustolla. Ruokien yleinen suutuntuma on rasvaisen           

limainen. Säilötyt kasvikset ja ruokaan lisätyt säilykepurkkien liemet täydentävät makumaailmaa          

kirpeällä etikalla. 

Sohvaryhmien kulutuksen rakentumista tutkinut Minna Sarantola-Weiss on huomauttanut myös         

1960-luvun keskiluokkaistuvassa Suomessa makueliitin ohjanneen hyvää makua ja täten myös          

kulutusta. Makuelitiin muodostavilla asiantuntijoilla oli edeltäjiään laajempi luokkatausta kiitos         

hyvintivoinvaltion ja parempien kouluttautumismahdollisuuksien. Makueliitti koostui      

198 Andersson 1963, 9; Kotilieden keittiökirja 1971, 85. 
199 Esim. Rannikko, Villa 1969, 92-93. 
200 Inness 2001, 149-150. 
201 Rannikko, Villa 1969, 51. 
202 Sarantola-Weiss 2003, 31. 
203 Gronow 1998, 28-29. 
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keskiluokkaisista kaupunkilaisista, jotka oikeuttivat asemansa koulutuksellaan. Makueliitin       204

käsite voidaan ymmärtää myös laajemmin osana modernisaation prosessia. Jukka Kortin mukaan           

modernin elämisen ja olemisen tavat määrittivät asiantuntijuudellaan erottautuvat        

intellektuellit.  205

Vaikka kuilu eliitin ja muiden kuluttajien välillä ei ollut erityisen syvä, pyrki eliitti erottautumaan              

edukseen. Eliitin arvomaailmassa osallistuminen, vaikuttaminen ja itse ajattelu olivat keskeisiä.          

Suunnittelun ja tehokkuuden vuosikymmenellä kouluttautunut eliitti erottautui modernilla        

rationalisuudella: kulutuskeskustelua hallitsivat järkisyyt kuten taloudellisuus, hygieenisyys ja        

käytännöllisyys. Säilykekeittokirjoissa eliitin ihanteet näkyvät järkisyiden korostamisena       206

kirjoittajien pyrkiessä vakuuttamaan lukijat teollisen ruoan hyödyistä. Maukkauden tai         

tyylikkyyden sijaan säilykkeet ja pakasteet myyvät itsensä tehokkuudellaan ja         

taloudellisuudellaan. Keittokirjoissa tavoitteeksi asetettu raaka-aineiden elävöittäminen voidaan       

nähdä eliitin arvostamana osallistumisena ja itsenäisenä ajatteluna. 

Kaupungistuvan Suomen kuluttajaa opasti Kustannusosakeyhtiö Tammen Seepra-sarjassa vuonna        

1972 julkaistu Irmeli Visannon Miten sisustan kerrostaloasunnon. Kiireisen keittokirja julkaistiin          

samassa sarjassa ja kirjoilla on paljon yhteistä. Molemmissa eliitin asema oli muuttunut            

valistavasta opastavaksi. Kirjat myös neuvovat rakentamaan arjen rationaalisuuden ja         

suunnittelun varaan. Visanto kuitenkin paheksuu olohuoneen käyttöä passiivisena        207

edustustilana, kun taas Kiireisen keittokirjassa olohuone toimii nimenomaan vieraiden         

kestitsemisen näyttömönä. Vertaamalla ruoanlaiton ja kodinsisustuksen opaskirjoja voidaan        208

säilykekeittokirjallisuus nähdä osana laajempaa - mutta moniäänistä - keskiluokkaisen         

kulutuseetoksen rakentumista. 

 

204 Sarantola-Weiss 2003, 41, 120. Sarantola-Weiss käsittelee tutkimuksessaan sohvaryhmien kulutusta, mutta katson            
makueliitin käsitteen selittävän myös keskiluokkaista ruoan kulutusta. 
205 Kortti 2003, 48. 
206 Sarantola-Weiss 2003, 41, 120-121. 
207 Sarantola-Weiss 2003, 129. 
208 Heikinheimo, Nordlund 1971, 117. 
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4.3. Ekonomistinen kulutuseetos ja moderni hedonismi 

Palkkatyön ja vaurastumisen myötä suomalaisten kulutuksen keskiöön nousi säästäväisyyden         

sijaan ekonomistinen optimointi. Tämä näkyi rahan merkityksen suhteellisena laskuna. Entistä          

vauraammat suomalaiset optimoivat ruokaa kuluttaessaan myös rajallista vapaa-aikaansa, ruoan         

valmistamisen vaatimaa työmäärää sekä ruoan terveellisyyttä. Optimointi itsessään tapahtui         209

samalla modernilla rationalismilla kuin talonpoikaisessa ja keskiluokkaisessa kulutuseetoksessa.        

Ekonomistisessa eetoksessa rationalismin käytön tavoitteena ei ollut vain selviytyminen tai          

sopeutuminen vaan nautinnon maksimointi. 

Mika Pantzar kuvaa kuinka jo 1950-luvulla suomalaisia kehotettiin hyödyntämään talonpoikaista          

säästämisen hyvettä tavoitesäästämällä itsensä lomalle. Ekonomistiselle kulutuseetokselle on        210

ominaista kurinalainen säästäminen, joka mahdollistaa hetkellisen kerskakulutuksen, kunhan        

kulutus palautuu pian hallinnan alaiseksi.  

Säilykekeittokirjoissa talonpoikaiselta nautinnoista kieltäytymiseltä vaikuttanut makeiden      

jälkiruokien välttäminen voidaan näin tulkita ekonomistiseksi nautinnon kontrolloimiseksi.        

Terveysvaaroista huolimatta Hamsterin keittokirjassa herkuista nauttimisen syyksi riittää halu         

juhlia ja mässäillä. Samoin Kiireisen keittokirjassa annetaan lupa nauttia jälkiruoista:          211

“Unohdamme nyt hetkeksi makeanvastaiset perinteemme ja uppoudumme makeiden reseptien         

pariin. Mutta syömme kohtuullisesti!” Kirjoissa herkuista saatavaa nautintoa pitkitetään ja          212

kasvatetaan kieltäytymällä ennen hetkellistä ja rationaalisesti perusteltua täyttymystä. Näin         

talonpoikaisen eetokseen kuuluva nautinnoista kieltäytyminen toimii ekonomistisen eetoksen        

päämäärien hyväksi. 

Jälkiruokien ahmimisen sijaan keittokirjoissa nautintoa saadaan jälkiruokien valmistamisen ja         

nauttimisen suunnittelemisesta. Martin Bruegelin mukaan tällainen modernin hedonistin haaveilu         

oli osa säilykeruoan varhaista viehätystä. Säilykkeet mahdollistivat 1800-luvun lopun         

209 Pakastaminen kotona 1971, 124. 
210 Pantzar 2000, 66. 
211 Rannikko, Villa 1969, 101. 
212 Heikinheimo, Nordlund 1971, 125. 
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ranskalaisten porvareiden täyttää haaveensa vihanneksista myös satokauden ulkopuolella.        213

Hedonistisen täyttymyksen hetkeä eivät enää sanelleet vuodenajat vaan kuluttajan valinta. 

Myös Hamsterin keittokirjassa ylistetään pakasteiden ja tölkkien kykyä vapauttaa ruokanautinnot          

satokausien tyranniasta: “Nykyisin ei itse asiassa enää ole olemassa vuodenaikaan sidottua           

ruokaa. Uusia perunoitakin saamme purkissa!” Talvella nauttiessa kuuman sipulimaidon kera          214

tarjottavia tölkissä säilyneitä uusia perunoita kirja neuvoo muistelemaan “kesää ja maisemaa,           

jossa tämäntapaisen ruuan nimi on pikkupottumaito.” Pakastettuna lakkojakin voi “mihin          215

vuodenaikaan tahansa tarjota ulkomaalaiselle vieraalle suontuoksuisena”. Pakasteet ja        216

säilykkeet leikittelevät myös eksotiikan mielikuvilla. Hamsterin keittokirjassa ruoka palauttaa         

mieleen muistoja Etelä-Amerikasta sekä Välimereltä. Kiireisen keittokirjassa banaaneja        217

nautitaan Miamin tapaan ja ananaksen lisääminen jauhelipihveihin tuo tuoksuja Havaijilta.          218

Teollisen ruoan puheavaruudessa vaikuttivat kaipuu ja haaveilu. 

Kesän ja eksotiikan lisäksi haaveilu kohdistui myös ruoanlaittoon itseensä. Keittokirjoissa          

lukijoita kannustettiin elävöittämään säilykkeitä mausteilla, lihaliemellä, kermalla, juustoilla ja         

sherrylorauksilla. Reseptien raaka-aineet olivat kuitenkin vain esimerkkejä. Ruokaa        

elävöittäessään lukijan tuli käyttää omaa mielikuvitustaan. Näin teollisen ruoan valmistamisen          219

suunnittelusta muodostui modernin hedonistin haaveuni. Reseptejä ja raaka-aineita pohtiessaan         

kuluttaja haaveili tavoista kehittää ja parantaa aterioista saatavaa nautintoa. 

Ekonomistisen kulutuseetoksen tapaa korostaa ruoanvalmistuksesta saatavaa nautintoa voidaan        

lähestyä Stephen Mennellin arjen de-rutinisaation näkökulmasta. Mennell esittää toisen         

maailmansodan jälkeisessä keskiluokkaistuvassa yhteiskunnassa työn ja vapaa-ajan välisen        

suhteen muuttumisen vaikuttaneen ruoanlaiton määrittelyyn. Ruoanvalmistaminen ravinnon       

saannin turvaamisena oli pakollinen kotityö mutta myös nautinnon lähde, vähintäänkin koska se            

213 Bruegel, Martin 2002, 117. 
214 Rannikko, Villa 1969, 42. 
215 Rannikko, Villa 1969, 58. 
216 Rannikko, Villa 1969, 18. 
217 Rannikko, Villa 1969, 85, 72. 
218 Heikinheimo, Nordlund 1971, 100, 62. 
219 Andersson 1965, 22; Heikinheimo, Nordlund 1971, 99; Kotilieden keittiökirja 1971, 95; Rannikko, Villa 1969,               
11-12, 65. 
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edelsi nautinnollista ateriointia. Yleensä arjen rutiiniksi jäävä ruoanlaitto oli kuitenkin          220

mahdollista muuttaa nautinnoksi de-rutinisoimalla, eli suhtautumalla siihen tavallista        

harkitummin ja haaveillen.   221

Tulkitsemalla elävöittämisen ruoanvalmistuksen de-rutinisaatioksi mahdollistaa myös      

keittokirjojen erilaisten viestien yhteensovittamisen. Sekä Hamsterin keittokirjan että Kiireisen         

keittokirjan kirjoittajat esittelevät teoksensa apuriksi arjen kiireisiin hetkiin. Samoin         

ruoanvalmistus on kirjoissa edelleen pitkälti vaimojen ja äitien moraalinen vastuutehtävä.          

Vaurastuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen ei ollut muuttanut ruoanlaittoa harrastukseksi, mutta          

de-rutinisaation avulla kotikokki saattoi suhtautua siihen hetkellisesti luovana ja nautinnollisena          

harrastuksena 

220 Mennell 1992, 263. 
221 Mennell 1992, 265. 
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5. Johtopäätökset 
Säilykekeittokirjallisuuden historia Suomessa on epäonnistuneen arjen rutiinien luomisen        

historiaa. Lukuisista säilykkeiden kesyttämisen tavoista huolimatta säilykkeiden ympärille ei         

muodostunut niitä tukevaa ja vahvistavaa tavaramaailmaa ja säilykkeiden kulutusmäärät pysyivät          

pieninä. Säilykkeet siirtyivät massakulutuksen piiriin vasta modernin kulutuskulttuurin myötä,         

jolloin tehostuva logistiikka ja kylmäketjut suosivat tuoreruokaa, pakasteita ja eineksiä. 

1960-luvun säilykekeittokirjoissa on kuitenkin useita ruoan kulutuksen muotoja, jotka juurtuivat          

osaksi arjen rutiineja sekä tavaramaailmaa, eivät kuitenkaan niissä muodoissa kuin keittokirjoissa           

oletettiin. Erityisesti Hamsterin keittokirja ja Kiireisen keittokirja korostivat säilykkeiden roolia,          

mutta pakasteet ja einekset täydensivät sujuvammin modernin kulutuksen tavaramaailmaa.         

Keittokirjat myös heijastivat laajempaa ruoanvalmistukseen suhtautumisen muutosta. Perheelle ja         

kansakunnalle koetun moraalisen vastuun sijaan ruoanvalmistukseen saattoi suhtautua luovana         

harrastuksena ja parhaimmillaan vapaa-ajan spektaakkelina. 

Luovuuden korostaminen avasi keittokirjojen kuvauksissa ruoanvalmistuksen myös miehille,        

varsinkin kun ateria ylittää arjen rajat. Miesten rooli ruokkijana rajoittuu keittokirjoissa           

poikamiehiin tai juhlien ja parisuhteen erikoistilanteisiin. Vastaavaan erikoisrooliin miehen asetti          

1970-luvulla Suomeen rantautunut pihagrillaaminen. Päivittäinen ruoanvalmistus on       

keittokirjoissa edelleen tyttöystävän, vaimon tai äidin tehtävä ja kirjat on kirjoitettu pääasiassa            

naislukijalle. 

Säilykkeistä ruoanvalmistuksen ehdoksi ei asetettu hienostunutta kulinarismia vaan ainoastaan         

luova asenne sekä riittävät mauste- ja lisukevarastot sen toteuttamiseen. Lukija kutsutaan mukaan            

luomaan ja kokeilemaan omia reseptejään. Ruoanvalmistus saa keittokirjoissa modernin         

hedonismin piirteitä. Nautinto ei synny vain aterioinnista vaan reseptien suunnittelusta ja           

kokeilemisesta. Myös tarjoilutilanteiden suunnitteluun panostetaan. Perinteisemmät Kotilieden       

keittiökirja ja Hyvää ruokaa puolessa tunnissa korostavat kattauksen merkitystä perheen          

viihtyvyydelle kun Hamsterin keittokirja ja Kiireisen keittokirja taas näkevät tarjoilun          

mahdollisuutena vahvistaa aterian eksoottisuutta ja erikoisuutta. Aterian suunnitteluun ja         
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tarjoiluun panostaminen on ymmärrettävissä de-rutinisaation käsitteen kautta. Ruoan luova ja          

leikittelevä valmistaminen mahdollisti arjen vastuutehtävän muuttamisen nautinnon lähteeksi. 

Luovuuteen keskittymisestä huolimatta reseptit ovat hyvin tiukkoja ruoan muotovalinnoissa.         

Resepteissä kiinnitetään paljon huomiota ruoan asettelemiseen ja tarjoiluun jättäen lukijan          

luovuudelle vähemmän tilaa. Muotoon keskittymisellä ei kuitenkaan pyritä peittämään         

raaka-aineiden teollista alkuperää. Päinvastoin, kirjoittajat hyödyntävät teollisten prosessien jäljet         

osana kattauksia.  

Aterioita tarjoillaan kirjoissa paitsi omalla perheelle, myös juhlavieraille ja kyläileville ystäville.           

Eksoottiset ja spektaakkelimaiset tarjoilut asettuvat keskiluokkaisen kulutuksen eetokseen.        

Ateriat eivät saaneet olla liian huikentelevaisia, mutta niiden piti silti täyttää tietyt standardit.             

Tarjoiluilla sekä viestitään sopeutumisesta hyväksytyn kulutuksen standardeihin sekä hankitaan         

tietoa niistä. Keittokirjojen keskiluokkaisuutta alleviivaa myös reseptien lopputulosten tarjoilu         

lähiöiden kaupunkiasuntojen olohuoneissa. 

1960-luvun hyväksyttävää kulutusta määritti keskiluokkainen makueliitti. Eliitti oikeutti        

asemansa koulutuksella ja rationalisuudella. Juuri rationalisuus on suomalaisia kulutuseetoksia         

yhdistävä kulutuksen legitimisointiväline. Myös teollisten elintarvikkeiden kesyttäminen       

keittokirjoissa tapahtuu pitkälti lukijan rationalisuuteen vetoamalla. Säilykkeet, pakasteet ja         

einekset esitellään taloudellisina, terveellisinä ja monikäyttöisinä ruoka-aineina. 

Rationaalisuus oli tärkeä osa kotitalousvalistajien tavoitetta tehostaa kotitaloustyötä 1900-luvun         

alusta alkaen. Rationaalisuutta hyödynnettiin hyväksyttävän kulutuksen määrittämisessä.       

Rationaalisuuden hyödyntämisen tavoite kuitenkin vaihtelee kulutuseetosten välillä.       

Talonpoikaisessa eetoksessa rationaalisuuden avulla perustellaan turhuuksista kieltäytyminen       

selviytymisen takaamiseksi, keskiluokkaisessa eetoksessa se hyväksyy työtä säästävien        

kotitalouskoneiden hankinnan ja ekonomistisesssa eetoksessa sitä hyödynnetään nautinnon        

maksimointiin. Rationaalisuus oli siis tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan kulutuksen ja          

kotitaloustyön konteksteja jo ennen kuin se Pertti Alasuutarin mukaan nousi keskeiseksi           

yhteiskunnallisen ja poliittisen ajattelun elementiksi 1960- ja 1970-lukujen “tieteellisen         

suunnittelutalouden” vaiheessa. Voidaankin kysyä, kuinka tärkeää vuosikymmenien rationaalisen        
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kotitaloustyön perintö oli tieteellisen suunnittelun nostamisessa yhteiskunnallisen keskustelun        

keskiöön. 

Kuinka vastaanottavaisia lukijat olivat keittokirjojen keskiluokkaiselle ja rationaaliselle        

argumentaatiolle, on lähdeaineistoni pohjalta vaikea ottaa kantaa. Stephen Mennelin mukaan          

kulutuskulttuurien yleistä keskiluokkaistumista on helppo korostaa kuluttajien oman toimijuuden         

kustannuksella. Modernia kulutuskulttuuria luonnehtiva monimuotoinen suhde tuotteisiin saa        

kuluttajat kehittämään omia tapojaan kuluttaa ja viestiä kuluttamisestaan. Säilykekeittokirjoista         

monet kannustivat lukijoitaan nimenomaan oman luovuutensa hyödyntämiseen. Lukijoiden        

voidaan olettaa muokanneen reseptejä omaan kulutuskäyttäytymiseensä sopiviksi. 

Luovuuden korostamisesta huolimatta keittokirjoissa on huomattavissa ruokakulttuurin       

yhdenmukaistuminen. Teolliset elintarvikkeet ovat määritelmällisesti tasalaatuisia ja toisiinsa        

verrattavia. Tuoretuotteiden yksilöllisten ominaisuuksien sijaan keittokirjoissa teollisia       

raaka-aineita luokitellaan tuotemerkin tai alkuperämaan mukaan. Alkuperämaan korostamista        

hyödynnetään myös reseptien erottamisessa toisistaan. Kirjoittajien katse on kääntynyt         

kotimaasta ulospäin ja vaikutteita on omaksuttu Kreikasta, Espanjasta ja Etelä-Amerikasta.  

Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt säilykkeisiin, mutta olen käsitellyt niiden ohessa muitakin           

teollisia elintarvikkeita. Lähestymistavan takia muiden teollisten elintarvikkeiden erilaiset asemat         

kulutuseetoksissa ja tavaramaailmassa ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Jatkotutkimusta        

kaipaisi esimerkiksi pakastamisen rooli. Toisin kuin säilykkeet ja einekset pakastaminen nähtiin           

kotitalousmediassa jatkeena perinteisille säilöntämenetelmillle. Kodinkoneiden osalta      

näkökulman laajentaminen mikroaaltouuneihin voisi myös olla kiinnostavaa. Muutama        

vuosikymmen tässä tutkimuksessa käsitellyn ajanjakson jälkeen mikroaaltouunissa       

valmistettavan ruoan ympärille muodostui hieman säilykekeittokirjallisuutta vastaava ilmiö,        

jonka tutkimuksessa voisi vastaavasti hyödyntää tavaramaailman ja kulutuseetoksen käsitteitä. 

Teollisen ruoan ympärille rakentuvalla ruokakulttuurilla on juurensa yhdysvaltalaisen        

kulutuskulttuurin leviämisessä toisen maailmansodan jälkeen. Kyseessä on globaali ilmiö, joten          

jatkotutkimuksessa näkökulmaa voisi laajentaa eri kulttuurien ja kielialueiden väliseen vertailuun. 
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Nykylukijalle säilykkeisiin ja muihin teollisiin elintarvikkeisiin keskittyvät keittokirjat        

vaikuttavat hämmentävältä, jopa luotaantyöntävältä, ruokakulttuurin harha-askeleelta.      

Säilykekeittokirjallisuus asettuu kuitenkin osaksi laajempaa yhteiskunnallista muutosta       

moderniksi kulutuskulttuuriksi, johon liittyvät myös kaupungistuminen, sukupuoliroolien muutos,        

elintason kohoaminen, tavaramaailman laajentuminen, yhteiskunnallisen suunnittelun ja       

työtapojen rationalisoituminen sekä kulutuksen ja ruokakulttuurin muutos.       

Säilykekeittokirjallisuus avaa näkökulman modernisaatioprosessin sivuilmiöihin, joista kaikki       

eivät vakiintuneet osaksi syntyvää kulutuskulttuuria. 

52 



Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 

Painetut lähteet 

Andersson, Kerstin: Hyvää ruokaa puolessa tunnissa. Alkuteos: Högst en halvtimme 1963.           

Suomentanut Tuovi Kanninen.  Gummerus, Helsinki 1966. 

Hakkarainen, Tellervo; Lepistö, Anna-Liisa. Nuoripari keittiöpuuhissa. Yleisradio/Tammi, 
Helsinki 1952. 
 
Heikinheimo, Juha; Nordlund, Marjaleena. Kiireisen keittokirja. WSOY, Helsinki-Porvoo 1970. 

Huovinen, Veikko. Hamsterit. (1957) Suuri suomalainen kirjakerho, Helsinki 1979. 

Jantunen, Leila: Kesämökin keittotaito. Gummerus, Jyväskylä 1971. 

Jokela, Eila (toim.) Kotilieden keittiökirja. 365 ateriaehdotelmaa. Ruokaohjeita        

einesvalmisteiden, pakasteiden ja säilykkeiden pohjalta. Nyrkkitiedot nykyaikaisen keittiön        

varusteista, ravinto-opista, tavaraopista, kuluttajavalistuksesta. Otava, Helsinki 1971. 

Kotitaloustiedustelu 1966. Tilastokeskus, Helsinki 1972. 

Kotitaloustiedustelu 1971. Tilastokeskus, Helsinki 1976. 

Kotitaloustiedustelu 1976. Tilastokeskus, Helsinki 1979. 

Nyberg, Henny; Nyberg, Keijo: Erämiehen herkkukirja. Tammi, Helsinki 1968. 

Pakastaminen kotona. Toimittanut Pakasteyhdistys. Tarkastanut Työtehoseura. Toinen painos.        

Pakasteyhdistys, Helsinki, Porvoo 1971. 

Rannikko, Kirsti; Villa, Kyllikki. Hamsterin keittokirja : Vaihtelevia ruokia säilykkeistä. Otava,           

Helsinki 1969. 

Säilykeluotsi. SOK Elintarvikeosasto, Helsinki 1957. 

 

 

53 



Sanoma- ja aikakauslehdet 

Emäntälehti. Marttaliitto, Helsinki. Vuosikerrat 1958-1971. 

Ensio, Aune: Suunnitteletko pakastamista. Emäntälehti. 8/1958, 226-227. 

Hirvonen, Eila: Mitä ja miten säilön. Emäntälehti. 8/1967, 12-13. 

Mitä ja miten säilön. Emäntälehti. 8/1963, 252-255.  

Mäkelä, Kerttu: Säilötkö suunnitelman mukaan? Emäntälehti. 7/1959, 232-233.  

Nilamo, Maire: Säilön itse - ostan valmiina. Emäntälehti. 7/1958, 198-199.  

Säilönnästä. Emäntälehti. 6/1963, 202.  

Taistelua säilöntäaikana. Emäntälehti. 8/1964, 270-271.  

Teho. Työtehoseura, Helsinki. Vuosikerrat 1957-1968. 

 

Tutkimuskirjallisuus 

Alasuutari, Pertti: Toinen tasavalta: Suomi 1946-1994. Vastapaino, Tampere 1996.  

Autio, Minna: Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa. Väitöskirja. Suomalaisen        

Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006. 

Autio, Minna; Huttunen, Kaisa ja Puhakka, Elina: Keskiluokkainen ja ekonomistinen eetos           

kulutuskerronnassa: ansaittua ja laskelmoitua hedonismia. Kulutuksen määrät ja tyylit talouden          

muutoksissa. Kuluttajatutkimuksen vuosikirja 2010. 

Bordo, Susan: Unbearable weight : feminism, Western culture, and the body. University of             

California Press 2003. 10th anniversary ed. 

Bruegel, Martin. How the French learned to eat canned food, 1809-1930s. Edited by Belasco,   

Wareen; Scranton, Philip. Food Nations: Selling Taste in Consumer Societies. Routledge, New            

York 2002. 

54 



Campbell, Colin: The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Alcuin Academics,             

London 1987/2005. 

Claflin, Kyri W: Representations of Food Production and Consumption: Cookbooks as Historical            

Sources. The Handbook of Food Research. Murcott, Anne. Bloomsbury Academic, an imprint of             

Bloomsbury Publishing, London, New York 2013. 

De Grazia, Victoria: Irresistible Empire: America's Advance Through Twentieth-Century Europe.          

Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2005. 

Gronow, Jukka. Maku muovaa kaupunkia – Lounasruokaa Helsingissä 60-luvulta nykypäivään.          

Aistien kaupunki. Toim. Knuuti, Liisa. Teknillinen korkeakoulu: Yhdyskuntasuunnittelun        

tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja, 47, Espoo  1998. 

Haapio, Markku. Purkkiruokaa. Otava, Helsinki 2006. 

Heinonen, Visa. Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki: kotitalousneuvonnasta        

kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. Väitöskirja. Suomen historiallinen seura, Helsinki        

1998. 

Visa, Heinonen: Introduction: The Formation of the Finnish Type of Consumer Society Between             

the East and the West, the 1950s and 1960s. Finnish Consumption - An Emerging Consumer               

Society between East and West. Finnish Literature Society, Helsinki 2013. 

Heinonen, Visa; Autio, Minna: The Finnish Consumer Mentality and Ethos: At the Intersection             

between East and West. Finnish Consumption - An Emerging Consumer Society between East             

and West. Finnish Literature Society, Helsinki 2013. 

Hyrkkänen, Markku. Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere 2002. 

Ilmonen, Kaj: Johan on markkinat! Kulutuksen sosiologista tarkastelua. Vastapaino, Tampere          

2007. 

Inness, Sherrie A. Dinner roles : American women and culinary culture. University of Iowa              

Press, Iowa City 2001. 

55 



Inness, Sherrie: Secret ingredients : Race, Gender, and Class at the Dinner Table. Palgrave              

Macmillan cop, New York, 2006. 

Jalovaara, Ville: On suurempi koti: Martat 120 vuotta. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki           

2019. 

Kaartinen, Marjo; Korhonen, Anu. Historian kirjoittamisesta. Kirja-Aurora, Turku 2005. 

Kinnunen, Taina: Women Love through Food. The Gender of Food, Eating and Cooking in the               

Food Pages of Us Women Magazine. The Culture of Food. The Dialectic of Material Condition,               

Art, and Leisure. Edited by Itkonen, Matti; Gary, Backhaus; V.A. Heikkinen; Nagel, Chris;             

Inkinen, Sam. University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, 2006. 

Knuuttila, Merja. Kauha ja kynä: Keittokirjojen kulttuurihistoriaa. SKS, Tampere  2010. 

Kortti, Jukka. Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit – 60-luvun suomalainen        

televisiomainonta. SKS, Helsinki 2003. 

Levenstein, Harvey A.: Paradox of Plenty: A Social History of Eating in Modern America.              

Oxford University Press, New York, Oxford 1993.  

McIntosh, Alex; Zey, Mary: Women as Gatekeepers of Food Consumption: A Sociological            

Critique. Food and gender : identity and power. Edited by Carole M. Counihan and Stephen L.                

Kaplan. Harwood Academic Publishers cop., Amsterdam 1998. 

Mennel, Stephen: All Manners of Food: eating and taste in England and France from the Middle                

Ages to the present. Blackwell, New York 1986. 

Mäkelä, Johanna; Palojoki, Päivi; Sillanpää, Merja. Ruisleivästä Pestoon – Näkökulmia          

muuttuvaan ruokakulttuuriin. WSOY, Helsinki  2003. 

Mäkelä, Johanna. Pysyvä ja muuttuva suomalainen ruokakulttuuri. Suomen kulttuurihistoria 4.          

toim. Kolbe, Laura; Mäenpää, Pasi; Saarikangas, Kirsi; Sarantola-Weiss, Minna. Tammi,          

Helsinki 2004. 

Pantzar, Mika. Kuinka teknologia kesytetään: kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Hanki ja           

56 



jää, Helsinki 1996. 

Pantzar, Mika. Tulevaisuuden koti : arjen tarpeita keksimässä. Otava, Helsinki 2000. 

Sarantola-Weiss, Minna. Sohvaryhmän läpimurto: kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin       

olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki         

2003. 

Saarikangas, Kirsi. Asunnon muodonmuutoksia: puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa         

arkkitehtuurissa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2002. 

Sillanpää, Merja. Happamasta makeaan – Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys. Hyvää           

Suomesta, Vantaa  1999. 

Vileisis, Ann: Kitchen literacy: How we lost knowledge of where food comes from and why we                

need to get it back. Island Press/Shearwater Books, Washington 2008. 

Vuokko, Lepistö. Joko teillä on primuskeitin? Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta          

Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Suomen historiallinen seura, Helsinki         

1994. 

Zeide, Anna. Canned: The Rise and Fall of Consumer Confidence in the American Food              

Industry. University of California Press, Oakland 2018. Kindle edition 

57 



Liite 1. Teollisten elintarvikkeiden kulutusmäärät Suomessa henkeä kohden        

kuntatyypin mukaan vuosina 1966, 1971 ja 1976 
 

 1966 1971 1976 

 
Koko 
maa 

Kaupungit ja 
kauppalat 

Maalais- 
kunnat 

Koko 
maa 

Kaupungit 
ja kauppalat 

Maalais- 
kunnat Koko maa 

Tuote, kg        

Pakastettu liha 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 

Pakastettu kana - - - - - - 0,7 

Keitot ja lihasäilykkeet 1,2 1,6 0,9 - - - - 

Lihasäilykkeet - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hernekeitto - - - 0,9 1,2 0,7 0,9 

Lihaliemi, lihakeitto - - - 0,2 0,2 0,1 0,2 

Muut tiivistetyt lihaliemet- 
ja keitot - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 

        

Hyytelösyltty - - - 0,3 0,3 0,3 0,2 

Kaalikääryleet - - - 0,3 0,3 0,2 0,2 

Maksalaatikko - - - 0,4 0,5 0,3 0,7 

Lihapullat - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lihaeinesvalmisteet 0,7 1,1 0,3 - - - - 

Lihapiirarakat ja -pasteijat, 
pizzat - - - 0,9 1,2 0,6 0,7 

Valmiit jauheliha- ym. 
pihvit - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pakastetut 
lihaeinesvalmisteet - - - - - - 0,1 

Muut lihaeinesvalmisteeet - - - 0,1 0,2 0,1 0,3 

Pakastetut keitot - - - - - - 0,1 

        

Pakastettu kala 0,6 0,7 0,4 0,7 0,9 0,6 1,3 

Kalaeinekset -   0,2 0,3 0,1 0,2 

Silli- ja anjovissäilykkeet 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
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 1966 1971 1976 

 
Koko 
maa 

Kaupungit ja 
kauppalat 

Maalais- 
kunnat 

Koko 
maa 

Kaupungit 
ja kauppalat 

Maalais- 
kunnat Koko maa 

Tuote, kg        

Pakastetut mansikat - - - - - - 0,0 

Muut pakastetut marjat - - - - - - 0,1 

Pakastetut ja kuivatut 
marjat ja hedelmät, 
hedelmäsäilykkeet 1,1 1,4 1,0 - - - - 

Hedelmäsäilykkeet - - - 0,4 0,6 0,3 0,6 

Valmiit marjaruoat - - - 0,2 0,4 0,1 0,4 

        

Pakastetut vihannekset 0,3 0,5 0,2 0,6 0,9 0,3 0,9 

Suolakurkut, herkkukurkut 1,1 1,5 0,8 1,3 1,5 1,2 1,1 

Etikka- ym. punajuuret -   0,4 0,5 0,4 0,5 

Muut kasvissäilykkeet 0,1 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 

Kasvis- ja 
vihanneseinekset 0,4 0,8 0,1 - - - - 

Muut einekset - - - 0,3 0,4 0,2 0,3 

Pakastetut vihanneskeitot - - - - - - 0,1 

        

Hillot, soseet, marmeladit 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,8 

Tomaatti- ja 
maustekastikkeet - - - 0,3 0,4 0,2 0,4 

Vanukasjauheet, 
kakkuseokset - - - 0,1 0,2 0,1 0,0 
 

Lähde:  

Kotitaloustiedustelu 1966. Tilastokeskus, Helsinki 1972. 

Kotitaloustiedustelu 1971. Tilastokeskus, Helsinki 1976. 

Kotitaloustiedustelu 1976. Tilastokeskus, Helsinki 1979. 

Vuoden 1976 kotitaloustiedustelussa kulutusmääriä ei merkitty kuntatyypin mukaan. 

-  tuotetta ei merkitty vuoden kyselyssä. 
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