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1 Johdanto 
 

 

Ruoka on tutkimuskohteena mielenkiintoinen ja käsittää suuren määrän erilaisia 

ilmiöitä. Ruokaa voidaan tarkastella ja tutkia muun muassa globaaleista, tervey-

dellisistä, eettisistä tai hedonistisista näkökulmista. Voimme tutkia mitä ihmiset 

syövät, miten he syövät ja miksi he syövät niin kuin syövät. Tutkimuksissa voi-

daan keskittyä myös esimerkiksi nautitun ruoan ravintorikkauteen, perheen ruo-

kailutottumuksiin, yksilöiden ruokamuistoihin, ruokakulttuurin muutoksiin, ruoan-

valmistuksen taitoihin tai ruoan luomiin nautintoihin ja tunteisiin. Ruokaan liitetyt 

aiheet koskettavat useita eri tieteenaloja, joista yksi keskeisimmistä on kotitalous-

tiede. Maisterintutkielmani keskittyy tutkimaan ikääntyneiden suomalaisten lap-

suuden ruokamuistoja erityisesti kotitaloustieteellisestä näkökulmasta. Lapsuu-

den ruokamuistot ovat erityisiä siksi, koska ne herättävät tunteita sellaisella ta-

valla, johon myöhemmät ruokamuistot harvemmin kykenevät. Lapsuuteen sijoit-

tuvat ruokamuistot ovat poikkeuksellisia myös siitä, että ne eivät enää toistu ja ne 

voivat säilyä mielessä läpi elämän. (Kaaro ym., 2017, s. 12.) 

 

Ruokamuistoihin keskittyviä opinnäytetöitä on Helsingin yliopiston kotitaloustie-

teen puolella tehty vain vähän ja siksi koin, että omalla tutkimuksellani voin tuoda 

lisäarvoa ja mahdollisia uusia havaintoja ja tuloksia kotitaloustieteellisen tutki-

muksen alalle. Olen myös kotitalousopettajan opinnoissani kuullut useasti lehto-

reilta ja professorilta, miten iäkkäiden suomalaisten, kuten niin kutsuttujen suu-

rien ikäluokkien ruokamuistoja tulisi selvittää ja tallettaa, jotta arvokkaat, kulttuu-

rihistorialliset muistot, tiedot ja taidot kotimaamme ruokahistoriasta ja kansalais-

ten elämästä eivät katoaisi lähivuosikymmeninä ihmisten poismenon myötä. 

Näistä kommenteista sain alun perin inspiraation ja myöhemmin vahvistuksen 

maisterintutkielmani aiheelle. Minua oli aina opintojen aikana kiehtonut ruokaan 

ja ruokakulttuuriin liittyvät aiheet kaikista eniten ja tein kandidaatin tutkielmani 

myös ruokatottumuksista ja ruoan valinnasta. Tämän tutkielman kohderyhmäksi 

valitsemani 67–76-vuotiaat eivät myöskään ole se tyypillisin kohderyhmä kotita-

loustieteellisille tutkimuksille eikä ruokamuistoja ja niiden kauaskantoisia vaiku-

tuksia yksilön ruokatottumuksiin ja arkielämään ole tällä tavalla tutkittu aiemmin.  

 



 

Tutkielmani asettuu osaksi kotitaloustieteellistä ruokatutkimusta, sillä se käsitte-

lee suomalaista ruokakulttuuria, ruokamuistoja, keittotaitoja ja osaltaan jopa suo-

malaisten perheiden arkielämän historiaa (ks. Janhonen-Abruquah, Vieltojärvi & 

Palojoki, 2012).  Arkeen, ruokaan, ruoan valmistamiseen ja ruokakulttuuriin liitty-

vät aiheet sisältyvät olennaisesti kotitalousopettajan koulutuksen kontekstiin (Pa-

lojoki, 2012, s. 5). Tutkiessani lapsuuden ruokamuistoja 1940–1970-luvulla lap-

suuttaan eläneiltä henkilöiltä, on tutkimukseni luonne myös osaltaan historialli-

nen. Historiaa tarkastelevat ruokatutkimukset ovat arvokkaita kotitaloustieteelle, 

sillä niiden avulla voidaan saada tietoa suomalaisen ruokakulttuurin ja syömisen 

muutoksista ja kehityksistä viimeisen vuosikymmenien, jopa vuosisadan ajalta 

(Palojoki, 2009, s. 182; 2012, s. 7). Myöskään ilman historian ja menneisyyden 

tuntemista, on käytännössä mahdoton ymmärtää nykypäivää, sillä ne ovat vah-

vasti liitoksissa toisiinsa (Palojoki, 2012, s. 6–7). Haastatteluiden kohderyhmäksi 

valitut iäkkäät henkilöt ja ruokamuistot pääaiheena eivät ole kotitaloustieteen 

maisterintutkielmissa tai muissa opinnäytetöissä kovin yleisiä. Tutkielmani tuo 

siis arvokasta tietoa ja lisäarvoa kotitaloustieteelliselle tutkimukselle.  

 

Palojoki (2012, s. 182) korostaa, että myös arkeen, sen toimintaan, taitoihin ja 

tutkimukseen liittyvät teemat ovat keskeisiä painopisteitä niin kotitalousopettajan 

koulutuksessa kuin tieteenalalla muutenkin. Hänen ajatuksensa mukailevat 

Tuomi-Gröhnin (2009, s. 154) kanssa, joka painottaa kodin todellisen, moninai-

sen ja toiminnallisen arkielämän tutkimuksen tärkeyttä kotitaloustieteessä. Tutki-

mukseni kuvaa suomalaisten arkea ja toimintaa ruokamuistojen avulla heidän 

lapsuudestansa ja myös siitä, ilmenevätkö lapsuuden kokemukset jollain tapaa 

myös henkilöiden myöhemmässä aikuisiässä. Tutkimukseni on siis myös arjen 

tutkimuksen vuoksi vahvasti liitoksissa kotitaloustieteeseen.  

 

Työni teoreettisessa viitekehyksessä kirjoitan ruokakulttuurista ja ruokamuis-

toista. Tarkasteluajankohtani erityisesti Suomen ruokakulttuuriin tarkentuu vuo-

desta 1945 kohti 1970-lukua ja lopuksi nykyhetkeen. Tutkimukseni haastateltavat 

ovat 1940- ja -50-luvuilla syntyneitä henkilöitä, jotka ovat eläneet lapsuuttaan tar-

kasteluajankohdan aikana. Keräämäni aineisto koostuu 67–76-vuotiaiden sisa-

ruksien parihaastatteluista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teema-



 

haastatteluina ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkielmas-

sani selvitän, millaisina tiedonantajieni lapsuuden ruokamuistot näyttäytyvät, ketä 

tai mitä niissä esiintyy ja ilmenevätkö lapsuuden ruokamuistot jollain tavalla hen-

kilöiden aikuisiässä tai jopa nykyhetkessä vielä iäkkäinäkin.  

  



 

 

2 Ruoka kulttuurisena ilmiönä  
 
 

Ruoka on aina kulttuurin tuote (Palojoki, 2012, s. 8). Se mitä tai miten syödään, 

riippuu yksilöistä, ruoan valinnan mahdollisuuksista ja etenkin kulttuurista. Kult-

tuurilla on merkittävä asema siinä mitä ihmiset pitävät ruokana, mitä ruoasta aja-

tellaan, miltä se maistuu tai vaikka, miten ruokatalous on järjestetty. (Mäkelä, Pa-

lojoki & Sillanpää, 2003, s. 6–7; Palojoki, 2012, s. 8.)  

 

Luvussa 2.1 kerron yleisesti ruokakulttuurista ja siitä, miten ne muotoutuvat ja 

mitkä asiat muuttavat ruokakulttuuria. Luvussa 2.2 keskityn tarkastelemaan suo-

malaista ruokakulttuuria, sen vaiheita ja muutoksia 1940-luvulta 70-luvulle. Tälle 

ajanjaksolle asettuvat myös tutkittavan joukkoni lapsuus ja nuoruus. Luvussa 2.3. 

kirjoitan suomalaiselle ruokakulttuurille tyypillisistä piirteistä ja matkasta kohti 

suomalaisen ruokakulttuurin nykytilaa. 

 

2.1 Ruokakulttuurin muotoutuminen ja muutokset 

 

Niin globaalilla kuin yhteiskunnallisellakin tasolla muutoksia ruokakulttuureissa, 

ruoan valinnassa ja ruokailutavoissa on tapahtunut paljon ja tulee jatkossakin ta-

pahtumaan. Arjen perustarpeet pysyvät ihmisillä kuitenkin samana: ruokaa tulee 

tehdä tai hankkia ja syödä joka päivä. (Sillanpää, 1999; Warde 2016.) Vaikka 

ruoan nauttiminen on ihmisille välttämätöntä ja osa jokapäiväistä arkea, ei ruoka 

ole missään kulttuurissa pelkästään tapa säilyä hengissä, vaan se on myös vah-

vasti sosiaalinen asia (Sillanpää, 1999, s. 11; Rozin, 1996, s. 88). Myös eri kult-

tuureissa suhtaudutaan ruokaan eri tavoin. Yhdessä ruokakulttuurissa huolenai-

heena voi olla ruoan riittävyys, kun toisessa ravintoa nautitaan liikaa jopa ylipai-

noksi asti. Kulttuurissa niin nyt, kuin sen historian aikoina on aina määritetty se 

mitä syödään, mitä ruoasta ajatellaan ja mikä sen merkitys on kullekin yhteisölle. 

(Sillanpää, 1999, s. 11.)  

 

Syöminen on monimerkityksellinen tapahtuma. Se on toistuvaa, rutiininomaista 

toimintaa, mutta se sisältää myös yksilön tietoisia kulutusvalintoja ja heijastaa 

hänen identiteettiään. Syömistä ohjaavat monet jännitteet, arvot ja tavoitteet, 



 

jotka voivat kulttuurista ja ajasta riippuen olla myös ristiriidassa toistensa kanssa. 

(Sillanpää, Mäkelä & Niva, 2018, s. 1501.)  

 

Minkään yhteiskunnan ruokakulttuuri ei ole täysin yhtenäinen ja vankkumaton, 

vaan ruokakulttuurien sisällä tapahtuu jatkuvasti kulttuurista vaihtelua (Rauramo, 

2011; Sillanpää, 2003, s. 30 mukaan). Ruokakulttuuriin kuuluu ja on aina kuulu-

nut muutos. (Finfood – Suomen Ruokatieto ry, 2009, s. 12; Sillanpää, 2003, s. 

30). Perinteet ja uutuudet sekoittuvat, ruokakulttuurit modernisoituvat ja ottavat 

vaikutteita kansainvälisestikin. Myös yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ruo-

katapoihin ja -tottumuksiin. Samoin jokainen yksilö voi vaikuttaa ruokakulttuuriin 

omilla ruokavalinnoillaan ja tavoillaan valmistaa tai nauttia ruokaa. Ruokaa tuu-

nataan, perinteet muokkaantuvat tai vanhasta luodaankin jotain kokonaan uutta. 

Luovuus, kekseliäisyys ja erilaiset kokeilut keittiössä edistävät ruokakulttuurin 

muutoksia. (Finfood – Suomen Ruokatieto ry, 2009, s. 12; Warde 2016, Johnston 

& Baumann 2015.) 

 

Puhuttaessa ruokakulttuurin muokkaantumisesta ja uudistumisesta, ruokakult-

tuurin professori Johanna Mäkelä tuo esille ruoan maun tärkeyden (Nelimarkka, 

2018). Keskeistä on tietynlainen jatkumo uuden maun ja vanhojen tuttujen ma-

kujen kanssa (ks. Mäkelä, 2002; Johnston & Baumann, 2015). Toisaalta ilahdu-

taan yllätyksellisyydestä ja ollaan uteliaita kokeilemaan uutta. Ruokakulttuuriin 

ja osaksi ruokavaliota ei kuitenkaan pääse, jos uutuutta ei ymmärretä, tiedetä 

miten ruokaa tai raaka-ainetta voisi käyttää tai, jos kytköstä aiemmin totuttuun ei 

ole. (Nelimarkka, 2018.) Kun uusi tuote voi korvata vanhan tottumuksen tai tulla 

sen rinnalle, hyväksytään se useimmiten ruokakulttuuriin mukaan. Näin kävi esi-

merkiksi jogurtin kanssa Suomessa 1960-luvulla. Hapatettuihin maitotuotteisiin 

tottuneet suomalaiset alkoivat viilin lisäksi nauttia myös uutta ja eksoottista jo-

gurttia, koska se oli makumaailmaltaan lähellä viiliä, mutta silti sopivasti kieh-

tova uutuustuote. (Sillanpää, 1999, s. 14.) Samoin margariinin suosio kasvoi, 

koska sitä markkinoitiin terveellisempänä vaihtoehtona voille. Tutulle ruokatuot-

teelle, kuten voille oli keksitty suoraan korvaava tuote, jonka käyttötarkoitus oli 

samanlainen.  

 



 

Maan taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi kansan ravitsemukseen ja sen 

muutoksiin. Yleisesti katsoen bruttokansantuotteen nousu johtaa yhteiskunnassa 

siihen, että rasvojen osuus kokonaisenergiansaannissa kasvaa ja sokeria nauti-

taan enemmän. Myös eläinperäisen proteiinin käyttö lisääntyy, sillä useimmissa 

kulttuureissa eläinperäinen proteiini on kasvisruokaa kalliimpaa ja arvostetum-

paa. (Sillanpää, 1999, s. 15.) Näin on ainakin ollut noin 20 vuotta sitten. Nykyhet-

ken tilanteeseen on voinut vaikuttaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi, joka 

sisältää muun muassa eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien tukemista ja yksilöiden 

eettisiä valintoja. Myös kasviproteiinin lähteitä ja kasvipohjaisia tuotteita on kehi-

tetty viimeisien vuosikymmenien aikana paljon, ja ne valtaavat alati enemmän 

hyllytilaa suomalaisissa ruokakaupoissa (Mattila ym. 2016, s. 191). 

 

Lisäksi tekniikan muuttuminen ja kehitys vaikuttaa vahvasti ruokakulttuuriin. 

Ruoan tuotanto modernisoituu ja esimerkiksi kuljetukseen, säilytykseen ja ruo-

kien valmistamiseen avautuu uusia monipuolisempia vaihtoehtoja. (Sillanpää, 

1999, s. 15; Southgate, 1996, s. 380–382.) Yksi olennaisimmista ruokakulttuurin 

muuttajista ennen 2000-luvun alkua on esimerkiksi Suomessa ollut 1950-luvulla 

yleistynyt jääkaappi (Sillanpää, 1999, s. 15). Jääkaappi mahdollisti ruoan säily-

misen pidempään eikä ruoka-aineiden suolaaminen tai kuivattaminen ollut enää 

välttämätöntä. 

 

Myös kotitalouden ulkopuolella tapahtuvat tekijät muuttavat ja muokkaavat ruo-

kakulttuuria, kun esimerkiksi mediassa nousee esille vähän väliä erilaisia ruo-

katrendejä ja ruokaan liittyviä ilmiöitä. Osa niistä syntyy jäädäkseen, kun taas osa 

katoaa ja tilalle syntyy uusia. Vaikka monet ruokatrendeistä ja -ilmiöstä olisivatkin 

ohimeneviä, ne vaikuttavat pitkäaikaisiin muutoksiin ruokakulttuurissa, sen kehi-

tyksessä ja muovautumisessa. Esimerkiksi uutuuksien ja perinteiden jännitteet, 

vastuullisuuden ja oman edun tai vaivattomuuden teemat ovat muutamia niistä 

kehityslinjoista, joiden uskotaan muokkaavan ruokakulttuuria pidemmällä täh-

täimellä. (Sillanpää, Mäkelä & Niva, 2018, s. 1501.) Näitä teemoja ja jännitteitä 

toistuu useissa ruokailmiöissä.  

 

Suomalaiseen ruokakulttuuriin ovat vaikuttaneet pohjoinen sijainti ja niin idästä 

kuin lännestä tulleet vaikutteet (Finfood– Suomen Ruokatieto ry. 2009, s. 14; 



 

Rauramo, 2014, s. 259, 263). Eri alueilla on omat pienemmät ruokakulttuurinsa 

eli se missä päin Suomea on asuttu, on toki vaikuttanut myös siihen, mitä ruokaa 

on ollut saatavilla ja mitä perheissä on syöty. Maalla asuvien ja kaupunkilaisen 

ruokavalioissa oli eroja.  

 

2.2 Suomalaisen ruokakulttuurin tarkastelua 1940–1970-luvuilla 

 

 
Tutkimuskauteni alkaa vuodesta 1945, jolloin toinen maailmansota loppui ja Suo-

messa alkoi pikkuhiljaa sodasta ja pula-ajasta toipuminen. Sota- ja pula-aikojen 

säännöstelyt ovat näkyneet suomalaisten ruokatottumuksissa sotien jälkeen ja 

ruokakulttuuri on muotoutunut vuosien ja vuosikymmenien saatossa. Seuraa-

vaksi käyn läpi suomalaisen ruokakulttuurin historiaa, murrosvaiheita, muutoksia 

ja haasteita ruokakulttuurissa ja -tottumuksissa vuodesta 1945 aina 1970-luvulle 

saakka. 

 

1940–1950-luku: Pula-ajoista kohti makeaa ja rasvaista ravintoa 

 

Reilussa sadassa vuodessa Suomessa on siirrytty hyvin vähäisestä ruoan kulu-

tuksesta todelliseen yltäkylläisyyteen. Toinen maailmansota päättyi toukokuussa 

1945, jonka jälkeen Suomen tuli nousta niukoista ajoista, nostaa elintasoa ja pa-

rantaa kansalaisten ravinnonsaantia. Vaikka sodat olivat päättyneet, muistot 

ruoan niukkuudesta pysyivät suomalaisten mielessä vielä pitkään. Ruoasta ei va-

litettu, sillä sota-aikoina oli totuttu arvostamaan ruokaa enemmän ja olemaan kii-

tollisia kaikesta vähäisestäkin ravinnosta. (Kylli, 2021, s. 334.) Sotien ajan elin-

tarvikkeiden saanti oli ollut hankalaa ja vähäistä ja ajat olivat köyhiä, joten ruokaa 

oli pitänyt säännöstellä, jotta sitä riittäisi kaikille (Sillanpää, 2003, s. 24). Elintar-

vikkeiden säännöstelyiden ja pula-aikojen aikana suomalaiset oppivatkin käyttä-

mään kaikkia saatavia raaka-aineita hyödyksi mitään tuhlaamatta tai hävittä-

mättä. (Kylli, 2021, s. 334–335.) Noin puolet säännösteltävistä elintarvikkeista 

vapautettiin sotien jälkeen vuonna 1948 ja lopulta myös viimeisimpänä säännös-

telty kahvi vapautui vuonna 1954. (Sillanpää, 2003, s. 26.)  

 



 

Nopeimmat ja merkittävimmät muutokset suomalaisten syömisessä tapahtuivat 

1950-luvun aikana, kun elintarvikkeiden säännöstely oli lopetettu (Mäkelä, Varjo-

nen & Viinisalo, 2008).  Pula-ajoista ja ankeuksista selviytyneet suomalaiset al-

koivat himoita sokeria ja rasvaa. Kahvin kanssa nautittiin täytekakkua tai leivon-

naisia ja jopa pääruokiin lisättiin makeita hedelmiä. (Sillanpää, 2003, s. 26–27.) 

Vuoden 1949 lopulla Suomeen oli saapunut ensimmäinen iso lastillinen appel-

siineja ja siitä muutaman vuoden päästä banaaneja. Vuonna 1952 eksoottisia 

hedelmiä saatiin vielä lisää, kun sitruunat ja argentiinalaiset omenat saapuivat. 

Siitä pian edellä mainittuja eksoottisia hedelmiä olikin saatavilla jo ympäri vuo-

den. Hedelmät olivat toivottuja ja tarjosivat hyvää vaihtelua kansalaisten ruoka-

tottumuksiin ja näin ollen hedelmät ujuttautuivat osaksi suomalaisten ruokava-

liota. (Kylli, 2021, s. 338.) Makean aikakausi oli alkanut ja se muokkasi perinteisiä 

suomalaisia makutottumuksia. Happamat kansanomaiset perinneruoat, kuten pii-

mävelli, jäivät pois käytöstä ja vielä aiemmin suomalaisille suhteellisen vieraaksi 

jääneet sokeri ja voi lisääntyivät reippaasti ruokavaliossa. (Sillanpää, 2003, s. 

26–27.) 

 

Elintarvikevalikoima oli vielä 1950-luvun puolella vähäinen ja perheissä syötiin 

tyypillisesti perunaa kastikkeella, laatikoita ja keittoja (Sillanpää, 1999, s. 119; 

Sillanpää, 2003, s. 27). Leipää syötiin joka aterialla ja ruokajuomana oli tyypilli-

sesti maitoa. Pyhäpäivinä syötiin juhlavammin esimerkiksi liharuokia kuten pala-

paistia tai makaronilaatikkoa ja ateria päätettiin käytännössä aina jälkiruoalla. 

(Sillanpää, 1999, s. 119; Sillanpää, 2003, s. 27.) Erityisesti työväestön kotitalouk-

siin vaikutti elintason paraneminen 1950-luvulla ja monet saattoivat ostaa rans-

kanleivän päälle myös makkaraa ja jälkiruokia saatettiin nauttia myös arkena. 

Ruokakaupasta ostettujen ainesten lisäksi kansalaiset olivat omavaraisia kasvi-

maineen, omenapuineen ja marjapensaineen. Vihanneksia ja juureksia ostettiin 

toki myös toreilta tai kauppahallista. (Sillanpää, 1999, s. 122.) 

 

Rasvaista ruokaa arvostettiin sodan jälkeisinä vuosina erityisesti eikä sen terveel-

lisyyttä silloin kyseenalaistettu (Sillanpää, 2003, s. 26–27). Pian kuitenkin tietoi-

suus lisääntyi. Useiden länsimaiden tapaan myös Suomessa havahduttiin ravin-

non rasvojen kulutukseen 1950-luvulla. Maan sydän- ja verisuonitautikuolleisuus 



 

oli todella korkea ja kovien rasvojen käyttö oli suorassa yhteydessä kuolleisuus-

tilastoihin. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 159; Oppenheimer ym. 2011.) Huoli kas-

voi ja tilanteeseen puututtiin. Terveellistä syömistä edistäviä hankkeita, kuten 

Pohjois-Karjala-projektia alettiin käynnistellä,  mutta vasta useiden vuosien jäl-

keen. (Jallinoja & Mäkelä, 2017, s. 159.) Hedelmien tiedettiin olevan terveelli-

sempi vaihtoehto sokerisille sodan jälkeisille herkuille ja niinpä tunnetuissa aika-

kausilehdissä kehotettiinkin vaihtamaan suklaat esimerkiksi hedelmiin, rusinoihin 

tai hapankorppuihin. Myös rasvaisia ja makeita kakkuja tai leivoksia kehotettiin 

korvaamaan esimerkiksi itse tehdyillä marjaisilla piirailla tai neuvottiin vaihtamaan 

tuhdit makkarat kevyisiin vihanneksiin leivän päälle. (Kylli, 2021, s. 338–339.) 

Tietynlainen valistusaika ja terveellisiin valintoihin ohjaaminen käynnistyi Suo-

messa siis jo 1950-luvun aikana.   

 

1960- ja 1970-luku: Voita vähemmälle ja kasviksia lautaselle 
 

Lihan kulutus oli noussut 1950-luvulta tasaisesti kohentuneen elintason myötä ja 

jatkoi kasvuaan vielä 1960-luvullakin. Suomalaiset söivät erityisesti nautaa ja si-

kaa. Lihaisat makkarat olivat vuosikymmenen alussa vielä kallis käsityön tuotos, 

mutta myöhemmin teknologian kehitys mahdollisti hinnan alenemisen. Suoma-

laisten makkaran kulutus kasvoi erityisesti 60-luvun puolivälissä ja seuraavassa 

kymmenessä vuodessa siitä tuli edullista perusruokaa. 1960-luvun lopussa myös 

broileri nousi suosioon ja sen kulutus kasvoi merkittävästi. Maitotuotteita, kuten 

jogurttia ja juustoja alettiin käyttää yhä enenevissä määrin. Viljojen, kuten vehnän 

käyttö sen sijaan väheni ja esimerkiksi sota-aikojen pelastuksen, ruisleivän, suo-

sio laski huimasti. (Sillanpää, 2003, s. 27–28.) 

 

1960–luvun Suomessa alkoi valmisruokien ja pakasteiden aikakausi. Valmisruo-

kana esimerkiksi maksalaatikko tuotiin markkinoille vuonna 1957 ja pikkuhiljaa 

pakastimien yleistyessä elintarvikemyymälöihin alkoi ilmestyä pakasteita. Ensim-

mäisiä pakasteruokia oli sekavihannekset, pakastekalat ja -broilerit. Pakasteiden 

tulo huomioitiin myös kotitalouksien suosituissa ruokalajeissa sekä naistenlehtien 

ruokaohjeissa. Hiutaleperunasose, pussikeitot ja -kastikkeet sekä valmiit laatikot 

ja uudet säilykkeet lukeutuivat osaan ensimmäisistä valmisruoista. Einesruokien, 

pakasteiden ja säilykkeiden myynti lähti markkinoille tulon jälkeen pian nousuun. 



 

Myöhemmin einesten ja säilykkeiden aitoutta ja helppoutta vakuuteltiin ja koros-

tettiin lisäksi ruokien laatua ja niiden terveellisyyttä. (Sillanpää 1999, s. 146–148.) 

 

Vielä 1970-luvun Suomessa käytiin ”rasvasotaa” (Rytsä, 2017). Voin maine laski 

ja tuota eläinperäistä rasvaa alettiin kutsua lihottavaksi, verisuonia tukkivaksi ja 

sydän- ja verisuonitaudeille altistavaksi (Kemppi, 2017). Tyydyttyneet rasvat oli-

vat pahasta ja epäterveellinen vaihtoehto, kun kasviöljyjen tyydyttämättömien 

rasvahappojen terveellisyys alkoi olla suomalaisilla jo tiedossa. Margariini kas-

vatti suosiotaan ja sitä nautittiin erityisesti eteläsuomalaisissa ruokapöydissä jo 

1970-luvulla. Meijeriteollisuus pyrki aluksi vastarintaan ja julkaisi 70-luvulla tutki-

muksia, joiden mukaan margariinin lisäaineet olisivat vaarallisia. Tutkimuksia pi-

dettiin kuitenkin puutteellisina ja näin ollen epäuskottavina. Ruokakauppojen hyl-

lyille ilmestyi myös tuotteita, joissa oli voin lisäksi kasviöljyä. (Rytsä, 2017.) Ter-

veysvalistuksen ajat olivat 1970-luvun Suomessa huipussaan. Lapsuutensa ras-

vaista ruokaa syöneiden oli vaikea tottua uusiin muutoksiin ”terveellisemmästä 

ruoasta”. Vain lauantaista tuli karkkipäivä ja äidit sekä isät yrittivät saada lapset 

syömään vihanneksia ja hedelmiä. Vuonna 1977 otettiin käyttöön niin ruokakol-

mio kuin ruokaympyrä, joiden avulla kansaa valistettiin suositellummasta terveel-

lisemmästä ruoasta. Tietoa oikeanlaisesta ruokavaliosta jaettiin myös neuvo-

loissa, päiväkodeissa ja kouluissa. (Sillanpää, 1999, s. 140–141.) 

 

1970-luvulla elintarvikkeiden kulutuksessa tapahtui myös suuria muutoksia. Ja-

lostettujen ja käyttövalmiiden elintarvikkeiden valikoima alkoi kasvaa niin määräl-

lisesti kuin myös monipuolisuudellaan. Peruselintarvikkeita alettiin korvata yhä 

enemmän valmiimmilla jalostetuilla elintarvikkeilla. (Rautavirta, 2010, s. 162.) 

 

1970-luvulla yleistyneen kansainvälisen matkustelun myötä suomalaiseen ruoka-

kulttuurin alkoi ilmestyä vaikutteita ulkomaisista mauista ja herkullisista aterioista. 

Suosituimpien lomakohteiden, kuten Italian ja Espanjan eksoottiset ruoat, kuten 

pizza, spagetti ja hampurilaiset levisivät pikkuhiljaa myös Suomeen. Ruokakult-

tuurimme kansainväliset piirteet tosin olivat aluksi vain pintapuolisia, kun raaka-

aineina käytettiin suomalaisia tuotteita ja ruokaa valmistettiin siihen totutulla ta-

valla. (Sillanpää, 2003, s. 28.)  

 



 

Perheenjäsenten roolit ruokahuollon historiassa 

 

Ennen sodan loppumista vuonna 1945, ruoanvalmistusvastuu oli luonnollisesti 

perheiden äideillä, koska isät olivat sodassa. 1940- ja 1950-lukujen taitteessa ka-

lastus ja metsästys olivat miesten vastuulla, mutta marjametsään lähdettiin 

yleensä koko perheen voimin. Vielä 1950- ja 60-luvuilla keittiö oli naisten valta-

kuntaa ja äiti valmisti perheen ruoat. Vaikka 1960-luvulta alkaen naiset olivat jo 

työelämässä, ruoanlaittovastuu säilyi tiukasti naisilla vuosista jopa vuosikymme-

niin. Vanhoja opittuja asenteita ei kyseenalaistettu. Kaikista yhteiskuntaluokista 

jo 1950-luvulta alkaen löytyi kuitenkin miehiä, jotka osallistuivat myös ruoanlait-

toon. Tyypillistä oli, että isät hallitsivat muutamat erikoisreseptit ja innostuivat jos-

kus kokeilemaan myös uusia ruokalajeja, kuten makkaraa. Harvemmissa tapauk-

sissa miehet saattoivat hallita ruoanvalmistusta jopa kokonaan. Lapset avustivat 

ruoanlaitossa vain vähän. He saattoivat osallistua ruoan hankintaan keräämällä 

marjoja, sieniä tai kasvimaan antimia. (Ruokatietoyhdistys ry, 2022.) 

 

 

2.3 Kohti suomalaisen ruokakulttuurin nykyhetkeä 

 

Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä suomalaiset ovat muuttuneet ruoan 

tuottajista ruoan kuluttajiksi. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten elintason nousu, 

naisten aseman muutos ja heidän siirtymisensä kodeista työelämään ovat vaikut-

taneet pitkälti siihen mitä ja miten syömme. Samoin ruokakaupat nykyisin tarjoa-

vat valtavia valikoimia ja lähes loputtomia vaihtoehtoja ruoalle niin kotimaasta, 

ulkomaista, puolivalmisteina tai jopa valmiiksi tehtynä. (Finfood – Suomen Ruo-

katieto ry. 2009, s. 15.) Toisaalta viime aikoina yhä enenevissä määrin on kään-

nytty myös osaltaan ruoan tuottajiksi, ainakin puheen tasolla. Tietynlainen oma-

varaisuus, luonnon antimien hyödyntäminen ja raaka-aineiden kuten kasvisten ja 

yrttien kasvattaminen omassa puutarhassa on ollut esillä monien tunnettujen 

suomalaisten ruokasisältöjä tuottavien vaikuttajien medioissa.  

 

Yleisesti suomalaisia ruokia ja makumaailmaa kuvaillessa toistuu usein ruoan 

puhtaus, sen turvallisuus, yksinkertaisuus ja luonnon antimet, kuten marjat ja sie-

net. Maamme rannikon ja vesistöjen ansiosta myös kalat ja niistä tehdyt ruoat 



 

ovat kuuluneet suomalaiseen ruokakulttuuriin kautta historian. Suomalainen 

ruoka määräytyy pitkälti myös omien ja saatavien raaka-aineiden, ruoanvalmis-

tuksen tapojen ja ruokaohjeiden perusteella. Yhdistelemällä näitä elementtejä 

saamme lukemattomia vaihtoehtoja ja lopputuloksia erilaisine makuineen osaksi 

ruokakulttuuriamme. Osa niistä voi edustaa perinteisiä suomalaisia makuja, kun 

toiset taas tuoda kansainvälisiä, eksoottisiakin vivahteita ruokaan. Suomalaiseen 

ruokaan ja sen makuihin liittyvät vahvasti myös keskeiset ruoanvalmistustavat. 

Säilöminen, keittäminen ja uunissa paahtaminen tai hauduttaminen ovat jo van-

hoja kypsennysmenetelmiä, joita hyödynnetään edelleen. Perinteisille suomalai-

sille ruoille tyypillinen imellyttäminen ja savustaminen on myös osaltaan jatkunut 

suomalaisten ruoanvalmistustavoissa.  (Finfood – Suomen Ruokatieto ry. 2009, 

s. 19.) 

 

Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä on kertonut, kuinka ruokakulttuuri 

on tässä ja nyt. Hänen mukaansa ruokakulttuurissa on aina mukana historiaa ja 

kulinaarista perintöä, mutta se voi kokea muutoksia myös nopeasti. Aiemmin 

hyljeksityt ruoka-aineet voivat olla nykypäivänä suurinta herkkua tai ikoniset 

ruokakulttuurin kulmakivet, kuten kaurapuuro, voivat nousta uuteen loistoonsa 

erilaisten valmistustapojen tai trendikkäiden lisukkeiden kera. (Nelimarkka, 

2018.) Olen huomannut, että perinteisempi kaurapuuro voidaankin nauttia ny-

kyisin esimerkiksi tuorepuurona, joka on ollut suosittu aamupala jo useiden vuo-

sien ajan Suomessa. Samoin trendikkäiden aamiaisravintoloiden ja kahviloiden 

listalta löytyy usein tuunattuja kaurapuuroja suklaalevitteiden tai suolaisten ai-

nesosien kera. Esimerkiksi näillä tavoin perinteisetkin ruoat voivat jatkaa suo-

siotaan suomalaisten ruokavalioissa.  

 

Puhe ruoasta on muuttunut 2000-luvun aikana. Nykypäivänä ruoasta ei voida pu-

hua viittaamatta jollain tavalla terveellisyyteen. Fokuksena niin itse ruoassa kuin 

syömisen tavassa, on kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvinvoinnilla ei tarkoiteta 

pelkästään yksilön hyvinvointia vaan se kattaa laajalti monia aihealueita, joista 

yksi ajankohtainen esimerkki on eläinten hyvinvointi. (Nelimarkka, 2018.) Myös 

vastuullisuus on yksi tämän ajan megatrendeistä ja siihen voidaan liittää niin il-

mastonmuutoksen hillitseminen, kestävä ruoan tuottaminen ja sen kuluttaminen 



 

kuin myös edellä mainittu eläinten hyvinvointi. Arvot ja tunteet ovat vahvasti mu-

kana ruokaan liittyvässä keskustelussa puhuttaessa esimerkiksi lähi- ja luomu-

ruoasta, geenimuunnellusta ruoasta tai ruoan tuotannon ja valmistuksen tavoista. 

(Finfood – Suomen Ruokatieto ry. 2009, s. 4, 17.)  

 

Yksi yhtenäinen suomalainen ruokakulttuuri onkin ajan saatossa muuntunut 

useiksi erilaisiksi suomalaisiksi ruokakulttuureiksi (Nelimarkka, 2018). Ruokava-

lioihin vaikuttavat nykypäivänä useat eri tekijät, kuten esimerkiksi yksilön valinnat, 

elintaso, maailmankatsomus ja kasvisten käytön megatrendi. (Nelimarkka, 2018.) 

Jo noin 20 vuotta sitten kasvisruokavalio oli trendikäs ja sen suosio on vain jat-

kanut kasvuaan (Uski, 2001, s. 6).  

 

Ruokien tuttavallisuus ylläpitää arjen ruokavalintoja. Näin osoitti vuonna 2021 

tehty suomalaisten perheiden arjen ruoanvalmistusta ja ruoan valintaa selvit-

tävä tutkimus. Myös siihen mitä syödään, vaikuttaa muiden perheenjäsenten 

mielipiteet ja toiveet. Arjen ruokailussa pyritään kohti yhteistä hyvää. (Torkkeli, 

Janhonen, Mäkelä, 2021, s. 385.) Onko näin voinut olla jo vuosikymmeniä sit-

ten? 

 
 

  



 

3 Ruokamuistot  
 
 

Luvussa 3.1 kerron mitä ruokamuistot ovat, miten ne muodostuvat ja mitkä te-

kijät voivat vaikuttaa niihin. Luvussa 3.2 kirjoitan, millaista tutkimusta suoma-

laisten ruokamuistoista on aiemmin tehty ja mitä löydöksiä nämä tutkimukset 

ovat osoittaneet. Koska tutkielmassani keskityn tutkimaan haastateltavieni lap-

suuden ruokamuistoja ja ruokaan sekä ruokailuun liittyviä kokemuksia, on tär-

keää pohjustaa myös sitä, miten lapsi kasvaa ruokakulttuuriin ja miten lapsuu-

dessa opitut ruokatottumukset, osoitetut mallit ja toimintatavat voivat näkyä ih-

misen elämässä myöhemminkin. Lapsuuden ruokatottumuksilla onkin osoitettu 

olevan vaikutuksensa aikuisiän ruoan valintaan ja ruokatottumuksiin (Sillan-

pää, 2003, s. 75). Näistä kerron tarkemmin viimeisessä luvussa 3.3. 

 

3.1 Muisti ja aistit osana ruokamuistoja 

 

Mitä tahansa ruokaan liittyviä muistoja voidaan kutsua ruokamuistoiksi (Kaaro 

ym. 2017, s. 12). Kaikilla ihmisillä on siis ruokamuistoja ja todennäköisesti sekä 

positiivisia, että negatiivisia sellaisia. Ruokamuistot ovat ihmisille henkilökohtai-

sia muistoja, eli tulkintoja tai kertomuksia heidän menneisyydestään. Jokin ma-

kumuistoista voi viedä takaisin lapsuuden kesiin, tiettyyn aikaan tai paikkaan, kun 

taas tietty ruoka tai jopa sen haju voi aiheuttaa kuvotusta tai muistuttaa ikävästä 

hetkestä vielä myöhäiselläkin iällä. Ruokaan liittyvät kokemukset ja elämykset 

voivat olla mieleenpainuvia ja ne ovat jokaiselle henkilölle ainutlaatuisia ja yksi-

löllisiä (Palojoki, 2012, s. 9). Lapsuuden ruokamuistot herättävät tunteita sellai-

sella tavalla, johon myöhemmät ruokamuistot harvemmin kykenevät. Saatat 

syödä erityisen hyvän lounaan, mutta muistatko sen vielä vuosikymmenienkin 

päästä? Tuskin myöskään muistelet viime viikon päivällistä samanlaisella läm-

möllä tai tunteikkuudella kuin mummolassa syötyjä herkkuja silloin, kun olit pieni. 

Lapsuuden ruokamuistot ovat poikkeuksellisia myös siitä, että ne eivät enää 

toistu ja voivat parhaimmillaan säilyä mielessä läpi elämän. (Kaaro ym. 2017, s. 

12.)  

 



 

Vaikka puhuisimme menneisyydestä ja muistoista, tarinat niistä elävät myös ny-

kyhetkessä (Knuuttila, 2006, s. 66). Ihmisen kollektiivisen muistin nähdään jakau-

tuvan kahteen osaan: vahvaan versioon ja jaettuun versioon. Jaettu kollektiivinen 

muisti viittaa juuri menneisyyden mielikuviin, jotka tuotetaan yhdessä ja jaetusti 

muiden kanssa. Jaettu muisti nähdään täydentävänä, joka tarkoittaa sitä, että tie-

tyn ryhmän tai yhteisön eri jäsenet voivat muistaa eri asioita ja yhdessä muiste-

leminen ja asioiden aktiivinen jakaminen muodostavat kollektiivisen muistijäljen. 

(Knuuttila, 2006, s. 66; Welsch, 2002, s. 21–23.) Lapsuuden ruokamuistot ovat 

keskeinen osa kollektiivisia muistoja ja arvokkaita ruokakulttuurillemme riippu-

matta muistelijan iästä (Knuuttila, 2006, s. 66). 

 

Ruoka tarjoaa aisteilla koettavan elämyksen, olit sitten lapsi tai aikuinen (San-

dell, 2014, s. 10; Tuorila & Appelbye, 2006; Tuorila ym. 2008). Ruokaillessa 

käytämme useita tai jopa kaikkia aistejamme, joiden avulla tarkastelemme 

ruoan makua, hajuja, koostumusta, ulkonäköä ja ääntä. Aistit vaikuttavat vah-

vasti ruokaelämykseen, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Erityisesti ha-

jumuisti on ihmisellä pitkäkestoinen ja tietyt tuoksut tai hajut voivat viedä aiem-

min koettuihin muistoihin ja paikkoihin. Hajumuistojen on todettu vievän usein 

henkilön varhaislapsuuteen. (Sandell, 2014, s. 10.) 

 

Filosofian tutkija Carolyn Korsmeyer (2011) tuo esille maku- ja näköaistin yhteis-

työn, jonka myötä luodaan ja koetaan aistikokemuksia. Nämä aistien yhteistyöt 

mahdollistavat sen, että voimme pitää ruokaa houkuttelevana, hämmentävänä, 

vastenmielisenä tai jopa hassuna. Tutkija Korsmeyer (2011) korostaa erityisesti 

maku- ja näköaistin välistä yhteyttä makuelämyksissä, mutta huomioi myös kaik-

kien muiden aistien vaikutukset. Voitaisiin siis sanoa, että kaikki aistit koordinoi-

vat keskenään ja tuottavat yhdessä täyden makuelämyksen. Myös tietynlaiset 

odotukset ruoasta voivat hänen mielestään vaikuttaa ruokaelämykseen. (Kors-

meyer & Sutton, 2011, s. 462–463, 467.) 

 

Antropologi David Sutton (2011) sen sijaan väittää makuaistin olevan vahvasti 

sosiaalinen asia. Syöminen on hänen mukaansa kokemus, joka on aina synes-

teettinen eli moniaistillinen tapahtuma. Sutton väittääkin, että myös muistia tulisi 



 

pitää yhtenä ihmisen aisteista. Hänen näkemyksensä perustuu ajatteluun mo-

niajaisuudesta, jossa nykyisyys ”humisee” eli ikään kuin resonoi tai vaikuttaa 

muistojen ja menneiden kokemusten kanssa yhdessä. Muistia voisi siis ajatella 

ikään kuin aistinkaltaisena kykynä, sillä niin makuaisti kuin muut aistit, kuten 

näkö- ja kuuloaisti, osallistuvat kaikki kokonaisvaltaiseen ruokaan liittyvään elä-

mykseen. (Korsmeyer & Sutton, 2011, s. 469–470.) 

 

Muistiin voi tallentua myös tiettyjä tärkeitä ruokamuistoja. Mäkelän (2001) katta-

vasta syömisiä käsittelevästä haastattelututkimuksesta selviää, että ikimuistoi-

set ateriat liittyvät erityisiin, jollain tavalla ”poikkeuksellisiin” tilanteisiin tai paik-

koihin. Pääosin nämä poikkeukselliset ateriamuistot ovat myönteisiä, mutta pet-

tymyksiäkin nousi esille (Mäkelä, 2001: ks. myös Warde, 2016; Paddock). Kiel-

teisissä kokemuksissa usein pettymyksen oli tuottanut maku tai oikeastaan 

maun puute. Myönteisiä, erityisesti mieleen jääneitä kokemuksia kuvataan 

usein laajemmin ja ne käsittävät useita eri tekijöitä. Ruoan ja sen maun lisäksi 

kuvailtiin esimerkiksi kokonaistunnelmaa, paikkaa ja seuraa. Myös jotkut totu-

tusta poikkeavat yksityiskohdat voivat edistää ruokamuiston ikimuistoisuutta. 

Tutkimustuloksista selviää, että tyypillisesti ikimuistoisimmat ateriat on syöty 

jossakin muualla kuin omassa kodissa ja, että ruoka ei ole vain ravintoa. Har-

voin jokin ateria on ikimuistoinen pelkästään onnistuneen ruoan ansiosta, vaan 

sosiaalisella kontekstilla, kuten seuralla ja monilla muilla ateriahetkeen vaikutta-

villa tekijöillä, kuten paikalla, esillepanolla ja käyttäytymisillä on vahva merkityk-

sensä. Myös näiden merkitysten jakaminen muiden ihmisten kanssa korostaa 

ruokahetken merkityksellisyyttä ja erityisyyttä. (Mäkelä, 2001.) 

 

Lapsuuden ruokamuistot ovat tyypillisesti vahvasti aisteihin perustuvia ja nostal-

gisia. Tutkija ja sosiologi Deborah Lupton (1996) on kirjoittanut tunnetun teoksen 

ruokamuistoista ja hän kertoo, että vaikka muistojen taustalla ei välttämättä ole 

erityisen onnellista tai harmonista lapsuutta, nostalgian avulla voidaan luoda fik-

tiivinen, onnellisuuden kuva siitä. Edes aikuisiällä ymmärretyt asiat lapsuudesta 

eivät usein vähennä tai pienennä muiston vahvoja, lämpimiäkin tunteita. Muistot 

voivat olla myös katkeran suloisia ja välittää koti-ikävän ja tietynlaisen menetetyn 

lapsuuden maailmaan tuntemuksia. (Makkonen, 2001.) 

 



 

Erityisesti onnellisiin ruokamuistoihin voi liittyä esimerkiksi tärkeiden paikkojen 

luomat turvallisuuden, rakkauden ja lämminhenkisyyden tunteet. Lapsuuden koti 

ja mummola ovat merkittäviä lapsuuden ruokamuistojen lähteitä ja kohteita. 

(Makkonen, 2001.) Ruokaan ja ruokamuistoihin liitetään usein äiti ja hänen rak-

kautensa ja huolenpitonsa lapsiaan tai perhettään kohtaan. Äidin oletetaan ruok-

kivan lapset ja opettavan ruokailutapoja (Lupton, 1996; Makkonen, 2001 mu-

kaan). Näin ainakin vielä muutama vuosikymmen sitten. Suomalaisten lapsuuden 

ruokamuistoja keränneen teoksen (Sillanpää, 1999, s. 102) mukaan eräskin vas-

taaja kertoi, kuinka ”tuoreen ruisleivän tuoksu oli lapsuuden paras muisto ja nau-

tittu välipala. Lämpimän, tuoreen leivän tuoksu symboloi hänelle äidin rakkautta”. 

Äidin rooli ruokamuistoissa vaikuttaa olevan vahva ja keskeinen.  

 

Syömiseen liittyy usein mielihyvää, joka voi olla voimakastakin. Kun aiemmat, 

esimerkiksi lapsuudessa koetut tunnetilat yhdistyvät ruoasta aistittaviin ominai-

suuksiin, voi tuo yhdistelmä palauttaa mieleen nuo kokemukset ja mahdollistaa 

niiden uudelleen kokemisen. Lapsuuden ruokamaailman ajattelu ei siis tuo mie-

leen vain tiettyjä aistikokemuksia, vaan kokonaisvaltaisia tunteita ja tilanteita. 

Näissä tunnetiloissa saatetaan kaivata joitain tiettyjä lapsuudesta tuttuja makuja 

tai ruokia. (Tuorila ym. 2008, s. 67.) 

 

3.2 Lapsuuden ruokamuistojen tutkimukset Suomessa 

 

Suomalaisten lapsuuden ruokamuistoja on kerätty esimerkiksi Finfoodin ja histo-

roitsija Merja Sillanpään toimesta vuonna 1998 Pirkka-lehden järjestämässä laa-

jassa kyselyssä, johon kertyi yli 1000:nnen henkilön ruokamuistoja. Muistoista 

koottiin Lapsuuden ruokamuistoja-keruuaineisto. Keruun tarkoituksena oli tutkia 

suomalaista ruokakulttuuria ja sen muutoksia ja saada selville, onko suomalaisilla 

enää omaa ruokakulttuuria vai onko kansainväliset muutokset vieneet ruokakult-

tuurimme kohti länsimaista pikaruokakulttuuria. Näiden kerättyjen ruokamuisto-

jen aineistoa on hyödynnetty muun muassa Sillanpään (1999) tunnetussa ja ar-

vostetussa suomalaista ruokakulttuuria esittelevässä teoksessa Happamasta 

makeaan ja Knuuttilan (2006) keittiönaisten kansan tapojen ja keittämisen taitoja 

selvittävässä väitöstutkimuksessa. (Knuuttila, 2006, s. 61.) Aineistoon on viitattu 



 

myös useissa muissa julkaisuissa, tutkielmissa ja väitöskirjoissa vuosien varrella. 

Viittaan tutkimuksessani myös Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran julkai-

semaan ruokamuistoihin liittyvään tutkimuksen vuodelta 2001 (ks. Makkonen, 

2001). 

 

Suomalaisten ruokamuistoja on kerätty myös vuonna 2017 julkaistussa kaksivuo-

tisessa jättihankkeessa, jonka toteuttivat yhteistyössä S-ryhmä, Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura ja Marttaliitto. Tarinoita ruokamuistoista ja makumuistoista ke-

rättiin tavallisilta suomalaisilta kansalaisilta jopa 3000 kappaletta ja niistä muo-

dostettiin 400 sivuinen suomalaisen ruokakulttuurin ja ruokamuistojen eepos, 

”Ruoka-Kalevala”. Teos on merkittävä kokoelma suomalaisten rakkaita ja aitoja 

tarinoita, jotka yhdessä muodostavat arvokkaan kertomuksen siitä, miten suoma-

lainen ruokakulttuuri on kehittynyt kuluneen vuosisadan aikana. (Lassfolk-Feodo-

roff, 2017.) Onkin tärkeää sisällyttää tutkimukseen kysymys siitä mitä asioita ruo-

kamuistoissa näyttäytyy ja millaista tarinaa ne kertovat.  

 

Knuuttilan (1999, s. 82) keräämissä keittämistarinoissa ja ruokaan liittyvissä lap-

suuden muistoissa kuvattiin usein itse ruoan lisäksi myös sen tekemistä, vallitse-

vaa tunnelmaa tai nostalgisesti muisteltiin, kuinka lapsuuden mummolassa kesä 

maistui mansikalle. Samat ilmiöt ruokamuistoihin liittyvistä tekijöistä toistuvat muis-

sakin vastaavanlaisissa teoksissa (Mäkelä & Niva, 2009, s. 54). Ruoka-Kalevalaan 

kerättyjen suomalaisten lapsuuden ruokamuistojen joukosta nousi esille kaikista 

suurimpana teemana lapsuuden ruokamuistot juuri mummolasta. Mummon kam-

marista herättiin aamulla pannukakun ja kahvin tuoksuun tai käytiin yhdessä torilla 

ostoksilla, minkä jälkeen valmistettiin sellaista ruokaa, jonka tuoksu sai veden he-

rahtamaan kielelle. Jopa kattilasta leimahtaneita höyryjä tai tuulen virettä mummo-

lan keittiössä ruoan valmistuessa liedellä muisteltiin lämmöllä. (Kaaro ym. 2017, s. 

16–17.) Näiden tutkimustulosten valossa onkin tärkeää selvittää omassakin tutki-

muksessani ketä ruokamuistoissa näyttäytyy.  

 

Ruokamuistoihin vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Usein ruokaan liittyvissä 

muistoissa paikalla, tilanteella, seuralla tai joillakin muilla tekijöillä on maun lisäksi 

suuri vaikutuksensa muistoon (Allen, 2012, s. 150). Ruoan aistimista ja koettua 



 

ruokailukokemusta muokkaavat syödyn ruoan lisäksi muun muassa fyysinen ruo-

kailuympäristö ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa (Uimo-

nen, Kontukoski & Hopia, 2019, s. 5; King et al. 2004; Hynynen et al. 2018). Näin 

ollen nautittu ruoka ei välttämättä ole muistossa pääroolissa, vaan ennemmin sen 

ympärillä vallinnut tunnelma tai ruokahetken luomat tunteet. On myös huomattu, 

että erityisesti lapsuuden tai nuoruuden ajoilta jääneistä muistoista ruoka ei vält-

tämättä ole ollut poikkeuksellisen herkullista, vaan maut on voitu kokea vai-

heessa, jolloin kognitiivinen näkemys ruoasta on ollut vasta kehittymässä. 

Mausta huolimatta tietyt ruoat voivat sytyttää henkilön syvimpiäkin tuntemuksia 

ja sisäisiä tiloja eloon. (Allen, 2012, s. 150.) 

 

Kerättyjä ruokamuistoja ja niihin liittyviä kertomuksia on aiemmissa tutkimuksissa 

luonnehdittu yleisluontoisiksi, jopa kansantieteellisiksi kertomuksiksi, jotka henki-

löiden omien lapsuuden kokemusten lisäksi kertovat myös laajemmin suomalais-

ten arjesta ja ajankuvasta (Knuuttila, 2006, s. 62). Henkilökohtaisten ruokamuis-

tojen lisäksi voi siis aineiston avulla saada arvokasta tietoa esimerkiksi suoma-

laisten menneistä ajoista, tavoista, arjesta tai juhlasta. Ne piirtävätkin siis oman 

kuvansa kokonaisista ruokakulttuureista.  

 

3.3 Lapsuuden ruokatottumukset yhteydessä aikuisiän syömi-

seen 

 

Ruokatottumusten muutoksia on Suomessa seurattu jo pitkään (Mäkelä, Varjo-

nen & Viinisalo, 2008; Gronow & Holm, 2019).  Ruoan valinta voi usein olla tie-

dostamatonta ja perustuu pitkälti siihen, mistä ihmiset pitävät ja mihin he ovat 

tottuneet (Mäkelä, Palojoki & Sillanpää, 2003, s. 8). Ihminen tottuu lapsuudessa 

kohtaamiinsa makumaailmoihin ja tietynlaisiin ruokiin jo pienestä pitäen (Gould & 

Voutilainen, 2009, s. 34; Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, s. 65; Syödään yh-

dessä – ravitsemussuositukset lapsiperheille, 2019, s. 12–13). Pohja tutuille ja 

turvallisille ruoan valinnoille ja sitä kautta ruokatottumuksille luodaan siis jo lap-

suuden aikana. (Mäkelä, Palojoki & Sillanpää, 2003, s. 8.) Lapsuuden ruokatot-

tumusten on nähty vaikuttavan aikuisiän ruokatottumuksiin ja ruoan valintoihin 

(Sillanpää, 2003, s. 75) ja siksi haluankin lapsuuden ruokamuistojen pohjalta tut-



 

kia, ovatko tutut maut ja jo lapsuudessa opitut ruokatottumukset ilmenneet iäk-

käiden henkilöiden aikuiselämässä jollain tavalla myöhemmin tai näyttäytyvätkö 

ne siellä mahdollisesti edelleen.  

 

Lapsena olemme eläneet tunteella ja olleet ruoan vastaanottajia ennemmin kuin 

sen valmistajia (Kaaro ym. 2017, s. 12). Tyypillistä 1940–1970-luvun Suomessa 

olikin, että lapsi osallistui perheen ruokahuoltoon ja varsinkin ruoanvalmistukseen 

vain vähäisin määrin (Ruokatietoyhdistys ry, 2022). Kuitenkin kodissa tapahtuvat 

arkiset ruokailutilanteet luovat lapsille tilan ja paikan kasvaa ruokakulttuuriin, sen 

hyväksyttyihin tapoihin ja oppeihin. Kodissa voidaan nauttia ruokaa ja myös oppia 

sen valmistamista. Pääsääntöisesti lapsi oppiikin nämä edellä mainitut asiat ko-

dissaan tai perhepiirissään ja alkaa myöhemmin esimerkiksi päiväkodin tai kou-

lun alkaessa ottaa vaikutteita myös kodin ulkopuolelta. Koulun myötä ruokavalin-

toihin ja ruokailutilanteisiin alkavat vaikuttaa vahvasti myös koulukaverit. (Palo-

joki, 2012, s. 5–6.) Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ystävät vaikuttavat 

lapsen tai nuoren yksilöllisiin ja persoonallisiin ruokamieltymyksiin hyvinkin mer-

kittävästi (Fjellström, 2007: Palojoki, 2012, s. 5–6 mukaan).  

Lasten ruokatottumuksia ei kuitenkaan muokkaa pelkästään koti ja siellä vai-

kuttavat tekijät tai ystävät, vaan yhä enemmän ruokateollisuus, mainokset ja 

erilaiset ravitsemusvalistukset (Mäkelä, 2002, s. 16–17). Ruokatottumukset 

voivat muuttua niin lapsuudesta aikuisuuteen siirryttäessä, kuin myös silloin, 

kun perherakenne kokee muutoksia (Mäkelä ym. 2003, s. 8). Perherakenne 

kokee muutoksia esimerkiksi kumppanin kanssa yhteen muuttaessa tai oman 

perheen perustamisessa.  

 

 

 

 

  



 

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisina suuret ikäluokat kokevat 

lapsuuden ruokamuistonsa, ketä tai mitä niissä esiintyy ja ilmenevätkö lapsuuden 

ruokamuistot jollain tavalla henkilöiden elämässä vielä aikuisenakin. Ensimmäi-

sellä tutkimuskysymyksellä haluaisin selvittää eritoten ruokamuistojen kieltei-

syyttä tai myönteisyyttä ja mahdollisia muita esille nousevia erityispiirteitä. Tutki-

muskysymykseni pohjautuvat aiemmille teorioille ja tutkimuksille, joiden mukaan 

esimerkiksi paikat, tilanteet, ruoan maku ja seura vaikuttavat vahvasti ruokamuis-

toihin (Allen, 2012, s. 150) ja ruoan aistimista ja ruokailuelämystä muokkaavat 

ruokailuympäristö ja sosiaalinen kanssakäyminen (Uimonen, Kontukoski & Ho-

pia, 2019, s. 5; King et al. 2004; Hynynen et al. 2018).  En kuitenkaan aseta 

ennakko-olettamaa tai pyri vahvistamaan aiempia teoreettisia olettamuksia, vaan 

annan teemojen nousta aineistosta sellaisena kuin ne näyttäytyvät.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

 

1. Millaisina lapsuuden ruokamuistot koetaan?  

 

2. Ketä tai mitä lapsuuden ruokamuistoissa esiintyy? 

 
3. Millä tavoin lapsuuden ruokamuistot ovat ilmenneet henkilön elämässä 

myöhemmällä iällä? 

 

 

Vastaan tutkimustehtävääni ja tutkimuskysymyksiini parihaastatteluiden keinoin 

ja analysoin ja tulkitsen niistä saatuja vastauksia aineistolähtöisellä sisällönana-

lyysillä. 

 

Tutkimukseni keskeiset käsitteet ovat ruokakulttuuri, ruokamuisto, lapsuus ja ruo-

katottumus. Ruokakulttuuri on laaja käsite, joka tarkoittaa tietyn kansan, sen ar-

vojen ja erilaisten tekijöiden muodostamaa ja alati muokkautuvaa ruoan ja sen 

ilmiöiden kulttuuria (ks. esim. Sillanpää, 1999; Mäkelä, 2003). Tutkimuksessani 

ruokamuistolla tarkoitan mitä tahansa ruokaan liittyvää muistoa (Kaaro ym. 2017, 



 

s. 12). Se voi olla muun muassa syöty ruoka-annos tai mieleen jäänyt ruokaan 

liittyvä aistikokemus, ruoanvalmistuksen hetki tai kokemus ruoanhakureissulta. 

Lapsuudella tarkoitan aikaa ennen 18:sta ikävuotta, joka on täysi-ikäisyyden raja. 

Pyysin haastateltavia keskittämään muistelunsa tuolle asetetulle lapsuuden ajalle 

siitä iästä alkaen kuin suinkin muistavat.  Ruokatottumus liittyy ruoan valintaan ja 

esimerkiksi siihen mitä ruokia syödään ja miksi.  



 

5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Toteutan maisterintutkielmani laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän 

keinoin. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtaisena tarkoituksena on todellisen 

elämän kuvaaminen (Hirsjärvi ym. 2009, s. 161) ja siksi se sopiikin tutkimukseni 

aiheen tutkimusmenetelmäksi varsin hyvin. Seuraavissa alaluvuissa 5.1-–5.4 

kerron tarkemmin valitsemastani kohderyhmästä, aineiston keruusta, tutkijan ja 

tiedonantajan rooleista sekä siitä, miten analysoin aineistoni.  

 
 

5.1 Tutkittavana ikääntyneet henkilöt 

 

Tutkimukseeni valitsin haastateltavaksi henkilöitä, jotka ovat syntyneet 1940–

1950-luvuilla ja näin ollen eläneet lapsuuttaan niinä ja seuraavina vuosikymme-

ninä. He ovat ikänsä perusteella kokeneet suomalaisen ruokakulttuurin suurim-

mat muutokset jopa pula- ja sota-ajoista elintarvikkeiden säännöstelyyn, elinta-

son nousuun, terveysvalistuksiin, ruokakulttuurin kansainvälistymiseen ja ruoan 

yltäkylläisyyteen. Tarkasteltavaan ajanjaksoon liittyy siis erityisen monipuolinen 

kokoelma muistoja ja ruokakulttuurin murrosvaiheita. (Uimonen, Kontukoski & 

Hopia, 2018, s. 6: ks. myös Makkonen, 2001.) Lisäksi Knuuttila (2006, s. 65) tuo 

omassa ruokamuistoja tutkivassa hankkeessaan esille, miten yli 60-vuotiailla on 

jo mahdollisuus tehdä omakohtaisia tulkintoja siitä, miten esimerkiksi lapsuu-

dessa opitut keittotavat ovat kantaneet läpi elämän. Samoin Knuuttilan (2006, s. 

65) mukaan he yli 60-vuotiaina pystyvät kertomaan oleellisista muutoksista, joita 

viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut.  

 

Tutkimuksen tarkoitus määrittää kohderyhmän, jota haastateltavat edustavat 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 72). Näin ollen tutkimukseni kohderyhmäksi valitsin 

ikääntyneet suomalaiset henkilöt. Ikääntyneelle henkilölle ei ole täysin yksiselit-

teistä määritelmää, sillä ikääntyminen on moninainen kokonaisuus, johon vaikut-

tavat useat eri tekijät. Usein kuitenkin ikääntyneet henkilöt rajataan heidän kro-

nologisen ikänsä perusteella. Suomessa, kuin myös monissa länsimaissa, ikään-

tynyt henkilö määritetään noin 65-vuotiaaksi. Henkilö on tyypillisesti poistunut 



 

työelämästä ja hänellä on lain mukaan oikeus vanhuuseläkkeeseen tai muihin 

yleisiin eläke-etuuksiin. (Finlex, 2012.)  

 
 

5.2 Haastattelusta aineistonkeruumenetelmänä 

 

Tutkijan yhtenä keskeisenä vastuualueena on valita tutkimusongelman ratkaisun 

kannalta olennainen ja siihen soveltuva menetelmä. Ratkaisun saamiseksi tutki-

jan on hyvä pohtia ja perustella useampia kriteerejä, kuten tehokkuutta, tark-

kuutta ja luotettavuutta, valitessaan tutkimukselleen sopivaa tiedonkeruumene-

telmää. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 34.)  

 

Laadullisissa tutkimuksissa yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on-

haastattelu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, Luku 3). Haastattelu tarkoittaa tiedonke-

ruutapaa, jossa henkilöiltä kysytään heidän mielipiteitään käsiteltävästä tutkimuk-

sen kohteesta tai aiheesta ja vastaus saadaan puhutussa muodossa (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, s. 41). Kun tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ihmisiä, saada 

selville mitä he ajattelevat tai miksi he toimivat tietyllä tavalla, on niitä järkevää 

kysyä häneltä itseltään. Näinkin yksinkertaiseen ideaan kiteytyy haastattelun tar-

koitus ja sen toimivuus. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, Luku 3.1.) Haastattelulajeja on 

monia, samoin kuin tapoja toteuttaa haastattelu käytännössä. Yksilöhaastattelu 

voi ajautua monologiksi, sillä haastattelija ei roolinsa ja vastuunsa takia voi osal-

listua keskusteluun omilla ajatuksillaan ja kokemuksillaan haastateltavan kanssa, 

vaan hänen tulisi ohjata haastattelua ja kysyä aiemmin laadittuja haastatteluky-

symyksiä. Samoin yksilöhaastattelusta saadaan kerättyä vain yhden henkilön 

ajatuksia, mielipiteitä tai tietoa, kun parihaastattelussa niitä kertyy kaksin kappa-

lein samalla haastattelukerralla. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 61.) Yksilöhaastat-

telu on haastatteluista yleisin, mutta myös ryhmähaastatteluiden käyttö on sel-

västi lisääntynyt 2000-luvulle siirryttäessä. Ryhmähaastattelut voidaan jakaa ala-

lajeihin, joista yksi niistä on parihaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 61.) 

Parihaastattelun etuna pidetään esimerkiksi sitä, että sen avulla saadaan nope-

ammin ja runsaammin tietoa samanaikaisesti useammalta vastaajalta (Hirsjärvi 

& Hurme, 2000, s. 63). Haastatteluissa on myös haastavat puolensa. Se on tut-



 

kijalle aikaa vievä ja vaativa menetelmä, joka edellyttää suunnitelmallisuutta, har-

joitusta ja joissain tapauksissa jopa haastattelijakoulutusta. Tyypillisesti haastat-

teluista kertyy myös tutkimusaiheelle epärelevanttia materiaalia, joiden läpikäy-

minen ja litterointi lisää tutkijan työtaakkaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 36.) Seu-

raavassa luvussa kerron tarkemmin valitsemastani haastattelutyypistä, sen 

eduista, haasteista ja toteutumisesta.  

 
 

5.3 Aineistoni hankinta puolistrukturoiduin parihaastatteluin 

 

Valitsin tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, sillä se on hyö-

dyllinen tapa kerätä tutkimustietoa (Hyvärinen, 2017, s. 11), mutta mielestäni 

myös kiinnostavin ja opettavaisin. Seidman (1991, s. 1; Hirsjärvi & Hurme, 2000, 

s. 34) on aikoinaan todennut: ”Haastattelen ihmisiä, koska olen kiinnostunut tois-

ten ihmisten tarinoista”. Lause kiteyttää hyvin sen, mistä olen itsekin pohjimmil-

tani kiinnostunut: ihmisten tarinoista, kokemuksista, tunteista ja ajatuksista. Näi-

den ilmiöiden tutkimiseen haastattelu on hyvinkin perusteltu ja keskeinen valinta.  

 

Hurmeen ja Hirsjärven (2008, s. 72) mukaan tutkijan tulisi järjestää esihaastatte-

luita ja näin tarkistaa käytettävän haastattelurungon toimivuus ja selkeys ennen 

lopullista päätöstään siitä. Samalla heidän mukaansa haastattelija oppisi ymmär-

tämään haastattelun piirteitä ja sen käytännön toimivuutta paremmin. Siksi toteu-

tin esihaastattelutilanneteen ennen varsinaisten tutkimushaastattelujen pitä-

mistä. Tarkistin esimerkiksi sen, ymmärretäänkö kysymykseni niin kuin ne tarkoi-

tan ja saanko kysymyksistäni tarpeeksi aineistoa tutkimustani varten. Esihaastat-

telun jälkeen totesin haastattelurunkoni toimivaksi ja lisäsin vain yhden tarkenta-

van lisäkysymyksen. Huomasin, että kaikkia aiemmin asetettuja lisäkysymyksiä 

ei ollut tarpeellista kysyä, koska niihin saattoi tulla vastaus jo aiemmassa kysy-

myksessä. Pidin kuitenkin lisäkysymykset haastattelurungossa varmuuden 

vuoksi, jotta voin tarvittaessa kysyä lisäkysymyksiä ja saada näin kattavaa, ri-

kasta aineistoa. Koin myös lisäkysymykset aiheelleni ja tutkimustehtävälleni ai-

heellisiksi ja oleellisiksi.  

 



 

Tutkimuksessani olennaista oli selvittää millaisia ruokamuistoja eli ruokaan liitty-

viä muistoja, ajatuksia, tunteita ja tilanteita tutkimukseeni osallistuvilla haastatel-

tavilla oli omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Minua kiinnosti myös kenestä 

tai keistä lapsuuden ruokamuistojen yhteydessä puhutaan ja mitä asioita haasta-

teltavat kertovat tai korostavat muisteloissaan. Näitä asioita on perusteltua ja jär-

kevää selvittää ja kerätä aineistoksi nimenomaan heiltä itseltään haastatteluiden 

avulla, sillä he ovat omien elämiensä ja muistojensa asiantuntijoita. Haastattelu 

nähdään myös arvokkaana aineistonkeruumenetelmänä, jos jo ennalta voidaan 

tietää, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisia ja moniin suuntiin vieviä vas-

tauksia (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 35).  Useampien aiempien ruokamuistoja 

selvittäneiden tutkimusten kohdalla aineisto ja sen tulokset olivat olleet moninai-

sia, joten saatoin olettaa, että se olisi todennäköistä myös minun tutkimukseni 

kohdalla.  

 

Miksi juuri haastattelu? Haastatteluja tarvitaan erityisesti siksi, että ilman niitä, 

monet ihmisten kokemukset ja muistot jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Ne eivät 

välttämättä tallentuisi koskaan mihinkään. Haastattelujen avulla pääsemme myös 

palaamaan tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa emme itse ole olleet ja vaikka kyse 

olisi yksilöiden omista kokemuksista, voidaan aiheet nostaa yhteiskunnallisiksi 

puheenaiheiksi juuri haastatteluiden avulla. (Hyvärinen, 2017, s. 12–13.) Tutki-

mukseni tarkoituksena oli juurikin tallettaa haastateltavien tärkeitä ja ainutlaatui-

sia ruokamuistoja, jotka yhdessä antavat yksilöiden muistojen ja kokemusten li-

säksi tietoa yleisemmin suomalaisten perheiden arjen historiasta, ruokakulttuu-

reista ja sen ajan yhteiskunnan tilasta.  

 

Valitsin tutkimukseni aineistonkeruutavaksi parihaastattelut, sillä se on paremmin 

koossa pidettävä ja aineiston keruun kannalta selkeämpi ja hallittu määrä ihmisiä 

verrattuna esimerkiksi useampien henkilöiden ryhmään. Niin ryhmä- kuin pari-

haastattelussa muodostuu myös herkemmin vapaamuotoista keskustelua, spon-

taania kommentointia, huomioita ja yleisesti monipuolista tietoa tutkittavasta ilmi-

östä, kun keskustelussa on mukana enemmän kuin yksi henkilö (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, s. 61). Parihaastattelussa tiedonantajat siis tuottavat tietoa myös 

yhdessä (Pietilä, 2017, s. 128), joka voi luoda uusia mahdollisuuksia ja löytöjä 



 

yksilöiden omien vastauksien lisäksi. Parihaastattelua on myös käytetty tyypilli-

sesti perhetutkimuksissa (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 61), joka sopii tutkimuk-

seeni erityisen hyvin, koska tutkimukseni haastatteluihin osallistui sisaruspareja. 

Samalla pystyn tarkastelemaan ovatko sisarusten väliset ruokamuistot yhte-

neväisiä vai ovatko heidän ruokamuistonsa yksilöllisiä ja jopa toisistaan eroavia. 

Muistaako yksi jotakin mitä toinen ei? Voiko yksi heistä palauttaa mieleen muis-

toja, joita toinen ei olisi muistanutkaan ja näin rikastuttaa aineistoa? 

 

Lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät ruokamuistot, niin kuin muistot ylipäätään ovat 

henkilökohtaisia, ja ne voivat herättää monenlaisia tunteita. Osa tutkijoista on sitä 

mieltä, että arkoja ja vaikeita asioita olisi järkevää ja perusteltua kerätä juuri haas-

tattelun keinoin, kun tutkijoista toiset taas pitäisivät esimerkiksi kyselylomaketta 

sopivampana sen anonymiteetin ja etäisyyden takia (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 

35). Koen, että tutkimukseni aihe ei ole niin intiimi tai herkkäluonteinen, että täysi 

anonymiteetti jo aineistonkeruuvaiheessa, esimerkiksi nimettömien kyselylomak-

keiden avulla, olisi tarvittavaa. Pidän sen sijaan olennaisena tarinoiden ja muis-

tojen kertomista keskustelunomaisesti avoimessa ja turvallisessa tilassa aineis-

ton luotettavuuden, aitouden ja runsauden kannalta. Uskon, että tuttuus sisarus-

ten välillä luo haastattelutilanteesta myös turvallisen ja luontevan.  

 

Haastattelutilannetta sujuvoittaa myös se, että kysymyksiin vastaaminen on tie-

donantajille yleisesti helpompaa ja nopeampaa suullisesti kuin kirjallisesti. Sa-

moin kyselylomakkeiden mahdollisia tulkitsemisongelmia, kirjoitusvirheitä tai lu-

kemisvaikeuksia ei haastatteluissa samalla tavalla kohdata. Haastattelutilan-

teessa on myös se etu, että se on joustava menetelmä, jossa voidaan tarpeen 

vaatiessa esittää tarkentavia kysymyksiä, selvittää vastausten takana olevia mo-

tiiveja tai tulkita ja ymmärtää ei-kielellisiä vastauksia ja niiden merkityksiä (Hirs-

järvi & Hurme, 2000, s. 34). Haastattelussa tiedonantajia voidaan myös motivoida 

ja ohjata tiettyihin tutkijaa kiinnostaviin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 36). 

Nämä mahdollisuudet edistävät hankitun aineiston rikkautta ja voivat edesauttaa 

tarkoituksenmukaisen aineiston keräämistä, kun minulla haastattelun vetäjänä on 

ohjata ja tulkita tiedonantajia ja tarkentaa haastattelukysymyksiä.  

 



 

Ryhmähaastatteluiden pitäminen voi olla haastavaa ja sen haittoina pidetään esi-

merkiksi sitä, että ihmiset voivat olla alun perin vastahakoisia osallistumaan ryh-

mähaastatteluihin tai jo kutsutuista henkilöistä kaikki eivät välttämättä saavukaan 

paikalle. Samoin ryhmädynamiikka ja valtahierarkia voivat vaikuttaa siihen mitä 

haastattelussa puhutaan tai erityisesti sitä, kuka puhuu. Joskus ryhmähaastatte-

luissa yksi tai kaksi henkilöä voi dominoida keskustelua, jolloin haastattelijan vas-

tuulla on pyrkiä helpottamaan keskustelua, jakamaan puhevuoroja ja ohjaile-

maan tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 63.) Tutkimukseni parihaastatte-

luissa en kuitenkaan kohdannut mitään näistä edellä mainituista haasteista ja 

koin parihaastattelun hyvinkin sopivana ja tehokkaana tapana kerätä tarkoituk-

senmukaista aineistoa tutkimukseni aiheelle. Haastattelutilanteissa välillä yksi si-

saruksista saattoi vastata johonkin kysymykseen laajemmin, mutta samaan ai-

kaan toinen myötäili, nyökkäili tai saattoi lisätä vastaukseen omia muistojaan tai 

kommenttejaan. Seuraavissa kysymyksissä aiempiin kysymyksiin vähemmän 

vastannut sisarus vuorostaan vastasi pidemmin. Annoin aikaa molempien vas-

tauksille ja välillä saatoin kysyä hiljaisemmalta osapuolelta esimerkiksi seuraavia 

kysymyksiä: ”Mitä mieltä olet? Onko sinulla samanlaisia kokemuksia tai mahdol-

lisesti näistä eroavia? Haluaisitko lisätä jotakin?”. Mitään varsinaisia ristiriitatilan-

teita tai väittelyitä ei haastatteluissa ollut, mutta välillä yksi saattoi muistaa jotakin 

mitä toinen ei tai saatettiin ikään kuin ”korjata” toisen muistoa, jos se ei mennyt 

omasta mielestä juuri niin kuin toinen sanoi. Nämä tilanteet tapahtuivat kuitenkin 

usein tilanteissa, jossa muistelua käytiin yhdessä toisilta kysellen tai ihmetellen. 

Monesti muisto tarkentui, kun molemmat kertoivat oman puolensa. Välillä todet-

tiin, että eroavaisuudet muistoissa liittyivät ikäeroon tai siihen, että toinen ei ollut 

tilanteessa paikalla. Kokonaisuudessaan haastattelut soljuivat luontevasti ja kes-

kustelunomaisesti eteenpäin sisarusten kesken ja mielestäni kaikissa haastatte-

luissa molemmat osapuolet puhuivat hyvinkin tasapuolisesti.  

 

Haastattelutilanteiden sujuvuutta on todennäköisesti edistänyt se, että haastatel-

tavat luonnollisesti tunsivat toisensa heidän ollessaan sisaruksia keskenään. 

Voisi kuvitella, että sisarusten välit ovat olleet jo lähtökohtaisesti sopuisat, koska 

he halusivat osallistua tutkimukseeni.  Myös minulle sisarusten välit näyttäytyivät 

lämpiminä ja haastattelut sujuivat hyvässä hengessä usein myös yhdessä nau-



 

reskellen. Haastatteluiden lopussa ja niiden jälkeen haastateltavat myös kom-

mentoivat, miten heistä oli kiva muistella vanhoja. Haastatteluiden päätteeksi 

joimme vielä kahvit ja keskustelimme mukavia. Itselleni näistä haastatteluista ko-

konaisuudessaan jäi erityisen lämmin muisto ja haastateltavien kommenteista ja 

hymyistä päätellen hekin olivat iloisia ja tyytyväisiä haastattelutilanteeseen ja tut-

kimukseeni osallistumiseen.  

 

Haastattelujen jälkeen litteroin keräämäni ja tallentamani haastattelut. Litterointi 

on tyypillistä ja tarkoituksenmukaista laadullisen tutkimuksen aineistolle ja sillä 

tarkoitetaan siis kerätyn aineiston kirjoittamista puhtaaksi sana sanalta (Hirsjärvi 

ym., 2009, s. 222). Kuuntelin aluksi haastattelussa tallentamani audiotallenteen 

ajatuksella läpi ja aloitin litteroinnin vasta ensimmäisen kuuntelun jälkeen hidas-

tetusti ja pysäyttämällä tallennetta tasaisin ja lyhyin väliajoin, jotta sain koko haas-

tatteluaineiston kirjoitettua sanatarkasti puhtaaksi. Tein näin kaikille haastatte-

luille ja litteroin ne yksi kerrallaan hyvin pian haastattelutilanteiden jälkeen. Litte-

roinnista jätin kirjoittamatta muutamat ylimääräiset toistot tai täytesanat, joita oli 

osassa haastatteluista paljon ja joilla ei aineiston sisältöön, sen rikkauteen tai 

luotettavuuteen nähden ollut vaikutusta. Litteroitua tekstiä kertyi kaikista haastat-

teluista yhteensä fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1 noin 58 sivua.  

 

5.4 Tutkijan ja tiedonantajan roolit haastattelussa 

 

Henkilökohtaisessa haastattelussa haastattelija esittää aiemmin suunniteltuja ky-

symyksiä suullisesti ja tiedonantaja tai -antajat kertovat vastauksiaan, jotka tal-

lennetaan muistiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, Luku 3.1). Toimin itse haastatteli-

jana tutkimukseni kaikissa haastatteluissa ja tallensin haastattelutilanteet äänital-

lenteina puhelimeeni ja tietokoneelleni. Haastattelut toteutettiin kasvotusten 

haastateltavien ja haastattelijan kesken kotiympäristössä.  

 

Tutkimukseeni osallistui 6 henkilöä, jotka olivat kaikki iältään 67–76-vuotiaita (ks. 

Taulukko 1 alla). Haastattelut toteutettiin sisarusparihaastatteluina ja näin ollen 

haastatteluita oli yhteensä kolme. Yhteen haastatteluun osallistui veljekset ja 

kahteen muuhun siskokset. Haastattelut kestivät reilusta tunnista puoleentoista 



 

tuntiin.  Kaikki haastatteluihin osallistuneet olivat asuneet lapsuutensa ja nuoruu-

tensa kaupungeissa, jotka sijaitsevat eteläisen Suomen alueella. Tarkemmat 

asuinkaupungit ovat listattu taulukkoon (Taulukko 1). Kysyin haastateltavilta 

myös taustatietoina heidän vanhempiensa tai huoltajiensa ammatit selvittääkseni 

millaista sosio-ekonomista taustaa he edustavat. Kaikkien haastateltavat perheet 

ovat vanhempien ammattien perusteella olleet hyvin todennäköisesti keskituloi-

sia tai jopa hyvin toimeentulevia ja näin ollen kuuluneet keskiluokkaan tai ylem-

pään keskiluokkaan. Haastateltavat toivat itse myös hyvän tai jopa etuoikeutetun 

asemansa esille haastatteluiden aikana.  

 

TAULUKKO 1. Haastateltavien taustatiedot. 

Tun-
nus  

Suku-
puoli 

Ikä 
(v) 

Lapsuu-
den asuin-
paikka/-
paikat 

Vanhempien ammatit Haastat-
telu  
nro 1–3 

Haastat-
telun 
kesto 
(min) 

A Nainen 73 Kouvola,  
Helsinki 

Isä: lihanleikkaaja/talonmies/ 
apuopettaja lihateknologi-
assa. 
Äiti: toimistotyöntekijä. 

1 81 min 

B Nainen 67 Kouvola,  
Helsinki 

Isä lihanleikkaaja/talonmies/ 
apuopettaja lihateknologi-
assa. 
Äiti: toimistotyöntekijä. 

1 81 min 

C Mies  71 Turku Isä: diplomi-insinööri. 
Äiti: kotiäiti. 

2 87 min 

D Mies 76 Turku Isä: diplomi-insinööri. 
Äiti: kotiäiti. 

2 87 min 

E Nainen 75 Helsinki Isä: poliisi/varastopäällikkö/ 
rakennusmestari. 
Äiti: opettaja. 

3 63 min 

F Nainen 68 Helsinki Isä: poliisi/varastopäällikkö/ 
rakennusmestari. 
Äiti: opettaja. 

3 63 min 

 

 

5.5  Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Hyödynnän haastatteluaineistoni analysointivaiheessa sisällönanalyysia, joka on 

yleinen analyysitapa laadulliselle tutkimukselle. Se on tieteellinen tutkimusmene-



 

telmä, jolla pyritään tekemään päätelmiä erityisesti puhutusta tai kirjoitetusta ai-

neistosta, joka tässä tutkimuksessa kerätään parihaastatteluiden avulla. Sisäl-

lönanalyysin avulla aineistosta on tarkoitus löytää tiettyjä merkityksiä sitä jäsen-

telemällä, järjestelemällä ja teemoittelemalla. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 104–

106.) Sisällönanalyysiä voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisesti, teorialähtöi-

sesti tai teoriaohjaavasti (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 104–106) ja näistä kolmesta 

sopivin ja olennaisin minun tutkimukselleni on aineistolähtöinen näkökulma.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sisältää kolmivaiheisen prosessin, jonka on 

tarkoitus jäsennellä ja tiivistää aineistoa, jotta tuloksista voidaan muodostaa lo-

pullisia johtopäätöksiä (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 108–109; Eskola & Suoranta, 

1998). Redusointivaiheessa pidempiä ilmauksia voidaan esimerkiksi pelkistää tii-

viimmiksi versioiksi, jolloin aineiston käsittely ja sen tulkitseminen on selkeäm-

pää. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 108–110.)  Myös näin tutkija voi erottaa aineis-

tosta selkeämmin olennaisia, tutkittavia aiheita ja löytämään sieltä esille nousevia 

teemoja. Luin aineiston useamman kerran läpi, jotta saisin rakennettua aineis-

tosta kokonaiskuvan. Lukiessa aineistoa kirjasin itselleni muistiinpanoja saman-

kaltaisuuksista, eroavaisuuksista ja tutkimustehtävilleni keskeisistä havainnoista. 

Huomasin, että tietyt asiat toistuivat vastauksissa monien kohdalla ja aloin koota 

niitä yhteen. Klusterointi- eli pelkistämisvaiheessa tiettyjä ilmauksia aineistosta 

yhdistetään niiden sisältöjä kuvaavaan käsitteeseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Tiivistin ilmaisuja hiukan ja karsin niistä ylimääräisiä sanoja tai toistoja.  

 

Kun aineistoa on ryhmitelty ja pelkistetty, voi varsinaisten teemojen eli tutkittavien 

aiheiden etsimisen aloittaa. Teemahaastattelussa tietyt teemat voivat muodostu-

vat jo itsessään aineistoon ja näin aineiston järjestely ja ryhmittely käy jouhevam-

min. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 93.) Valitsin kolme eri korostusväriä ja kävin 

läpi ryhmiteltyjä ja kerättyjä ilmaisua korostaen yhdellä värillä aina yhtä samaa 

teemaa. Lopulta luin vielä läpi niitä kohtia, joita en ollut värjännyt ja tarkastelin, 

löytyisikö sieltä vielä esiin nousevia ala- tai yläluokkia tai kiinnostavia poimintoja. 

Kun olin varma, että korostamattomista aineiston kohdista ei ollut tutkimukseni 

kannalta hyötyä eivätkä sisältyneet ylä- tai alaluokkiin, siirsin ne osiot pois tar-

kastelusta ja aloitin luokkien muodostamisen.  

 



 

Analyysissa muodostin lopulta kolme yläluokkaa: ajan henki, henkilöroolit ruoka-

muistoissa ja lapsuuden ruokamuistojen näkyminen aikuiselämässä, joihin poi-

mimani ilmaukset ja niiden tiivistykset sisältyivät luontevasti. Ajan henki, eli yksi 

yläluokista tuntui kokonaisuudelta, johon sisältyi kuitenkin paljon asiaa. Kerä-

tyissä ilmauksissa puhuttiin muun muassa terveysvalistuksesta ja ravintotietoi-

suuden lisääntymisestä, perinteisistä suomalaisista ruoista, sen ajan tavoista, 

ruoan arvostuksesta ja niukkuudestakin. Päätin jakaa ajan hengeksi nimeämäni 

yläluokan vielä alaluokkiin: elintavat ja ravitsemus, ruoan saatavuus ja valinnan 

mahdollisuudet sekä ruoan arvostus ja kunnioitus, joiden alle sain jaoiteltua ha-

vainnot. Esittelen muodostamani ylä- ja alaluokat tarkemmin seuraavassa tutki-

muksen tulosluvussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Aineiston jäsentelyn ja tiivistämisen jälkeen havaintoyksiköt alkoivat näyttäytyä 

tiettyinä teemoina. Analyysissa näistä teemoista muodostin kolme yläluokkaa: 

ajan henki, henkilöroolit ruokamuistoissa ja lapsuuden ruokamuistojen näkymi-

nen aikuiselämässä. Yläluokka ”Ajan henki” käsitti niin laajan kokonaisuuden, 

että päätin jakaa sen vielä pienempiin alaluokkiin selkeyden vuoksi. Alaluokat ni-

mesin näin: elintavat ja ravitsemus, ruoan saatavuus ja valinnan mahdollisuudet 

sekä ruoan arvostus ja kunnioitus. Seuraavaksi avaan jokaisen yläluokan ja nii-

den mahdolliset alaluokat tarkemmin aineistolainauksien ja kirjallisuuden kanssa. 

Tutkimuskysymyksiin millaisina ruokamuistot koetaan, mitä ja ketä niissä esiintyy 

ja miten ne mahdollisesti näyttäytyvät aikuiselämässä vastaan teemoittain näiden 

ylä- ja alaluokkien kautta. Luvun lopussa vedän tulokset vielä yhteen tutkimusky-

symyksittäin.  

 

 

6.1 Ajan henki 

 

Elintavat ja ravitsemus 

 

Elintavat tarkoittavat terveyskäyttäytymistä. Elintavoilla tarkoitan tässä yhtey-

dessä vain ruokaan liittyviä tapoja. Nämä elintavat kuvaavat siis yksinkertaisesti 

sitä mitä syötiin, mikä oli ajalle tyypillistä ruokaa, millaista se oli, miten se valmis-

tettiin ja kuka tai ketkä niitä söivät. 1940–1960-luvulle tyypilliset pääruoat ja jälki-

ruoat näkyivät aineistossa selkeästi (ks. Sillanpää, 1999; Sillanpää, 2003; Kylli, 

2021).  

 
Kai se on ollut kuule perunaa ja jotain soosia mitä tyypillisesti syötiin. (C) 
 
Läskisoosia tai sit oli ihan jauhelihakastiketta, keittoja. (D) 

 
Keittoo, siskonmakkarakeittoa, vihanneskeittoa eli kesäkeittoa ja jauhelihakastiketta oli 
silloin jo… ja lihapullia. (E) 
 
Kiisseleitä. Äitihän teki kiisseleitä. Puolukkaa ja mustaviinimarjaa. Joskus oli mannapuu-
roo ja joulun aikaan riisipuuro. (F) 
 
jälkiruoka oli joku mannapuuro ja mehukeittoa tai luumu, sekahedelmäsoppaa tai seka-
hedelmäkiisseliä ja sen kanssa maitoa. Myös raparperikiisseliä ja ruismarjapuuroakin oli 
jälkiruokana tai joskus kai välipalanakin. (B) 



 

 
Läskisoossia oli semmosta aika rasvasta, siinä oli oikein silavaa kunnolla. Semmosta 
perinteistä läskisoosia. (A) 

 

Jo yli sata vuotta sitten suomalaisten perinteiden mukaan viikonloppuisin syötiin 

”parempaa” ruokaa, joka erosi tyypillisestä arkiruoasta (Talve, 2012, s. 154). 

Tämä tapa näkyy edelleen 1950- ja 60-luvuilla lapsuuttaan eläneiden haastatel-

tavieni elämässä. He toivat kaikki esille sen, miten viikonloppuna syötiin arjesta 

poikkeavaa parempaa herkkuruokaa. Tyypillistä oli, että isä valmisti nämä viikon-

lopun ruoat, jotka olivat pääosin lihaa tai kalaa lisukkeineen.   

 

Joo ruoka oli viikonloppusin kyllä erilaista. Isä teki usein paistia. Jälkiruokiakin oli oikeas-
taan vaan viikonloppuisin. (E) 
 
Täytetty lahna oli semmonen vähän semmonen viikonloppuherkku ruoka. Jälkiruoat pai-
nottu kans enemmän viikonlopulle. Kyllä se ruoka vähän erilaista oli. (A) 
 
Viikonloppuina ja pyhinä yritettiin vähän parempaa. Simmonen, jos ajattelee että on rutii-
niruokaa ja sitten on pikkusen parempaa. (C) 

 

Aineistosta nousi esille maskuliinisia ja feminiinisiä ravitsemukseen liittyviä ilmen-

tymiä. Miehet, erityisesti isät, söivät proteiini- ja rasvapainotteisesti. Rasvaiset 

perinneruoat kuten läskisoosi olivat isien lempiruokia ja he tuntuivat arvostavan 

rasvaista ruokaa. Nämä tulokset ovat samassa linjassa tutkimuksen teorian 

kanssa (Sillanpää, 2003). Äidit pitivät huolta siitä, että perheen ruokavalio olisi 

terveellisempi ja että, lapset saisivat vitamiineja. Kaikki neljä haastateltavana ol-

lutta naista puhui siitä, miten eivät tykänneet liian rasvaisesta ruoasta ja usein 

”rääpivät” lihoista rasvoja pois tai jättivät syömättä.  

 

Äitihän suosi enemmän sitä, että kevyempää salaattiruokaa tulis syödä, sillon 70-luvulla, 
mutta isähän piti niitä aina kaninruokana, pupun ruokana, että hän ei syö. (B) 

 
Väinö on niin kova syömään..isän nimi oli Väinö, että ”Väinön täytyy saada lihaa”. Mä 
muistan aina kun äiti sano näin ja mammakin. Että ”miesten täytyy saada vahvaa ruokaa, 
sen täytyy olla kunnon lihaa!”. (E) 

 
Tehtiin me sitä läskisoosiakin kotona, se oli isän herkkuruoka varmaan ja meidän isä 
tykkäs siitä rasvasta. Että piti olla silavaa, piti olla rasvanen. (F) 
 
isä laittoi puol senttiä jos ei sentinkin paksusen siivun voita leivän päälle. (A) 
 
ja kun oli kanalakin niin syötiin kanoja, joita keitettiin. Sekin oli meiltä, että isä halus ka-
naa. Muuten kanat oli vaan kananmunia varten siellä. (E) 

 
isä toi sieltä työpaikalta makkaraa, ihan lenkkimakkaraa ja uunimakkaraa ja ja sitten oli 
näitä kyljyksiä joita sitten uunissa grillattiin. isä teki myös lihahyytelö aladoomia, vai miten 



 

sitä nyt kutsuttiin.. siinä oli aika paljon rasvaakin. Joskus lapsena sormilla kaivettiin niitä 
rasvoja pois… (A) 
 

 

Terveysvalistus alkoi Suomessa jo 1950-luvun aikana, mutta käynnistyi kunnolla 

vasta 1970-luvulla. Tuolloin kansanterveydestä alettiin kiinnostua ja valppaat 

kansalaiset ymmärsivät ravintoaineiden tärkeyden (ks. esim. Jallinoja & Mäkelä, 

2017; Sillanpää, 1999.) Nuo ajat näkyivät aineistossa, kun terveysvalistuksen sa-

noma oli selkeästi saavuttanut haastateltavieni perheet ja he kiinnittivät ravitse-

mukseen ja tärkeiden ravintoaineiden saantiin huomiota. Erona tutkimukseni tu-

loksissa verrattuna esimerkiksi Sillanpään (1999) tuloksiin oli se, että haastatel-

tavat mainitsivat äidin olevan se, joka huolehti vitamiinien saannista ja terveelli-

sestä ruoasta, eivätkä molempia vanhempiaan.  

 
Sitten oli vitamannaa. Mannapuuroa siis johon oli lisätty vitamiineja. 
Äiti huolehti hyvin noista vitamiineista ja muistan, että meillä oli myös sellaista valkosu-
klaata missä oli vitamiineja…siis Vitolia. Että se.aina hän puhu siitä, että hampaat… Ham-
paistakin näkee, että on syönyt vitamiineja ja se oli hampaille tärkeää ja muutenkin, että 
oli hyvin tietoinen näistä terveysasioista, kun hänellä oli itselläkin sydänvikaa. (D) 
 
Äiti kuitenkin yritti vähän terveellisempää vaihtoehtoa tarjota, mut isä ei suostunut salaat-
tiruokiin. (B)  
 
Muistan tämmöisiä vitolia ja kalanmaksaöljyä syötiin. Kaikkea oli lisäravinteina ja niitä 
joutui ottamaan sen ruokalusikallisen. Maistui pahalle, mutta äiti piti huolen kuitenkin siitä, 
että ei mitään keripukkia tai riisitauteja saatu. (A) 
 
Äiti oli opettaja ja saarnas sitä, että täytyy syödä hyvin. (E)  

 
 

Ristiriitaista toisaalta on, että vaikka vitamiineihin ja ravitsemukseen kiinnitettiin 

osaltaan huomiota, aineistossa nousi esille useampia lasten syömiä ruokia, jotka 

eivät vastaisi tämän hetken ravitsemussuosituksia. Monet tiedonantajista totesi-

vat itsekin useampien ruokien kohdalla, että eivät ne terveellisiä olleet tai myön-

sivät, että eivät syöneet aina terveellisesti. Sokeria sisältävät herkut, välipalat ja 

aamupalat tosin kertovat makeasta aikakaudesta, joka vallitsi erityisesti 1950-

60–luvuilla (Sillanpää, 2003; Kylli, 2021). 

 
Mä join aina kahvia, oon jo pienestä pitäen juonu kahvia. Aamulla syötiin kahvia, maito-
kahvia ja pullaa. Ei me puuroja syöty eikä mitään terveellistä. (E)  
 

Semmoinen herkku mitä, kun jos ei ollut oikein kotona mitään, niin semmoista hyvää… 
äidiltä ja isältä se oli opittu, eli pantiin kauraryyniä lasiin ehkä puoleen väliin kauraryynejä 
sitten sinne joukkoon tuota sokeria ja sitten maitoa niinku se lasi täyteen. Sit annettiin 
sen kaurojen muhia siellä maidon joukossa ja sokerissa. Usein sinne meni sokeria use-
ampikin lusikallinen. (B) 



 

Ruoan saatavuus ja valinnan mahdollisuudet 

 

Valikoima ruokakaupoissa esimerkiksi 1940–1960-luvuilla oli rajatumpi ja vähäi-

sempi kuin mitä se on nyt. Ruokaa ostettiin useammasta paikasta ja sitä hankittiin 

vain tarpeeseen ja maltillisia määriä. Ruokaa haettiin ajalle totuttuun tapaan ruo-

kakaupoista, torilta ja kauppahalleista (Sillanpää, 1999, s. 122). 

 

Muuten sitä oli vain ranskanleipää, sekaleipää ja ruisleipää. Ne oli ne leivät jota sillon oli. 
Siihen aikaan oli kortteleissa monta kauppaa. Maitoa varten haettiin maitoa ja maitokau-
pasta sai leivän ja juuston, kermaa, irtovoin ja tietysti maitoa. Sitten oli lihakauppa eli 
lihakaupassa oli sitten makkarat ja irtolihaa. Ja sitten kala. Kalat piti hakea torilta. Turun 
torilta haettiin kala ja sitten vielä vihanneksia tuli keväällä, kun maanviljelyspuolella oli 
vihanneksia viljelty ja ne tuli sitten kun vihannesten aika oli… Niitä oli Turun torilla ja sieltä 
haettiin niitä vihanneksia. (C) 
 
Ruokaa oli sen verran, että sitä ei jäänyt pilaantumaan. Silloin ostettiin kurkkuakin vaan 
palanen. (F) 
 
No isä varmaan kävi joskus hallilla tai torilla, mut meidän äiti ei. Mut meidän mammahan 
asu kaupungissa niin se tuli usein meille syömään ja sit se toi hallista jotain. (F) 

 

 

Vaikka haastateltavani elivät kaupungeissa, osa perheistä hankki ruokansa osal-

taan omavaraisesti. Oman pihan kasvimailla kasvatettiin erilaisia kasviksia, ke-

rättiin marjoja niin metsästä kuin oman pihan marjapensaista, poimittiin omenoita 

ja käytiin itse kalastamassa. Marjoista tehtiin mehuja, survoksia ja hilloja, joista 

riitti syötävää pitkäksi aikaa.  

 

Aika usein käytiin puolukassa silloin kun oon ollut pieni. Karjakunnan autolla mentiin puo-
lukkaan niinku perheittäin ja oli eväät ja kaikki. Meitä saattoi olla siellä parikymmentä 
niinku siellä auton lavalla, lapsia ja aikuisia. Se oli hirveän hauskaa. Sitten kerättiin puo-
lukoita ja sitä sitten survottiin ja syötiin ympäri vuoden. (A) 
 
Sitten oli omat omenapuut ja marjapensaat. Ja kasvimaa meillä oli isällä myös iso kasvi-
maa, missä oli perunat ja porkkanat ja mansikat ja vielä erikseen semmonen kasvilava, 
missä oli salaatit ja retiisit ja mitähän siinä oli. (E) 
 
Mustaviinimarjamehua tehtiin ja sitä riitti oikeastaan koko talveks. Sit isä meni kalaan 
kauemmaksi merelle ja ne sai ihania siikoja. Ne suolas ne ja sit kun ne tuli takas niin 
kotona keitettiin perunat ja sit syötiin suolasiikoja ja perunoita. (F) 

 

 

 

 

 



 

 

Ruoan arvostus ja kunnioitus  

 

Ruokaa arvostettiin ja kunnioitettiin haastateltavieni lapsuudessa paljon. Sotien 

pula-ajat ja jopa nälkävuodet näkyivät isovanhempien ja vanhempien kautta ar-

jessa heilläkin. Tuo arvostus, kiitollisuus ja tiukasti mielessä pysyneet muistot 

ruoan niukkuudesta olivat ajalle tyypillisiä (Kylli, 2021).  

 

Sit jos leipä putos maahan, lattialle …no siis se oli jo törkeää että se edes tippui sinne 
mutta sitä piti kunnioittaa, suudella ja pyytää suunilleen jumalalta anteeks. Ruokaa täytyy 
kohdella kunnioittaen. (D) 
 
Kun Suomessa oli siis meidän isovanhempien, äidin äidin aikaan oli tota kauhee nälän-
hätä. Ihmiset kuoli nälkään. Eikä ruokaa niin paljon meidänkään vanhempien lapsuu-
dessa ollut. Että niukasti sitä on ollut niin sitten se kunnioitus sitä kohtaan tietysti nousi. 
(C) 
 
Sitä ruokaa sitten kyllä niinku kunnioitettiin ja tosiaan syötiin se mitä oli. (B) 

 
Ruokaa piti sillä lailla kunnioittaa ja toisaalta kun sitä oli niin vähän, niin sellaista ruualla 
leikkimistä ei ollut. (F) 

 

 

6.2 Henkilöroolit lapsuuden ruokamuistoissa 

 

Lapsuuden ruokamuistoissa esiintyy useita eri henkilöitä, joista ehdottomasti ylei-

simmät olivat äiti ja isä. Äidistä puhuttiin kaikissa tutkimukseni haastatteluissa 

eniten. Suurimmassa osassa haastatteluja äiti ja isä mainittiin kuitenkin lähes 

yhtä monta kertaa. Yhdessä haastatteluista äiti mainittiin jopa 59 kertaa ja isä 

vain 28. Tarkoituksenmukaista ei ollut laskea kertoja määrällisesti, tämä oli vain 

kiinnostava huomio, jonka tein. 

 

Äidin rooli tiedonantajien lapsuuden ruokamuistoissa on selkeä. Äidit tekivät per-

heessä pääasiassa ruoat ja olivat vastuussa ruoanvalmistuksesta erityisesti arki-

sin, jolloin he valmistivat keittoja, laatikoita ja leipoivat. Äidit ottivat vastuuta myös 

jälkiruokien teosta. Äidit olivat selkeästi huolehtijoita. He huolehtivat ruokahuollon 

lisäksi lasten vitamiinien saannista ja terveellisestä syömisestä, kuten aiem-

massa yläluokassa kävi ilmi. He myös kasvattivat ja opettivat ruokaan ja ruokai-

luun liittyviä asioita, tapoja ja sääntöjä. Nämä äidin vastuutehtävät ovat olleet val-

litsevia yhteiskunnassa jo pitkään (Lupton, 1996; Makkonen, 2001).  



 

 

Äiti on tehnyt ruoat. Äiti teki aina ruoat. (C) 

 

Äiti teki usein ruoat, mutta kyllä isäkin meillä laittoi välillä suolasta, niinku pääruokaa. Mut 

äiti teki aina jälkkärit. Äiti aina leipo kuivakakut ja pyöreät pullat ja korvapuustit. Ja sitten 

marjapiirakoita. (B) 

 

Useammat vastaajat toivat esille sen, että heidän äitinsä ei ollut erityisen hyvä 

ruoanlaittaja, mutta siitä huolimatta äidit hoitivat suurimman osan ruoan valmis-

tamisista perheessä ja erityisesti arkena. Osa vastaajista toi myös esille sen, että 

vaikka äiti ei ollut niin hyvä ruoanlaittaja, hänen tekemä ruoka oli kuitenkin arvo-

kasta ja on jäänyt mukavana muistona mieleen juuri sen takia, että ruoan oli val-

mistanut äiti.  

 

Äiti teki vähän mautonta ruokaa. Ei se ollut niin hyvä ruoanlaittaja kun mamma tai tädit 
esimerkiksi. (E) 

 

Mut muistona se oli hieno asia, että äiti oli aina kotona ja teki ruokaa. –Hienoimmat lap-
suuden muistot on ne kun päästiin yhdessä isän kanssa kaikki kolme hiihtämään ja sit 
kun tultiin kotiin, niin äiti oli siellä tehnyt ruokaa ja oli hyvä ruoan tuoksu. Mä muistan 
senkin vielä, kun usein oli varpaat kylmät niin sitten lämmiteltiin kylmiä varpaita patterin 
välissä, maattiin lattialla auringon paisteessa ja kuunneltiin, kun äiti tekee keittiössä ruo-
kaa. (D) 

 

Äidin rooliin kuului myös kasvattaa ja opettaa lapsia eri tavoin. Äidit opettivat lap-

sille pöytätapoja, kaunista kattamista ja sitä miten torilta valitaan tuoreet kalat tai 

muut ruoka-aineet. 

 

Sitten äiti opetti siellä torikäynnillä kalan ostamista. Katsottiin kidukset ja todettiin, että 
onko limasia, onko tummaa verta. Niitä kaloja ei ostettu. Ostettiin vaan ne missä oli he-
lakan punaiset kidukset. Pitää olla tuoretta, sellasia opastuksia saatiin. (C) 

 

äiti oli vähän esteetikko ja opetti, että pitää olla siististi katettu pöytä ja astiat olla nätit ja 
hän niinku tykkäs semmoisesta, että on kauniisti katettu. (B) 

 
Isä valmisti ruokaa viikonloppuisin ja hyvin usein hän teki ruoaksi paistia, kyljyksiä 

tai kalaa. Tämä isän rooli ruokahuollossa on kovin yleinen (ks. esim. Ruokatieto 

Yhdistys ry, 2022). Vain yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että isä saattoi tehdä 

arkisin ja vähän useamminkin ruokia, koska hän oli hyvä ruoanlaittaja ja ruoka-

alalla töissä lihamestarina. Osa iseistä oli myös kalastajia, joko harrastuksenaan 



 

tai jopa ammatikseen. He valmistivat tyypillisesti pyytämänsä kalat itse perheel-

leen nautittavaksi. 

 
Arjen arkipäivän ruuat niin usein teki äiti, isä minun mielestä useimmiten teki viikonlop-
puisin. (B) 
 
Isä teki viikonloppuisin usein ruokaa. hmm ainakin mulla on sellanen mielikuva.  Koska 
äiti teki semmoista mautonta ruokaa ja keittoja ja isä teki aina paistia ja lihaa,  sen takia 
mä varmaan muistan sen. (E) 
 
Kyllähän meidän isä teki paljon kyllä kalaruokia, erityisesti kesällä et kun hän kalasti tosi 
paljon. (F) 

 

Kolmanneksi eniten mainittu henkilö lapsuuden ruokamuistoissa oli isoäiti. Heistä 

puhuttiin mammana, isoäitinä, äidin äitinä, isän äitinä tai mummoina. Heitä ke-

huttiin erityisen hyvinä ruoanlaittajina ja useat myönteiset ruokamuistot liittyivät 

isoäidin tekemään ruokaan. Kuten aiemmat tutkimukset (esim. Knuuttila, 1999; 

Mäkelä & Niva, 2009; Kaaro ym. 2017). ovat osoittaneet, isoäidin rooli ruokamuis-

toissa näyttäisi olevan tässäkin tutkimuksessa kovin keskeinen. 

 

Siellähän me käytiin joskus mammankin luona syömässä. Se oli tosi hyvä ruoanlaittaja. 
Se laitto ihania ruokia. (E) 
 
Joo kyllä se oli niin, että Kerttu-täti ja mamma oli parempia ruoanlaittajia kun meidän äiti.  
Sanoisin, että meidän vanha mamma kyllä kuuluu meidän lapsuuden muistoihin aika tiu-
kasti (F) 
 

 

Äidin, isän ja isoäidin jälkeen erilaiset tädit ja kummitädit mainittiin yleisimmin. 

Naiset esiintyivät ruokamuistoissa siis miehiä paljon yleisimmin. Satunnaisemmin 

haastatteluissa mainittiin sisaruksia, ystäviä, serkkuja, naapurin lapsia, setiä ja 

käytettiin yleistä termiä ”sukulaiset”. Tätien maine ruoanlaittajina oli erityisen hyvä 

ja kehuttu.  

Aino-täti teki meille voileipiä. Ne oli todella, siis maistui valtavan hyvälle. (D) 

 

Kerttu-tätihän teki myös semmosta uunissa paahdettua kuorrutettua kukkakaalia. Se oli 
ihanaa se kukkakaali. (F) 

 

Lasten rooli ruokahuollossa oli vähäinen. Lapset saattoivat vain harvoin toimia 

apulaisena ruoanvalmistuksessa tai ruoan hankkimisessa. Muulle perheelle tai 

vieraille lapset eivät koskaan valmistaneet ruokaa, mutta itselleen he tekivät jos-

kus pieniä välipaloja ja tyypillisesti niitä tehtiin juuri koulun jälkeen. Joskus he 

saattoivat myös leipoa ja erityisesti silloin, kun heidän teki makeaa mieli. Nämä 



 

tulokset ovat samankaltaisia, kuin mitä historiassa roolit perheiden ruokahuol-

lossa ovat olleet (Ruokatieto Yhdistys ry, 2022). 

 

Niin ja hei tehtiinhän me sokerikakkua! Sokerikakkua, sitä me tehtiin ihan hirveesti aina. 
Kun haluttiin jotain hyvää, tehtiin sokerikakkua aina. (F) 

 

Mut ei me perheelle kyllä ruokaa tehty…Eikä me oikein tehty ite ruokaa tai oltu autta-
massa...Tai aika vähän. Mä vasta vanhemmiten, kun koulussa alkoi kotitalousopetus niin 
sit mä opin ja sillon mä muistan, että alettiin vasta tehdä jotain kotona. (E) 
Kyl mä muistan, että me jotain… Sillonhan meillä oli toi kaasuhella. Mä muistan, kun tulin 
koulusta niin mä monesti otin nakin ja laitoin haarukkaan ja sit siinä kaasuhellan liekillä 
sen grillasin! (F) 

 

Lapsuuden ruokamuistot herättivät myös aistimuistoja ja useimmat muistot liittyi-

vät hajuihin tai tuoksuihin. Tämä voi liittyä siihen, että hajuaistimuistolla on ihmi-

sessä vahva biologinen pohja (Uimonen ym. 2018, s. 9).  

 

mä en tykännyt, kun isä niitä munuaisia liotteli.– Mut et ne munuaiset hais aina ihan hir-
veelle. – Siitä tuli niin paha virtsan haju koko huoneistoon. (B) 
 
Kyllä musta tuntuu joskus, että ”tämä tuoksuu lapsuudelta”. Musta erityisesti tuoksut on 
sellanen, jotka ihan oikeesti jää mieleen. (F) 

 
Joo kyllä siis tää on totta mitä veljeni sanoo, että jos jotain ruokia saa, jotka maistuu siltä, 
kun mitä lapsena sai niin sen kyllä heti tietää. Sen heti tiedät, että tämmöstä, tämän ma-
kusta, olen lapsena syönyt. (C) 

 

Lapsuuden ruokamuistojen herättämät tunteet ja ajatukset olivat hyvinkin myön-

teisiä. Tuorilan (2008, s. 67) väittämät siitä, miten lapsuuden ruokamaailman ajat-

telu tuo aistikokemusten lisäksi mieleen kokonaisvaltaisia tunteita ja tilanteita 

näyttää pitävän paikkansa minunkin tutkimuksessani. Hänen mukaansa (Tuorila, 

2008) muisteloiden tunnetiloissa saatetaan kaivata joitain tiettyjä lapsuudesta tut-

tuja makuja tai ruokia ja moneen otteeseen pitämieni haastatteluiden aikana 

haastateltavat toivat myös näitä kaipauksiaan esille.  

 

Kauniita ja mukavia tunteita. Että mitenkään mulla ei tuu semmosta, että tulis samalla 

jotain ikävää, joka ois liittyny jotenkin siihen ruokaan. (D) 

 
Herättävät semmosia nostalgisia tunteita ja pääasiassa myönteisiä kyllä… ei niitä ikäviä 
muistele edes. Ei tule mieleen. (E) 

 

Nää muistot on kyllä sellasia hirveen positiivisia ja niistä koen, että tulee niinku hymy 
huuleen ja miellyttävä olo. (A) 

 



 

Se oli ihanaa. En osaa edes tehdä itse tai oikeastaan en ole koskaan kokeillut. Pitäisi 
kokeilla…(B) 

 

 

 

6.3 Lapsuuden ruokamuistojen näkyvyys aikuiselämässä 

 
 

Suoraa kysyttäessä ”inhokkiruokia” tai ikäviä ruokamuistoja ei niitä lähes kaikkien 

tiedonantajien mukaan ollut tai niitä ei tullut mieleen. Hetken muistelun jälkeen 

lähes kaikki mainitsivat jonkun, mutta ikäviä ruokamuistoja tai ”inhokkiruokia” oli 

vain hyvin pieni määrä. Tyypillisesti inhokkiruoat tai ikävimmät ruokamuistot liit-

tyivät kouluruokaan.  

 

Suurimmat osat inhokkiruoista liittyy kouluruokailuun. Se oli aika, aika tota hirveetä ja 
mautonta. Oli kaikennäköistä semmoista ihmeellistä klimppisoppaa ja ei edes tiennyt mitä 
siellä oikein oli. Kyllä usein se kouluruoka oli aika huonoa, että siitä ei kyllä hirveästi ty-
kännyt. (B) 

 
Koulussa oli myös kieltä semmoista niinku kieli, kielikastiketta ja perunaa ja se oli aivan 
hirveätä kun siellä oli niitä karvoja. Tai kun siinä kielessä oli semmoisia ihmeellisiä reikiä. 
Ne karvat ja kielen maku kuvotti. (A) 

 

Noin puolet tiedonantajista mainitsivat, että joistain heidän lapsuutensa inhokki-

ruoista oli tullut aikuisiässä heidän lempiruokiaan, joita he syövät edelleen. Ma-

kumieltymykset olivat muuttuneet vuosien saatossa.  

 

Keitetystä porkkanasta ei oikein tykätty. Ne aina otettiin lihakeitosta ne porkkanat erik-
seen eikä syöty. Nykyisin kyllä tykkään Keitetystä porkkanasta ja saatan keittää niitä ihan 
erikseen tarjolle. Ja sillistä en tykännyt yhtään lapsena, mutta nyt mä tykkään aivan kau-
heesti. Ja kaikesta graavatusta myös, mikä ei lapsena maistunut. (E) 

 

Osaa lapsuuden inhokkiruoista ei oltu syöty aikuisiällä eikä niitä mielellään ha-

luttu maistaa tai ostaa itselle vieläkään noin 70-vuoden iässä. Inhokkiruoissa tois-

tui happamuus ja ruoan epämiellyttävä ulkonäkö, haju tai koostumus. Ikävät ruo-

kamuistot ja ruoat, joista ei pidetty liittyivät kiistatta johonkin ikävään aistikoke-

mukseen. Aistien vaikutus siis kokonaisvaltaiseen ruokaelämykseen, ruokamuis-

tojen positiivisuuteen tai negatiivisuuteen ja hajumuistojen voimakkuuteen (San-

dell, 2014, s. 10) näkyy tutkimuksessani. 

 



 

Mä muistan koulussa oli joku..sitä sanottiin tämmöiseksi klimppisopaksi. Mä muistan että 
siellä kellui semmosia palloja. Se ei ollut niin miellyttävän näköinen ja sitten, kun kaverit 
vielä sanoi, että se näyttää räältä, ihan ku ois sinne räkinyt niin… (D) 

 

Joskus kun on saanut piimää niin silloin melkein oksentanut niin. En kyllä nyt aikuisiäs-
säkään en ole kertaakaan ostanut aikuisiässä itselleni piimää. Mä en tiedä onko siinä se 
happamuus tai joku se joka niinku tökkii mulla vieläkin. (B) 

 

Myönteisiä ruokamuistoja oli selkeästi enemmän ja niiden muistelu oli tiedonan-

tajille silmin nähden vaivattomampaa. Tyypillistä oli, että lapsuuden ruokamuis-

tojen ajattelu herätti lämpimiä ja jopa korostuneen myönteisiä tuntemuksia. Sa-

mat henkilöt olivat kuitenkin läpi haastattelun kertoneet myös ikävistä ruokamuis-

toistaan, mutta ikään kuin sivuuttivat ne ja kokivat lapsuuden ruokamuistot hyvin-

kin myönteisinä ja mielekkäinä. Lapsuuden ruokamuistoissa kerrottuja lempiruo-

kia oli monia ja niitä lähes kaikkia he syövät tai tekevät itse edelleen. Tuloksista 

selviää, että näitä lempiruokia syödään, koska ne ovat hyviä, tottumuksesta tai 

keinona muistella ja nostalgisoida lapsuutta. Lapsuuden ruokatottumuksilla on 

osoitettu olevan vaikutuksensa aikuisiän ruoan valintaan ja ruokatottumuksiin 

(Sillanpää, 2003, s. 75) ja nämä tulokset näkyvät myös minun tutkimuksessani. 

Toki monet haastateltavien lempiruoista, kuten lihapullat tai hernekeitto, ovat 

edelleen vahvasti osa suomalaisten ruokakulttuuria ja ruokavaliota.  

 

Ihan hernekeittokin ja pannukakut tai letutkin. Ne on säilyny sellasina lemppareina ja pe-
rinneruokina. Kyllä niistä [lempiruoista] on sellaisia muistoja, että mielellään söi ja syö 
edelleen ja muistelee niitä. (B) 
 
Teen edelleen! Ja teen karjalanpaistia ja sen vanhan ajan makkarastroganoffia.. Siskon-
makkarakeittoa ja lettuja, marjapiirakoita, kiisseleitä. (A) 
 
Kyllä kyllä joo, jatkuvasti joo teen [lapsuuden lempiruokia edelleen]. Silakoita oon taas 
enemmän ruvennu syömään. Tillilihaa en oo vielä ruvennu tekemään, mutta se odottaa 
vielä aikaansa. (C) 
 

 

Lapsuuden ruokamuistoihin liittyvät pöytätavat tai opitut ruokaan ja ruokailuun 

liittyvät säännöt ovat näkyneet aikuiselämässä myöhemmin niin, että niistä suurin 

osa on opetettu omille lapsille. Niitä myös moni haastateltavista noudattaa itsekin 

edelleen.  

 

Olen jatkanut samoja tapoja. Ja opettanut lapsille. (C) 
 
Kyllä ne ruokatavat tietysti on säilyneet. Ne oli semmosta hyvää käytöstä liittyen ruokai-
luun. (D) 



 

 
Joo kyllä olen omille lapsilleni opettanut. Me söimme aina määrättyyn aikaan. Me olemme 
kaikki koolla ja söimme. Kyllä nykyisinkin, mutta enää ei ole lapsia kotona, joten tulee 
syötyä miten sattuu. Joo opit säily. (E) 

 
Ehkä huonompi puoli mitä oppi sitte lapsuudenkodista niin, meidän isä kun teki näitä pää-
ruokia niin hän käytti aika paljon suolaa. Mä käytän vieläkin vähän liikaa suolaa.  Mun on 
ollu vaikee, musta niinku… mulla on aina jotenki sitä suolaa liikaa että jos sitä suolaa ei 
oo tarpeeksi niin mä en löydä siitä sitä mitä meillä lapsena oli eli aika suolasta ruokaa. 
Että mä en oo kauheesti pystynyt vähentämään suolan määrää. (A) 
 

 

Lapsuuden ruokamuistoista nousi esille niiden erityisyys ja jopa ainutlaatuisuus 

ja nämä piirteet ovat yhteneväiset monien ruokamuistoja selvittäneiden tutkimus-

ten kanssa (ks. esim. Sillanpää, 1999; Kaaro, 2017).  Ruokamuistojen erityisyys 

ja ainutlaatuisuus keskittyi tutkimukseni tuloksissa paljolti aistikokemuksiin, kuten 

makuihin tai hajuihin. Nämä tulokset ovatkin samankaltaiset Luptonin (1996) ja 

Makkosen (2001) tutkimusten kanssa.  Muistoissa nousi esille myös seura, jossa 

syötiin ja vielä erityisemmin paikka missä oltiin. Muut erityisyyteen vaikuttavat te-

kijät kuten ruoan esillepano tai käyttäytyminen tilanteessa eivät näkyneet muis-

toissa juurikaan ja tulokset olivat niiltä osin eroavaiset Mäkelän (2001) löydösten 

kanssa.  

 
Ne oli niin uskomattoman tuoksusia ne mansikkahillot, että vieläki niinku… ah ei koskaan 
oo sen jälkeen elämässä sitä ihanaa mansikkahillon tuoksua saanu enää kokea. (B) 
 

Että hienosti se ruoka oli mukana siinä yhdessä leikkimisessä ja sukulaisten tapaami-
sessa. Se kruunasi hetken. (D) 

 

 

Muistojen ainutlaatuisuuteen liittyi myös monien haastateltavien epäilys siitä, että 

makuelämykset tuskin olisivat enää yhtä hyviä tai ruoka niin herkullista, kuin mitä 

ne lapsuudessa olivat ja miltä ne muistikuvissa tuntuvat tällä hetkellä. Joitain lap-

suuden lempiruokia tai niiden raaka-aineita ei myöskään enää saa mistään.  

 

Semmosta lihapiirakkaa ja sinappia ei enää saa. Sen mä muistan kyllä. Nykyään ne liha-
piirakat on semmosia pulleita missä on taikinaa liikaa. Se oli sillon semmonen ohut lätty 
vaan. Muistan tän kyllä miten sitä on kuolannut, kun ei sillon ollut välttämättä mitään ra-
haa millä sitä ostaa, se oli harvinaista herkkua kun joskus sai ne rahat kasaan, että sai 
yhden piirakan ostettua. (C) 
 

Sitä pitäs muuten nykysinkin tehdä, se oli niin hyvää. En tiedä maistuisko se viel samalle. 
(E) 
 
 



 

 
 
 

 
 

6.4 Tulosten yhteenveto 

 
 

Kertaan tutkimukseni tulokset vielä vastaamalla tutkimukselleni asetettuihin tut-

kimuskysymyksiin yksi kerrallaan.  

 

1. Millaisina lapsuuden ruokamuistot koetaan?  

 

Tällä kysymyksellä hain lapsuuden ruokamuistojen mahdollisia myönteisiä ja kiel-

teisiä aspekteja. Tuloksista selviää, että lapsuuden ruokamuistoja oli niin myön-

teisiä kuin kielteisiäkin.  Kielteisten ruokamuistojen mieleen palauttaminen oli vai-

keampaa, niitä oli määrällisesti melko vähän ja tiedonantajat eivät tunnistaneet 

tai tunnustaneet ikäviä ruokamuistoja juuri olevan. Suoraan ikävistä ruokamuis-

toista tai ”inhokkiruoista” kysyttäessä tiedonantajat saattoivat kieltää aluksi koko-

naan ikävät ja kielteiset ruokamuistot tai inhokkiruokien olemassaolon tai sivuut-

taa ne, vaikka he toivat niitä kuitenkin esille läpi haastattelun muiden aiheiden ja 

haastattelukysymysten kohdalla. Kielteiset ruokamuistot liittyivät usein epämiel-

lyttäviin hajuihin ja ruoan epämääräiseen ulkonäköön.  

 

Myönteisiä ruokamuistoja tiedonantajien mukaan oli paljon ja niitä vaikutti olevan 

helpompi muistaa. Lapsuuden ruokamuistot näyttäytyivät pääosin myönteisinä ja 

joskus jopa erityisen lämpiminä. Lapsuuden ruokamuistot koettiin lisäksi erityi-

sinä ja ainutlaatuisina, sillä ne sijoittuivat paikkaan ja tilanteisiin, joita ei enää ole 

tai esimerkiksi tiettyjä ruokia tai ruokien raaka-aineita ei ollut enää saatavilla. 

Moni myös epäili, maistuisiko muistojen erityisen herkulliset ruoat enää samalta 

tai edes hyvältä. Ruokamuistojen ainutlaatuisuus ja erityisyys liittyi eniten aistiko-

kemuksiin, kuten hajuihin ja makuihin. Lisäksi tietty paikka tai seura korosti muis-

ton erityisyyttä. 

 

 

 



 

2. Ketä tai mitä lapsuuden ruokamuistoissa esiintyy? 

 

Lapsuuden ruokamuistoissa äidin rooli oli keskeisin. Äiti oli päävastuussa per-

heen ruokahuollosta, teki arkiruoat, leipoi ja valmisti jälkiruoat. Äiti oli myös huo-

lehtija. Hän huolehti lasten vitamiinien saannista ja yritti saada perheenjäseniä 

syömään terveellisemmin. Useampien tiedonantajien lämpimimmät ruokamuistot 

liittyivät äitiin ja äidin tekemää ruokaa arvostettiin. Äidin jälkeen yleisin mainittu 

henkilö oli isä. Isä teki useimmiten viikonloppuisin ruokaa, joka oli lähes poikkeuk-

setta lihaa tai kalaa. Isän tekemät ruoat olivat tyypillisesti ”herkkuruokia” tai val-

mistettu hiukan paremmista raaka-aineista, kuten viikonloppuisin ja pyhinä oli sii-

hen aikaan tapana. Isien ja miesten ruokavalio oli proteiini- ja rasvapainotteinen. 

He arvostivat kunnon lihaa ja rasvaisia perinneruokia, kuten läskisoosia. Monet 

isistä myös kalastivat ja valmistivat saaliistaan kalaruokia perheelle. Heti van-

hempien jälkeen useimmiten ruokamuistoissa mainittiin isoäiti. Kaikkia isoäitejä 

kuvailtiin erityisen hyvinä ruoanlaittajina ja monet lämpimät, myönteiset ruoka-

muistot liittyivät mummojen, mammojen ja isoäitien valmistamaan ruokaan tai 

vierailuihin heidän luonaan.  

 

1940–1970-luvuille keskittyneistä ruokamuistoista näkyi ajan henki eli ajalle tyy-

pillinen ruokakulttuuri, sota-aikojen vaikutukset, ruoan kunnioitus, valinnan mah-

dollisuudet ja vallinnut yhteiskunnallinen tila. Ruokaa hankittiin osassa perheistä 

paikoin omavaraisesti, mutta muuten raaka-aineita ostettiin maito- ja lihakau-

poista, siirtomaatavara-liikkeistä, toreilta ja kauppahalleista. Ruoan valinnan 

mahdollisuudet olivat rajatut ja esimerkiksi leipää oli tyypillisesti vain kolmea eri-

laista. Ruokalajit, joita tiedonantajat söivät olivat kaikissa kaupunkilaisperheissä 

hyvin samankaltaisia ja sen aikaiselle suomalaiselle ruokakulttuurille keskeisiä. 

Arjessa syötiin keittoja, laatikoita ja perunoita kastikkeella. Viikonloppuisin saa-

tettiin esimerkiksi syödä paistia, kyljyksiä, kalaa, makkaraa tai lihapullia ja jälki-

ruoaksi nautittiin muun muassa kiisseleitä, marjapuuroja tai pannukakkuja. Ruo-

kaa kunnioitettiin ja arvostettiin paljon ja ruokaa ostettiin vain sen verran, kun sitä 

tarvittiin. Ruokahävikin tuli olla hyvin vähäistä ja kaikkea syötiin ja hyödynnettiin 

viimeiseen asti.  

 



 

3. Millä tavoin lapsuuden ruokamuistot ovat ilmenneet henkilön elä-

mässä myöhemmällä iällä? 

 

Noin 70-vuotiaat haastateltavat tekevät ja syövät monia heidän lapsuudestaan 

tuttuja ruokia edelleen, noudattavat pitkälti samoja lapsuudesta opittuja ruokailu-

sääntöjä ja ovat opettaneet niitä myös omalle jälkikasvulleen. Lisäksi lapsuuden 

inhokkiruoista on voinut tulla aikuisiän lempiruokia. Toisaalta jotkut ikävät maut 

tai inhokkiruoat ovat edelleen sellaisia, joita vältellään, ei olla aikuisiässä koskaan 

ostettu tai joita ei haluta mielellään maistaa. Sen sijaan osaa lapsuudesta tutuista 

hyvistä ruoista saatetaan tehdä tai syödä sen takia, että niihin on lapsuudessa 

totuttu, tai siksi, koska niiden avulla voitaisi kokea nuo lämpimät, ainutlaatuiset 

maut tai hajut uudelleen. Myös tietynlainen nostalgisointi, lapsuuden muistelu ja 

sinne palaaminen olivat syitä sille, miksi lapsuudesta tuttuja myönteisiin muistoi-

hin liitettyjä ruokia syödään.  

 
 
 
 
  



 

 

7 Luotettavuus ja tutkimusetiikka 
 

 

Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida ja pohtia (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2009, s. 232).  Siksi tässä luvussa pohdin toteuttamani tut-

kimuksen luotettavuutta. Olen jakanut tarkasteltavat aiheet omiin osioihinsa sel-

keyden vuoksi. Luvussa 8.1. käsittelen parihaastatteluiden luotettavuutta ja lu-

vussa 8.2 pohdin tutkijan vastuita ja velvollisuuksia, joiden ymmärtäminen, sisäis-

täminen ja toteutuminen edesauttaa tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden 

lisäksi tuon luvuissa esille myös tutkimukselle yleisiä eettisiä näkökulmia.  

 

7.1 Parihaastatteluiden luotettavuus 

 

Erityisesti laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta kohottaa tutkijan täsmälli-

nen ja johdonmukainen selostus tutkimuksen eri vaiheiden toteuttamisesta (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 232). Olen kirjannut tutkimuksen eri vaiheita 

rehellisesti, selkeästi ja niille aiheellisella yksityiskohtaisuudella.  

 

Tiedonantajien osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtoista ja ennen haastat-

telun aloittamista annoin jokaiselle luotettavaksi tietosuojalomakkeen. Lomak-

keessa heille kerrottiin tutkimukseen osallistumisen ja kysymyksiin vastaamisen 

vapaaehtoisuudesta. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata ja heillä on mah-

dollisuus keskeyttää haastattelutilanne niin halutessaan. Haastateltaville oli 

aiemmin kerrottu pääaihe, jota haastattelu ja sen kysymykset tulisivat koske-

maan, mutta lomakkeessa oli kerrottuna tutkimuksen tarkempi aihe, aiheen pe-

rustelut ja mikä tutkimukseni tavoitteena ja pyrkimyksenä on. Haastateltaville ker-

rottiin myös haastattelutilanteen äänittämisestä, tallentamisesta ja siitä, että ää-

nitteitä käytetään vain tätä tutkimusta varten ja että, ne säilytetään tutkijan omalla 

laitteella, joihin ei muilla ole pääsyä. Litterointeja tai äänitiedostoja ei jaeta mis-

sään kohtaa muille osapuolille. (Hyvärinen, 2017, s. 32.) Kaikki haastatteluun 

osallistuneet kertoivat ymmärtäneensä lukemansa ja suostuvansa haastatteluun.  

 



 

Haastattelututkimuksissa tulisi esimerkiksi kertoa haastattelutilanteen olosuh-

teista, käytänteistä, haastatteluihin käytetystä ajasta ja mahdollisista häiriöteki-

jöistä. Samoin tutkijan tulisi pohtia mahdollisia virhetulkintoja ja arvioida sekä ref-

lektoida myös oman itsensä toimintaa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 

232.) Muutaman kerran haastattelun aikana saatoin palauttaa tiedonantajille mie-

leen mitä he aiemmin sanoivat ja auttaa heitä jatkamaan keskustelua, jos esimer-

kiksi johonkin kysymykseen vastaaminen oli vaikeaa. Jälkeenpäin ajateltuna 

apuna tarkoitettu johdattelu eteenpäin on voinut vaikuttaa vastauksiin ja sitä 

kautta aineiston tuloksiin ja niiden luotettavuuteen.  

 

Haastattelukysymykset laadin sekä tämän tutkielman teoreettisen taustoituksen 

pohjalta, että asetettujen tutkimuskysymysten perusteella. Otin myös inspiraa-

tiota ja ideoita muista aiemmin toteutetuista ruokamuistoihin liittyvistä tutkimuk-

sista. Esimerkiksi Knuuttilan (2006, s. 336) lapsuuden ruokamuistoja, keittämis-

tarinoita ja tapakulttuuria selvittävään tutkimukseen oli hakuilmoitukseen liitetty jo 

valmiiksi kysymyksiä, joihin osallistujilta toivottiin vastauksia. Sieltä sain ideoita 

kysyä omissa haastatteluissani esimerkiksi arkiruokailusta, tyypillisistä lapsuu-

den aterioista, perheen pöytätavoista ja siitä miten ja mistä ruokaa hankittiin. Vii-

tekehykseni rakentamisessa hyödynsin siis aiempaa tutkimusta, joka tukee osal-

taan tutkimukseni luotettavuutta. 

 

Ongelmallisena parihaastatteluissa pitää haastattelijan asemaa, sillä hänen teh-

tävänsä varsinaisen haastattelemisen sijaan on ennemmin osallistujien keskinäi-

sen vuorovaikutuksen mahdollistamisessa, keskustelun aikaansaamisessa ja 

sen helpottamisessa (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 61; Watts & Ebbutt, 1987, s. 

27). Keskinäinen vuorovaikutus ja keskustelu sujui luontevasti, mutta haastatteli-

jan roolissa oli tiettyjä haasteita, joihin pyrin kiinnittämään tietoisesti huomiota. 

Koin välillä vaikeaksi sen, että en johdattelisi aiheita tai muistuttaisi haastateltavia 

heidän aiemmista vastauksistaan, jos he esimerkiksi eivät aluksi osanneet sanoa 

johonkin kysymykseen oikein mitään. Pitäydyin kuitenkin parhaani mukaan haas-

tattelijan roolissa ja annoin haastateltaville aikaa ja tilaa muistelulle. Niin ajan an-

taminen, kuin tarkentavien kysymysten esittäminen auttoi ja sai keskustelun taas 

jatkumaan jouhevasti sisarusten kesken.  

 



 

Hirsjärven ja Hurmeen (2015, s. 185) mukaan haastatteluaineiston luotettavuus 

riippuu aineiston laadusta. Laadulla he tässä tilanteessa tarkoittavat esimerkiksi 

äänitallenteiden hyvää kuuluvuutta sekä litteroinnin ja luokittelun yhdenmukai-

suutta ja tarkkuutta. Samoin haastattelun laatua ja luotettavuutta parantaa se, jos 

haastattelijana toiminut tutkija litteroi itse kerätyn materiaalinsa ja tekee sen mah-

dollisimman nopeasti haastattelutilanteiden jälkeen (Hirsjärvi & Hurme, 2002, s. 

185). Työvälineeni olivat laadukkaat, äänitallenteet selkeitä ja toimin omassa tut-

kimuksessani niin haastattelijana kuin litteroijana. Litteroin aineistot pian haastat-

teluiden jälkeen ja muistin näin haastattelutilanteet vielä hyvin. Olin kirjannut 

myös jokaisesta haastattelutilanteesta itselleni havaintoja ja muistiinpanoja ylös.  

 

Haastattelin tutkimukseeni ikääntyneitä henkilöitä, jotka olivat iältään 67–76-vuo-

tiaita. Ikääntyminen vaikuttaa muistiin, mutta psykologiset ja neurotieteelliset tut-

kimukset ovat osoittaneet, että vanheneminen ei kuitenkaan heikennä kaikkia 

muistitoimintoja. Ikäihmisten muistamiseen liittyvät suoritukset voivat vaihdella ti-

lanteesta riippuen täysin normaalista muistamisesta hyvinkin heikentyneeseen 

muistamiseen. (Schacter ym. 2001, s. 305.) Tutkijan tulee ottaa huomioon valit-

tuun kohderyhmään liittyvät iän tuomat haasteet tai muut tekijät, jotka voivat vai-

kuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, vaikkakin haastateltavani vaikuttivat virkeiltä, 

terveiltä ja muistivat monia asioita.  

 

Tutkimuksessani esiintyi myös muistelukerrontaa. Muistelukerronnassa tavoit-

teena on tulkita ja selvittää menneisyyttä, usein vastapainona virallisemmalle asi-

antuntijahistorialle. Siinä kerrotaan omaelämänkokemuksia tuottaen ikään kuin 

omaa muistelijan historiaa. (Savolainen, 2015, 41: Ukkonen, 2000, 30: Kor-

kiakangas, 2006, s. 124 mukaan.) Muistelukerronnassa voi tulla esiin muistojen 

kollektiivisuus ja yhteisöllinen, jaettu muistaminen. Muisteleminen on tärkeää ja 

kun sitä tehdään yhdessä kollektiivisesti muiden kanssa, saadaan muodostettua 

yhteinen muisto jostain tietystä tapahtumasta tai vaikka historiallisesti tärkeästä 

ajasta. Kertomuksien ei ole tarkoitus olla absoluuttisia totuuksia, vaan kuvata eri-

laisia kokemuksia ja ihmisen keskeisyyttä. On hyvä muistaa, että muistetut asiat 

rakentuvat kuitenkin osaltaan uudelleen, siinä uudessa ajassa missä niitä muis-

tellaan. (Korkiakangas, 2006, s. 126–130.) Näin ollen muistot ovat saattaneet 

ajan saatossa muuttaa muotoaan ja niitä sisarukset yhdessä haastattelun aikana 



 

loivat ikään kuin uudestaan ja kertoivat muistojaan niin kuin he ne muistivat. 

Haastatteluiden aikana sisarukset saattoivat auttaa toista muistamaan, korjasivat 

jonkin asian, josta olivat eri mieltä tai lisäsivät asioita niin, että yhden henkilön 

kokemuksista muodostui monesti myös yhteisiä muistoja, joihin molemmat olivat 

vaikuttaneet.  

 

Haastatteluni koostuivat kolmen sisarusparin eli yhteensä kuuden henkilön haas-

tatteluista. On siis hyvä huomioida, että tulokset eivät välttämättä ole yleistettä-

vissä. Toki se ei ole laadullisessa tutkimuksessa tarkoituskaan. Voi olla, että 

eroavaisuudet tutkimukseni tuloksissa verrattuna laajempiin aiempiin ruokamuis-

totutkimuksiin johtuvat myös tutkimusjoukkoni vähäisestä määrästä. Suurem-

malla tutkimusjoukolla, kuten vaikka kymmenellä haastattelulla, olisi tutkimuksen 

tulokset voineet olla entistä luotettavampia. Tähän minulla ei tutkijana ollut kui-

tenkaan resursseja ja mahdollisuuksia. 

 

 

7.2 Tutkimuksen eettiset näkökulmat 

 

Tutkimuksentekoa alusta loppuun tulisi ohjata tutkijan toiminnan eettisyyden pe-

riaate, sillä vastuullisesti ja hyvin tehty tutkimus on myös eettinen. Tutkimus tulee 

toteuttaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti eli esimerkiksi eettisesti 

kestäviä tiedonhankintamenetelmiä käyttäen, rehellistä ja avointa raportointia 

esittäen ja muiden tutkijoiden tekemää työtä kunnioittaen. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta, 2013, s. 6.) 

 

Haastattelun voi pitää itse tutkimustaan tekevä tutkija (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 

s. 41). Halusin tutkijana kerätä tietoa eli tässä tutkimustapauksessa ruokamuis-

toja ja niihin liittyviä kokemuksia mahdollisimman suoraan tiedonantajilta itsel-

tään. Näin tulkinnanvaraisuus ja -vapaus tai tulkitsemisvirheet jäävät merkittä-

västi vähäisimmiksi ja tutkimuksen luotettavuuden taso pysyy hyvänä.   

 

Tutkijan tärkeänä tehtävänä on pyrkiä välittämään todenmukaista kuvaa tiedon-

antajan ajatuksista, muistoista, kokemuksista ja tunteista, joita haastatteluissa 



 

tuodaan ilmi. Tutkijan tulee siis pohtia omia arvojaan, toimintatapojaan ja todel-

lista luonnettaan lähestyessään tehtäväänsä haastattelijana ja tutkijana. Jos esi-

merkiksi tutkija pitää ihmismielen tietoisuutta ja tajuntaa olennaisena tekijänä 

käyttäytymistä tutkiessa, tulisi tiedonkeruu suunnata sitä kohti. Tiedonkeräämi-

sen tapaa tulee myös pohtia, kuten sitä kerääkö tietoa epäsuorasti vai suorasti ja 

mitä menetelmää tai menetelmiä käyttäen. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 41.) 

 

Tutkijan yhtenä velvollisuutena on huolehtia, että tiedonantajien yksityisyyden 

suojaa ei loukata ja näin ollen henkilötiedot tulisi suojata muuttamalla ne tunnis-

tamattomiksi (Kuula, 2011, s. 64; Hyvärinen, 2017, s. 39). Tutkimuksessa ei mai-

nita henkilöiden omia oikeita nimiä, vaan nimen sijaan kullekin vastaajalle on an-

nettu kirjain aakkosjärjestyksessä A:sta F:ään. Tulosten raportointi ja aineistolai-

naukset eivät olleet arvioni mukaan sellaisia, joista olisi voinut koitua haastatel-

taville haittaa eikä tutkimukseni aihe ja aineistoon kerätty haastattelumateriaali 

ollut erityisen arkaluontoista (Turtiainen & Östman, 2013, s. 56–58: Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta, 2013 s. 6). Aineisto-otoksista eli suorista lainauksista 

haastattelumateriaalista olen muuttanut nimet sen mukaan, mihin niillä on viitattu. 

Jos haastateltava on puhunut parihaastattelussa mukana olleesta sisarukses-

taan nimellä, olen vaihtanut nimen esimerkiksi ”vastaaja D:ksi”. Jos otoksissa on 

kerrottu esimerkiksi sukulaisten tai ystävien nimiä ja viitattu heihin näillä erisni-

millä, olen vaihtanut nimet eikä näin ollen lainauksista pysty tunnistamaan henki-

löllisyyttä.   

 

  



 

 

8 Johtopäätökset 
 
 
Tutkimukseni aiheen perusteena oli arvokkaiden ja ainutlaatuisten ruokamuisto-

jen tallettaminen ja tietynlaisen perinteen jatkuvuuden varmistaminen. Ruoka-

muistojen rikkaus on niiden ainutkertaisuudessa ja henkilökohtaisuudessa. Muis-

tot voivat ajan saatossa muuttaa muotoaan ja sisältää paljonkin nostalgiaa, mutta 

ne kertovat silti sen ajan elämästä, tavoista ja yhteiskunnan tilasta. Vaikka ruo-

kamuistot ovat yksilöllisiä, yhdessä ne kertovat suurempaa tarinaa suomalaisten 

arjesta, elämäntavoista, suomalaisesta ruokakulttuurista ja jopa yhteiskunnan ra-

kennemuutoksista. (Mäkelä, 2017, s. 426.) Ruokamuistot ja suomalainen ruoka-

kulttuuri ovat tärkeä osa maamme historiaa ja kaikkien suomalaisten juuria. Tut-

kimuksellani halusin tuoda esille merkittävien suomalaisen ruokakulttuuristen 

muutosten ja uudistumisten näkyvyyttä niin yhteiskunnallisella tasolla kuin kotita-

louksien elämässä. Miten esimerkiksi ruokakulttuuriin liittyvät muutokset, perin-

neruoat ja ajan henki näkyivät perheiden elämässä ja arjessa?  

 

Yhtenä tutkimukseni tehtävänä oli selvittää, millaisina lapsuuden ruokamuistot il-

menevät henkilön aikuiselämässä myöhemmin. Tutkimukseni tuloksista selviää, 

että ruokamuistot näyttäytyivät pääosin myönteisinä, jopa erityisen lämpiminä ja 

erityisinä. Kielteisiäkin ruokamuistoja löytyi, mutta niitä oli määrällisesti selkeästi 

vähemmän kuin myönteisiä, eikä kielteisiä ruokamuistoja kaikkia tunnistettu tai 

haluttu muistella.  Ne ikään kuin sivuutettiin ja ruokamuistoista puhuttiin myöntei-

sinä. Ruokamuistojen ainutlaatuisuus ja erityisyys liittyi eniten aistikokemuksiin, 

kuten hajuihin ja makuihin. Lisäksi tietty paikka tai seura korosti muiston erityi-

syyttä. Selvitin tutkimuksessani myös, mitä tai ketä ruokamuistoissa esiintyy. 

Ajan henki näkyi aineistossa vahvasti ja eniten puhuttiin äidistä, isästä ja isoäi-

deistä. Minua kiehtoi myös, voisivatko lapsuuden ruokamuistot näkyä jollain ta-

valla ihmisten elämässä jopa useiden vuosikymmenten jälkeen. Kävi ilmi, että 

kyllä voivat. Noin 70-vuotiaat haastateltavat tekevät ja syövät monia heidän lap-

suudestaan tuttuja ruokia edelleen, noudattavat pitkälti samoja lapsuudesta opit-

tuja ruokailusääntöjä ja ovat opettaneet niitä myös omalle jälkikasvulleen.  

 



 

Tutkimustani olisi voinut tehdä myös monimenetelmällisesti ottaen mukaan esi-

merkiksi kuvamateriaalia, kirjoitettuja tarinoita ja muistoja tai erilaisia aistiärsyk-

keitä, kuten tuoksuja tai makuja. Ne olisivat voineet palauttaa muistoja mieleen 

ihan uudella tavalla. Jatkotutkimusaiheena sen sijaan olisi mielestäni kiinnosta-

vaa tutkia tarkemmin, miksi lapsuuden ruokamuistot näyttäytyvät myönteisinä, 

vaikka niihin sisältyy myös negatiivisia, jopa ikäviä muistoja. Mistä voisi johtua 

tietynlainen ikävien ruokamuistojen kieltäminen tai ainakin niiden sivuuttaminen? 

Tehdäänkö sitä tietoisesti vai voisiko kyse olla esimerkiksi kognitiivisesta vi-

noumasta?  

 

Tutkimukseni vahvisti aiempien tutkimusten tuloksia nojaten pitkälti niihin. Uutta, 

tieteellistä tutkimuskenttää järisyttäviä tuloksia ei syntynyt, mutta pienempiä löy-

döksiä ja eroavaisuuksia muihin tutkimuksiin ilmeni kuitenkin. Koen, että tutki-

mukseni on silti arvokas sen suomalaista ruokakulttuuria, lapsiperheiden arjen 

historiaa ja menneisyyden kiehtovia ruokamuistoja tutkivan näkökulmansa 

vuoksi. Voisin toteuttaa tutkimuksen uudestaan pelkästään sen takia, että pääsi-

sin kuulemaan tiedonantajien upeita, kiinnostavia ja koskettaviakin ruokamuistoja 

vielä kerran. Nämä suurien ikäluokkien ruokamuistot olivat tärkeitä tallettaa, sillä 

heidän tarinoitaan ei ole kotitaloustieteen opinnäytetöissä juurikaan kerätty ja mo-

net muut ruokamuistoja keränneistä tutkimuksista ovat kerätty vuosia tai jopa 

vuosikymmeniä sitten. Antoisaa oli myös se, että keräämäni aineisto sisälsi pal-

jon suomalaista historiaa ja tarinoita lapsiperheiden elämästä. Historia ja men-

neisyyden tapahtumat ovat vahvasti liitoksissa nykytilanteeseen ja ilman niitä oli-

sikin mahdotonta ymmärtää nykyhetkeä (Palojoki, 2012, s. 6–7). Tutkielmani toi 

siis monella tavallaan vahvistusta ja lisäarvoa kotitaloustieteelliselle tutkimuk-

selle.  

  



 

 

Lähteet 
 
 

Allen, J. S. (2012). The Omnivorous Mind: Our Evolving Relationship with 

Food. Harvard University Press. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vasta-

paino. 

Finlex. (28.12.2012/980). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Viitattu 21.10.2021. Saatavilla: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980.  

Gould, M. & Voutilainen, E. (2009). Kasvissyöjäksi – Miksi ja miten. Helsinki: Art 

House Oy 

Gronow, J., & Holm, L. (Eds.) (2019). Everyday Eating in Denmark, Finland, 

Norway and Sweden: A Comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 

Bloomsbury Academic.  

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2000). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teo-

ria ja käytäntö.  Helsinki: Yliopistopaino.   

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teo-

ria ja käytäntö. Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. (2009). Tutki ja kir-

joita (15. uud. p.).  Helsinki: Tammi.  

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 21. painos. Hel-

sinki: Tammi. 

 

Hyvärinen, M. (2017). Haastattelun maailma. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Ni-

kander & J. Ruusuvuori (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 11–45). Tam-

pere: Vastapaino.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980


 

 

Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (2017). Tutkimushaastattelun kä-

sikirja. Tampere: Vastapaino. 

 

Jallinoja, P. & Mäkelä, J. (2017). Ruoka ja syöminen terveyden ja nautinnon ris-

tiaallokossa, Teoksessa Terveyssosiologian linjoja (s. 158–170), toim. Karvo-

nen, S., Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. Gaudeamus: Helsinki.  

 

Johnston, J. & Baumann, S. (2015). Foodies: democracy and distinction in the 

gourmet foodscape (2. painos). Routledge.  

 

Kaaro, J., Hurme, J., Hämeen-Anttila, V., Itkonen, J., Liksom, R., Mustonen, 

E., Mäkelä, J., Pakkanen, O., Simukka, S. & Statovci, P. (2017). Ruoka-Kale-

vala, eli, Makumuistoja Suomesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

 

Kemppi, E. (07.09.2017). A-talk: Voita pöytään!, Yle Areena. Saatavilla: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/09/17/talk-voita-poytaan.  

 

King, S. C., Weber, A. J., Meiselman, H. L. & Lv, N. (2004). The effect of meal 

situation, social interaction, physical environment and choice on food acceptabil-

ity. Food Quality and Preference, 15 (7), s. 645-653. Saatavilla: 

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.04.010.  

 

Kiviniemi, K. (2018). Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa R. Valli. (toim.), 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (s. 73–87). Jyväskylä: PS-kus-

tannus. 

 

Knuuttila, M. (1999) Keittämistarinoita. Etnologian laitoksen tutkimuksia 37. Jy-

väskylän yliopisto. Jyväskylä.  

 

Knuuttila, M. (2006). Kansanomainen keittämisen taito = Cooking, tradition and 

kitchen women’s nation. Suomen muinaismuistoyhdistys. 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/09/17/talk-voita-poytaan
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.04.010


 

Korpelainen, V., Nummela, O., Helakorpi, S., Kuosmanen, P., Uutela, A. & Puska, 

P. (1999). Tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen Pohjois-Karjalassa: terveys-

käyttäytymisen ja prosessitekijöiden muutoksia vuosina 1978–1998. Kansanter-

veyslaitoksen julkaisuja B13/1999. Kansanterveyslaitos. Hakapaino Oy, Helsinki.  

 

Korsmeyer, C. & Sutton, D. (2011). The Sensory Experience of Food. Food, Cul-

ture & Society, 14(4), s. 461–475. 

 

Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys (2. uud. 

p.). Vastapaino. 

 

Kylli, R. (2021). Suomen ruokahistoria: Suolalihasta sushiin. Gaudeamus.  

 

Lassfolk-Feodoroff, C. (07.10.2017). Rakkaista ruokamuistoista syntyi Ruoka-

Kalevala. Aromi – ruoan ja juoman ammattilehti. Viitattu 5.10.2021. Saatavilla: 

https://aromilehti.fi/artikkelit/rakkaista-ruokamuistoista-syntyi-ruoka-kalevala/.  

 

Lupton, D. (1996). Food, the Body and the Self. Sage Publications, London. 

 

Makkonen, E. (2001). Ruisleipää ja riisivelliä – Ruoka lapsuusmuistoissa.  

Elore 2/2001, 8. vuosikerta. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joen-

suu. Saatavilla: https://journal.fi/elore/article/download/78332/39231?inline=1.  

 

Mattila, H,. Fogelhom, M., Hopia, A., Katajajuuri, J-M., Lehtonen, H., Mäkelä, J., 

Niva, M., Ovaskainen, M-L., Pohjolainen, P., Pulkkinen, H., Risku-Norja, H. & 

Tapio, P. (2016). Millainen olisi kasvispainotteisempi Suomi? Teoksessa H. Mat-

tila (toim.), Vähemmän lihaa. Kohti kestävää ruokakulttuuria (ss. 191–200). Hel-

sinki: Gaudeamus. 

 

Mäkelä, J. (2017). Ruokamuistojen muuttuva Suomi. Teoksessa J., Kaaro, J., 

Hurme, V., Hämeen-Anttila, J., Itkonen, R., Liksom, E., Mustonen, J., Mäkelä, O., 

Pakkanen, S., Simukka & P., Statovci. Ruoka-Kalevala, eli, Makumuistoja Suo-

mesta (s. 426–430). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

 

https://aromilehti.fi/artikkelit/rakkaista-ruokamuistoista-syntyi-ruoka-kalevala/
https://journal.fi/elore/article/download/78332/39231?inline=1


 

Mäkelä, J., & Niva, M. (2020). Ruoan puhtaus, syötävyys ja identiteetti. Teok-

sessa J. Donner, H. Johansson, & E. Lilja (Toimittajat), Ikkunalla: Näkymiä suku-

puoleen, tilaan ja aikaan: Kirsi Saarikankaan juhlakirja (S. 102–119). (Taidehis-

toriallisia tutkimuksia; Nro 51). Taidehistorian seura. 

 

Mäkelä, J. & Niva, M. (2009). Muuttuva syöminen - Yksilön vastuu ja yhteiskun-

nan etu, s. 40–65 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009.  

 

Mäkelä, J., Varjonen, J. & Viinisalo, M. (2008). Muuttuva syöminen muuttuvassa 

maailmassa. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 4/2008. https://www.stat.fi/ar-

tikkelit/2008/art_2008-12-15_006.html?s=0.  

 

Mäkelä, J. (2003). Luonnosta kulttuuriksi. Teoksessa J. Mäkelä, P. Palojoki & M. 

Sillanpää (toim.) Ruisleivästä pestoon. Näkökulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin. 

(s. 34–72). Porvoo: WSOY. 

 

Mäkelä, J. (2001). Ikimuistoinen ateria. Elore, 8(2). Suomen Kansantietouden 

Tutkijain Seura ry. Joensuu. Saatavilla: https://doi.org/10.30666/elore.78324.  

 

Nelimarkka, M. (25.01. 2018). Suomalainen ruokakulttuuri tässä ja nyt. Aromi- 

ruoan ja juoman ammattilehti. Viitattu 5.10.2021. Saatavilla: https://aro-

milehti.fi/artikkelit/suomalainen-ruokakulttuuri-tassa-ja-nyt/.  

 

Palojoki, P. (2012). Johdanto. Teoksessa H. Janhonen-Abruquah, M. Vieltojärvi 

& P. Palojoki (toim.), Ruoka, kulttuuri ja oppiminen: näkökulmia ruokatutkimuksen 

menetelmiin (s. 5–10). Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 29. Helsinki: Yli-

opistopaino. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37774.  

 

Pietilä, I. (2017). Ryhmäkeskustelu. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Nikander & J. 

Ruusuvuori (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 111–130). Tampere: Vas-

tapaino. 

 

Rauramo, U. (2014). Lautasta laajemmalta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 

 

https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-12-15_006.html?s=0
https://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-12-15_006.html?s=0
https://doi.org/10.30666/elore.78324
https://aromilehti.fi/artikkelit/suomalainen-ruokakulttuuri-tassa-ja-nyt/
https://aromilehti.fi/artikkelit/suomalainen-ruokakulttuuri-tassa-ja-nyt/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37774


 

Ruokatieto Yhdistys ry. (2022). Naisen rooli keittiössä 1900-luvulla. Saatavilla: 

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/ny-

kypaiva-rakentuu-historian-paalle/naisen-rooli-keittiossa-1900-luvulla.  

 

Rytsä, P. (27.09. 2017). Rasvasota täydessä vauhdissa 1970-luvulla. Yle 

Areena. Viitattu: 5.10.2021. Saatavilla: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/04/28/ras-

vasota-taydessa-vauhdissa-1970-luvulla.  

 

Sandell, M. (2014). Aistit, yksilöllisyys ja makumieltymysten kehittyminen. Teok-

sessa P. Ojansivu, M. Sandell, H.  Lagström & A. Lyytikäinen (toim.), Lasten ruo-

kakasvatus varhaiskasvatuksessa– ruokailoa ja terveyttä lapsille (s. 26–31). Jy-

väskylä: Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014. 

 

Schacter, D., Ingalsuo, T., & Toivonen, M. (2001). Muisti: aivot, mieli ja mennei-

syys. Terra Cognita Oy: Helsinki.  

 

Sillanpää, M. (1999). Happamasta makeaan. Hyvää Suomesta. Gummerus Kir-

japaino Oy: Jyväskylä.  

 

Sillanpää, M. (2003). Nälästä runsauteen: Suomalaisen ruokakulttuurin historiaa. 

Teoksessa J., Mäkelä, P., Palojoki & M., Sillanpää, Ruisleivästä pestoon: näkö-

kulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin (s. 11–33). WSOY.  

 

Sutton, D. E. (2010). Food and the Senses. Annual Review of Anthropol-

ogy 2010 39:1, S. 209–223. Saatavilla: 10.1146/annu-

rev.anthro.012809.104957.  

 

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. (2019). (2. uud. painos). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

 

Talve, I. (2012). Suomen kansankulttuuri (Uusi nid. laitos.). Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seura.  

 

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/nykypaiva-rakentuu-historian-paalle/naisen-rooli-keittiossa-1900-luvulla
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/nykypaiva-rakentuu-historian-paalle/naisen-rooli-keittiossa-1900-luvulla
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/04/28/rasvasota-taydessa-vauhdissa-1970-luvulla
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/04/28/rasvasota-taydessa-vauhdissa-1970-luvulla


 

Torkkeli, K., Janhonen, K. & Mäkelä, J. (2021). Engagements in situationally ap-

propriate home cooking, Food, Culture & Society, 24:3, s. 368–389, Saatavilla: 

10.1080/15528014.2021.1882167. 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudis-

tettu laitos.). Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Tuorila, H., Parkkinen, K. & Tolonen, K. (2008). Aistit ammattikäyttöön. Helsinki: 

WSOY.  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK. (2013). Hyvä tieteellinen käytäntö ja 

sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan ohje 2012. Helsinki. Saatavilla: https://tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-

les/HTK_ohje_2012.pdf. 

 

Uimonen, H., Kontukoski, M. & Hopia, A. (2018). Narinajuustoa ja karviaishilloa: 

Moniaistiset muistot osana yhteistä ruokailutapahtumaa. Kulttuurintutkimus 35 

(2018), s. 3–17. Saatavilla:  https://journal.fi/kulttuurintutkimus/arti-

cle/view/83637/42710.  

 

Uski, S. (2001). Kasviksista elinvoimaa: vegetaristin ruokaopas. Maa- ja kotita-

lousnaisten keskus. 

 

Warde, A. (2016). The practice of eating. Polity Press.

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83637/42710
https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83637/42710


 

 

Liitteet 
 
 

LIITE 1  

 

Haastattelukysymykset  
 

  
1. Keiden kanssa vietitte lapsuusaikaanne, ketä siis kuului esimerkiksi perhee-

seenne?  
2. Miten kuvailisitte lapsuuttanne (yleisesti, kokonaisuutena)? 
3. Mistä ruoka hankittiin ja kuka sen teki? 
4. Mitä teillä /teidän kotonanne tyypillisesti syötiin päivän aikana? (aamulla, päi-

vällä, illalla) 

• Oliko ruoka erilaista viikonloppuisin/pyhäpäivinä?  
5. Missä söitte?  

• Söittekö muualla kuin kotona? Jos, niin missä ja kuinka usein?  
6. Millaisia pöytätapoja tai ruokaan liittyviä sääntöjä teillä oli? Kuka tai ketkä niitä 

opetti?  

• Ovatko nämä tavat tai säännöt jollain tavalla osa arkeasi/elämääsi 
edelleen? 

7. Miten ruoasta puhuttiin (teidän perheessänne ja teidän lapsuutenne aikoihin yh-
teiskunnassa ylipäätään)?  

• Miten ruokaa arvostettiin?  
8. Millaisia ovat ruokamuistosi arjesta?   

8a.  Entä juhla- tai erikoispäivistä? Juhlitteko pyhiä tai merkkipäiviä? 
8b. Oliko teidän perheellänne joitain perinteitä (ruokaan liittyviä)? 
8c. Ovatko perinteet jatkuneet (mahdollisten) omien lasten tai aikui-
suuden perheesi kanssa?  

9. Muistatteko lapsuudesta jonkin inhokkiruoan tai ikävän ruokakokemuksen? Jos, 
niin minkä? 

• Mitä ajatuksia tai tunteita se/ne herättävät sinussa nyt? 

• Oletko syönyt/ Pystyisitkö syömään tätä tiettyä ruokaa nykyisin?  

• Näkyykö tämä ikävä ruokamuisto/ inhokkiruoka jollain tavalla syömises-
säsi tai ruokatottumuksissasi nykyään? 

10. Muistatteko jonkin lapsuuden lempiruoan tai erityisen myönteisen ruokamuis-
ton? Millainen se oli? 

11. Oletko tehnyt/syönyt tätä (lempi)ruokaa vielä aikuisiällä? Jos, milloin viimeksi? 
12. Onko teillä jokin lohturuoka lapsuudesta, jota tykkäätte tehdä/ syödä edelleen?  
13. Viekö jokin tietty tuoksu/ haju tai maku sinut lapsuuden ruokamuistojen äärelle?   
14. Millaisia tunteita ja ajatuksia lapsuuden ruokamuistoihin palaaminen ja niiden 

muistelu teissä herättää?   
 
Kerro vapaasti lapsuuden ruokamuistoistasi (jota keskustelussa ei ole aiemmin tullut 
esille / mitä haluat vielä sanoa) tai haluatko lisätä tai tarkentaa johonkin aiempaan ky-
symykseen/aiheeseen liittyen.  
 

 


