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Kuviossa 1. ensimmäisessä palkissa on peruskoulu, jonka kontekstissa tätä tutkielmaa 

tehdään. Toisessa palkissa on monikulttuurisuus, joka näkyy varsinkin pääkaupunkiseu-

dun kouluissa maahanmuuton myötä enemmän kuin aiemmin. Monikulttuurisuus           

-käsitteen yksi tekijä uskonto on vahvassa roolissa oppilaan valinnoissa kotitaloustunnin 

aikana toteuttavien ruokalajien kohdalla. Kotitalousoppiaine antaa oivat työkalut toteut-

taa peruskouluissa monikulttuurisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.  

 

Tutkimuksessa käsitellään uskonnollisten ruokasääntöjen merkitystä kotitalousopetuk-

sessa. Tarkastelun kohteena ovat kristinusko (ortodoksit, katoliset ja adventistit) ja kris-

tillisperäiset uskonnot: Jehovan todistajat ja mormonit sekä muut valtauskonnot islam, 

hindulaisuus, buddhalaisuus ja juutalaisuus. Ruokasääntöjen luokittelun pohjaksi valit-

sin Fieldhousen (1996) kehittämä luokittelumalli. Olin tutustunut hänen teokseensa ai-

emmin opiskelujeni aikana ja tämä teos oli ensimmäinen, josta lähdin hakemaan tietoa 

tutkielmaani varten. Hänen mallistaan kehitin oman taulukon, johon keräsin mahdolli-

simman kattavasti eri lähteistä tietoa valitsemieni uskontojen ruokasäännöistä. 

 

Tutkimuksessa on tarkoitus saada selville, miten yleistä oppilaiden ruokasääntöjen nou-

dattaminen on peruskouluissa ja yhteiskouluissa, jos heidän uskontonsa sisältää ruo-

kasäädöksiä.  Toiseksi tavoitteena on selvittää, miten kotitalousopettajat ovat suunnitel-

leet oppitunnit ruokasäännöt huomioiden. Lisäksi haastateltiin kotitalousopettajia ja 

keskusteltiin siitä, miten he ovat ratkaisseet tilanteet, joissa kaikki eivät ole saaneet syö-

dä samaa ruokaa tai joku ei saa syödä ollenkaan, esimerkiksi paaston vuoksi. Samalla 

selvitettiin, mitä ohjeita kotitalousopettajat antaisivat muille opettajille kotitalousope-

tuksen arjen sujumiseen. Erityisesti, miten opettajan tulee varautua ja valmistella ruo-

kasäädöksiä noudattavien oppilaiden tunnit. Lopuksi kotitalousopettajilta pyydettiin 

ideoita siihen, miten uskontosääntöjä voisi opettaa kotitalousopetuksessa. 

 

Monikulttuurisuudesta, eri kulttuureista ja uskonnoista ollaan oltu kiinnostuneita ja niitä 

on tutkittu. Eri kulttuureiden ruokailutapoja käsitteleviä kotitaloustieteen pro gradu        

-tutkielmia on tehty muutamia vuosien 1983-2012 aikana. Sironen (2012) tutki kahden 

kulttuurin arkea adoptioperheessä. Peippo (1994) käsitteli vietnamilaisoppilaiden ko-

kemuksia ja mielipiteitä kotitaloudesta. Toivonen (1997) tutki somalioppilaiden merki-

tystä kotitalousopetuksessa. Indrén (2003) käsitteli monikulttuurista kotitalousopetusta. 

Förger (2012) tutki monikulttuurisen talouskoulun merkitystä maahanmuuttajan kotou-
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tumisen edistymisessä.  Suontausta (1994) kertoi suomalaisen ja japanilaisen ruokakult-

tuurin sovittamisesta yhteen. Huotari (1998), Muukkonen (2008) ja Haapalinna (2010) 

tutkivat paaston merkitystä.  Uskontokulttuurien merkitystä kotitalousopetuksen suun-

nittelussa ja toteutuksessa ei ole vielä kokonaisuutena tutkittu kotitalousopettajan koulu-

tuksessa.   
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2 Monikulttuurisuus, uskonto ja kotitalousopetus 
 
Monikulttuurisuus on käsite, joka saa monia merkityksiä sen käyttötavasta riippuen. 

Käsitteen voi määritellä laajasti tai suppeasti eli spesifisti kuvaillen jotain tiettyä ilmiö-

tä. Monikulttuurisuus voi olla esimerkiksi jonkin maan kansojen moninaisuutta. Moni-

kulttuurisuudella voidaan viitata eri ryhmien välisiin suhteisiin. Tällöin on tärkeä määri-

tellä valta- ja vähemmistöryhmien suhteiden lisäksi vähemmistöryhmien väliset suhteet. 

(Paavola & Talib 2010.) Esimerkiksi Suomessa suomalaisten ja somalien väliset suhteet 

sekä somalien ja venäläisten väliset suhteet tulee määritellä puhuttaessa monikulttuuri-

suudesta. Paavolan ja Talibin (2010) mukaan kulttuurien välisiin suhteisiin liittyvät li-

säksi valtioiden sopimukset ja yksittäisten ihmisten asenteet ja käyttäytyminen. Moni-

kulttuurisuuskeskustelussa ovat mukana lisäksi kysymykset rasismista, ennakkoluulois-

ta ja suvaitsevaisuudesta.   

 

Seuraavana on lista monikulttuurisuuteen kuuluista asioista. 

 maahanmuuttajat ja heihin liittyvät kysymykset 

 eri kieliin ja kulttuureihin liittyvät kysymykset 

 uskonnot ja maailmankatsomukset 

 sukupuolisidonnaisuus 

 seksuaalinen suuntautuminen 

 sosiaaliluokka 

 syrjäytyminen  

 vammaisuus 

 ammattiryhmä 

 ikä 

 asuinpaikka (Paavola & Talib 2010, Räsänen 2002a.)  

 

Kuitenkin, kun puhutaan monikulttuurisuudesta, monille edelleen ensimmäinen ajatus 

on maahanmuuttajat. Sen vuoksi on tärkeä avata muutamia käsitteitä maahanmuutosta. 

Martikainen ja Haikkola (2010) ovat määritelleet käsitteet seuraavasti. Maahanmuuttaja 

on ulkomailla syntynyt, mutta maahan toistaiseksi tai pysyvästi muuttanut henkilö. 

Maahanmuuttajataustainen on itse muuttanut tai hänen vanhempansa ovat muuttaneet 

toiseen maahan. Ensimmäinen sukupolvi on itse maahan muuttanut. Toinen sukupolvi 

on heidän lapsiaan. Kolmas sukupolvi on uudessa maassa syntyneiden maahanmuuttaja-
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taustaisten henkilöiden lapsia. Maahanmuuttokeskustelussa integraatio on prosessi, jos-

sa henkilö sopeutuu uuteen yhteiskuntaan ja uusi yhteiskunta maahanmuuttajaan. 

 

Suomessa monikulttuurisuus ei ole enää uusi asia. Meitä monenlaisia ihmisiä on ollut 

aina. Maahanmuuttajiakin on täällä maassamme jo kolmannessa polvessa. Toisen ja 

kolmannen sukupolven lapsia on peruskouluissa ja heidän huomioimisensa on tärkeää, 

jotta arki koulussa voi sujua mukavasti. Seuraavaksi kerron, miten monikulttuurisuus 

näkyy peruskoulussa.  

 

2.1 Monikulttuurisuus peruskoulussa 

 

Hämeen-Anttila (2013) totesi Viikin Normaalikoulussa pitämällään luennolla, että mo-

nikulttuurisuus on erilaisia kulttuureja, joiden olemassaolo hyväksytään yhteiskunnassa. 

Monikulttuurisuutta ei hänen mukaansa ole neutraalius eli se, että kaikki kulttuurit yrite-

tään neutralisoida. Omasta kulttuurista luopuminen ei ole monikulttuurisuuden tavoite. 

Monikulttuurisuutta on muun muassa se, että kaksi erilaisesta uskontokulttuurista tule-

vaa henkilöä, esimerkiksi muslimi ja kristitty, tuntevat itsensä enemmän muslimiksi ja 

kristityksi kohdattuaan ja keskusteltuaan. Monikulttuurisuutta on se, että ihminen pitää 

kiinni omasta kulttuuristaan, mutta myös sopeutuu elämään yhteiskunnassa. Yhteiskun-

nan tulee myös sopeutua elämään kaikkien yksilöiden kanssa. Raja tulee vastaa silloin, 

jos tavat vahingoittavat yksilöä itseään tai hänen ympärillään olevia henkilöitä.  

 

Alla on lista asioista, jotka Paavola ja Talib (2010) velvoittavat olevan opetuksessa ja 

koulun toimintakulttuurissa, jotta koulua voidaan kutsua monikulttuuriseksi.  

 

1. Kaikkien tulee oppia eri kulttuureista. 

2. Kaikkien oppilaiden onnistumiseen uskotaan. 

3. Koulun opetussuunnitelmassa tulisi näkyä eri kulttuurit, joita koulussa on. 

4. Moninaisuus tulee ottaa huomioon opetusmateriaalissa. 

5. Oppilaan äidinkieltä tulisi arvostaa ja se tulisi säilyttää osana identiteettiä. 

6. Toisen kielen opettaminen tuo oppilaalle mahdollisuuden osallistua ym. yhteisöön ja 

yhteiskuntaan. 

7. Arviointi ja testit ovat sopivat kulttuurit huomioiden. 
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8. Opettajat käyvät monikulttuurisuutta käsittelevissä koulutuksissa. 

9. Opettajat ovat yhteistyössä vanhempien kanssa. 

10. Oppilaat saavat oikeudenmukaista kohtelua ja kasvatusta. 

 

Monikulttuurisessa koulussa kaikki oppilaat saavat opetusta eri kulttuureista. Joskus 

ajatellaan, että suomalaiseen kouluun tulevien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tu-

lisi saada erityistä opetusta suomalaisesta kulttuurista, jotta he voisivat sulautua nopeasti 

valtakulttuurin tapoihin ja tietoihin. Tämä ei kuitenkaan ole monikulttuurisuuden ihan-

ne, vaan tarkoituksena on, että eri kulttuurista tuleva oppilas voisi rauhassa tutustua 

suomalaiseen kulttuuriin säilyttäen oman kulttuuri-identiteettinsä ja tällä tavalla sopeu-

tua suomalaisessa kulttuurissa elämiseen. (Paavola & Talib 2010, 227-228, Hämeen-

Anttila 2013.) 

 

Suomalaisissa kouluissa yleisesti käytössä oleva oppimiskäsitys, joka ohjaa useimpien 

opettajien toimintaa, korostaa yksilön oikeutta saada laadukasta yksilöllistä opetusta. 

Opettajan tekemä yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa auttaa opettajaa ymmärtämään 

oppilaan kulttuuritaustaa. Opettajan ja oppilaan välillä olisi suositeltavaa olla hyvä vuo-

rovaikutussuhde, jossa on molemminpuolinen kunnioitus. Kunnioituksen puute on este 

laadukkaalle opetukselle ja oppimiselle. Kunnioittavan asenteen omaava opettaja kyke-

nee uskomaan oppilaan onnistumiseen opiskelussa. (Paavola & Talib 2010, 229.) 

 

Koulukohtaisten opetussuunnitelmien teossa tulisi ottaa huomioon kaikki kieli- ja kult-

tuuritaustat. Tällä tavoin olisi paremmat mahdollisuudet huomioida koulun kaikki vä-

hemmistöryhmät ja niiden parissa ilmenevät mahdollisuudet ja haasteet. Kaikkien oppi-

laiden oikeus on saada laadukasta opetusta ja enemmistöryhmillä on oikeus saada ope-

tusta muista kulttuureista ja niiden ilmiöistä. (Paavola & Talib 2010, 230). 

 

Oppimateriaalin olisi suotavaa olla kaikki kulttuurit tasa-arvoisesti huomioivaa. Esi-

merkiksi kuvituksessa tulisi olla päähenkilöissä ja sivuhenkilöissä tasa-puolisesti valta-

kulttuurin ja vähemmistökulttuurin edustajia. Yleensä vähemmistöryhmän edustajat on 

esitetty eksoottisina ryhminä ja stereotyyppisesti. (Paavola & Talib 2010 s. 230-231.) 

Oppimateriaali luo käsityksiä oppilaille totuudesta. Jos sen antama mielikuva totuudesta 

on vääristynyt tai stereotyyppinen, saattavat oppilaat ja opettajat mallintaa saamaansa 

mielikuvaa asiasta vääristyneesti.  
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Äidinkieli on merkki etnisestä ja kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta. Se on vahva osa 

kulttuuria. Oman kielen hallinta ja sen käyttö vahvistaa lapsen ja nuoren identiteettiä ja 

itsetuntoa. Äidinkielen käyttämisen kieltäminen taas on tuhoisaa lapsen identiteetille ja 

itsetunnolle. Hyvä äidinkielen taito auttaa lasta oppimaan paremmin vieraan kielen. 

(Paavola & Talib 2010, 231.) 

 

Toisen kielen oppiminen on lapselle tärkeää, koska aikuisena hän tulee tarvitsemaan sitä 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Mekaanisen kielen opiskelun ohella 

lapselle tulisi opettaa kielen sosialisaationäkökulmaa eli eleiden ja ilmeiden merkitystä 

ja pyyntöjen ja käskyjen kielenkäytön mallia. Kotona olevassa kielikulttuurissa voi olla 

erilainen kielenkäytön malli. Sen vuoksi kommunikaatiossa voi ilmetä väärintulkintoja 

ja väärinkäsityksiä. (Paavola & Talib 2010, s. 232-233.) 

 

Myös testejä suunnitellessa opettajan tulee ottaa huomioon kielenkäytön mallit. Suoma-

laiseen keskiluokkaiseen kielenkäytön malliin tottumaton lapsi ei ymmärrä testin kysy-

myksiä, koska hänen päivittäisessä kielessään ei käytetä niitä termejä, joita testissä käy-

tetään. (Paavola & Talib 2010, s. 233.) Opettaja voi testien sijaan käyttää muita arvioin-

timenetelmiä kuten nimeämistä, tiedonjärjestämistä, kuvia, keskustelua ja muita ei-

kielellisiä arviointimenetelmiä (Kuukka & Kuukka 2010, s. 65-66).  

 

Monikulttuurisuus-koulutuksen tarjoaminen opettajille on väylä toimivaan työyhtei-

söön. Jos koulutusta ja lisätietoa monikulttuurisuudesta ei ole tarjolla, opettaja voi tur-

hautua jatkuvien vaikeuksien ympäröimänä. Turhautumisen myötä hän saattaa alkaa 

kohdella oppilaita samanlaisia huomioimatta taustoja ja tarpeita. (Paavola & Talib 2010, 

s. 234.)  

 

Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin tärkeää lapsen oppimisen kannalta. Ennakkokä-

sitykset voivat olla vanhempien ja opettajan yhteistyön esteenä. Vanhemmilla voi olla 

negatiivisia käsityksiä koulua kohtaan ja opettajalla oppilaan kulttuuria kohtaan. Sen 

vuoksi on suotavaa, että vanhemmat ja opettaja keskustelevat mahdollisista ennakkokä-

sityksistä ja murtavat ne tiedolla. Sen jälkeen vanhempia voi pyytää, vaikka asiantunti-

jaksi eri tunneille, joilla käsitellään eri kulttuureja. (Paavola & Talib 2010 s. 234.)  
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Koulujen työtä ohjaavat asiakirjat eivät ole täysin ajan tasalla suomalaisessa monikult-

tuurisessa yhteiskunnassa. Opettajien ja koulun muun henkilökunnan on suotavaa kui-

tenkin järjestää kaikki koulussa tapahtuvat tilanteet oppilaille oikeudenmukaisiksi. Kai-

killa on oikeus saada hyvää kohtelua ja kasvatusta. (Paavola & Talib 2010 s. 235.) 

 

Monikulttuurisessa koulussa on mahdollisuus erilaisille kulttuurien välisille konflikteille 

(Paavola & Talib 2010). Konfliktit voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Niistä 

voidaan oppia uutta tai ne voivat hiertää vuorovaikutussuhteitamme. Voidaan ajatella, 

että kulttuuriset konfliktit myönteisessä mielessä auttavat meitä ymmärtämään toisiam-

me paremmin ja hyväksymään erilaisuuden. Jos eläisimme kulttuurisessa tyhjiössä il-

man konflikteja, emme välttämättä oppisi ymmärtämään toisiamme. Kun opimme toisil-

tamme eri kulttuureista, voimme rikastuttaa omaa ja toisten elämää. Kuitenkaan vahva 

erilaisuuden korostaminenkaan ei ole tarpeen. Päivi Palojoki suosittelee, että samanlai-

suuksia kannattaa korostaa enemmän kuin erilaisuutta (Ahola 2012).  

 

Opettajan ja oppilaan välille voi tulla myös negatiivinen konflikti, jos he joutuvat tilan-

teeseen, josta selviytymiseen heillä ei ole selviytymiskeinoja. Jos tilanteesta selviytymi-

seen ei ole riittävästi tietoa tai sitä ei ole ollenkaan, opettaja aikuisena ottaa yleensä 

käyttöön vanhat menetelmät, jotka eivät välttämättä toimi erilaisten oppijoiden ja erilai-

sista kulttuureista tulevien oppilaiden opetuksessa. Tilanteet, joita ei ole kohdattu ennen, 

saattavat pelottaa tai opettaja voi mennä niissä hämilleen, jos uusia käyttäytymismalleja 

ei ole harjoiteltu etukäteen. (Talib, Löfström, Meri 2004.)  

 

Jossain kouluissa saatetaan monikulttuurinen moninaisuus pyrkiä tasoittamaan tasa-

arvon nimissä, mutta se ei välttämättä ole lopputuloksen kannalta hyödyllistä. Opetus-

ryhmä saattaa joutua kulttuuriseen tyhjiöön, vaikka ehkäistäisiinkin kulttuuriset konflik-

tit (Janhonen-Abruquah 2010).  

 

Opettajalla on tärkeä tehtävä monikulttuurisessa koulussa. Sen vuoksi opettajan tulee 

kehittää kulttuurista pätevyyttään eli interkulttuurista kompetenssiaan. Seuraavaksi tar-

kastellaan mitä interkulttuurinen kompetenssi tarkoittaa.  
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2.2 Opettajan interkulttuurinen kompetenssi  
 

Joskus opettajan ajattelua saattavat ohjata stereotypiat, joiden mukaan kulttuurit ovat 

muuttumattomia, eikä niille anneta mahdollisuutta muuttua. Esimerkiksi oppilas voi-

daan nähdä ennalta määriteltynä. Tällöin oppilaan tulevaisuudesta, oppimisesta ja käy-

töksestä on helppo tehdä nopeita ja usein vääriä johtopäätöksiä. Kulttuurit voivat kui-

tenkin muuttua. Jokainen yksilö on erilainen. Ryhmä erilaisia yksilöitä ilmentää erilaista 

kulttuuria.  (Paavola & Talib 2010.) 

 

Uskomukset vaikuttavat arviointiin (Paavola & Talib 2010), jos niiden vaikutusta ei ole 

tullut ajatelleeksi. Uskomusten vaikutus omassa toiminnassa tulee tiedostaa, jotta ei tule 

toimineeksi eettisesti väärin. Monikulttuuristuminen asettaa vaatimuksia yksilön kasvul-

le opettajana ja hänen toiminnalleen. Opettajan on sitouduttava työskentelemään mo-

nenlaisten lasten ja nuorten kanssa. Omaa arvomaailmaa ja maailmankuvaa tulee tarkas-

tella ja hylätä ne uskomukset, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä. Oppilaat aistivat ja 

tulkitsevat opettajan arvomaailmaa hänen toimintansa kauttaan. Opetustilanteessa olisi 

suotavaa molemminpuolinen kunnioitus ja positiivinen asenne eri kulttuureja ja maail-

mankuvia kohtaan. (Paavola & Talib 2010.) 

 

Opettajalla on oikeus kehittää ja kasvattaa interkulttuurista osaamistaan. Interkulttuuri-

nen osaaminen ja monikulttuurinen ammatillisuus ovat halua ja kykyä toimia luontevas-

ti erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Bennett & Bennett (2004) ovat kuvanneet 

kulttuurisen osaamisen kehittymistä seuraavan kuvion avulla. Jokainen laatikko kuvaa 

yhtä kulttuuriherkkyyden sopeutumisen vaihetta (Paavola & Talib 2010 s. 79). 

 
Etnosentrinen viitekehys 

 

 

 
         Etnorelativistinen viitekehys 

 

 
Kuvio 2. Kulttuurisen osaamisen kehittyminen (Bennett & Bennett 2004, s. 153, Paavola & Ta-

lib 2010 s. 78.)

Minimointi 

  Puolustaminen 

Kulttuurien 
kieltäminen 

  Hyväksyminen 
  Adaptaatio 

  Integraatio 
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Etnosentrisessä viitekehyksessä ihmiset pyrkivät välttämään kulttuurisia kohtaamisia. 

Etnorelativistisessa viitekehyksessä ihmiset sen sijaan hakeutuvat kulttuurisesti haas-

teellisiin tilanteisiin. Opettajia voi olla kaikissa näissä kehityksen eri vaiheissa. Ensim-

mäisessä vaiheessa eli kulttuurien kieltovaiheessa opettajan oma kulttuuri ohjaa hänen 

ajatteluaan. Hän ei välttämättä edes tiedosta muita kulttuureja todellisiksi tai varteen-

otettaviksi, vaan etsii kaikista oppilaista samankaltaisuutta. Hän määrittää oppilaan 

omien käsitystensä ja kulttuurin mukaan (Paavola & Talib 2010 s. 79.), vaikka suota-

vampaa olisi tutustua oppilaaseen yksilönä ja sen jälkeen määrittää hänet. 

 

Puolustusvaiheessa opettaja saattaa toimia stereotypioiden ohjaamana. Hän kokee erilai-

set oppilaat uhkana (Paavola & Talib 2010 s. 79.) ja pyytää siirtämään maahanmuuttaja-

taustaisen oppilaat erityisluokkaan. Siellä oppilaiden on tarkoitus oppia valtaväestön 

valmiuksia, jonka jälkeen he soveltuvat yleisopetukseen. Erilaisuus on tässä näkökul-

massa puute tai vajavuus, jonka täydennettyään he kelpaavat yleisopetukseen, jonka ei 

tarvitse muuttua. (Räsänen 2002b, 101.) Kun opettaja tutustuu kulttuureihin paremmin, 

hän siirtyy minimointivaiheeseen, jossa opettaja pyrkii löytämään eri kulttuureista yk-

sinkertaisia kulttuurisia samankaltaisuuksia. Opettaja voi jopa romantisoida kulttuureja. 

Kuitenkin loppujen lopuksi hän kokee oman kulttuurinsa parhaaksi ja toimivimmaksi. 

(Paavola & Talib 2010 s. 79.)  

 

Kuvion 2. toisella puolella on siis etnorelativistinen viitekehys. Hyväksymisvaiheessa 

opettaja kykenee ymmärtämään, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia 

kulttuuritaustastaan huolimatta. Adaptaatiovaiheessa opettaja hyväksyy, että ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen kehittyminen edellyttää kulttuuristen erilaisuuksien ymmär-

tämistä, hyväksymistä ja huomioon ottamista. Opettajan kulttuuritausta ja muut kulttuu-

ritaustat ovat silloin sopusoinnussa puheessa ja toiminnassa. Sopusointuun pääsy edel-

lyttää toisen mielipiteet ja arvot huomioivaa keskustelua. Integraatiovaiheessa opettaja 

kykenee ajattelemaan kriittisesti erilaisista kulttuureista niin omastaan kuin muistakin. 

Hän on tasapainossa kohdatessaan erilaisia kulttuureja edustavia henkilöitä ja pystyy 

tunnustamaan oman erilaisuutensa muihin ihmisiin verrattuna.  (Paavola & Talib 2010 

s. 79-80.)  On suotavaa, että opettaja tiedostaa ennakkoluulonsa ja pyrkii hylkäämään 

ne. Silloin hän ei tule siirtäneeksi niiden merkityksiä oppilaisiin. Hän voi silloin opettaa 

ymmärtävässä ja arvostavassa ilmapiirissä. (Paavola & Talib 2010.) 
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Jotta interkulttuurisen osaamisen kasvua voi tapahtua, on opettajan työskenneltävä mo-

nimuotoisessa ympäristössä esimerkiksi koulussa, jossa on monikulttuurisuutta. Toisek-

si hänen on seurattava omaa kasvuprosessiaan. (Paavola & Talib 2010.) Kasvuprosessia 

voi seurata tutkivan työotteen mukaan. Se on hidas prosessi, mutta tärkeä oman opetta-

juuden kasvun kannalta. Opettaja reflektoi aktiivisesti omaa toimintaansa ja peilaa hen-

kilökohtaisia kokemuksiaan kulttuuri- ja kasvatustieteen teorioihin. Teorian ja käytän-

nön vuoropuhelu on tässäkin opettajuuden osa-alueessa tärkeä toimintaa ohjaava työs-

kentelytapa.  Lisäksi opettajan olisi suotavaa jakaa kollegan kanssa kokemuksia ja 

osaamista, jotta toimintaa voitaisiin arvioida yhdessä. (Talib 2002, s. 132-133.) 

 

Miten sitten kotitalousopettaja voi edistää monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia 

omassa työssään muiden opettajien kanssa? Seuraavaksi kerron kotitalouden ja uskon-

non opetuksen integroinnin mahdollisuuksista. 

 

2.3 Kotitalouden ja uskonnon opetuksen integroiminen 

 

Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa kerrotaan, että monikulttuurisuuden hyväksyminen 

on yksi perusopetuksen arvo sen arvopohjassa. Opetuksessa tulee huomioida erilaiset 

kulttuurit ja tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista. Perusopetuksen avulla 

pyritään edistämään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Perus-

opetuksessa opetetaan uskontoa ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien ja kotitaloutta seit-

semännestä vuosiluokasta lähtien. Eri kulttuureista opetetaan ensimmäisiltä tunneilta al-

kaen. (POPS 2004, s. 14.)  

 

Kotitalouden opetuksessa on tarkoitus oppia tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liit-

tyvää kansallista kulttuuria. Kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mah-

dollisuuksia tulisi myös ottaa huomioon opetusta järjestettäessä. Niiden olisi suotavaa 

nivoutua koko opetukseen, mutta erityisesti ravitsemus ja ruokakulttuuri aihekokonai-

suuden opetuksessa siihen pureudutaan ruokakulttuurien muuttuminen osassa. Muita ai-

heita ovat ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka, ruoan laatu ja turvallisuus, perus-

ruoanvalmistusmenetelmät, aterioiden suunnittelu ja erilaiset ruokailutilanteet suomalai-

sessa ruokakulttuurissa. (POPS 2004, s. 252-253.) 
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Uskonnon opetuksessa monikulttuurisuutta käsitellään eri uskontojen kautta.  Eri uskon-

toihin tutustumista on jo 1-5 luokan aikana siinä määrin, miten ne koskettavat oppilai-

den arkea. Oppilaiden tulisi saada tietämystä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin us-

kon samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista. 6-9 luokalla on tarkoituksena tukea oppilasta 

oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen  kehittymisessä. Maailman uskon-

toihin tutustutaan pääpiirteissä: levinneisyyteen, kokosuhteisiin ja uskonnollisen elämän 

pääpiirteisiin. Oppilaan tulisi yhdeksännellä luokalla tunnistaa uskontojen vaikutuksia 

suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa. (POPS 2004, s. 204-208.) 

 

Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa korostetaan yhteistyön merkitystä. Mäensivu 

(2004) rohkaisee opettajia yhteistyöhön muun muassa yhteistyön voimavara näkökul-

masta.  Kotitalouden kohdalla opetussuunnitelmassa sanotaan, että ”Kotitalouden ope-

tus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiainei-

den kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.” (POPS 2004 s. 25.2) 

 

Voisiko sitten kotitalouden ja uskonnon tuntien antia yhdistää? Voidaan ajatella, että 

yhteistyö oppiaineiden välillä on aina mahdollista jos aihekokonaisuuksien sisällöt koh-

taavat. Kun opetuksessa käsitellään eri maiden ruokakulttuureja, on oivallista yhdistää 

tai jakaa opetusta uskonnon opettajan kanssa. Aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja 

kansainvälisyys liittyy vahvasti kotitalouden ja uskonnon opetuksen sisältöihin.  Turkin 

(2010) mukaan kotitalousopetus antaa mahdollisuuden tutustua kulttuuritaustaltaan eri-

laisten oppilaiden arkeen. Se antaa myös väylän erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväk-

symiseen (Turkki 2010). Oppilasaineksen kansainvälistyminen näkyy jo opetusryhmis-

sä. Oppilaat voivat olla oppitunneilla arjen asiantuntijoita. Myös uskonnon opetuksessa 

annettava tieto auttaa oletettavasti oppilaita erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyväksymi-

sessä. 

 

Kotitalousopettaja Tytti Manninen integroi kotitalouden ja uskonnon opetusta toimies-

saan vuonna 1992 kotitalouden lehtorina ja uskonnon opettajana peruskoulussa. Evan-

kelis-luterilaisen seurakunnan työntekijä oli ottanut häneen yhteyttä kymmenvuotiaiden 

lasten ”kymppi-synttäreiden” merkeissä ja kysynyt halukkuutta yhteistyöhön. Manninen 

suostui yhteistyöhön ja valitsi toteuttajaryhmäksi 9. luokan oppilaat. Hän kertoi oppi-

laille vuoden 1985 opetussuunnitelman sisällöt uskonnosta ja kotitaloudesta ja sisältöjen 
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toteutumiseksi ehdotetun projekti-idean. 39:stä oppilaasta vain kaksi jäi pois projektista 

ja suoritti sen erillistehtävien muodossa. (Manninen 1992.) 

 

Projektin työt jaettiin kolmeen osaan kolmelle vuosiluokalle (a,b,c).  Yksi ryhmä järjesti 

jumalanpalveluksen. Toinen ryhmä järjesti juhlan tarjoilut ja ruokailupöytien koristelun. 

Kolmas ryhmä askarteli kutsukortit lapsille ja heidän perheilleen sekä suunnitteli ja to-

teutti juhlan ohjelman. (Manninen 1992.) 

 

Mannisen (1992) mukaan kaikki mitä oli suunniteltu, toteutui. Tyytyväisyys oli mo-

lemminpuolista niin juhlaväen, seurakunnan kuin oppilaiden ja opettajan puolelta. In-

tegroiminen toimi luontevasti, koska hän opetti itse molempia aineita. Autenttinen ti-

lanne oli tehokkaampi ja mielekkäämpi oppimistilanne, kuin kuviteltu tilanne koulussa. 

Oppilaat saivat projektista hyvän mielen onnistumisesta, oppivat monipuolista vastuun-

kantoa ja oppivat todellisen elämän tilanteista elämää varten. (Manninen 1992.)  
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2.4 Uskontokulttuurin merkitys kotitalousopetuksessa 

 

Esittelen seuraavaksi tilanteita, joita kotitalousopettaja voi kohdata työssään, kun ope-

tusryhmissä on oppilaita, joilla on ruokavaliossaan uskonnollisia ruokasääntöjä. Mainit-

sen luonnollisesti ruokasääntöjen sisällöstä tässä luvussa, mutta tarkemmin palaan ai-

heeseen luvussa 4. 

 

Eri uskontoja edustavia oppilaita ei voi kategorisoida samanlaisiksi, vaikka he olisivat-

kin saman uskonnon edustajia. Perheet ovat erilaisia ja perheet noudattavat uskonnon 

asettamia sääntöjä eri tavalla. Sen vuoksi jokaisen oppilaan ja hänen vanhempansa 

kanssa olisi hyvä keskustella oppilaan yksilöllisestä huomioimisesta. Vanhemmilta voi 

kysyä esimerkiksi ”Miten teidän lapsi otetaan huomioon koulun arjessa”. (Lehtinen 

2008, s. 85.) 

 

Kun kotitalousopetuksessa on oppilaita, jotka kuuluvat ortodoksiseen kirkkoon, opetta-

jan tulee ottaa huomioon seuraavat asiat.  Ortodokseilla on neljä paastoa vuodessa. Ly-

hykäisen (2008) mukaan vanhemmat toivovat, että lapsella on mahdollisuus toteuttaa 

paastoa myös koulussa, koska se tukee kotipaastoa. Vanhempien tulee kuitenkin tehdä 

kirjallinen pyyntö, josta selviää paaston laatu eli mistä ruoka-aineista paastotaan (liha, 

kala, kananmuna, maitotuotteet) ja kesto (Lyhykäinen 2008, s. 71.) kotitalousopettajalle, 

jotta hän voi suunnitella oppilaalle paaston aikaisen vaihtoehdon ruoanvalmistuksen 

tunneille.  

 

Jos taas kotitalousopetuksessa on katoliseen kirkkoon kuuluvia oppilaita, opettajan on 

hyvä huomioida näiden oppilaiden paastoruokavalio erityisesti tuhkakeskiviikkona. 

Paastoon osallistuvat 14 vuotta täyttäneet, mutta myös nuoremmat saavat osallistua 

paastoon, jos itse tahtovat. Perjantai on katolilaisten yleinen paastopäivä. Lihaton ateria 

on kuitenkin vain yksi paaston muodoista, joten jos katolisella oppilaalla on perjantaina 

kotitalousopetusta, se ei tarkoita, että hän ei saisi syödä yhtenäkään ruoanvalmistusker-

tana liharuokaa. Oppilas voi paastota myös herkuista, pelaamisesta ja television katso-

misesta, jolloin luokkaretket, diskot ja muut juhlat voivat aiheuttaa oppilaalle ristiriitati-

lanteen. (Jaanu-Schröder 2008.) Opettajan on hyvä keskustella tai ainakin lähettää ko-

tiin täytettäväksi kysely oppilaan vanhemmille oppilaan paastosäännöstä, koska hänen 
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on itse selvitettävä paastoaako oppilas, jos oppilas tai vanhemmat eivät ole sitä kerto-

neet.  

 

Kun opetusryhmässä on Jehovan todistaja oppilas, tulee opettajan muistaa, että hän ei 

saa käyttää ruoanvalmistuksessa verta (Helenius 2009). Toinen huomioitava asia on juh-

laperinneopetukseen osallistuminen. On suotavaa keskustella oppilaan vanhempien 

kanssa oppilaan osallistumisesta opetukseen, koska perheillä voi olla erilaisia suhtautu-

mistapoja. Yleisesti Jehovan todistajat eivät halua osallistua kristillisiin ja valtiollisiin 

juhliin, koska ne ovat heidän mukaan epäraamatullisia (Ronimus 2011, s. 86). 

 

Mormonioppilas, joka noudattaa ruokasääntöjä syö kasvisruokaa (ks. Fieldhouse 1996). 

Tämän vuoksi on suotavaa, että opettaja varaa tunneille kasvisruokavaliota tukevia ruo-

ka-aineita kuten papuja, linssejä ja muita kasviksia. 

 

Ruokasääntöjen noudattaminen muslimiperheessä näkyy sitoutumisessa uskontoon 

(Lehtinen 2008). Jos perhe on löyhästi sitoutunut uskontoon, myös ruokasääntöjä nou-

datetaan löyhästi. Jos taas uskontoon on tiukasti sitouduttu, myös ruokasääntöjä nouda-

tetaan tiukasti. Noudatettavia ruokasääntöjä ovat sianlihakielto ja siasta saatavien raaka-

aineiden sekä veren ja veriruokien välttäminen ruokavaliossa. Tiukasti ruokasääntöjä 

noudattavien muslimien lihan tulee olla halal eli sallittua. Vanhemmat saattavat pyytää 

lapsilleen kasvis- tai kalaruokaa, koska yleensä liha ei ole kotitalousopetuksessa halal-

lihaa. (Hallenberg & Perho 2010.) Suomalaisissa kouluissa myöskään koulun ravinto-

lassa ei ole tarjolla halal-lihasta tehtyä ruokaa, joten tällöin liharuokapäivinä musli-

mioppilaat syövät kasvisruokaa, jos eivät voi syödä ei-halal-lihasta tehtyä ruokaa. (Leh-

tinen 2008.)  

 

Musliminuoria kannustetaan kokeilemaan paastoamista murrosiässä, kun heidät luetaan 

uskonnollisessa mielessä varttuneiksi. Paastota voi osan päivää tai muutaman päivän. 

Paastoava muslimioppilas ei syö eikä juo mitään koulussa Ramadan-kuukauden aikana. 

(Islam-opas 2013.) 

 

Pääsiäinen ja joulu ovat ei-islamilaisia juhlia, jotka kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin. 

Opettajan tulee tiedottaa muslimioppilaan vanhempia opetuksen sisällöstä, jotta van-

hemmat tietävät, mitä hän opettaa oppilaille pääsiäisestä ja joulusta (Lehtinen 2008). 
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Juhlat ovat osa kulttuuriperinnön välittämistä seuraaville sukupolville. Juhlaperintee-

seen tutustuminen auttaa muista kulttuureista tulleita oppilaita ymmärtämään syvälli-

semmin suomalaista yhteiskuntaa (Kallioniemi 2008). Voikin pohtia, jos he näkisivät 

millaista suomalainen juhlaperinne on, eivätkä jäisi pois ei-islamilaista juhlista, olisiko 

suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuminen mahdollisesti vaivattomampaa. Kuitenkin, 

jos perheessä ei haluta lasten osallistuvan ollenkaan ei-islamilaisiin juhliin, on koulussa 

oltava eriyttämistapoja, joilla oppilaat saavat tasa-arvoisen opetuksen. Kouluissa on ny-

kyään usein muslimiopettajia tai muuta henkilökuntaa, joka voi järjestää oppilaille hei-

dän oman uskontonsa mukaisen juhlan.  

 

Myös juhlan valmistelussa muslimioppilaan osallistuminen voidaan eriyttää hänen us-

kontonsa mukaiseksi (Lehtinen 2008). Joulutorttujen sijaan oppilaat voivat valmistaa 

aprikoositorttuja tai kutsua joulutorttuja luumutortuiksi. Juhlia ei kuitenkaan ole hyvä 

lopettaa kokonaan, koska suomalaislapset jäävät muuten kulttuuritraditionsa ulkopuolel-

le. Kouluissa tulisi sen sijaan suunnitella juhlia, jotka sopivat kaikille oppilaille. (Kal-

lioniemi 2008.)  

 

Oman käsitykseni mukaan hindulainen tai buddhalainen oppilas voi osallistua kotitalo-

usopetukseen monilta osin samalla tavoin kuin muutkin, mutta hän syö kasvisruokaa li-

haruoan sijaan. Hänen ei myöskään tarvitse käsitellä lihaa raaka-aineena, jos hän ei tah-

do, vaan käsittelyn voi tehdä joku toinen oppilas pienryhmässä.  

 

Juutalaisen oppilaan kohdalla on tärkeää tietää, noudattaako hän ruokasääntöjä tarkasti 

vai joustavasti. Juutalaiset oppilaat saattavat noudattaa ruokasääntöjä kodin ulkopuolella 

joustavammin kuin kotona (ks. Lundgren 2002), koska ei-juutalaisessa yhteisössä juuta-

laisten ruokasääntöjen noudattaminen on hankalampaa kuin juutalaisessa yhteisössä. 

Turussa ja Helsingissä juutalaiset lapset käyvät yleensä juutalaista koulua ja siellä juuta-

laisen ruokavalion noudattaminen on helpompaa. (Ketola 2008f, Helsingin Juutalainen 

seurakunta 2013.) 

 

Muista kuin kantasuomalaisesta kulttuurista tulevat oppilaat olisi suotava nähdä koulul-

le voimavarana ja arkea rikastuttavana resurssina. Monikulttuurinen arki koulussa avaa 

oppilaille mahdollisuuden osallistua globaaliin maailmaan. (Lehtinen 2008.) 
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3 Uskonnot maailmalla ja Suomessa 
 

”Uskonto on uskoa yliluonnolliseen. Se on uskoa näkymättömään todellisuuteen. Siihen 

kuuluu käsitys jumalista. Siihen liittyy myyttejä ja uskontojen peruskertomuksia. Jokai-

sella uskonnolla on jotain riittejä, joita toteutetaan.” 

 

Lainaus on Opetushallituksen (2013) etälukion oppimateriaalista löytyvä määritelmä 

uskonnolle. Uskonnolle on olemassa muitakin määritelmiä, koska sen luonne on hyvin 

monimuotoinen. Uskontoja on olemassa monia ja niitä harjoitetaan ympäri maailmaa. 

Fieldhouse (1996) kertoo, että uskonnot voidaan jakaa profetaalisiin ja mystisiin uskon-

toihin. Juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat profetaalisia ja Intian filosofiaan liittyvät 

uskonnot, kuten hindulaisuus ja buddhalaisuus, ovat mystisiä uskontoja. Jokaisella us-

konnolla on omat rituaalit, juhlamenot, oppi ja käsitys moraalista (Fieldhouse 1996, ks. 

Ketola 2008.) 

 

Seuraavassa taulukossa esitellään maailman valtauskontojen uskoa harjoittavien henki-

löiden määrät sekä näiden uskontojen edustajien määrät Suomessa. 

 
Taulukko 1. Uskonnot maailmalla ja Suomessa. (SVT 2011, Suomen ekumeeninen neuvosto 
2012) 
Uskonnot maailmalla 2012 Yhteensä Uskonnot Suomessa 2011 Yhteensä 
Kristinusko 2325 milj. Suomen ev. lut. kirkko 4 147 371 
Islam 1583 milj. Muut luterilaiset 1276 
Hindulaisuus 969 milj. Suomen ortodoksinen kirkkokunta  58 705 
Ei uskontoa 661 milj. Muut ortodoksit 2801 
Buddhalaisuus 473 milj. Katolinen kirkko Suomessa 11530 
Kiinalaisperäiset uskomukset 467 milj. Suomen Helluntaikirkot 7445 
Kansanuskonnot 264 milj. Suomen vapaakirkot 14932 
Ateistit 136 milj. Adventtikirkot 3474 
Muut 72 milj. Baptistiyhdyskunnat 2332 
Uudet uskonnot 63 milj. Metodistikirkot 1352 
Sikhiläisyys 24 milj. Suomen anglikaaninen kirkko 91 
Juutalaisuus 15 milj. Kristinusko Suomessa yhteensä 4251309 
  Jehovan todistajat 18826 
  Myöh. Aik. Pyh. Jeesuksen Kr. 

kirkko 
3181 

  Islamilaisseurakunnat  10596 
  Buddhalaiset yhdyskunnat 538 
  Juutalaisseurakunnat 1188 
  Muut 1306 
  Väestörekisteri tai tuntematon 1139730 
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Maailman uskonnoista kristinuskon edustajia on eniten. Islam on toiseksi suurin. Seu-

raavaksi suurimmat ovat hindulaisuus, uskonnottomat, buddhalaiset, kiinalaisperäiset 

uskomukset, kansauskonnot erityisesti Afrikan maissa, ateistit, muut uskonnot, uudet 

uskonnot, sikhiläisyys ja juutalaisuus.  

  

Taulukossa 1 on sinisellä fontilla ja kursiivilla Suomessa valtauskontona olevan kris-

tinuskon eri liikkeet selvennyksen vuoksi. Kristinuskon suurimpana kirkkona Suomessa 

on Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seuraavat kristinuskoon kuuluvat jäsenmää-

rältään suurimmasta pienimpään Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakirkko, 

Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Helluntaikirkko, Adventtikirkko, Baptistiyhdys-

kunnat, Metodistikirkot sekä Suomen anglikaaninen kirkko. Kristinuskon jälkeen suurin 

osa ihmisiä Suomessa ei ole jäsenenä taulukon 1 luetelluissa yhdyskunnissa tai kuuluu 

vain väestörekisteriin. Seuraavaksi suurin yhdyskunta on Jehovan todistajat, sekä suu-

rimmasta pienimpään yhdyskuntaan Islamilaisseurakunnat, Myöhempien Aikojen Pyhi-

en Jeesuksen Kristuksen kirkko eli mormonit, muut yhdyskunnat, Juutalaisseurakunnat 

ja Buddhalaiset yhdyskunnat.  

 

Taulukon 1 lukumäärätiedot perustuvat väestörekisteritietojärjestelmän tietoihin. Tie-

doissa ovat vain yhteisöjen jäsenet, joiden kotikunta on Suomessa ja joilla on suomalai-

nen henkilötunnus (Ketola 2008d). Näiden tietojen ulkopuolelle jää monia uskontojen 

edustajia. Taulukko antaa kuitenkin esiymmärrystä Suomen uskonnollisesta tilanteesta.  

 

Seuraavaksi esitellään eri maailman uskontojen piirteitä, joiden edustajia on Suomessa. 

Järjestys on valittu maailman uskontojen yleisyyden perusteella. Jehovan todistajat ja 

Mormonikirkko on sijoitettu ortodoksisuuden, katolilaisuuden ja adventtikirkon jälkei-

siin lukuihin, koska ne ovat eronneet alun perin kristillisistä kirkkokunnista eli ovat 

kristillisperäisiä yhdyskuntia. Esittelyjen lähteenä on käytetty pääosin Ketolan (2008) 

kokomaan Uskonnot Suomessa -teosta. Teos antaa kattavan ja selkeän kuvan Suomen 

uskonnollisesta moninaisuudesta. Sen vuoksi valitsin sen päälähteeksi uskontojen kuva-

ukseen.   
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3.1 Kristinusko 

 

Kristinusko on monoteistinen uskonto. Jumala on yksi, mutta jumaluudessa on kolme 

persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kristinuskon mukaan Jumala on luonut koko maa-

ilman: ihmiset ja eläimet. Ihminen on Jumalan kuva. Ihmisen oman tahdon ja väärien 

valintojen myötä ihminen rikkoi Jumalan tahdon eli teki syntiä. Jeesus on Jumalan poi-

ka, joka lunasti kuolemalla ihmisten synnit, jotta ihmisten ei tarvitse lunastaa niitä itse. 

Pyhä Henki rohkaisee ja vahvistaa kristittyjä arjessa. Se toimii siellä, missä puhutaan 

Jeesuksesta. (Ketola 2008a.) 

 

Kristinuskon tärkein ohjekirja ja Pyhä kirja on Raamattu. Se antaa ohjeita elämiseen. 

Raamatun tärkeimmät ohjeet ovat kymmenen käskyä, (2. Moos. 20:2-17; 5. Moos. 5:6-

21), Jeesuksen vuorisaarna (Matt. 5-7) ja Paavalin kirjoitukset. Muutakin kristillistä kir-

jallisuutta julkaistaan päivittäin eri kirkkojen piireissä. (Ketola 2008a.) 

 

Kristittyjen elämää rytmittävät kalendaaririitit eli vuodenaikaisriitit. Tärkeimmät neljä 

riittiä ovat adventtiaika eli Jeesuksen ensimmäisen tulon odotusaika, joulu ja loppiainen 

eli Jeesuksen syntymäjuhla, pääsiäinen eli Israelin kansan vapautuminen Egyptin orjuu-

desta ja Jeesuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen juhla sekä helluntai eli Pyhän hen-

gen vuodattamisen ja seurakunnan syntymisen juhla. (Ketola 2008a.) 

 

Kristinuskon rituaaleista merkittävin on jumalanpalvelus. Sitä vietetään tavallisimmin 

sunnuntaina, mutta myös muina päivinä. Jumalanpalveluksessa ehtoollinen ja saarna 

ovat tärkeässä osassa kirkkokunnissa vaihtelevin painotuksin. Siirtymäriittejä ovat kas-

te, avioliiton siunaaminen ja hautaus. Konfirmaatio on lapsikasteen saaneen nuoren siir-

tymäriitti.  (Ketola 2008a.) 

 

Kristinusko levisi Välimeren alueelta Euroopan kautta kaikkialle maailmaan. Se on ny-

kyään maailman suurin uskonto. (Ketola 2008a.) Siihen kuuluu yli 2,3 miljardia ihmistä 

(Suomen ekumeeninen neuvosto 2012). Kristinuskon piirissä on monia kirkkoja kuten 

ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja protestanttiset kirkot (Ketola 2008a). Suomessa 

on monia kristinuskoa edustavia seurakuntia. Seuraavaksi esitellään ruokasääntöjen 

kannalta merkittävimmät kristilliset kirkot. 
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3.1.1 Ortodoksinen kirkko 

 
Itäisen kirkon eli Ortodoksisen kirkon perustamisen syynä on Rooman valtakunnan ja-

kaminen hallinnollisesti kahteen osaan Länsi- ja Itä-Roomaan vuonna 395. Vuonna 

1054 itäinen (ortodoksinen) ja läntinen (katolinen) kirkko erosivat toisistaan. Syynä 

erolle olivat teologiset erimielisyydet, poliittiset ja kansalliset syyt sekä kielelliset erot. 

Ortodoksinen kirkko on paikalliskirkkojen yhteenliittymä. Kirkko on jakautunut kirk-

koperheisiin 400-500-luvun vaihteessa erimielisyyksien vuoksi. (Ketola 2008b.) 

 

Uskoa ohjaavat ekumeeniset kirkolliskokoukset, synodit ja dogmit, opinkappaleet., jot-

ka perustuvat Jumalan ilmoitukseen. ”Jumala on Pyhä kolminaisuus“, “Kristus on in-

karnoitunut Jumalan sanaksi ja hän on Jumala ja ihminen samassa persoonassa.” (Ke-

tola 2008b.) 

 

Ortodoksien elämää kutsutaan kilvoitteluksi. Sitä ohjaavat kirkon liturgiat eli opetukset 

ja mysteeriot eli pyhät toimitukset. Mysteerioita on seitsemän: kaste, mirhalla voitelu, 

ehtoollinen katumus, sairaan voitelu, avioliitto ja pappeus. Joskus mukaan lasketaan 

myös kirkon vihkiminen ja vihkiytyminen luostarielämään. Ortodokseille suositellaan 

yksinkertaista, vaatimatonta ja säästeliästä elämäntapaa. Jumalanpalvelus ja hengellisen 

kirjallisuuden lukeminen kuuluvat arkeen. Rukous ulottuu kaikkeen elämässä. Ortodok-

sit tekevät ristinmerkin rukouksen päätteeksi. (Ketola 2008b.) 

 

Kirkkovuoden tärkein juhla on pääsiäinen (Ketola 2008b). Silloin kaikki kirkot täyttyvät 

ortodokseista ja ruokia viedään kirkkoon siunattavaksi. Jumalanpalvelus on monitunti-

nen hartaushetki. (Ketola, Liimatainen, Riipi 2001.) Toinen tärkeä juhla on joulu. Näitä 

juhlia edeltää paasto Paasto, rukous ja rakkauden teot kuuluvat kilvoitteluun. Tarkoituk-

sena on ihmisen jumalallistuminen eli teosis. Rakkauden tekoja varten on annettu kym-

menen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37). (Ketola 2008b.) 

 

Maailmassa on ortodokseja 253 miljoonaa. Suomessa on 24 ortodoksista seurakuntaa. 

Uusi Valamo ja Lintula –luostarit muodostavat lisäksi oman seurakunnan. Kirkko on 

autonominen, mutta Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan alaisuudessa.  Suomessa 

on myös Venäjän patriarkaatin alaisuudessa olevia ortodoksisia kirkkoja. He elävät ve-

näläisen kirkollisen kulttuurin mukaan. (Ketola 2008b.)  
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3.1.2 Katolinen kirkko 

 

Rooman piispa eli paavi on katolisen kirkon johtaja. Paavin uskotaan olevan Pyhän Pie-

tarin seuraaja ja hänellä on hallussaan Jeesuksen Pietarille antamat taivaan valtakunnan 

avaimet (Matt. 16:18-19). Hän toimii Vatikaanin kaupunkivaltiossa. (Katolinen kirkko 

Suomessa 2013). 

  

Raamattu, apostolinen traditio ja opetusvirka muodostavat kokonaisuuden katolisen kir-

kon opista. Dogmit selittävät Raamatun ilmoituksia. Ekumeenisen kirkolliskokouksen 

päätökset ovat opetusviran tärkeimpiä asiakirjoja. Traditiota ilmentäviä teoksia ovat Ka-

tolisen kirkon katekismus sekä Tuomas Akvinolaisen (1225-1274) ja Augustuksen 

(354-440) tuotannot. Ylin opetusvirka on paavilla, mutta piispat harjoittavat myös ope-

tusvirkaa. (Ketola 2008c.)  

 

Katolisen kirkon mukaan vain sen piirissä voi saavuttaa kaikkein varmimmin pelastuk-

sen. Protestanttisten käyttämä näkymätön kirkko (Ketola 2008c.) tai Kristuksen ruumis 

(1 kor. 12:12-27), johon kaikki kristityt uskovat kuuluvat, on katolilaisille vieras käsite. 

Ihminen pelastuu yksin armosta, mutta usko ilman tekoja on kirkon käsityksen mukaan 

kuollut. (Ketola 2008c.) 

 

Kirkon rituaaleja ovat seitsemän sakramenttia: kaste, vahvistus (vrt. konfirmaatio), eu-

karistia eli ehtoollinen, pappeus, parannuksen sakramentti, avioliitto ja sairaan voitelu. 

Ne jakavat kirkon mukaan Jumalan armoa ja pyhittävät uskovia. (Ketola 2008c.) Kato-

linen kirkko osallistuu myös kirkkovuoden kalendaaririitteihin. 

 

Katolisessa kirkossa oli vuoden 2010 lopussa n. 1,2 miljardia jäsentä ympäri maailmaa. 

Katolinen kirkko Suomessa yhdyskunta rekisteröitiin vuonna 1929. Seurakuntia on seit-

semän Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kouvolassa, Jyväskylässä ja Oulussa. Seura-

kuntien lisäksi Suomessa toimii yhdeksän sääntökuntaa. Niistä esimerkkejä ovat birgit-

talaissisaret, ursuliinisisaret, karmeliittasisaret ja dominikaanien veljeskunta. He ylläpi-

tävät luostareita, kurssikeskus Stella Marista ja Helsingissä kulttuurikeskusta. katolinen 

tiedotuskeskus julkaisee Fides -lehteä ja ylläpitää Internet-sivuja. (Katolinen kirkko 

Suomessa 2013.) 
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3.1.3 Adventtikirkko 

 
1800-luvulla elettiin voimakasta Jeesuksen toisen paluun eli adventin odottamisen ai-

kaa. William Miller tutki Raamattua ja päätyi laskemaan tarkan vuoden (1843 tai 1844), 

jolloin Jeesus palaisi. Jeesus ei palannut. Pettymyksen vuoksi liike jakautui kolmeen us-

kontokuntaan: Seitsemännen päivän adventisteihin, Jehovan todistajiin ja Maailmanlaa-

juinen Jumalan kirkkoon. Merkittävimmäksi adventismin edustajaksi jäi Seitsemännen 

päivän adventistit. (Ketola & Virtanen 2008a.) 

 

Adventistit odottavat edelleen voimakkaasti Jeesuksen toista tulemista, mutta eivät aseta 

enää tarkkoja päivämääriä Jeesuksen tulemiselle (Suomen Adventtikirkko 2013). He 

korostavat Ilmestyskirjan ennustuksia ja odottavat niiden tapahtumista. (Ketola & Vir-

tanen 2008a.) 

 

Adventistit korostavat kymmenen käskyn merkitystä, koska se on kaiken kattava moraa-

linen ja hengellinen laki. Kolmas käsky ”pyhitä lepopäiväsi” on hyvin tärkeä. Adventis-

tien mukaan pyhäpäivän viettäminen sunnuntaina on epäraamatullista. He viettävät py-

häpäivää perjantai-illasta lauantai-iltaan kuten juutalaisetkin viettävät. Adventistien tu-

lee elää vaatimattomien ja terveellisten elämäntapojen mukaan, koska ruumis eli keho 

on Pyhän Hengen temppeli. Tämän vuoksi omasta fyysisestä hyvinvoinnista tulee pitää 

huolta liikkumisen, levon ja syömisen avulla. Rahaa tulee myös käyttää maltillisesti ja 

tuloista kymmenes osa maksetaan seurakunnalle. (Ketola & Virtanen 2008a.) 

 

Adventtikirkossa on käytössä kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kaste toteutetaan 

upottamalla, kun ihminen tunnustaa uskonsa Jeesukseen ja on tehnyt elämänmuutoksen. 

Ehtoollista ennen odotetaan ehtoolliselle tulevan tutkistelevan itseään, katuvan synte-

jään ja tunnustavan ne. Sen jälkeen toimitetaan raamatunmukainen pyhä toimitus: jalko-

jen pesu (Joh. 13:2-12). Ehtoollisleipä on happamatonta ja viini alkoholitonta. (Ketola 

& Virtanen 2008a.)  

 

Adventisteja on lähes jokaisessa maassa (Seventh-day-adventist church 2013). Suomen 

adventtikirkko on rekisteröity vuonna 1943 ja Finlands Svenska Adventkyrka vuonna 

1944. Adventtikirkon Kirjatoimi kustantamo julkaisee Nykyaika-lehteä kuukausittain. 

(Ketola & Virtanen 2008a.)  
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3.2 Jehovan todistajat  

 

Suomessa on monia kristillisiä yhteisöjä tai luokittelemattomia yhteisöjä, jotka ovat 

eronneet jostain toisesta kristillisestä yhteisöstä. Syynä on ollut yleensä uusi tapa toteut-

taa uskoa ja näkyä tai ristiriidat yhteisössä. Jehovan todistajat erosivat siis adventisteis-

ta, kun Millerin ennustus Jeesuksen tulemisesta ei toteutunutkaan (Ketola ja Virtanen 

2008a, Räisänen 1999).  

 

Jehovan todistajilla on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kaste on nimenomaan 

uskovien kaste, joka suoritetaan uskontunnustuksen jälkeen. Lapsikaste on ehdottomasti 

kielletty. Kaste ei ole armon väline, vaan kuuliaisuuden osoitus. Ehtoollista vietetään 

kerran vuodessa Jeesuksen kuoleman muistoateriana. (Ketola & Virtanen 2008b.) 

 

Jehovan todistajat eivät osallistu valtiolliseen elämään. He kieltäytyvät lipun kunnioi-

tuksesta, äänestämisestä ja asevelvollisuuden suorittamisesta. Heidän mukaansa monet 

uskonnolliset ja perinteiset juhlat ovat pakanallisia. Sen vuoksi he eivät saa viettää syn-

tymäpäiviä, kansallisia juhlapäiviä eivätkä kristillisiä juhlapäiviä. (Ketola & Virtanen 

2008b.) 

 

Jehovan todistajat korostavat Raamatun luvussa kirjaimellista tulkintaa. Heillä on oma 

käännös Raamatusta, jota luetaan Valtakunnan saleissa kolme kertaa viikossa. He käyt-

tävät Jumalasta nimeä Jehova (Jahve, hepreaksi JHVH). Kristus on heidän mukaan Je-

hovan ensimmäinen luomistyö, Jumalan poika. Kristuksen kuolema oli lunnasuhri, jolla 

ihmiset vapautettiin Aadamin synnistä. Kristus herätettiin kuolleista ja hän elää henki-

persoonana. Pyhä Henki on Jumala maailmassa vaikuttava voima eikä persoona, kuten 

protestanttiset uskovat. (Ketola & Virtanen 2008b.)  

 

Maailmassa arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa Jehovan todistajaa yli 230 maassa. Je-

hovan todistajat rekisteröityivät uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Suomessa vuonna 1945. 

Toimintaa oli kuitenkin ollut jo 1900-luvun alkupuolella. Ennustusten myötä liikkee-

seen on aina liittynyt jäseniä. Jehovan todistajat ovat Suomessakin aktiivisia lähetys-

työntekijöitä. (Ketola & Virtanen 2008b). He julkaisevat myös kirjallisuutta muun mu-

assa Vartiotorni -lehteä (Jehovan todistajat 2013). 
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3.3 Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko 

 

Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon (MAP-kirkko) eli Mor-

monikirkon uskonto on monoteistinen, mutta enkeli Moronilla on siinä tärkeä osa. 

Mormonikirkon perustaja on Joseph Smith Jr. Hänelle ilmestyivät Jumala ja Jeesus sekä 

enkeli Moroni. Enkeli osoitti hänelle, että maahan oli kätketty kultaiset levyt, jotka si-

sälsivät Amerikan muinaisten asukkaiden historian ja evankeliumien täyteyden. Smith 

käänsi levyt neljän vuoden kuluttua englanniksi ja julkaisi sen nimellä Mormonin kirja 

(The book of Mormon). (Ketola 2008e.) 

 

Opetusta annetaan Raamatusta, Mormoni kirjasta, Oppi ja liitot -kirjasta sekä Kallisar-

voinen Helmi -kirjasta. Kun uusia ilmoituksia saadaan, ne liitetään yleiskonferenssin 

hyväksymänä Oppi ja liitot -kirjaan. Kirkon opetus Jeesuksen toisesta tulemisesta eroaa 

kristillisistä yhteisöistä, koska Mormonit uskovat Jeesuksen toisen tulemisen tapahtuvan 

Yhdysvalloissa ja uuden valtakunnan syntyvän Amerikkaan. (Ketola 2008e.) 

 

Oppi- ja Liitot kirjan Viisauden Sana- osassa kerrotaan terveen elämäntavan periaatteet. 

Periaatteissa on kehotus pidättäytyä alkoholista, tupakoinnista, teestä ja kahvista. (Keto-

la 2008e) Mormonit viettävät mahdollisimman terveellistä elämäntapaa kokonaisvaltai-

sesti. (Fieldhouse 1996.) 

 

Mormonikirkossa on jumalanpalvelus sunnuntaisin, mutta ohjelmaa on kaikenikäisille 

viikoittain, koska perheellä on suuri merkitys. Kaste tapahtuu upottamalla aikaisintaan 

8-vuotiaalle henkilölle, joka ymmärtää kasteen liitto-merkityksen. Mormonien pyhää 

rakennusta kutsutaan temppeliksi ja siellä toimitetaan vihkimiset ja kuolleiden puolesta 

toimitettavat sijaistoimitukset. Mormonit tekevät mittavaa sukutukimusta. Oleellisin ta-

pahtuma temppelissä on endaument-seremonia, havainnollinen esitys, jossa ihmiset pes-

tään ja voidellaan vertauskuvallisesti ja heille opetetaan keskeiset opit mieleenpainuval-

la tavalla. (Ketola 2008e.) 

 

Mormonikirkolla on yli 13 miljoonaa jäsentä yli 160 maassa. Mormonikirkon Suomen 

lähetys perustettiin vuonna 1947. Jäsenistö on kansainvälistynyt mahanmuuton ja avio-

liittojen seurauksena. (Ketola 2008e.) 
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3.4 Islam 

 

Islam on monoteistinen uskonto. Profeetta Muhammad alkoi saada Jumalan ilmoituksia 

600-luvulla Arabian niemimaalla. Medinassa asuneet ihmiset muodostivat itsenäisten 

heimojen liiton, jonka ongelmat ratkaistiin Muhammadin ilmoitusten mukaan. Tämä 

liitto oli ensimmäinen muslimivaltio. Muhammadin noudattamat tavat muodostivat pro-

feetan tavan eli sunnan, joka on islamin päävirta edelleen. (Ketola 2008d.) 

 

Islamin uskon oppi perustuu Koraaniin, joka on muslimien Pyhä kirja. Siihen on kerätty 

Muhammadin vastaanottamat ilmoitukset. Tieto muista teoista ja puheista koottiin pe-

rimätiedon kokoelmiksi eli hadithiksi. Islam ohjaa muslimeita paljon. Siveetön pukeu-

tuminen, esiaviollinen fyysinen kontakti, ihmisen ja eläimen kuvien tekeminen ja uhka-

pelit ovat kiellettyjä. Muslimit uskovat ruumiinylösnousemukseen ja tekojen mukaiseen 

kohtaloon. Muslimit lähestyvät Jumalaa lain tietä sharian kautta, joka tarkoittaa kirjai-

mellisesti tietä. Sharia sisältää moraaliset (ihmisiä kohtaan) ja rituaaliset velvollisuudet 

(Jumalaa kohtaan). (Ketola 2008d.) 

 

Rituaaliset velvollisuudet on määritetty viideksi islamin peruspilariksi: julkinen uskon-

tunnustus, päivittäiset rukoukset, vuotuinen almuvero, paasto Ramadan-kuukauden ai-

kana sekä pyhiinvaellus Mekkaan vähintään kerran elämässä. (Ketola, Liimatainen, Rii-

pi 2001.) Almuvero on 2,5 prosenttia omaisuudesta vuodessa, mutta määrän arviointi 

jää kuitenkin yksilön päätettäväksi. Muut rituaalit luovat rakenteen islamin jumalanpal-

veluselämälle. Vuosittain noin kaksi miljoonaa muslimia tekee pyhiinvaellusmatkan 

Mekkaan. Se suositetaan tehtäväksi kuuvuoden viimeisenä kuukautena. (Ketola 2008d.)  

 

Islam on maailman toiseksi suurin uskonto. Kannattajia on yli 1,5 miljardia (Suomen 

ekumeeninen neuvosto 2012). Suomessa on ollut tataareja jo 1800-luvulta lähtien. He 

järjestäytyivät yhdyskunnaksi vuonna 1923 (Ketola 2008). Nykyään Suomessa on 29 

rekisteröitynyttä islamilaista yhdyskuntaa ja moskeijoita on 40. Muslimien määrä on 

kasvanut maahanmuuton myötä. Vuonna 2006 Suomessa oli n. 38 000 muslimia, mutta 

vuonna 2012 arvio oli jo 50 000-60 000. Suurin osa on sunnalaisia, mutta noin 10-15 % 

on shiialaisia. (Martikainen 2012.) 
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3.5 Hindulaisuus 

 

Hindulaisuus on polyteistis-monoteistinen usko, koska sen piirissä palvotaan monia ju-

malolentoja, mutta silti vain yhtä jumaluutta eli brahmania. (Ketola, Liimatainen, Riipi 

2001.) Brahman on luonut hindulaisuuden mukaan maailmankaikkeuden. Vishnuna hän 

yllä piti sitä ja Shivana hän tuhosi sen. Brahman on siis jumaluutena eri jumalissa. Pro-

sessi on jaksoittainen ja nykyään elämme hindulaisuuden mukaan Brahmanin luomassa 

maailmankaikkeudessa ja Shiva tulee uudelleen tuhoamaan sen. (Fieldhouse 1996.) Ju-

maluutta ei lähestytä ymmärryksen tai ajatuksien vaan sisäisen mystisen oivalluksen tai 

palvonnallisten rituaalien kautta. Hindulaisuudesta voidaan löytää kolme pääkategoriaa: 

vaishnavismi, shaivismi ja shaktismi. (Ketola 2008h.) 

 

Hindulaisessa yhteiskunnassa vaikuttaa kastilaitos, vaikka vuonna 1947 Intian itsenäis-

tymisen myötä se julistettiin laittomaksi. Brahmaanit ovat ylimpänä kastilaitoksessa 

(Parpola M. 2005a), puhtaan elämäntapansa vuoksi (Ketola 2008h). Kastilaitoksen mu-

kaan korkeimmalla olevat henkilöt ovat puhtaita ja alhaisimmat ovat saastaisia. Perin-

teisen ajattelutavan mukaan hindun elämässä on neljä sallittua päämäärää: nautinto, 

vauraus, velvollisuuksien noudattaminen ja pelastus. Ihminen pelastuu jos hän toteuttaa 

hyvin omat velvollisuutensa. (Ketola 2008h.) 

 

Hindulaisuuteen kuuluu monia erilaisia siirtymäriittejä. Vuotuisjuhlia on myös paljon. 

Suosituin juhla on Dassera eli Raman voiton kunniaksi järjestettävä juhla kymmenen 

päivän ajan.  Hindulainen jumalanpalvelus voi olla yksinkertainen seremonia tai laaja 

temppeliseremonia. Hinduilla on oma kotialttari, jonka äärellä jumalanpalvelus suorite-

taan. Myös temppelissä käydään mielellään suorittamassa palvontaa. (Ketola 2008h.) 

 

Jooga eli henkisen ja fyysisen tapapainon harjoitukset liittyvät vahvasti hindulaisuuteen. 

Se on yksi hindulaisen pelastuksentavoittelun väline. Se on ruumiin ja mielen valmis-

tamista jumalaoivallusta varten. (Ketola 2008h.) 

 

Hindulaisuus on maailman kolmanneksi suurin uskonto. Kannattajia on 969 miljoonaa. 

Suomessa on kolmenlaisia hindulaisperäisiä liikkeitä: palvonnallisia liikkeitä, joogaliik-

keitä ja meditaatioliikkeitä (Ketola 2008h.)  
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3.6 Buddhalaisuus 

 

Buddhalaisuuden perustaja on Siddharta Gautama. Hän koki valaistumisen ja häntä alet-

tiin kutsua valaistuneeksi eli Buddhaksi. Uskonto perustuu siis Buddhan oppeihin. 

Buddhalaisuuden tunnuspiirre on askeettinen eli luostarikeskeinen elämä. Buddhalai-

suus eroaa hindulaisuuden elämäntavasta sillä, että buddhalaisuudessa korostetaan mo-

raalista käyttäytymistä rituaalisten tekojen sijaan. (Ketola 2008g.) 

 

Buddhan opeista on koottu kolmiosainen teos Tripitaka, jossa on luostarisääntöjä, 

Buddhan puheita ja opillisista aiheista. Myöhemmin kirjoitettiin muuta kirjallisuutta, 

joka koottiin Kanjur kaanoniksi ja kirjoitettiin myös selitys teos Tanjur. Vuonna 1982 

julkaistiin Kanjurin ja Tanjurin editio, joka oli uusi ja tarkasti laadittu teos. (Ketola 

2008g.) 

 

Askeettista elämää toteuttavan ja maallikon jumalanpalvelus ja uskonnonharjoitus eroa-

vat tosistaan. Buddhalaisen opin ja meditaation hallinta kuuluu erityisesti luostarin asu-

keille. Luostarin asukkailla voi olla jopa yli 300 uskonnonharjoitusohjetta. Maallikoilla 

rituaalit kuuluvat vahvasti elämään, mutta askeeteilla ne ovat valaistumisen este. Budd-

halaisissa kodeissa Buddhan kuvia ja patsaita pidetään kunnioituksen ja palvonnan koh-

teina. Jumalanpalvelus on yksinkertainen: alttarille asetetaan kukkia ja kynttilöitä tai 

suitsukkeita ja lauletaan puheenomaisesti pyhiä tekstejä. (Ketola 2008g.) 

 

Luostarissa asuvan henkilön päämääränä on valaistuminen eli nirvana. Yksilön tulee 

ponnistella ilman jumalten apua valaistumiseen. Hänen on havaittava, että elämä on 

epätyydyttävää ja hyväksyttävä neljä elämän jaloa totuutta: kärsimys, kärsimys aiheutuu 

itsekkäästä haluamisesta, kärsimys lakkaa, kun haluaminen lakkaa ja kärsimyksen lak-

kaamiseen johtaa kahdeksanosainen polku. Polkuun kuuluvat viisaus (täydellinen nä-

kemys ja pyrkimys,) moraali (täydellinen puhe, toiminta ja elinkeino,) ja meditaatio 

(täydellinen ponnistelu, tarkkaavaisuus, ja keskittyminen). (ks. Ketola 2008g.) 

 

Buddhalaisia on maailmassa 4,7 miljoonaa (Suomen ekumeeninen neuvosto 2012). 

Suomessa on n. 20 zen-buddhalaista tai tiibetinbuddhalaista yhteisöä. (Ketola 2008g.)  
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3.7 Juutalaisuus 

 

Juutalaisuus on monoteistinen uskonto. Juutalainen uskonto syntyi Mooseksen aikana jo 

aikojen alussa. Raamatussa oleva Mooseksen toinen kirja kertoo kuinka Jumala antoi 

Moosekselle Jumalan käskyt eli tooran. Käskyjä on selitetty ja se on kirjoitettu Talmud 

-teokseen. (Ketola 2008f.)  

 

Juutalaisuutta on kolmea päämuotoa: reformijuutalaisuus, ortodoksijuutalaisuus ja kon-

servatiivinen juutalaisuus. Nämä muodot ovat myös jakautuneet vielä erilaisiin ryhmit-

tymiin. (Ketola 2008f.) Juutalaisuudessa Jeesusta pidetään yleisesti vain juutalaisena 

rabbina ja vaikuttajana. Hänet kielletään Jumalan Poikana. Ankarimmat juutalaiset eivät 

hyväksy juutalaisyhteisöön messiaanisia juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen Jumalan 

poikana, vaikka he eläisivätkin samalla tavalla muuten kuin hekin. (Salmela 2012.)  

 

Juutalaisen uskon kolme keskeisintä elementtiä ovat: usko yhteen Jumalaan, usko too-

raan eli Jumalan ilmoitukseen sekä usko Jumalan valittuun kansaan Israeliin. Jumala on 

yksi ja ainoa, on luonut maan ja hallitsee luotujen kohtaloita. Tooralla on monta merki-

tystä: kymmenen käskyä, viisi Mooseksen kirjaa, Tanah eli heprealainen Raamattu ja 

koko juutalainen oppi. Juutalaisen tulee uskoa, että toora on Jumalan ilmoittama tapojen 

ja moraalisääntöjen lähde. Tooran lisäksi juutalaisessa kirjallisuudessa tärkeitä teoksia 

ovat Mishna, Tosefta, Midrash ja Talmud. Juutalaisuus on juutalaisille Jumalan valin-

nan perusteella ainut oikea uskonto. (Ketola 2008f.) 

 

Juutalaisia rituaaleja ovat jumalanpalvelus, siirtymäriitit ja kalenraadiriitit. Jumalaa pal-

vellaan arjessa monella tapaa. Juutalaisilla ei ole tiettyä jumalanpalveluspäivää, vaan 

jokaiseen päivään kuuluu kolme rukousaikaa: iltarukous, aamurukous ja iltapäiväruko-

us. Sapattina ja pyhäpäivinä sekä uuden kuun aikaan on vielä yksi lisärukous aamuru-

kouksen jälkeen. Rukousten sisältö on myös tarkkaan määritelty. (Ketola 2008f.) 

 

Israelin valtio perustettiin vuonna 1948. Juutalaisia on maailmassa 15 miljoonaa. Suo-

messa toimii kaksi juutalaista seurakuntaa Turussa ja Helsingissä. Helsingin seurakun-

nan synagogassa toimii myös juutalainen koulu, päiväkoti, kirjasto, kosher-

keskuskeittiö ja vanhainkoti. (Ketola 2008f.) 
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4 Uskonnolliset ruokasäännöt 
 

Uskonnon merkitys, kuten edellä on havaittu, on laaja ja vaikuttaa yksilön koko elä-

mään. Uskonto vaikuttaa myös ruokavalioon. Kosonen (2012) nimittää maahanmuutta-

jien tai muuten valtaväestön ruokavaliosta poikkeavaa ruokavaliota etniseksi ruokavali-

oksi. Etnistä ruokavaliota noudatetaan, koska se rakentaa yksilön identiteettiä. Suomes-

sa yleisimmät etnistä ruokavaliota noudattavat uskontojen edustajat ovat muslimit, juu-

talaiset ja adventistit. (Kosonen 2012.) Suomessa ruokasäännöt vaikuttavat syömiseen 

ruokavalion lisäksi paastojen muodossa. Kaikkien uskontojen jäsenet viettävät paastoa 

omalla tavallaan.   

 

Uskontoryhmissä on henkilöitä, jotka ovat rikkoneet tai kiertäneet ruokasääntöjä (Par-

pola M. 2005). Medikalisoiva materialismi on pyrkinyt antamaan uskontojen ruo-

kasäännöille hygieenisiä selityksiä. Esimerkiksi sianlihan nauttiminen kuumissa olosuh-

teissa on hygieenisesti vaarallista. Medikalisoivan materialismi mukaan hygieenisyys on 

syy sikakieltoon juutalaisten ja muslimien keskuudessa. (Douglas 2000.) Uskontojen 

opin mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan laki on tullut jo ennen lääketie-

teen kehitystä Jumalalta tai profeetalta. Jumalan kunnioitus ja yhteisön tai yhteisön jä-

senen yksilön erottuminen valtaväestöstä ovat yleisimmät syyt ruokasääntöjen noudat-

tamiseen. 

 

Fieldhouse (1996) jaottelee ruokasäännöt viiteen ryhmään: ruokakiellot (food restris-

tions), viikonpäiviin (ap. days of the year) ja kellonaikaan liittyvät ruokasäännöt (time 

of day), ruoanvalmistus (prepation of food) ja paastot (fasts). Tämän luokittelun perus-

teella ja hänen taulukostaan mallia ottaen kehitin vastaavan taulukon, jonka avulla esi-

tellään maailman uskontojen ruokasääntöjä. Ruokasäännöt on koottu yhteen taulukossa 

2. Nämä ovat esimerkkejä eri uskontojen ruokasäännöistä. Taulukon ulkopuolelle on 

voinut jäädä joitain ruokasääntöjä, mutta tässä ovat yleisimmät ja useissa lähteissä tois-

tuvat ruokasäännöt.  
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Taulukko 2. Uskontojen ruokasääntöjä. (Fieldhouse 1996 pohjautuen; Partanen 2007, Ketola 

2008, Illman 1999, Palva 1999, Parpola 1999, Pyysiäinen 1999, Strandström 2001.) 

 
Ruokakiellot  

     Kristinusko  

          Ortodoksit 

          Katolisuus 

          Adventistit 

 

     Jehovan todistajat 

     MAP-kirkko, Mormonit 

Liha, maito, kananmuna Suuren paaston aikana 

Paaston aikana liha 

Sianliha, simpukat, tuliset ruoat ja kypsytetyt juustot, alkoho-

li, kahvi, tee 

Alkoholin liiallinen käyttö, veriruoat 

Alkoholi, tee, kahvi 

     Islam Veri ja veren ainesosat, sianliha tai sikaperäiset ainesosat, si-

säelimet, alkoholi, raadot, haram-liha  

     Hindulaisuus Liha, kala, kananmunat, kahvi, tee, sipuli ja valkosipuli 

     Buddhalaisuus Eläinkunnan tuotteet 

     Juutalaisuus Veriruoat, jänis, sianliha ja sikaperäiset lisäaineet, hevonen, 

hirvi, ankerias, hai sampi, nahkiainen, strutsi, nilviäiset ja äy-

riäiset, peto- ja riistalinnut, kananmunat, jotka on hedelmöi-

tetty, musta eli sammen mäti, kameli, tamaanit, raadot, juus-

to, joka sisältää eläinperäistä juoksutinta 

Viikonpäivät  

     Kristinusko 

          Ortodoksit 

          Katolilaiset 

          Adventistit 

     MAP-kirkko, Mormonit 

 

Paastotaan keskiviikkoisin ja perjantaisin 

Ei lihaa perjantaisin paaston aikana, tuhkakeskiviikko. 

Ei ruoanvalmistusta sapattina 

Ei ruoanvalmistusta sapattina 

     Juutalaisuus Ei ruoanvalmistusta sapattina, pääsiäisviikolla ei nostatettua 

leipää 

Kellonaikaan liittyvät ruoka-

säännöt 

 

     Islam 

 

     Buddhalaisuus 

Ruokaa ja juomaa ei saa laittaa suuhun Ramadanin aikana 

auringon nousun ja auringonlaskun välillä, yöllä kohtuudella 

Munkit eivät syö keskipäivän jälkeen 

Ruoanvalmistus  

     Islam 

     Hindulaisuus 

Oikeaoppinen teurastus naudalle ja siipikarjalle 

Brahmaanien rituaalinen peseytyminen ja vaatteiden vaihto 
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ennen ruokailua 

     Juutalaisuus Oikeaoppinen teurastus naudalle ja siipikarjalle, lihan liotta-

minen ja suolaus ennen ruoanvalmistusta, maksa paahdettuna 

(ei jää verta), eri ruoanvalmistusvälineet ja ruokailuvälineet 

lihalle ja maitotuotteille ja pestään erikseen 

Paastot   

     Kristinusko 

          Ortodoksit 

 

 

 

          Katolilaiset 

 

     MAP-kirkko, Mormonit 

 

     Islam 

 

40 päivän Suuri Paasto ennen pääsiäistä, 40 päivän joulu-

paasto ennen joulua, Apostolinen paasto (helluntaista kesä-

kuun 29. asti), Herran äidin paasto (elokuun kaksi ensim-

mäistä viikkoa) 

Perjantaisin, Adventtiaika ja Pääsiäispaasto 40 päivää ennen 

pääsiäistä 

Kerran kuukaudessa 24 tunnin paasto lauantaista sunnuntai-

iltaan 

Ramadanin kuukausi, kerran vuodessa  28-30 päivää, siirtyy 

vuosittain 11 päivää aikaisemmaksi 

     Juutalaisuus Jom Kippur (syys-lokakuu), Tisha Beav (heinä-elokuu) 

 

Seuraavaksi kerron, miten Suomessa edustettujen uskontojen ruokasäännöt toimivat 

käytännössä. Kerron, mikä merkitys niillä on ruoanvalmistuksessa, juhlissa ja paastojen 

aikaan.  
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4.1 Kristinuskon ruokasääntöjä 

 

Vanhassa testamentissa on paljon ruokaan ja syömiseen liittyviä sääntöjä, joita esimer-

kiksi adventistit edelleen noudattavat. Useimpien muiden kristittyjen yhteisöjen ja kirk-

kojen jäsenet eivät kuitenkaan enää noudata näitä ruokasääntöjä. Jeesus sanoi uudessa 

testamentissa, että ruoka ei saastuta meitä, koska se menee vatsaan ja ulostuu sieltä 

(Mark. 7:18-19). Ihmisen saastuttaa Jeesuksen mukaan sisältäpäin tulevat asiat eli aja-

tukset, sanat ja teot (Mark. 7:20-23). Poikkeuksena on kuitenkin veren syöntikielto. Veri 

ei ole suositeltavaa, koska Raamatun mukaan veressä on elävän olennon sielu (3. Moos. 

17:10-14). 

 
4.1.1 Ortodoksisen kirkon ruokasääntöjä 

 

Ortodoksisessa kirkossa ainut ruokakielto on veri ja veriruoat. Ortodoksit välttävät li-

säksi paastojen aikana lihan, maidon ja kananmunan käyttöä, koska ne ovat olleet pit-

kään kallista ja arvokasta ruokaa (Partanen 2007.) ja niistä on sen vuoksi luovuttu hel-

poimmin. Paastoaminen on edistänyt kasvisten, yrttien, marjojen, sienten ja kalan käyt-

töä (Immonen, Nevala, Suontausta 2006). 

 

Ortodoksisessa kirkossa on neljä merkittävää paastoa ja muutamia paastopäiviä. Ne kes-

tävät yhteensä yli 200 päivää (Immonen, Nevala, Suontausta 2006).  Ne ovat 40 päivän 

Suuri Paasto ennen pääsiäistä, 40 päivän joulupaasto ennen joulua, Apostolinen paasto 

helluntaista kesäkuun 29. asti, Herran äidin paasto elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa. 

(Partanen 2007.)  

 

Aku Haapalinnan (2010) mukaan ortodoksinen paasto on osa ortodoksisen elämän hen-

gellistä kilvoittelua sekä paastoamista synnistä eli pahoista asioista. Paasto on itsetut-

kiskelun ja henkisen kasvun aikaa. Paaston aikana pyritään jumaloitumaan ja pyhitty-

mään Jumalan kaltaiseksi eli Jumalan kuvaksi. Tärkeintä paastossa on sisäinen merkitys 

eli oman hengellisyyden vahvistaminen ja itsekurin harjoittaminen. Nälän tehtävä on 

vain muistuttaa kaipuusta Jumalan puoleen. (Haapalinna 2010.) 

 

Ortodoksit noudattavat ruokasääntöjä osaksi pelkästään sääntöjen itsensä vuoksi niitä 

kyseenalaistamatta. Ne koetaan tärkeinä, koska kirkko on ne asettanut. Käytännössä 
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ruokasääntöjä kuitenkin sovelletaan yksilö- ja tilannekohtaisesti. Yksilö saa itse päättää 

oman paastonsa sisällöstä ja toteutettavista paastopäivistä. Paastota voi myös muun mu-

assa sosiaalisen median käytöstä ja television katselusta. (Haapalinna 2010, s. 52-55.) 

 

4.1.2 Katolisen kirkon ruokasääntöjä 

 

Katolinen kirkko ei myöskään velvoita jäseniltään vanhan testamentin aikaisten ruoka-

ainerajoitusten noudattamista. Kaikkea ruokaa tulee kuitenkin Raamatun ohjeiden mu-

kaan kunnioittaa ja arvostaa. 

 

Katolilaiset viettävät 40 päivää ennen pääsiäistä paastoa ja joulua ennen Adventtipaas-

ton, kuten ortodoksitkin, vaikka nimet ja sisältö ovat hieman eri. Lihasta kieltäydytään 

paastoajankohtina, perjantaisin ja tuhkakeskiviikkona pääsiäispaaston aikaan. Lihasta 

kieltäytymistä kutsutaan abstinenssiksi. (Partanen 2007.) 

 

Katolisessa kirkossa yksilö voi vapaasti valita katumuksen harjoittamisen muodon, jota 

hän harjoittaa perjantaina. Muodon ei tarvitse olla sama joka perjantai. Ruokasäännön 

noudattaminen ei ole ainut tapa paastota. Paaston aikana yksilö voi antaa enemmän ai-

kaa perheen yhteiselle rukoukselle ja kirkossa käyntiin tai huomioida köyhiä, sairaita, 

vanhuksia ja yksinäisiä. Sitä ei myöskään luokitella synniksi, jos jonain perjantaina yk-

silö ei paastoa jostain syystä (Sippo, 2013.) 

 

4.1.3 Adventtikirkkojen ruokasääntöjä 

 

Adventtikirkon jäsenet noudattavat vanhan testamentin ruokasääntöjä osittain, jättäen 

ruokavaliostaan sianlihan, simpukat ja alkoholin. Lisäksi he välttävät tulisia ruokia, 

kypsytettyjä juustoja sekä kahvin ja teen juontia. (Ketola 2008, Fieldhouse 1996.) Heille 

suositellaan laktovegetaristisen ruokavalion noudattamista. Jos adventisti syö liharuo-

kia, hän välttää kuitenkin sianlihaa ja verta sisältäviä ruokia. (Partanen 2007.)  

 

Adventistit eivät saa valmistaa ruokaa sapattina (Fieldhouse 1996). Sapatti on Jumalan 

asettama lepopäivä ja vanhan testamentin mukaan silloin ei saa tehdä työtä. Ohjeiden 

noudattamisen syyksi on annettu kunnioitus Raamatun sanaa kohtaan. Sianlihan välttä-

minen on myös perusteltu Raamatun viitteillä. (Fieldhouse 1996.) 
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Adventtikirkkojen jäsenet noudattavat yleensä tarkasti ruokasääntöjä. Kuusisto (2000) 

on tutkinut adventistien ruokasääntöjen siirtämistä lapsille ja nuorille ja havainnut, että 

ruokasääntöjä kohtaan voi olla vastustusta, jos niitä ei ole selitetty tarkemmin vaan ne 

ovat vain ylhäältä annettu. Lasten ja nuorten olisi suotavaa saada omaksua säännöt 

omasta tahdosta eikä vanhempien tahdosta, jotta niiden noudattaminen olisi mielekästä. 

 

4.2 Jehovan todistajien ruokasääntöjä 

 

Jehovan todistajilla on vähän ruokasääntöjä. Heiltä on kielletty veriruoat ja alkoholin 

liiallinen käyttö. Veriruokia ovat muun muassa veriohukaiset ja verimakkara. (Helenius 

2009.) 

 

Jehovan todistajien ruokailulle ja juhliin osallistumiselle on kuitenkin asetettu sääntöjä 

ja ohjeita. Kuten kappaleessa 3.2 kerrottiin, he eivät vietä kristillisiä ja kansallisia juhlia 

eivätkä juhli syntymäpäiviä. 

 

Jehovan todistajien tulee noudattaa ruokasääntöjä muiden uskonnollisten sääntöjen 

ohella hyvin tarkasti säilyttääkseen jäsenyytensä yhteisössä. Yksilö on yhteisössä tällöin 

yhdenmukainen. Yhteisössä ei kannusteta omaan pohdintaan tai kyseenalaistamiseen, 

vaan hyväksymään säännöt. Jos yksilö ei ole noudattanut sääntöjä, hän kokee tehneensä 

väärin. (Ronimus 2011, s. 49,119,125,138.) 

 

4.3 Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 

ruokasääntöjä  

 

MAP-kirkon jäsenet eli mormonit korostavat opetuksessaan terveellistä ruokavaliota, 

koska he pitävät kehoaan sielun temppelinä (Fieldhouse 1996). Raamatussa on annettu 

ohje tästä ja tämä mielikuva on Raamatusta peräisin (1 Kor. 3:16). He syövät paljon 

kasviksia ja yrttejä. Lihan käyttö on vähäistä. Alkoholin, teen ja kahvin välttämistä suo-

sitellaan. Mormonit pitävät sapattia pyhä päivänä ja lepäävät silloin. He eivät valmista 

ruokaa sapattina. (Fieldhouse 1996.)  
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Mormonit paastoavat kerran kuukaudessa 24 tunnin kestävän paaston lauantaista sun-

nuntai-iltaan. Paastoaikana syömättä jätetyn ruoan vuoksi säästynyt raha annetaan köy-

hille. Paasto on terveellisestä elämäntavasta huolimatta uskonnollinen ja hengellisyy-

teen pyrkivä. (Fieldhouse 1996.) 

 

4.4 Islamin ruokasääntöjä 

 

Muslimien ruoat jaotellaan Koraanissa halal- ja haram -ruokiin. Halal tarkoittaa sallittua 

ja haram kiellettyä (Hallenberg & Perho 2010). Kaikki muut ruoat ovat sallittuja paitsi 

sianliha ja veri (Parkkinen ja Rautavirta 2007.) sekä viini, sisäelimet ja raadot (Hallen-

berg & Perho 2010). Sikaperäiset ainesosat ovat myös kiellettyjä, esimerkiksi liivate 

valmistetaan siannahasta. Sisäelimet ovat myös kiellettyjä, koska niissä voi olla verta. 

Alkoholin ja erityisesti viinin käyttö on kiellettyä, vaikka Koraanissa ei olekaan siitä 

yksiselitteistä ohjetta. (Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Sianlihakiellon taustaa on tutkittu, mutta se ei ole taudinaiheuttajien tuntemuksessa, 

koska siihen aikaan kun uskonto syntyi, ei taudinaiheuttajia vielä tunnettu. Ihmiset 

huomasivat villisianlihaa syöneen henkilön sairastuneen ja siitä pääteltiin, että sianliha 

on haitaksi terveydelle. Nykyään kun lääketieteessä on tutkittu taudinaiheuttajia, on 

huomattu, että sianlihassa on ollut loisia eli trikiinejä, jotka aiheuttavat sairastumisen. 

(Janhonen-Abruquah ym. 2001.)  

 

Jumalan asettamat sallimus ja kielto ohjaavat muslimien ruokasääntöjen noudattamista. 

Nykyään kaikille ruokakielloille voidaan löytää lääketieteellisen materialismin avulla 

hygieeniset perusteet, mutta silti ne eivät olleen aiemmin syynä ruokakieltoihin. (Hal-

lenberg & Perho 2010.) 

 

Verensyöntikielto on nykyisin perusteltu sillä, että veressä voi olla bakteereja. Sunnalai-

set välttävät vain irtoverta, mutta shiialaisille kaikki ruoka on likaista ja kiellettyä, jos 

siinä on vähänkään verta. Seemiläiset kansat, joihin arabitkin kuuluvat, uskovat sielun 

asuvan veressä. Myös siksi veren nauttiminen on heidän mielestään kauhistus. (Hallen-

berg & Perho 2010.) 
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Alkoholi on kielletty sen päihdyttävyyden vuoksi. Vaikka Koraanissa mainitaan vain 

viini, se tarkoittaa kaikkia alkoholijuomia. Kuitenkin viinietiikkaa voidaan käyttää ruo-

anvalmistuksessa, koska alkoholi on tällöin muutettu etikaksi. Myös likööri- tai muiden 

vastaavien alkoholia sisältävien makeisten käyttö on sallittua vähäisen alkoholimäärän 

vuoksi. (Hallenberg ja Perho 2010.)  

 

Muut lihat kuin sika jaetaan vielä edelleen halal ja haram -lihaan. Liha on haram, jos si-

tä ei ole teurastettu oikein. Oikeaoppinen teurastus tapahtuu siten, että kaulavaltimo lei-

kataan auki ja ruho käännetään ylösalaisin, että veri valuu tyhjiin teurastettavasta eläi-

mestä. Lisäksi teurastajan tulee olla muslimi, joka kääntää eläimen rinta- ja vatsaosan 

Mekkaa kohti ja teurastaja lausuu määrätyn siunauksen. Muslimit voivat syödä kristitty-

jen ja juutalaisten kanssa. He voivat myös syödä juutalaisten teurastamaa lihaa, mutta 

eivät mielellään kristittyjen teurastamaa. (Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Suomen lain mukaan teurastettaessa eläintä, tulee eläin tainnuttaa ennen verenlaskua. 

(Finlex 1996.) Halal -teurastus edellyttää, että eläin ei saa olla kuollut, kun se teuraste-

taan. Tainnutuksen muslimit kuitenkin hyväksyvät. (Hallenberg & Perho 2010.) Laki 

hyväksyy, että verenlasku aloitetaan samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa. Kuitenkaan 

muita teurastukseen liittyviä tapoja ei saa suorittaa ennen kuin eläin on kuollut.  (Finlex 

1996.) 

 

Muslimien paasto eli Ramadan-kuukausi on kerran vuodessa. Koraanista löytyy ohjeet 

sen noudattamiseen. Se kestää 28-30 päivää tai kun uusi kuu näkyy. Sen viettoaika siir-

tyy vuosittain 11 päivää aikaisemmaksi. Ramadanin aikana ei saa syödä, juoda, tupa-

koida, eikä olla sukupuoliyhteydessä auringonnousun ja -laskun välillä.  Yölläkin näi-

den tekojen harjoittamista suositellaan vain kohtuudella. Jos suuhun menee vahingossa 

jotain, se tulee sylkeä pois, koska muuten paasto mitätöityy. Paaston tarkoituksena on 

pysähtyä, kääntyä sisäänpäin, rukoilla ja lukea Koraania sekä kokea yhteyttä kärsiviin ja 

nälkäisiin. (Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Jokaisen täysikasvuisen, mieleltään ja ruumiiltaan terveen muslimin tulee paastota. 

Paastoa aletaan noudattaa murrosiässä viimeistään 15-vuotiaana, kun tytöillä alkaa kuu-

kautiset ja pojilla äänenmurros. Nuoremmatkin voivat paastota, mutta suositeltavaa on, 

että he paastoavat aamiaisesta lounaaseen ja lounaasta päivälliseen. Paastoa ei suositella 
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myöskään raskaanaoleville eikä vanhuksille, mutta he saavat päättää kuitenkin itse paas-

toavatko. Paastoaminen on kiellettyä juhlapäivinä, kuukautisten ja synnytyksen jälkei-

sen vuodon aikana tai jos henki on vaarassa. (Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Suomessa paaston noudattaminen voi johtaa kestämättömään tilanteeseen talven ja ke-

sän vuoksi. Sen vuoksi joidenkin mielestä voidaan käyttää Turkin tai Saudi-Arabian au-

ringon nousu- ja laskuaikoja. Periaatteena on, että aikoja noudatettaisiin mahdollisim-

man tarkkaan sen maan mukaan, jossa ollaan. Paaston aikana on oltava riittävästi ruko-

us- ja syömisaikaa. Suomen Islamilainen Yhdyskunta (sunnalaiset) julkaisee paastoka-

lenteria Suomen muslimien käyttöön. Shiialaisilla ei ole vielä ohjeita, miten paastoa 

noudatetaan Suomessa. (Hallenberg & Perho 2010.)  

 

Paaston jälkeen vietetään kolmen päivän ajan paastonpäättymisjuhlaa eli iid-juhla (id al-

fitr). Paasto päättyy Muhammadin mallin mukaan parittoman määrän taateleita syömi-

seen ja veden juomiseen. Suomen somalit kerääntyvät Helsinkiin ja juhla-aamuna ko-

koontuvat yhteiseen rukoukseen Messukeskuksessa tai Jäähallissa. Rukouksen jälkeisel-

le juhla-aterialle hankitaan kokonainen lammas tai vuohi. Suomen tataarit järjestävät 

seurakunnan tiloissa tarjoilujuhlan. Ruoka voi olla lihaa, voita, kananmunia ja makeita 

ruokia. Erityistä juhlaruokaa ei ole, mutta ruokaa on paljon. (Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Lapset pitävät kolme päivää vapaata koulusta. He saavat makeisia, leivonnaisia ja uudet 

vaatekerrat. Juhlan aikana vieraillaan sukulaisten ja ystävien luona, joita ei nähdä muu-

ten koko vuonna. Lapset vievät talosta taloon leivonnaisia ja saavat siitä palkaksi rahaa. 

(Hallenberg & Perho 2010.) 

 

Ruokasääntöjen noudattaminen vaihtelee muslimien keskuudessa perheittäin, alueittain 

ja sosiaaliryhmittäin. Sianlihakieltoa noudatetaan herkemmin kuin alkoholikieltoa. (Hal-

lenberg & Perho 2010). Jotkut muslimit juovat olutta ja väkeviä alkoholijuomia, koska 

Koraanissa kielletään vain viini (Parpola M. 2005). Muslimit ovat säännöistä huolimatta 

sitä mieltä, että elämä on tärkeämpää kuin määräykset. Jos ihminen on hyvin nälissään 

ja jos ei ole saatavissa muuta ruokaa kuin kiellettyä, voi hän sitä syödä selviytyäkseen. 

Myös sairauden hoitoon sallitaan kiellettyjen raaka-aineiden käyttö esimerkiksi alkoho-

lin tai liivatteen käyttö. (Hallenberg & Perho 2010.) 
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Jotkut muslimit ovat noudattaneet Suomessa hyvinkin tarkkaan ruokasäädöksiä ja huo-

masivat, että eivät voineet syödä lähes mitään lisäaineiden vuoksi. Tämä tuli julki vuo-

situhannen vaihteessa kun Marja Tiilikainen (2003) teki tutkimuksen somalinaisten ruo-

katottumuksista. Silloin eräs perheen äiti päätti, että he noudattavat vain sianlihan, veren 

ja viinin käytön kieltoa. Elämä Suomessa helpottui paljon sen päätöksen jälkeen. (Hal-

lenberg & Perho 2010, Tiilikainen 2003.) 

 

4.5 Hindulaisuuden ruokasääntöjä 

 

Hindulaisessa ruokakulttuurissa ei syödä naudanlihaa, koska lehmä on pyhä eläin (Keto-

la, Liimatainen, Riipi 2001). Seebulehmä ja sen maito, piimä ja voi sekä puhvelinliha 

ovat erityisesti pyhiä. Niiden nauttiminen on sen vuoksi kiellettyä. Kuolleen lehmänliha 

ja nahka ovat kiellettyjä niiden saastuttavuuden vuoksi. (Parpola M. 2005b.) 

 

Rituaalinen puhtaus (ks. Luku 3.3.) on tärkeää ruoanvalmistuksen aikana ja ruokaa 

nauttiessa. Sen vuoksi erityisesti brahmaanit peseytyvät kokonaan veteen kastautumalla 

aina ennen ruoanvalmistusta ja ruokailua. Alempaan kastiin kuuluvat henkilöt tekevät 

yleensä aterian valmistelutyöt esim. raaka-aineiden puhdistamisen ja pilkkomisen. 

Alemman kastin henkilö ei saa kuitenkaan astua ylemmän kastin keittiöön tai tehdä 

ruokaa ylemmän kastin henkilön kanssa. (Parpola M. 2005a.) 

 

Hindulaiset jakavat ruoat kahteen luokkaan: pacca- ja kacca-ruokiin. Kacca-ruokia ovat 

riisi ja karrit, jotka ovat puhtaita ja vain oman perheen tai ryhmän nautittavaksi sopivia. 

Pacca-ruoat ovat paistettuja ruokia ja niiden kohdalla ei ole rajoituksia. (Parpola M. 

2005a.)  

 

Hindulaisia kannustetaan vegetarismiin eli jättämään ruokavaliosta liha ja kala pois, 

koska hindulaisuuden yksi periaatteista on väkivallasta kieltäytyminen. Eläimen tappa-

minen, vaikka ruoaksikin, on vältettävää väkivallattomuuden vuoksi. (Parpola M. 

2005b.) Toiseksi eläimen lihaa ja verta pidetään epäpuhtaina (Ketola 2008h, s. 257). 

 

Myös kahvi, tee, alkoholi ja kaikki sipulit ovat kiellettyjen listalla (Partanen 2007). Si-

puleilla uskotaan olevan vaikutusta käyttäytymiseen. Ne lisäävät hindulaisten mukaan 
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intohimoa ja tietämättömyyttä, jotka ovat haitaksi erityisesti brahmaaneilla selibaatin yl-

läpidolle ja meditaation onnistumiselle (Kurma 2013). Ruoan merkitys terveyteen ja 

henkiseen elämään on hindulaisuudessa korostunut, heidän mukaansa jokainen maku: 

makea, suolainen, katkera, pistävä, hapan ja kirpeä, vaikuttaa kehoon ja mieleen. (Keto-

la, Liimatainen, Riipi 2001.) Tarkkaan sääntöjä noudattavat brahmaanit jättävät myös 

kananmunat ruokavaliostaan. (Parpola M. 2005a.) Kuitenkin joillain hindulaisilla alueil-

la brahmaanit syövät lihaa ja kalaa. Tosin kalaa he kutsuvat ”meribanaaneiksi”. Maito-

tuotteiden kulutus on runsasta ns. alemmissa kasteissa. Useimmat hindulaiset ovatkin 

lakto-vegetaristeja. (Parpola M. 2005b.)  

 

Hindulaiset ruokailevat yleensä perheen kesken, koska he uskovat, että ylempään kas-

tiin kuuluva saastuu, jos hän syö alempaan kastiin kuuluvan henkilön kanssa. (ks. luku 

3.3) (Ketola, Liimatainen, Riipi 2001.) Alemman kastin henkilöltä ei voi hindulaisen 

kastijärjestelmän mukaan edes ottaa ruokaa vastaan saastumisen vuoksi. (Parpola M. 

2005a.)  

 

Oma sylki on hindulaisille myös saastaista. Juoma-astia ei saa sen vuoksi koskettaa suu-

ta tai ruoka ei saa pudota suusta. Edellisestä huolimatta hindulaiset vaimot ovat velvolli-

sia syömään miehensä lautaselta tämän ruoan tähteet. (Parpola M. 2005a.) 

 

Hindulaiset noudattavat kasvisruokavaliota korostaakseen erilaisuutta, erityisesti silloin 

kun muslimit ja eurooppalaiset tulivat Intiaan. Vaikka heillä on alkoholin käyttö kielto, 

nykyään alkoholin kulutus on yleistä. (Parpola M. 2005b.) 

 
4.6 Buddhalaisuuden ruokasääntöjä 

 

Buddhalaiset elämäntavat ovat erilaiset luostarissa elävällä henkilöllä ja maallikolla, ku-

ten kappaleessa 3.3 kerrottiin. Partasen (2007) mukaan buddhalaisuudessa ei ole maalli-

koille konkreettisia ruokasääntöjä. Kohtuullisuus syömisessä ja vegetarismi ovat kui-

tenkin suositeltavia kaikille buddhalaisille. Kohtuullisuuden ihanne on syynä sille, että 

luostarissa elävät henkilöt eivät syö enää keskipäivän jälkeen ruokaa. (Parpola M. 

2005.) 
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Munkki Faxian oli 300 - 400 lukujen vaihteessa sitä mieltä, että lihaa söivät vain alhai-

set ja epäpuhtaat kastit. Vegetarismia on pidetty kastiyhteiskunnan statussymbolina. Sen 

vuoksi jotkut ennen lihaa syöneet henkilöt ovat siirtyneet vegetaareiksi saadakseen yh-

teiskunnallista arvostusta. (Parpola M. 2005.) 

 

Buddhalaiset munkit, jotka asuvat luostareissa, ovat sitoutuneet noudattamaan ruoka-

sääntöjä. He joutuvat tekemään hyvityksiä, jos rikkovat yhtäkin näistä säännöistä. 

(Gothóni & Tenzin Dönden 1984.)  

 

4.7 Juutalaisuuden ruokasääntöjä 

 

Juutalaista ruokajärjestelmää kutsutaan heprean kielellä kashrut-järjestelmäksi (Illman 

1999). Järjestelmän perustana ovat Tooran ohjeet. Jumala tahtoo juutalaisten pitävän it-

sensä pyhinä, siksi juutalaiset saavat syödä vain sopivia (heprean sana kasher) ruokia 

(Strandström 2001). Kaikki ruoat jaetaan kolmeen kategoriaan, kosher, trefa ja parve. 

Kosher on sallittua ruokaa, trefa on kiellettyä ruokaa ja parve on neutraalia ruokaa, jota 

voi syödä maito- ja liharuokien kanssa (Strandström 2001). 

 

Kosher-ruokia ovat märehtijät, joilla on kaksijakoinen sorkka, naudat, lampaat, vuohet, 

peuraeläimet ja siipikarja (Strandström 2001). Myös kasvikset ja sienet sekä useimmat 

linnut ovat kosher. (Parkkinen & Rautavirta 2007). Trefa-ruokia ovat veriruoat, jänis, 

sika ja sikaperäiset lisäaineet, hevonen, hirvi, ankerias, hai, sampi, nahkiainen, strutsi, 

nilviäiset ja äyriäiset, peto- ja riistalinnut, kananmunat, jotka ovat hedelmöittyneet, 

musta eli sammen mäti, kameli, tamaanit, raadot, juusto, joka sisältää eläinperäistä 

juoksutinta. (Fieldhouse 1996, Illman 1999, Ketola 2008, Partanen 2004.) 

 

Vaikka muslimien halal-teurastus ja juutalaisten kosher-teurastus tehdään mekaanisesti 

samalla tavalla, ne eroavat kuitenkin teurastajan uskonnon ja lihan jälkikäsittelyn koh-

dalla. Juutalaiset syövät vain kosher-teurastettua lihaa eivätkä mielellään muilla tavoilla 

teurastettuja lihoja. Oikeaoppinen teurastus (shehita) eli shektaus tulee tehdä naudalle ja 

siipikarjalle (Strandström 2001, Illman 1999). Teurastaja (shohet) katkaisee ohuella te-

rävällä veitsellä yhdellä viillolla yhtä aikaa kaulahermot, kaulasuonet, henkitorven ja 

ruokatorven. Tällä tavalla teurastettu eläin menettää silmänräpäyksessä tajuntansa, teu-
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rastus tuottaa eläimelle vähiten tuskaa ja veri pääsee vuotamaan eläimestä ulos. Kaikki 

veri ei kuitenkaan ehdi valua, vaan se saadaan lihasta pois liottamallaa lihaa vedessä 

puoli tuntia. Senkin jälkeen liha kuivataan ja suolataan karkealla suolalla ja laitetaan va-

lumaan. Tämän jälkeen liha huuhdotaan vielä kolme kertaa kylmällä vedellä. Näiden 

vaiheiden jälkeen liha on kosher.  Maksa tulee paahtaa avotulella ennen ruoan valmis-

tamista, jotta ruokaan ei pääse verta. (Strandström 2001). 

 

Juutalaisilla tulee olla eri ruoanvalmistusvälineet ja ruokailuvälineet lihalle ja maitotuot-

teille. Ne myös pestään erikseen, koska Raamatussa kielletään kolmessa kohdassa keit-

tämästä karitsaa emänsä maidossa. (Moos 2. 23:19, Nordisk Ministerråd 1995.) Lihan ja 

maidon syömisen välillä oleva aika vaihtelee paikallisen tradition mukaan 1-6 tuntiin. 

Yleensä astiat ja pyyheliinat ja muut tarvikkeet merkitään väreillä sekaantumisen estä-

miseksi. (Strandström 2001.) Juutalaiset eivät valmista ruokaa sapattina, koska sapatti 

on täydellisen levon aikaa (Strandström 2001).  

 

Jom Kippur on vuorokauden mittainen täydellinen paasto. Sitä edeltävänä iltana ei 

yleensä nautita paistettuja, suolaisia tai voimakkaasti maustettuja ruokia. Näin on hel-

pompi viettää paasto ilman ruokaa ja juomaa. (Strandström 2001) Jom Kippuria viete-

tään syyskuussa tai lokakuussa vuodesta riippuen. 

 

Pääsiäisviikolla vietetään Egyptin orjuudesta vapautumisen juhlaa ja silloin hapatetusta 

taikinasta tehty leipä eli hiivaleipä on kieltolistalla. Viisi pääviljalajia ja niistä tehdyt 

tuotteet ovat homets-tuotteita. Ne tulee poistaa pääsiäisviikon ajaksi kodista. Jos kotita-

loudessa ei ole erikseen pääsiäisastiastoa astiat on ne puhdistettava kosheriksi kuumen-

tamalla ja keittämällä. (Strandström 2001.) 

 

Kashrut-määräysten noudattamisen takana ei ole terveydellisiä syitä, vaikka niitä on 

löydetty myöhemmin, vaan noudattaminen on kunnioitusta Jumalan Toorassa antamia 

määräyksiä kohtaan (Illman 1999). 

 

Kosher -ruoan saaminen on ei-juutalaisessa yhteiskunnassa joskus hankalaa, joten mo-

net juutalaiset ovat luopuneet osittain tai kokonaan kashrut-järjestelmän noudattamises-

ta. Jotkut noudattavat sääntöjä vain symbolisesti kieltäytymällä jostain tietystä ruoka-

aineesta, kuten sianlihasta. (Illman 1999.) 
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Svante Lundgrenin (2002) Suomessa tekemän tutkimuksen mukaan tutkimukseen osal-

listuneista juutalaisista lähes kaksi kolmasosaa (59 %) ei noudata kosher-ruokavaliota, 

vajaa viidesosa (15 %) noudattaa ja vajaa kolmasosa (26 %) noudattaa osittain. Ikäryh-

mien välillä ei ollut merkittävää eroa. (Lundgren 2002.)  

 

Jos nämä henkilöt syövät muualla kuin kotona, heistä reilu kymmenesosa (13 %) syö 

kasvisruokaa ja/tai kalaa. Pieni osa eli 3 % syö lihaa, jos se on kosher. Melkein puolet 

(47 %) syö lihaa, mutta ei sianlihaa. Reilu yksi kolmasosaa (37 %) syö kaikenlaista li-

haa myös sianlihaa. (Lundgren 2002.) 

 

Kosher-ruokavalion noudattaminen kotona on yleisempää, jos vanhemmat ovat mo-

lemmat juutalaisia (yli 20 %). Jos vain toinen vanhemmista on juutalainen, vain pieni 

määrä (3 %) noudattaa kosher-ruokavaliota, koska silloin kotona tulisi olla kaksi ruoan-

valmistusmenetelmää käytössä. (Lundgren 2002.)  
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa selvitetään uskonnollisten ruokasäädösten merkitystä kotitalous-

opetuksessa. Erityisesti tutkimus liittyy ruoka ja ruokakulttuuri -aihekokonaisuuteen, 

mutta luonnollisesti koko kotitalousopetukseen. Ruokasäädösten merkitys kotitalous-

opetuksessa on korostunut viime vuosina, koska Suomeen on muuttanut 1990-luvulta 

lähtien paljon eri uskontokulttuurien edustajia. He ovat saaneet lapsia ja heidän lapsensa 

ovat nyt peruskoulussa. Olen havainnut tämän työssäni sekä keskustellut kotitalousopet-

tajaopiskelijoiden ja jo työssä olevien opettajien kanssa ruokasääntöjen vaikutuksesta 

kotitalousopetuksessa. Keskusteluissa on käynyt ilmi ruokasääntöjen olemassa olo ja 

niistä selviytymisen vuoksi tehdyt ratkaisut, mutta sen syvempää keskustelua en ollut 

ennen tätä tutkimusta kenenkään kanssa käynyt. Ilmiö alkoi kiinnostaa minua tulevan 

työni kannalta ja päätin alkaa tutkia sitä tarkemmin. 

 

Tästä näkökulmasta asetin tutkimukselleni seuraavat tutkimuskysymykset ja pyrin sa-

maan niihin vastauksen tämän tutkimusprosessin aikana. 

 

 Miten monikulttuurisuus näkyy peruskouluissa ja kotitalousopetuksessa? 

 Mitkä ruokasäädökset vaikuttavat kotitalousopetuksen järjestämiseen ja miten ne 

vaikuttavat? 

 Miten opettajat suunnittelevat kotitaloustunnit, kun ryhmässä on oppilaita, joilla 

on ruokasääntöjä? 

 Miten kotitalousopetusta tulisi kehittää tulevaisuudessa ottaen huomioon moni-

kulttuurisuus ja uskonnot? 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen toteutuksen. Kerron miten hankin aineistoni, miten 

analysoin sen ja millaisia johtopäätöksiä olen tehnyt tulosten perusteella. Lopuksi mie-

tin, miten nämä johtopäätökset voivat olla hyödyksi tulevaisuudessa kotitalousopetuk-

sessa. Pohdin myös tutkimuksen luotettavuutta ja esittelen jatkotutkimusideoita. 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus toteutettiin syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Tutkimus on kvalitatiivinen, 

koska aineisto on kerätty, analysoitu ja tulkittu kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen. 

 

6.1 Aineiston hankinta 

 

Aineiston hankinta toteutettiin kahdessa osassa syksyllä 2013 ja tammi- ja helmikuussa 

2013. Ensiksi kerättiin lomakekyselyä käyttäen kartoitusaineisto. Sen jälkeen kerättiin 

teemahaastattelua käyttäen toinen aineisto, joka syvensi ensimmäisestä vaiheesta saatua 

tietoa. 

 

Seuraavaksi kerron, miten tutkimukseen osallistuneet henkilöt valittiin. Sen jälkeen esit-

telen tarkemmin aineiston keruumenetelmät ja miten käytin niitä tässä tutkimuksessa.  

 

6.1.1 Tutkimukseen osallistuvien valinta 

 

Tiedonantajien valinnan tulisi olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 86). Kotitalousopettajat ammattiryhmänä valittiin tutkimuksen tiedonantajiksi, 

koska he olivat parhaat tiedonantajat vastaamaan kysymyksiin, joihin tahdoin vastauk-

sia. He työskentelevät todennäköisesti oppilaiden kanssa, joilla on ruokarajoituksia ja 

tietävät, mitä tulee ottaa huomioon, kun suunnittelee kotitaloustunteja ja millaisia rat-

kaisuja voi tehdä, kun ryhmässä on eri uskontokulttuurista olevia oppilaita. Kartoitus-

kyselyllä oli tarkoitus saada kerättyä laaja aineisto, josta olisi saanut kattavan määrän 

tietoa ilmiöstä ennen haastattelujen tekemistä. Sen vuoksi otokseksi valittiin koko Suo-

men kotitalousopettajat. 

 

Tieto tutkimuksesta ja pyyntö osallistua siihen kerrottiin kotitalousopettajille neljällä ta-

valla. Lähetin tutkimuksesta kertovan viestin ja E-lomake -ohjelmaan kirjoitetun kyse-

lyn sähköpostina opettajille (143 henkilöä), joiden yhteystiedot olin saanut ainejärjestö-

ni Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n sijaislistan kautta. Kysely julkaistiin Kotitalous-

opettajat -ryhmässä sosiaalisessa mediassa Facebook-sivustolla (216 henkilöä). Pyysin 

myös kotitalousopettajaliiton jäsenyhdistysten sihteereitä välittämään sähköpostiviestini 

yhdistysten jäsenille (n. 800). Toimiessani kotitalousopettajan sijaisena (syksyllä 2012) 
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6.1.2 Kartoituskysely 

 

Ensimmäinen osa aineistosta kerättiin e-lomakkeella (liite 1) syksyllä 2012. E-lomake 

valittiin aineiston keruutavaksi, koska näin oletettiin saavutettavan mahdollisimman 

moni kotitalousopettaja. Yleensä opettajat lukevat sähköpostinsa joka päivä ja tutki-

mukseen osallistuminen olisi ollut tämän vuoksi helppoa.  E-lomake valittiin paperisen 

kyselylomakkeen sijaan, koska sillä oletettiin saatavan enemmän vastauksia kuin pape-

risella kyselylomakkeella. Paperiset lomakekyselyt saattavat jäädä muiden paperien se-

kaan ja unohtua sinne. Lomakkeen lähettäminen takaisin allekirjoittaneelle olisi myös 

aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.  

 

Kartoituskyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon kotitalousopettajilla on ruo-

kasääntöjä noudattavia 7-9-luokkalaisia oppilaita opetusryhmissään. Tavoitteena oli 

myös saada vastauksia tuntisuunnitelmien tekoon liittyviin haasteisiin, mahdollisuuksiin 

ja ratkaisuihin avoimilla kysymyksillä. 

 

6.1.3 Teemahaastattelu 

 
Tutkimuksissa käytetään kolmea haastattelutyyppiä, jotka ovat lomakehaastattelu eli 

lomakekysely, teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu sekä syvähaastattelu eli 

strukturoimaton haastattelu (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tutkimuksen toisessa vaiheessa 

käytettiin teemahaastattelua, koska se tuntui luonnollisimmalta tavalta tutkia kyseessä 

olevaa asiaa tarkemmin. Tutkimusmenetelmää valitessani en kokenut saavani riittävästi 

tietoa lomakekyselyn kautta, vaan tahdoin saada lisää konkreettista tietoa erityisten 

haastattelun avulla.  

 

Haastattelukysymysten tekeminen oli ensiksi hankalaa, mutta kun otin tutkimuskysy-

mykset käteeni ja aloin keksiä niiden väliin tarkentavia kysymyksiä, alkoi kysymyksiä 

muodostua riittävästi. Haastattelukysymykset ovat liitteenä (liite 2.). Ohjaajani opastuk-

sen myötä otin haastatteluun mukaan myös opetussuunnitelma- ja tulevaisuusnäkökul-

man. Lisäsin sen myös tutkimuskysymyksiin, koska tutkimustehtävän ja haastatteluky-

symysten tulee olla toisiaan tukevia (Ruusuvuori ym. 2010).  
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Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan haastattelukysymyksien olisi hyvä perustua jo ai-

emmin tiedettyyn tietoon eli viitekehykseen. Haastattelussa on kuitenkin mahdollista li-

sätä intuitiivisia kysymyksiä aiemmin valittujen kysymysten joukkoon. Omat kysymyk-

seni eivät suoraan pohjautuneet viitekehykseen, vaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuk-

sessani oli luontevampaa omasta mielestäni tehdä haastattelukysymykset tällä tavalla, 

jolla ne tein. Tein lisäkysymyksiä kolmesta syystä. Tarkentamalla kysymystäni, kun 

koin, että tiedonantaja ei vastannut siihen mitä yritin kysyä. Toiseksi, jos vastaus herätti 

minussa jollain muulla tavalla mielenkiintoa. Kolmanneksi, jos ajattelin vastauksesta 

olevan hyötyä tutkimukseni kannalta. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) eivät ota varsinaisesti kantaa teemahaastattelun yhdenmukai-

suuden vaateeseen. He ottavat esille kuitenkin keskustelun siitä, että pitäisikö kaikille 

tiedonantajille esittää kaikki suunnitellut kysymykset tietyssä ja samassa järjestyksessä 

tai pitääkö sanamuotojen olla samat jokaisessa kysymyksessä. Haastatteluni eivät ole 

täysin yhdenmukaiset.  Olen pyrkinyt kysymään samat kysymykset samassa järjestyk-

sessä kaikilta tiedonantajiltani. Kuitenkin vastauksien perusteella siirryin seuraavaan 

kysymykseen tai annoin vastaajalle mahdollisuuden puhua aiemmin aiheesta, joka olisi 

tullut kysymyksissä myöhemmin, koska halusin haastattelujen olevan mahdollisimman 

luontevia ja mukavia tiedonantajien osalta.   

 

Haastattelun hyviä puolia ovat joustavuus ja henkilökohtainen kontakti sekä tiedonanta-

jien asiantuntijuuden varmuus. Joustavuudella tarkoitetaan, että haastattelija voi palata 

haastattelun aikana edellä esitettyihin kysymyksiin, pyytää selvennyksiä vastauksiin se-

kä keskustella tiedonantajan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Keskustelu oli helppoa 

tiedonantajien kanssa, koska joko tunsin heidät henkilökohtaisesti tai kotitalousopetta-

jan sijaisuuksien sähköpostiviestien kautta yhtä tiedonantajaa lukuun ottamatta.  

 

Haastattelun tärkein tavoite on saada riittävästi tietoa tutkittavasta asiasta. Sen vuoksi 

on hyvä antaa haastattelukysymykset tiedonantajalle etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 

2009.) Ehdotin kaikille tiedonantajilleni mahdollisuutta saada kysymykset etukäteen. 

Jokainen tahtoi tutustua niihin ennen haastattelua. 

 

Henkilökohtainen kontakti haastattelussa on etu, koska silloin haastatteluun suostutaan 

helpommin ja harvoin myöskään haastattelun käyttöä tutkimusaineistona enää kielle-
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tään. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tiedonantajien ja minun välinen sijaisuus- tai tutta-

vuussuhde, saattoi olla joillain osasyy haastatteluun suostumiseen. Kaikki sanoivat tut-

kimukseni olevan mielenkiintoinen ja he tahtovat kuulla tuloksia ja muiden mielipiteitä 

tulosten julkistamisen jälkeen. 

 

Haastattelun huono puoli on se, että se vie paljon aikaa ja suurissa tutkimuksissa myös 

paljon rahaa (Tuomi & Sarajärvi 2009).  Olin varannut jokaiselle haastattelulle tunnin. 

Haastattelut kestivät 17, 23, 24, 27, 37 ja 46 minuuttia. Yhteenlaskettu kesto oli lähes 3 

tuntia. Tutkimuksessani ajan puute olisi tullut vastaan haastattelun tekemisessä, litte-

roinnissa sekä analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85), jos minulla olisi ollut enem-

män tiedonantajia. Uskon että, tämä määrä oli juuri sopiva tämän opinnäytetyön mitta-

kaavassa.  

 

Yhtä haastattelua lukuun ottamatta haastattelut tehtiin kotitalousluokissa, joissa kotita-

lousopettajat työskentelivät. Kuudes haastattelu tehtiin kahvilassa haastateltavan toi-

veesta. Haastateltavista kolme työskenteli Helsingin kaupungin kouluissa, kaksi työs-

kenteli yksityisessä yhteiskoulussa ja yksi Espoon kaupungin koulussa. Kaikki vastaajat 

olivat naisia.   
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Lähdin analysoimaan aineistoani aluksi lukemalla sitä läpi moneen kertaan. Aineisto ei 

itse vastaa suoraan tutkijan kysymyksiin, vaan tutkijan tulee tutustua hyvin aineistoonsa 

löytääkseen kaipaamansa vastaukset. Tutustumisvaiheessa tutkija tai opinnäytetyön te-

kijä voi pettyä jos ei löydäkään niitä vastauksia aineistosta, joita lähti hakemaan. (Ruu-

suvuori 2010.) Huomasin edellä mainittuun tapaan, kartoituskyselyn avoimia vastauksia 

lukiessani, pettyväni vastauksiin. Useimmassa vastauksessa ilmeni, että oppilaiden ruo-

kasäännöt eivät vaikuta mitenkään opetuksen suunnitteluun tai sen järjestämiseen. Oliko 

tutkimukseni turha? Olivatko kokemukseni ruokasääntöjen merkityksestä koulusidon-

naisia? Onnekseni vastauksia tarkemmin luettuani löysin sieltä syvempiä vastauksia. 

Ruusuvuori ym. (2010) selventää vielä kokemaani tunnetta seuraavasti: Tutkijalla on 

voinut olla ennen aineiston hankintaa valmiit ennakkokäsitykset, joiden toteutumatto-

muus aiheuttaa ristiriitaa. Ristiriitatilanteesta löytyy ulospääsy, kun tutkija antaa aineis-

tolle vapauden antaa uutta ja erilaista tietoa ennakkokäsityksiin verrattuna. (Ruusuvuori 

ym. 2010.)  
 

6.2.1 Kartoituskyselyn analyysi 

 

Analysoin kartoituskyselyäni päivittäin aineistonhankinta-ajanjakson aikana. Kävin kat-

somassa millaisia vastauksia opettajat tallensivat kyselyyni ja mietin vastauksien antia 

suhteessa tutkimuskysymyksiini. Viimeisen vastauspäivän jälkeen tulostin avointen ky-

symysten vastaukset ja aloin analysoida niitä tarkemmin. 

 

Kysymykset, joilla mittasin uskontojen määrää ja niiden vaikutusta kotitalousopetuk-

seen, eivät tuottaneet oletettua tulosta eli mahdollisuutta yleistää tuloksia kaikkiin pe-

ruskouluihin, koska vastaajamäärä oli liian pieni. Ne opettajat, jotka tiesivät oppilaiden-

sa uskontotaustan, ilmoittivat sen. Jotkut opettajat vastasivat kysymykseen merkitsemäl-

lä vastaukseksi nolla tai ?. Tulkitsin vastauksen siten, että ryhmässä ei ollut oppilaita eri 

uskontotaustasta kuin luterilaisesta tai opettajat eivät olleet selvittäneet sitä. Opettajien 

vastausten perusteella voi sanoa, että näiden kotitalousopettajien opetusryhmissä on vii-

kon aikana muutamia ortodokseja, yksittäisiä Jehovan todistajia, katolilaisia, adventiste-

ja, mormoneja, juutalaisia, hindulaisia ja buddhalaisia. Muslimeja oli hyvin vaihtelevas-

ti mutta heitä oli kuitenkin enemmän verrattuna muihin uskontoryhmiin.  
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Määrää mittaavien kysymysten tarkoitus oli aluksi erotella ne opettajat toisista opettajis-

ta, joilla oli merkittävä määrä eri uskontoja edustavia oppilaita. Merkittävien määrien ja 

suostumuksen yhteyttä ei vastauksissa ollut, joten näiden kysymysten tarkoitus muuttui 

tavaksi löytää ideoita teemahaastatteluun.  

 

Kyselyssäni oli kaksi avointa kysymystä, joilla pyrin saamaan tietoa ruokasääntöjen 

merkityksestä tuntisuunnitelmien tekoon ja siihen miten niiden tuomat haasteet arjessa 

ratkaistaan. Aloitin kyselyn avointen kysymysten analyysin lukemalla kaikki vastaukset 

läpi. Sen jälkeen aloin etsiä vastauksista samankaltaisuuksia, jotta olisin saanut koottua 

niistä jonkinlaisia kokonaisuuksia. Kirjoitin käsin kaikki vastaukset pelkistettyyn muo-

toon ottaen vastauksesta asiasisällön kokonaisesta lauseesta erilliseen kirjoitusmuisti-

oon, kuten ”Tilaan vaan naudan jauhelihaa”, pelkistettynä ”jauhelihana naudanliha”.  

Kun vastaus toistui, merkitsin aiemmin mainitun vastaukseen perään tukkimiehen kir-

janpidolla toistumisen määrän. Otin vastauksista aiheita tutkimuksen teemahaastattelu-

runkoon, jotta haastatteluilla pystyi syventämään ensimmäisen osan saatua tietoa. Haas-

tattelujen jälkeen aloin tehdä kartoituskyselyn vastauksista tarkempaa analyysiä.  

 

Havaitsin vastauksissa omaa analysointiani häiritsevää epäjohdonmukaisuutta. Opettajat 

olivat vastanneet kyselyyn todennäköisesti eritavalla ajatellen kuin minä. Joidenkin 

opettajien mielestä, edellä mainittu jauhelihan, tilaaminen liittyi tuntisuunnitelmien te-

koon.  Toisten opettajien mukaan se oli ratkaisu ruokasäännön huomioimiseen. Kysy-

mys ei velvoita vastaamaan juuri siihen, mitä minä olin kysynyt, koska vastaaja tekee 

aina oman tulkinnan kysymyksestä. 

 

Laitoin johdonmukaisuuden vuoksi kaikki vastaukset yhteen ja jaottelin ne omaa tulkin-

taani vastaavasti kysymysten alle. Vastauksissa oli sisältöjä, jotka eivät vastanneet suo-

raan kumpaankaan kysymykseen, joten tein analyysivaiheessa vielä kolmannen vastaus-

luokan, ”mitä muuta haluat sanoa?” 

 

Kartoituskyselystä oli tarkoitus etsiä ne opettajat, joilla oli eniten kokemusta eri uskon-

tokulttuurien edustajien opettamisesta pääkaupunkiseudulla. Heitä oli kuitenkin ainoas-

taan kuusi, kuten mainitsin edellä, joten se ei vaatinut suurta analysointia. Kokematto-

mana tutkijana odotin suurta vastausjoukkoa, josta olisin joutunut karsimaan haastatte-
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luun valittavia kotitalousopettajia. Tämä ei kuitenkaan tuottanut minulle pettymystä, 

vaan helpotti analyysivaihetta ja aineiston toisen keruuvaiheen edistymistä. 

 

6.2.1 Teemahaastattelun analyysi 

 

Nauhoitin haastattelut digitaaliselle nauhurille ja siirsin ne heti haastattelun jälkeen tie-

tokoneelleni. Jokaisen haastattelun jälkeen pyrin litteroimaan eli kirjoittamaan ne teks-

timuotoon heti haastattelun jälkeen, että tilanne ja puhe pysyivät tuoreena mielessäni. 

Tällä tavoin puheen kirjoittaminen auki oli joutuisampaa. Litteroin haastattelut sisällön 

analyysille tarkoituksenomaisella tavalla kirjoittaen sanat kirjalliseen muotoon ja jättäen 

äännähdykset ja toistot (tota, niinku, elikkä) pois tekstistä. 

 

Tein kaikista haastattelukysymyksistä miellekartat, joihin merkitsin jokaisen tiedonanta-

jan litteroidusta vastauksesta pääkohdat. Tällä tavoin kokosin vastauksesta esille nostet-

tavan ilmiön ja kirjoitin sen tulosten esittelyyn ja tarkasteluun lukuun 7.2, jossa kerron 

tarkemmin tuloksista.  

 

Aineisto voi olla myös tutkimusongelman nähden liian laaja tai siinä voi olla sen kan-

nalta tarpeetonta tietoa (täysin aiheesta irrallaan oleva puhe). Tutkijan tulee tällöin rajata 

aineistosta pois se tieto, jonka hän kokee irralliseksi. Nämä ratkaisut tulee kuitenkin 

koodata raporttiin, jotta aineistoa ei pilkota ja jätetä huomioimatta ilman syytä. (Ruusu-

vuori ym. 2010) Haastatteluissani opettajat saattoivat alkaa kertoa uskonnon merkityk-

sistä muissakin aineissa kuin vain kotitaloudessa esimerkiksi terveystiedossa. Jätin ne 

ajatukset tästä tutkimusraportista pois, koska näkökulmani oli kotitalousopetus.  
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 
 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni tulokset. Ensin kerron kartoituskyselyn tulokset ja 

sen jälkeen haastattelun tulokset. 

 

7.1  Kartoituskyselyn tulokset 

 

Kartoituskyselyyni vastasi siis kuukauden aikana 55 kotitalousopettajaa, jotka työsken-

telijät syksyllä 2012 peruskoulun 7-9-luokan kotitalousopettajina. Opettajat työskenteli-

vät ympäri Suomea. Tutkimusaineisto on pienehkö, mutta tarkoituksena ei olekaan enää 

yleistää tuloksia, joten kyselyni pieni otos ei ole ongelma. Tarkoituksena on kuvata va-

littua ilmiötä ja siksi on tärkeämpää, että tiedonantajilla on kokemusta tutkittavasta asi-

asta, (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) kuin aineiston koko. 

 

”Ei mitenkään vaikuta, koska ryhmässä on ainoastaan muslimeja evankelis-luterilaisten 
lisäksi.”, Kotitalousopettaja, Helsinki 
 

Monen opettajan mukaan uskontojen ruokasäännöillä ei ollut suurta tai mitään merki-

tystä tuntisuunnitelmien tekoon. Tuntien suunnittelussa oli kuitenkin jotain erilaista, 

verrattuna toisen ryhmän oppituntien suunnitteluun, jossa ei ollut uskonnollisia ruokara-

joituksia. Erityisesti seitsemännen luokan tuntien suunnittelussa tuli ottaa huomioon 

tarkasti ruokarajoitukset. Valinnaisryhmien kohdalla oli helpompi soveltaa ruokaohjeita 

ja ruokalajien valintaa. Perheet suhtautuivat myös myönteisesti kotitalousopetuksen to-

teutukseen, joten vaatimuksia kovin erilaiseen suunnitteluun ei ollut tullut.   

 

7.1.1 Kotitaloustuntien suunnitteleminen 

 

”Tuntisuunnitelmia en muuta maahanmuuttajien takia.”, Kotitalousopettaja, Helsinki  

 

Vastauksista ilmeni joitain asiakokonaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon kun suunnit-

telee oppitunteja. Annoin niille seuraavat nimet: rajoituksien muistaminen, ruokalajien 

valinta, raaka-aineiden tilaaminen, juhlat, korvaavat tehtävät paastojen ja juhlaperin-

neopetuksen aikana.  
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Jotkut opettajista kokivat ruokarajoitusten muistamisen haasteena työssään. Siksi se oli 

tärkeää tuntisuunnitelmien teossa. Tuli muistaa itse ruokarajoitus ja se kenellä oppilaalla 

tämä rajoitus oli. Rajoitusten muistaminen muiden mainittujen asiakokonaisuuksien 

kohdalla oli tärkeää, koska jos rajoituksia ei muistanut tai jos niitä ei ollut merkinnyt it-

selleen muistiin ei niitä voinut ottaa huomioon tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa.   

 
”Kun suunnittelee kaikille sopivia ruokia pääsee helpommalla.”, Kotitalousopettaja, 
Helsinki 
 

Ruokalajeja valittaessa opettajan tuli miettiä ruokalajin soveltuvuutta koko opetusryh-

mälle. Jos ruokalaji oli hankalasti toteutettavissa ruokarajoitukset huomioiden, oli opet-

tajan mahdollista valita korvaava ruokalaji oppilaille tai koko opetusryhmälle. Esimer-

kiksi uunimakkara ja veriruoat oli jätetty kokonaan opetussuunnitelmista pois joissain 

kouluissa.  

 

Raaka-ainetilauksia tehdessä tuli myös muistaa katsoa, että sisälsivätkö ohjeet jotain 

kiellettyjä raaka-aineita. Jos sisälsivät, tuli opettajan tilata korvaava raaka-aine. Esimer-

kiksi sianliharuokien valmistustunnilla sikakieltoa noudattavat oppilaat korvasivat raa-

ka-aineen joko kanalla, kalalla tai kasviksilla. Sen vuoksi opettajan tuli tilata näitä kor-

vaavia raaka-aineita.  

 

Myös vuotuisjuhlien (esimerkiksi joulu, pääsiäinen) aikaan opettajan tuli ottaa huomi-

oon oppilaiden uskonnolliset säännöt. Jehovan todistajat eivät vietä valtakunnallisia ja 

kristillisiä juhlia, kuten luvussa 3.2 kerrottiin. Muslimit taas eivät vietä ei-islamilaisia 

juhlia, kuten luvussa 2.4 kerrottiin. Tämän vuoksi opettajan tulee miettiä suunnitelles-

saan tunteja, miten hän puhuu eri juhlista. Jotkut opettajat eivät puhuneet ollenkaan juh-

lista kristillisinä juhlina, vaan suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluvina traditioina. 

Toiset sen sijaan puhuivat. Kolmantena ryhmänä olivat ne opettajat, jotka olivat vaihta-

neet ruokien nimiä tai jättäneet niistä kristillisyyteen viittaavat nimet pois. Esimerkiksi 

joulutorttuja kutsuttiin luumutortuiksi, joulupipareita pipareiksi ja jouluateriaa juhla-

ateriaksi. 

 

Korvaavia tehtäviä opettajat suunnittelivat oppitunneille, jos joku oppilas ei paaston tai 

muun uskonnollisen syyn vuoksi voinut osallistua oppituntiin. Korvaavat tehtävät oli 

hyvä olla suunniteltuna ennen tuntia, mutta aina oppilaat eivät olleet muistaneet kertoa 
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esimerkiksi paastostaan, niin korvaavat tehtävät tuli keksiä tunnin aikana. Korvaavia 

tehtäviä olivat esimerkiksi kirjalliset tehtävät ja vaatehuollon tehtävät, kuten pyykinpe-

su, pyykin kuivumaan ripustaminen, sileytys ja mankelointi.  

 

7.1.2 Ratkaisuja kotitaloustunneilla 

 

”Muslimien ruokarajoitus on helppo toteuttaa.”, Kotitalousopettaja, Helsinki 

 

Opettajien tunnilla tekemiä ratkaisuja oli myös laidasta laitaan. Pääsääntöisesti kuiten-

kin kaikki opettajat, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, olivat tilanneet tunneille 

jauhelihaksi naudan jauhelihaa. Jos oppilaita, joilla on sikakielto, oli vain muutama kai-

kissa opetusryhmissä, tilattiin sika-nautajauhelihaa yleisesti, mutta naudan jauhelihaa 

niille, jotka eivät saa syödä sianlihaa. Naudankaan jauheliha ei kuitenkaan käy niille, 

joille lihan tulee olla halal.  

 

Opettajat korvasivat kielletyn raaka-aineen sallitulla raaka-aineella. Esimerkiksi sianli-

han sijaan käytettiin kanaa, kalaa tai kasviksia. On kuitenkin niitäkin opettajia, jotka ei-

vät korvanneet ollenkaan kiellettyä raaka-ainetta toisella raaka-aineella, vaan jättivät sen 

vain pois. Tämä ratkaisu on yleinen esimerkiksi liivateruokien kohdalla. Kun muut te-

kevät esimerkiksi kermahyytelön, oppilas, joka ei voi käyttää liivatetta tekee rahkan. 

Vapun aikaan oppilaat, jotka eivät saaneet juoda simaa saivat mehua sen sijaan.  

 

Opettajilla oli erilaisia paaston huomioimiskäytänteitä. Käytänteissä oli joitain yh-

teneväisyyksiä, mutta yksilökohtaisia ratkaisuja myös tehtiin. Jotkut opettajat antoivat 

oppilaille vapautuksia tunneilta ja toiset eivät. Ne, jotka eivät antaneet vapautuksia, an-

toivat oppilaiden päättää miten tunnilla toimivat. Vaihtoehtona oli oppituntiin samalla 

tavalla osallistuminen kuin muillakin oppilailla, mutta he eivät syöneet tai juoneet ruo-

kailun aikana. He tekivät ruoan kuitenkin harjoituksen vuoksi. He saivat myös ottaa 

ruokaa mukaan kotiin. Oppilailla oli myös mahdollisuus tehdä korvaavia tehtäviä, joita 

opettaja oli suunnitellut ennen tuntia, joko samassa luokassa tai toisessa luokassa.  

 

”Muutokset tehdään lennossa, koska aina ei muista ennakoida erilaisia rajoituksia.”, 
Kotitalousopettaja, Espoo 
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Ratkaisut tehtiin joko koko opetusryhmän tasolla tai pienryhmätasolla. Esimerkiksi jos 

oppilas ei saanut syödä kinkkua pitsassa tai pasteijoissa, hän sai korvata kinkun tonnika-

lalla. Muuten ruoka tehtiin samalla tavalla kuin muissa ryhmissä. Joskus tehtiin sellaista 

ruokaa, joka sopi kaikille ja toisella kerralla vain pienryhmässä tehtiin kielletyn aineen 

korvaamisratkaisu. Ratkaisut tehtiin joko tunnin alussa tai opettaja oli suunnitellut ne 

etukäteen.  

 

7.1.3 Ruokarajoituksiin suhtautuminen 

 

”Ruokavaliosta huolimatta oppilaan tulee aikuisena osata laittaa ruokaa, niin opetel-

laan sitten laittamaan sellaisia ruokia, joita voi syödä”, Kotitalousopettaja, Espoo 

 

Opettajat kirjoittivat vastauksiensa lomaan omaa suhtautumistaan ruokarajoituksia ja 

uskontoja kohtaan. Tämä olivat hyviä huomioita yleiseen keskusteluun. Koska Suomes-

sa on uskonnonvapaus, erilaisia vakaumuksia tulee kunnioittaa. Vaikka jossain uskon-

tokulttuurissa olisi ruokasääntöjä, voi uskonnon edustajien keskuudessa olla eroja nou-

dattamiskäytännöissä. Erään opettajan mukaan somalit ovat tarkempia noudattamaan 

sääntöjä kuin Balkanin muslimit. Myös kodit joustavat ruokasääntöjen noudattamisessa 

koulussa. 

 

Jotkut opettajat suhtautuivat ruokasääntöihin varauksella, eivätkä aina ostaneet korvaa-

vaa tuotetta. Toiset suhtautuivat kuin ruoka-allergiaan, koska se on tärkeä asia oppilaal-

le ja halusivat kunnioittaa sitä. Joskus jos korvaava tuote oli jäänyt tilaamatta tai suun-

nittelematta suhtautuivat oppilaat ainakin yhdessä koulussa siihen hyvin. 

 

Seuraavaksi kerron, mitä haastatteluissa tuli ilmi lisää tästä tutkittavasta ilmiöstä.  
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7.2 Haastattelujen tulokset 

 

Teemoittelin haastatteluaineistoni tutkimuskysymysten mukaan jaotellen haastatteluky-

symykset tutkimuskysymyksen alle. Sen jälkeen vastasin tutkimuskysymyksiin haastat-

teluista tulleilla vastauksilla.  

 

7.2.1 Monikulttuurisuus peruskoulussa 

 

”Jokaisella luokalla on eri kulttuureista olevia oppilaita. Se ei oo meille opettajille ja 

oppilaille mikään juttu.”, (Kotitalousopettaja 1.) 

 

Näissä kouluissa, joissa haastattelemani kotitalousopettajat työskentelivät, on monikult-

tuurisuutta suppeassa merkityksessä (uskonto, kieli, etninen tausta) vaihtelevasti. Moni-

kulttuurisuuden yleisyys vaihtelee asuinalueen ja koulutyypin mukaan. Uskontojen mo-

ninaisuutta on siis vähän opetusryhmissä. Evankelis-luterilaisen uskonnon rinnalla toi-

seksi yleisimmäksi uskontokunnaksi nousee islam. Islam uskoa harjoittavia lapsia oli 

jokaisessa kuudessa koulussa. Haastatteluissa ilmeni mainintoja myös ortodoksi-, kato-

lilais-, juutalais- ja Jehovan todistaja -oppilaista.  

 

Koulun arjessa kulttuurien moninaisuus näkyy käytävillä, kun vastaan tulee erivärisiä 

sekä eri kieltä puhuvia oppilaita. Oppilaat puhuvat keskenään äidinkieltään ja pukeutu-

vat oman kulttuurinsa ja sen myötä uskontonsa mukaisesti. Erityisesti muslimityttöjen 

pukeutumista ohjaa kulttuurin ohjeistus. 

 

Kouluissa on huomioitu eri kulttuurit erilaisten projektien myötä. Yhdessä tutkimuksen 

koulussa on vuosittaiset markkinat, joissa oppilaat saavat esittää oman maa- tai kotikult-

tuurin ominaispiirteitä, taiteen, musiikin tai käsitöiden avulla. Koulu on yhtenäiskoulu 

joka on perustettu 11 vuotta sitten. Alkuvuosina koulun seinällä oli maailman kartta, jo-

hon oppilaat saivat käydä laittamassa merkin sen maan kohdalle, jossa heidän juurensa 

ovat. Myös aamunavauksissa annettiin tietoa eri kulttuureista.  

 

Moniuskontoisissa kouluissa tarjotaan elämänkatsomustietoa uskonnon tuntien sijaan 

niille, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Yhdessä koulussa opettajan 
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mukaan oli suuret elämänkatsomustieto –ryhmät. Tämä johtuu siitä, että koulussa oli 

paljon ei-evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia oppilaita. Kirkollisiin aamunavauk-

siin ja tapahtumiinkaan heidän ei tarvitse osallistua, jolloin heille järjestetään oheistoi-

mintaa, kuten työpajoja, liikuntaa ja elokuvien katsomista.  

 

Asuinalueilla, joissa on pitkään ollut eri kulttuurien moninaisuutta, oppilaat ovat tottu-

neet eri elintapoihin ja juhlaperinteisiin. Kielet ja ihonväritkään eivät ole enää ihmetys, 

vaan arkipäivää. Näillä asuinalueilla opettavien opettajien mukaan monikulttuurisuus on 

arkea, jonka äärelle harvoin pysähdytään. 

 

7.2.2 Monikulttuurisuus kotitalousopetuksessa 

 

”Kasilla ja ysillä oppilaat saavat kertoa projektissa omasta kulttuuristaan, mutta harva 

kuitenkaan kertoo.”, (Kotitalousopettaja 2.) 

 

Tiedonantajien mukaan kotitalous on mielekäs oppiaine eri kulttuureista tuleville oppi-

laille. Esimerkiksi kotitalouden opetuksessa opetuskielenä olevan kielen puheen tuotta-

minen ei ole oppilaalta heti välttämätöntä, koska oppilaat voivat näyttää ymmärtämisen-

sä elekielellä. Sen vuoksi maassa vähän aikaa asuneen nuoren on melko helppoa osallis-

tua opetukseen osana ryhmää. Yhteinen elekieli ja tapa toimia löytyy yleensä ennemmin 

kuin maahan muuttanut nuori uskaltaa alkaa puhua kieltä, jota puhutaan opetuksessa. 

Vaikka nuori olisi asunut kauan Suomessa tai jopa syntynyt täällä ja puhuu suomea jo 

sujuvasti, voi keittiösanasto olla suppea, koska hän ei ole ennemmin tarvinnut suomen 

kielen sanoja ruoanvalmistuksessa. 

 

Silloin kun ryhmässä on muitakin kuin evankelis-luterilaiseen uskontoon kuuluvia oppi-

laita, yksi opettajista pyrkii ottamaan paremmin huomioon kaikki oppilaat ja heidän tie-

tämyksensä esimerkiksi suomalaisesta juhlaperinteestä. Hän selittää mistä jokin asia 

juontaa juurensa, jotta oppilaat voisivat ymmärtää paremmin ympäröivää suomalaista 

kulttuuria.  

 

Toinen opettaja taas korosti arkipäivän keskustelun merkitystä. Hän ei niinkään teo-

riaopetuksessa hyödynnä monikulttuurisuuden mahdollisuuksia, mutta työnteon ohessa 

hän keskustelee oppilaiden kanssa kierrellen pienryhmissä ja kyselee eri kulttuurien ja 
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uskontojen merkityksistä. Muutkin opettajat kertoivat saavansa autenttisen tiedon erilai-

sista kulttuurisista tavoista oppilailta. 

 

Monikulttuurisuutta ja eri kulttuurista tulevien oppilaiden tietämystä haluttaisiin yhtääl-

tä hyödyntää, mutta toisaalta oppilaiden vapaaehtoista halukkuutta asiantuntijana toi-

mimiseen arvostetaan enemmän kuin asiantuntijuuden tuomaa hyötyä. Oppilaiden tie-

tämyksen hyödyntäminen on täysin oppilaslähtöistä. Opettajat saattoivat kannustaa op-

pilaita kertomaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla pidettävien kansainvälinen 

keittiö -kurssien esitelmien yhteydessä oman perheen ruokakulttuurista tai perheen enti-

sen kotimaan ruokakulttuurista.  

 

Harvat ovat kuitenkaan innostuneet kertomaan omasta taustastaan. Muutaman opettajan 

mukaan syy siihen on erottuminen muista oppilaista. Se ei ole yläkoululaisille mielekäs-

tä. He tahtovat olla samanlaisiksi luokiteltuja kaikkien muidenkin oppilaiden kanssa, ei-

kä suinkaan minkään uskonnon tai etnisen taustan mukaan luokiteltuja. Tämän vuoksi 

opettajat eivät ole patistaneet tai pakottaneet oppilaita kertomaan julkisesti omasta etni-

sestä taustaan, vaan joskus jopa suojelleet näitä oppilaita. Tällaisessa tapauksessa opet-

taja kuitenkin myöntää, että monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia voisi hyödyn-

tää enemmän kuin on hyödyntänyt. 

 

Joukossa on niitäkin oppilaita, jotka innostuvat kertomaan omasta ruokakulttuuristaan ja 

sen juurista. Silloin he ovat tuoneet ruokaohjeita kotoa tai keränneet muuten autenttista 

tietoa sukulaisiltaan kyseisen maan ruokakulttuurista. Näkökulma ei ole niinkään us-

konto, vaan tietyn maan ruokakulttuuri. Niiden maiden ruokakulttuurissa uskonnon vai-

kutus ruokaan näkyy enemmän, joissa uskonto ohjaa muutenkin elämään, kuin niissä 

joissa uskonto ei anna ohjeita ruokailuun. 

 

Yksi opettajista kertoi teettävänsä oppilailla Juuret -projektin, jossa he saavat pohtia it-

sekseen taustaansa ja sen merkitystä ruokakulttuuriin ja siihen miten se on vaikuttanut 

hänen omaan ruoan valintaan ja tapakulttuuriin. He merkitsevät maailmankarttaan mistä 

maista tai maasta heidän juurensa ovat ja pohtivat näiden maiden ruokakulttuurien kaut-

ta omaa ruoka- ja tapakulttuuriaan. Tässä tehtävässä oppilas voi miettiä myös omaa 

identiteettiään ja ymmärtää sen merkitystä hyvinvoinnille. 
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Ruokasääntöjen hyöty 
 

”Kyllä ne rikastavat ja monipuolistavat arkea, oppilaat huomaavat, miten lähelle eri-

laiset tavat tulevat ja oppivat ymmärtämän ja kunnioittamaan toisiaan enemmän.”  

(Kotitalousopettaja 3.) 

 

Uskontokulttuurien ruokasäännöt ovat osa uskonnon harjoittajien elämäntapoja. Kun 

luokassa on oppilaita, jotka noudattavat ruokasääntöjä oppilaat pääsevät käytännössä 

kohtaamaan erilaisten ihmisten kohtaamista. Opettajien mukaan oppilaat voivat tällöin 

tutustua erilaisiin tapoihin toimia, erilaisiin kulttuuritaustoihin ja sen myötä oppia hy-

väksymään ja kunnioittamaan erilaisia ihmisiä. Paikalla on tällöin arjen asiantuntija. He 

tietävät miten säännöt vaikuttavat käytännössä elämään, eikä tieto ole kirjasta tai Inter-

netistä haettua. Autenttinen tieto luo opetukseen kiinnostavuutta kaukaiselta tuntuvan 

kirjatiedon sijaan.  

 

Eri kulttuurien ruoka- ja tapakulttuurien edustajien läsnäolo opetusryhmissä voi rikastaa 

ja monipuolistaa oppitunteja, jos oppilaat suostuvat toimimaan asiantuntijoina. Jos oppi-

las tai oppilaat eivät suostu toimimaan asiantuntijana, voi opettaja kysyä heiltä näitä tie-

toja pienryhmätyöskentelyn aikana ja hiljainen tieto saadaan näkyväksi arkuudesta, sa-

manlaisuuden haluisuudesta tai muusta henkilökohtaisesta syystä huolimatta.  

 

Ruokasääntöjen selvittäminen 
 

”No siinä seiskaluokan alussa täytetään semmonen kysely, johon kirjotetaan allergiat, 

ruokasäädökset tai muut ja se palautetaan mulle. Ne tulee siitä ilmi.” (Kotitalousopetta-

ja 4.) 

 

Jokaisella opettajalla on oma tapansa selvittää oppilaiden ruokasäännöt. Opettajat selvit-

tävät säännöt, joko keskustelemalla pelkästään oppilaan kanssa säännöistä, joko julki-

sesti koko opetusryhmän kuulleen tai kahden kesken juttelemalla. Jos oppilas unohtaa 

tässä keskustelussa kertoa jonkin rajoituksen, se ilmenee vasta silloin kun rajoitus tulee 

mieleen.  
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Monilla näistä opettajista oli käytössä moniste, jonka jokainen seitsemännen luokan op-

pilas täyttää, joko koulussa ilman vanhemman allekirjoitusta tai kotona ja pyytää siihen 

vanhemman allekirjoituksen. Siinä selviää usein vain, mitä ei saa syödä. Esimerkiksi 

paastoista ei kysytä tarkemmin.  

 

Vanhemmat eivät ole ottaneet näihin opettajiin yhteyttää ruokasääntöjen vuoksi kos-

kaan. Tämä tulkitaan olevan hyväksyntä ja tyytyväisyyden osoitus ruokasääntöjen huo-

mioimisesta. 

 

Ruokasääntöjen merkitys 
 

 ”Itse asiassa nyt ja sitten kolme vuotta sitten siitä samasta perheestä on ollut oppilas, 

joka haluaa kosher-teurastettua lihaa. Vanhemmat toivovat, että etukäteen kerron mil-

loin on lihakerta. He laittavat lihan pojan matkaan ja poika tuo itse tänne jääkaappiin.” 

(Kotitalousopettaja 1.) 

 

Eri uskontojen moninaisuus näkyy erityisesti raaka-ainetilauksia tehdessä. Opettajien 

tulee huomioida erityisesti lihaa tilatessa sikakielto. Opettajista viisi tilaa aina naudan 

jauhelihaa, mutta yhdessä koulussa tilataan pääsääntöisesti sika-nauta jauhelihaa ja sen 

lisäksi naudan jauhelihaa, niille jotka eivät sika-nauta jauhelihaa voi käyttää. Kun jauhe-

liha on aina naudanlihaa, ei tarvitse miettiä onko pakastimessa oleva jauhelihapala sika-

nautaa vai naudan jauhelihaa. Tämä valinta helpottaa opettajan työtä. 

 

Opettajat tekivät muita etukäteisjärjestelyjä ainoastaan liivatetta sisältävien ruokien 

suunnittelussa tai jos ruokaan tuli nakkeja tai kinkkua. Liivate pyrittiin korvaamaan 

hyytelösokerilla tai muuttamalla tuntisuunnitelmaan ihan eri jälkiruoka, esimerkiksi 

kermahyytelö vaihdettiin marjahyytelöksi. Hyytelösokerilla kermahyytelön koostumus 

oli rakeinen. Liivaterajoituksen noudattaminen oli selvitetty yhdessä koulussa kysymäl-

lä karkkien syönnistä. Jotkut oppilaat olivat tarkkoja liivatetta sisältävien karkkien ja 

muiden tuotteiden syömisen suhteen. Toiset taas söivät liivatetta sisältäviä karkkeja ja 

sen myötä myös muita liivatetta sisältäviä tuotteita. Tämä on yksilökohtaista. 

 

Kiellettyä raaka-ainetta korvaavia tuotteita olivat broileri ja eri kalat erityisesti tonnika-

la. Oppilaille ei useinkaan tilattu muita korvaavia raaka-aineita, koska oppilaat olivat 
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ilmoittaneet, että esimerkiksi erilaiset juurekset ja palkokasvit eivät miellyttäneet heitä. 

Jos kotona kuitenkin syötiin monipuolisesti kasvisruokia, tällöin oppilaat tekivät myös 

koulussa monipuolisia kasvisruokia. 

 

Kolmelta opettajalta oli pyydetty halal- tai kosher-lihaa naudanlihan sijaan. Opettaja ei 

kuitenkaan itse ollut tätä lihaa tilannut tai hankkinut opetukseen. Oppilaan vanhemmat 

olivat hankkineet tarvittaessa halal-lihan ja oppilas oli tuonut sen kouluun kotitaloustun-

tia varten. 

 

Työskentely ruokasäännöt huomioiden 

 

”Kyllähän niitä on joskus ollut, että joku rupeaa marmattamaan siitä, jos on se neljän 

porukka. On aina jotenkin erilaista, koska joku ei syö jotain. Niin sitten on tehty pareit-

tain tai sitten vain itselleen.” (Kotitalousopettaja 5.) 

 

Kotitalousopetuksessa on yleistä, että oppilaat työskentelevät neljän hengen ryhmissä 

ruoanvalmistuksen aikana. Tämä työskentelytapa oli myös tutkimukseni opettajilla käy-

tössä lukuun ottamatta yhtä opettajaa. Hän käyttää parityöskentelyä, jolloin myös ruo-

kasääntöjen huomioiminen on sujuvaa, kun ruoanvalmistajia ja ruokailijoita on ainoas-

taan kaksi. Opettajalla on tunnilla tarjolla muutama ruokalaji, josta pari voi valita itsel-

leen sen sopivimman, jotta ruokasäännöt tulee huomioiduksi. Jos parit eivät pääse yh-

teisymmärrykseen, voi toinen parista mennä kolmanneksi kahden muun oppilaan kanssa 

ja jäljelle jäävä voi tehdä yksin oman ruoan. Noutopöytäkertoja on juhlatuntien yhtey-

dessä. Tällöin kaikki tekevät kaikille ruokaa ja ne joilla on ruokarajoituksia syövät niitä 

ruokia noutopöydästä, jotka ovat heille sallittuja. Joskus noutopöytämenetelmän käyttö 

voi olla haasteellista, jos ryhmässä on oppilas tai oppilaspari, jonka tuotokset eivät on-

nistu tai heitä jännittää tehdä kaikille ruokaa.  

 

Neljän hengen ryhmässä työt kuitenkin jaetaan usein kahdelle parille yhteiseksi tehtä-

väksi. Kenenkään ei tarvitse ensimmäisillä tunneilla yleensä syyslukukaudella tehdä 

koko pienryhmälle annosta, vaan vastuu jaetaan kahdelle oppilaalle. Kaksi oppilas tekee 

makaronilaatikon ja kaksi oppilasta tekee tomaatti-mozzarellasalaatin. Kevätlukukau-

della vastuuta voidaan jo jakaa ja tehtävistä voivaan sopia siten, että yksi oppilas tekee 

keiton, toinen teeleivän, kolmas rahkan ja neljäs porkkanaraasteen.  
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Neljän hengen ryhmässä valmistetaan ruoat yleensä aina ruokarajoitteisen oppilaan ruo-

kavalion mukaan. Jos yksi oppilas ei voi syödä sikaa, se korvataan jollain toisella raaka-

aineella tai lisäämällä kasviksia.  

 

Jos pienryhmä kokee rasitteena yhden oppilaan ruokarajoitukset, voi ryhmän jakaa 

myös pareiksi tai oppilas, jolla on tämä rajoitus voi tehdä yksin itselleen tehtävänä ole-

van ruoan. Yksi opettajista korostaa, että rajoitus ei saa olla syy syrjintään, koska kotita-

louden tunneilla tulisi olla kivaa, tekemisen kautta olisi suotavaa saada onnistumisen 

kokemuksia ja ruoan olisi suotavaa olla miellyttävää ja hyvänmakuista. 

 

Opettajien mukaan tällainen menettely kuitenkin toimii vasta kahdeksannella ja yhdek-

sännellä luokalla, kun oman toiminnan ohjaus on jo sujuvaa. Seitsemännellä luokalla 

oppilaat ovat vielä niin ryhmäsidonnaisia, että opettajan tulee ohjeistaa mitä kukin tekee 

työskentelyn aikana. Tällöin saadaan kokonaisuus valmiiksi ja ehditään syömään ja sii-

voamaan ruoanvalmistuksesta aiheutuneet sotkut. Kahdeksas- ja yhdeksäs-luokkalaiset 

kykenevät tekemään kahdestaan sen, minkä seitsemäsluokkalaiset useasti ehtivät teke-

mään nelistään. 

 

Jos ruokalaji on monivaiheinen, kuten jauhelihakeitto, oppilaat voivat tehdä samasta 

keitosta kasvisversion ja lihaversion, kunhan liemi tehdään kasvisliemeksi. Ennen lihan 

lisäämistä keittoon kasvisruoan valitseva oppilas ottaa ruoan omalle lautaselleen, jonka 

jälkeen liha lisätään keittoon. Leivonnaisissa voidaan käyttää samaa menettelytapaa eli 

toiset pasteijat voidaan täyttää kinkulla ja toiset tonnikalalla.  

 

Esteet ruokasääntöjen huomioimisessa 

 

”Raha ja aika voi olla esteenä. Huvittaako lähtee hakemaan sitä halal-lihaa jostain 

spesifistä paikasta, kun sitä ei voi ostaa sellaisenaan.  Tarvitaan rehtorilta ostolupa 

kaupungin tilille. Ei ole käteistä, jos en osta omalla rahalla.” (Kotitalousopettaja 3.) 

 

Jokaisessa koulussa on budjetti, jonka puitteissa opettajat saavat tilata raaka-aineita ja 

muita opetuksessa tarvittavia välineitä. Yksityiskouluissa se voi olla väljempi kuin kau-

pungin kouluissa, mutta raha ei kuitenkaan ole koskaan ollut esteenä tai vaikuttanut 

ruokasääntöjen huomioimisessa. Koulussa, jossa tilataan sika-nauta jauhelihaa, syynä ei 
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ole raha, vaan tottumus. ”Aina on tehty näin.”, (Kotitalousopettaja 5.).  Muissakaan 

kouluissa ei rahan takia siirryttäisi tilaamaan sika-nautaa, koska kilohinnan ero on niin 

pieni, verrattuna kahden eri jauhelihan säilyttämisen tuomaan työhön. 

 

Halal-lihan tilaaminen oli kaikkien opettajien mukaan ainut ruokasäännön huomioimi-

nen, johon he eivät ilman koulun ohjeistusta käytä aikaa. Halal-lihaa ei ensinnäkään voi 

tilata samasta tukusta tai kaupasta, josta muut raaka-aineet tilataan. Sen ostamiseen tar-

vittaisiin koulun rehtorilta ostolupa. Toiseksi halal-lihaa myyvä liike on usein kaukana 

koulusta, joten sitä ei voi hakea edes työmatkalla.  

 

Uskontojen muihin ruokasääntöihin kuin ruoka-ainerajoituksiin esimerkiksi Ramadan-

paaston tietojen etsimiseen on myös mennyt työvuosien alussa aikaa, mutta sitä on voi-

nut tehdä oppituntien aikana esimerkiksi oppilailta kysymällä, joten sekään ei ole ollut 

työn ulkopuolista aikaa vievää toimintaa. 

 

Ruokasääntöjen antamat mahdollisuudet 

 

”Mä oon vaan kysyny, että onko kivempi täällä silittää. Ne voi sitten siellä istua ja teh-

dä siinä tahdissa kun he jaksaa ja kykenee, kun ei heitä voi kotiinkaan päästää.” (Koti-

talousopettaja 6.) 

 

Kotitalouden opetuksessa on kolme asiaa, joita voi tehdä, kun ryhmässä on eri kulttuu-

reista tulevia oppilaita. Ne ovat: toisten (ruoka)kulttuuriin tutustuminen ja sen myötä 

niiden ymmärtäminen, eri ruokakulttuurien ruokien tekeminen ja oppilaiden mahdolli-

suus toimia asiantuntijana. 

 

Eri kulttuurista kuin omasta kulttuurista tulevan oppilaan kohtaaminen omassa opetus-

ryhmässä on tapa päästä tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Tämä tutustuminen tapah-

tuu yhdessä toimimisen kautta. Tunneilla tutustutaan myös ihmisten erilaisiin ruokava-

lioihin ja niiden syihin, jolloin uskonnon vaikutus niihin tulee esille.  

 

Erilaisiin ruokiin voidaan tutustua siten, että tehdään erilaisia versioita perusruoista ku-

ten laatikkoruoista tai keitoista. Kansainvälinen keittiö -osuuden kautta erityisesti pääs-

tään tutustumaan oppilaiden valitsemien maiden ruokiin. Jos luokassa on oppilas, joka 
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haluaa toimia oman ruokakulttuurinsa asiantuntijana, voi hän opettaa muille oppilaille 

niiden ruokien tekemistä, joita heidän kotonaan tehdään. 

 

Edellä mainittujen lisäksi kotitalouden tunneilla voidaan huomioida oppilaan jaksami-

nen paaston aikana. Opettaja voi ruoanvalmistuksen sijaan antaa oppilaalle tehtäväksi 

vaatehuollon tehtäviä, kuten silitystä ja märkien tekstiilien ripustamista kuivumaan. 

Nämä työt tehtyään opettaja voi rehtorin luvalla päästää oppilaan kotiin lepäämään, jos 

kotitaloustunnit ovat hänen lukujärjestyksessään viimeiset. 

 

Tuntisuunnittelu 
 

”Se on omasta mielikuvituksesta kiinni, miten raaka-aineita voi käyttää”, (Kotitalous-

opettaja 6.)   

 

Kotitalousopettajat olivat tehneet työtään jo niin kauan, että he ovat rutinoituneet oppi-

tuntien pitämiseen. He eivät suunnittele jokaista tuntia enää erikseen. Pääsääntöisesti he 

pyrkivät opettamaan kaikkia ryhmiä samalla tavalla tasa-arvon vuoksi. Kaikki eivät 

välttämättä edes muista tai tarkista mikä ryhmä tunnille tulee seuraavaksi, vaan ratkai-

sevat tilanteen siinä oppitunnin aikana.  

 

Tarkemmin ajateltuaan opettajat huomaavat kuitenkin tunnilla opettaessaan välttävänsä 

kristillisistä juhlista puhuessaan kristillisen vakaumuksen välittämistä. Kun ryhmässä 

ilmenee, että joku ei vietä esiteltyjä juhlia, opettajat pysähtyvät tämän asian äärelle. He 

ohjaavat oppilaita miettimään millaisia juhlia he viettävät ja mitä he silloin syövät. Yksi 

opettaja kertoi opettavansa paastojen aikaan ensiksi teoria-asiat ja sen jälkeen oppilaat 

alkavat valmistaa ruokaa. Jos paastoava oppilas ei osallistu ruoanvalmistukseen, hän voi 

siirtyä tekemään muita tehtäviä tai lähteä kotiin.  

 

Vuosisuunnitelmia tehdessä opettajat suunnittelevat ruoat kaikille sopiviksi tai suunnit-

televat siihen vaihtoehtoruoan lisäksi. Seuraavana syksynä taas kotitalousopettajat miet-

tivät yksin tai kollegan kanssa, mitä pitäisi tehdä toisin, että opetus ja käytännön toteu-

tus olisivat oppilasystävällisempiä.  
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Oppilaiden osallistaminen 
 

”Mä en oo paljon osallistanut, koska se uskonto on aika monelle arka paikka. Oppilais-

ta lähtee se kertominen.” (Kotitalousopettaja 4.) 

 

Oppilaiden osallistaminen opetukseen oli opettajien mukaan niin sanotusti ”kaksipiip-

puinen juttu”. Heidän mukaan olisi mukava käyttää oppilaita asiantuntijoina silloin, kun 

he ovat autenttisia tiedonantajia. He eivät kuitenkaan ohjanneet jokaista oppilasta toi-

mimaan asiantuntijana, koska joukossa on niitä, jotka eivät omasta taustastaan halua 

erottumisen tai muun syyn vuoksi puhua kaikkien kuullen. Syynä voi olla erottumisen 

lisäksi myös persoonasta johtuvat syyt. Joku on niin arka tai ujo tai ei muusta syystä ha-

lua puhua luokan edessä omasta taustastaan. Esimerkiksi somalitaustaisen tytön on hel-

pompi joissain tilanteissa puhua italialaisesta ruokakulttuurista kuin Somalian ruoka-

kulttuurista.  

 

Oppilaissa oli kuitenkin myös niitä, jotka halusivat kertoa omasta taustastaan tai ainakin 

tehdä perheensä toisen kotimaan ruokia koulussa. Yleisiä olivat somalien sambuusit ja 

balkanien baklavat. Somalitytöt olivat kahdessa koulussa halunneet tehdä sambuuseja 

tunnilla, jotta kaikki muut oppilaat opetusryhmässä voisivat niitä maistaa.  

 

Eri maiden ruokakulttuureista tehtyjen ryhmätöiden kohdalla olisi helppoa pyytää oppi-

lasta toimimaan asiantuntijana, mutta harvoin oppilaat ottavat sen maan, josta heidän 

perheensä on kotoisin. Joukossa on kuitenkin niitäkin, jotka haluavat tehdä itselleen tu-

tun maan ruokakulttuurista tämän esitelmän. Silloin ruokakulttuuri tulee opettajien mu-

kaan lähemmäs, kun oppilaat kertovat siitä autenttisesti.  

 

Paastot 
 

”He tulee yleensä kertomaan mulle, kun paasto on alkamassa. Mulla on myös paastoka-

lenteri.” (Kotitalousopettaja 2.) 

 

Kaikilla kotitalousopettajilla on ollut opetusryhmissä oppilaita, jotka paastoavat yhtä 

opettajaa lukuun ottamatta. Paastoavat oppilaat ovat yleensä muslimeja. Kukaan opetta-

jista ei ollut kohdannut paastoavaa ortodoksi- tai katolilaisoppilasta. Perheen tapakult-
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tuuri vaikuttaa siihen paastoavatko nuoret. He saavat myös itse päättää, milloin haluavat 

kokeilla paastoamista.  

 

Opettajat saavat paastoajankohdan tietoonsa monella eri tavalla. Oppilas voi tulla aikai-

semmin tai juuri oppitunnin alkaessa itse kertomaan paastosta, opettajalla voi olla paas-

tokalenteri luokassa tai opettaja voi seurata paaston alkamista mediasta. 

 

Opettajat kertoivat huomioivansa oppilaiden paaston järjestämällä heille opetusta 

(yleensä kirjallisia tehtäviä) eri luokassa tai antamalla muita tehtäviä luokassa kuten 

vaatehuollon tehtäviä. Yksi opettaja kertoi, että hän myötäelää oppilaiden kanssa paas-

ton aikana. Kaikki odottavat, että milloin paasto loppuu ja saa taas huoahtaa helpotuk-

sesta. Paasto ei ole hänen mukaan syömisen ja juomisen jättämistä, vaan se on fyysinen 

ja psyykkinen tilanne ja vaikuttaa päivän jaksamiseen. Oppilaat ovat väsyneempiä ja 

joskus ärtyisempiä kuin paaston ulkopuolella. 

 

Paastoaminen oli yhdessä koulussa pojilla yleisempää kuin tytöillä. En havainnut kysyä 

miksi näin on. Toinen opettaja kuitenkin kertoi, että tytöt joutuvat paastoamaan joskus 

Ramadanin ulkopuolellakin, koska kuukautisten aikaan tytöt eivät saa paastota. Ne päi-

vät, joina ei ole paastonnut, tulee paastota myöhemmin. 

 

Juhlat 
 

”Kaikista kalenterissa olevista juhlista puhutaan normaalista osana suomalaista juhla-

perinnettä. Tietenkin, jos ryhmässä on Jehovan todistajia niin pitää tehdä eri tavalla.” 

(Kotitalousopettaja 5.) 

 

Suomalaisen juhlaperinteen opettaminen on kaikkien opettajien mielestä tärkeää. Tapa, 

jolla niistä opetetaan, oli vaihtelevaa. Jotkut opettajat keskustelivat juhlista kristillistä 

näkemystä korostamatta. Jotkut taas kertoivat tarkkaan, miksi jotain juhlaa vietetään. He 

näkivät sen olevan tarpeen juhlan syyn ja luonteen ymmärtämisen vuoksi. Esimerkiksi 

joulun ja pääsiäiseen aikaan oli tapana puhua niiden juhlanvietto traditioista ja juhla-

ruoista, koska ryhmissä suurin osa oli kristittyjä ja vain pieni osa ei-kristittyjä.  
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Yhden opettajan mukaan muslimioppilaat olivat ilmaisseet kristillisistä juhlista puhutta-

essa juhlien olevan tylsiä, koska silloin kaikki ovat vain perheen kanssa. Opettaja oli 

huomauttanut, että onhan heilläkin suuri iid-juhla Ramadanin jälkeen, jonka vuoksi he 

ovat vapaalla koulusta. 

 

Yksi opettajista ajatteli, että ei mikään ulkoinen voisi vahingoittaa yksilöä, jos sisältä-

päin asiat on kunnossa. Sen vuoksi hän ei vaihda ruokien nimiä joulun ja pääsiäisen ai-

kaan. Hän sanoi myös, että eihän me kaikkien ruokien taustaa tiedetä evankelis-

luterilaisetkaan tai suomalaistaustaiset, jos vaikka joku ateisti olisi tämän ruoan keksi-

nyt. Huomiona tähän, tällä opettajalla ei ollut yhtään Jehovan todistajaa oppilaana, joille 

juhlien vietto ja niistä puhumisen säännöt ovat tärkeämpiä kuin muslimeille. 

 

Jehovan todistaja -oppilaat ovat menneet juhlaopetuksen ajaksi toiseen luokkaan kou-

luissa, joissa heitä on opetusryhmissä. On myös niitä Jehovan todistajia, jotka ovat luo-

kassa, vaikka valtakunnallisista ja kristillisistä juhlista puhuttaisiin. Muiden uskonto-

ryhmien kohdalla opettajat korostivat uskonnon merkitystä juhlissa osana suomalaista 

juhlaperinnettä ja sen takia eri uskontotaustaisten oli hyvä tietää näistä yleissivistyksen 

vuoksi.  

 

7.2.3 Toteutustapoja ja ideoita ruokasääntöjen opetukseen  

 

”Ruoan valintaa käsiteltäessä siitä puhutaan. En mä tiedä miten muuten sitä kannattais 

enemmän opettaa.” (Kotitalousopettaja 2.) 

 

Kotitalousopettajat lisäisivät mielellään valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan mainin-

taa uskontojen ruokasääntöjen opettamisesta. Siihen opettajat eivät osanneet sanoa vas-

tausta, millä tavalla se sinne kirjoitettaisiin. Joidenkin mukaan sen voisi laittaa yleiseen 

osaan, josta se ohjeistaisi kaikkia aineita, mutta toiset taas vain kotitalousosaan moni-

puolistamaan opetusta. Tällä hetkellä opetussuunnitelmassa ”monikulttuurisuuden mah-

dollisuudet” on väljästi sanottu ja sinne voisi laittaa lisäyksiä, kuten ”mahdollisuuksien 

mukaan kerrotaan uskontojen ruokasäännöistä ruokakulttuureissa”. 

 

Uskonnoista ja sen merkityksestä kotitalousopetuksessa ja sen sisällöistä käytävä kes-

kustelu nähtiin tärkeänä. Erityisesti sen vuoksi, koska uskontojen moninaisuus lisääntyy 
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koko ajan erityisesti pääkaupunkiseudulla. Yksi opettajista osasi sanoa, että jossain tu-

levaisuustutkimuksissa ennustettiin, että monikulttuurisuus lisääntyy Helsingin kouluis-

sa. Sen myötä yksi neljästä oppilaasta olisi maahanmuuttajataustaisia. Tämän vuoksi 

uskonnosta olisi tarpeen puhua, koska se vaikuttaisi niin paljon opetuksen kokonaisuu-

teen. 

 

Jotkut kertoivat ruokasääntöjen limittyvän hyvin eri ruokakulttuurien opetuksen lomaan. 

Esimerkiksi ”Miksi jossain ruokakulttuurissa ei ole sianlihaa ruokavaliossa, koska siel-

lä on uskonto, joka kieltää sian syönnin.”, (Kotitalousopettaja 4.) Toinen kokonaisuus, 

jossa ruokasäännöistä oli opetettu tai niiden koettiin sopivan opetettavaksi, oli ruoanva-

linta-opetuskokonaisuus.   

 

Jos kotitalousopetuksessa puhuttaisiin enemmän uskontojen vaikutuksesta ruokakulttuu-

riin, se voisi tehdä meistä ja nuorista yhden opettajan mukaan suvaitsevampia. Keskus-

telu voi karsia ennakkoluuloja ja sen myötä voisi myös oppia kunnioittamaan toisen us-

kontoa ja uskonnottomuutta. 

 

Yksi opettajista kertoi, että heidän koulussaan on MYP ohjelma eli Middle Years Prog-

ramme käytössä. MYP on osa IB koulutusohjelmaa. Se tukee oppilaan oppimista yksi-

löllisesti erilaisten osa-alueiden ja teemojen kautta (IB world school 2013).  Sen puit-

teissa kotitalouden ja uskonnon tunteja tullaan integroimaan syksyn 2013 aikana. Us-

konnon opettaja opettaa uskonnon osa-alueet ruokasäännöistä ja kotitalouden opetuk-

sessa tehdään ruokaa, johon uskonto on antanut vaikutteita.   
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8 Luotettavuus 
 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta. Suomen Akatemia on asettanut hy-

vän tieteellisen käytännön ohjeet, joiden mukaan tutkimusta tulee tehdä. Tutkijan tulee 

noudattaa mm. rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössään (Suomen 

Akatemian tutkimus eettiset ohjeet 2003, s. 5.) 

 

Tutkimuksen viitekehys on kirjoitettu useita lähteitä käyttäen ja lähdeviittaukset on teh-

ty alkuperäisen kirjoittajan työtä kunnioittaen. Uskontojen kuvauksessa ja uskontojen 

ruokasääntöjen kuvauksessa esiintyvät Raamatun viittaukset toimivat valintani mukaan 

selittävänä kirjallisuutena erilaisille kristinuskon ja juutalaisuuden ilmiöille. Tahdoin 

selvittää näitä ilmiöitä niille ominaisella kirjallisuudella. Muiden uskontojen kirjallisuu-

teen tutustuminen ja niiden käyttäminen lähteenä olisivat tuoneet tutkimukseen lisäar-

voa ja syvyyttä, mutta koin kuitenkin viitekehyksessä käytetyt muut lähteet riittävän se-

littäviksi teoksiksi enkä käyttänyt lähteenä esimerkiksi Koraania, Jehovan todistajien 

käännöstä Raamatusta tai Mormonin kirjaa. Jos tästä aiheesta tehdään joskus väitöskirja 

tai spesifimpi pro gradu -tutkielma, on silloin edellä mainittujen lähteiden käyttö perus-

teltua.  

 

Tutkimusraportti on kirjoitettu tieteellisen etiikan mukaan säilyttäen lomakekyselyyn ja 

haastatteluihin osallistuneet kotitalousopettajat sekä koulut, joissa he työskentelevät 

anonyymeinä. Tutkittaessa ihmisiä, on tärkeää säilyttää luottamus tutkijan ja informan-

tin välillä. Jos luottamus särkyy, tutkija on toiminut tutkimusta tehdessään eettisesti vää-

rin. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 129) mukaan jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ky-

symys. Aihe ”uskonnon merkitys kotitalousopetuksessa kotitalousopettajan näkökul-

masta” ei kuitenkaan ole oman harkintani mukaan eettisesti kovin herkkä aihe. En ky-

synyt kotitalousopettajien oman uskonnon merkitystä kotitalousopetuksessa, vaan kes-

kityin yleiseen kuvaukseen opettajan kokemuksista oppilaiden uskontojen merkityksestä 

kotitaloustalousopettajan työn suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Tiedonantajille annoin oman osaamiseni mukaan tietoa tutkimuksesta. Kirjoitin aineis-

ton keruussa lomakekyselyyn saatetekstin, jossa kerroin millaisesta tutkimuksesta on 
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kyse ja mihin tarkoitukseen sitä tehdään. Haastateltaville kirjoitin myös ilmoituksen sii-

tä, miten haastattelu tehdään ja että nauhoitan haastattelun muistamisen tueksi. Missään 

vaiheessa tutkimusraporttia en tuo esille kenenkään tiedonantajan henkilöllisyyttä, vaan 

puhun ainoastaan kotitalousopettajista ja kaupungeista, joissa he toimivat opettajina. 

 

Tutkimusprosessini oli julkinen siten, että tutkimuksen aloittamisesta lähtien ohjaajani 

ja seminaariryhmäläiseni tiesivät, että teen pro gradu -tutkimusta. He tiesivät myös tut-

kimusaiheeni ja aikataulun, jossa tutkimukseni aioin toteuttaa. Tutkimusaineisto hankit-

tiin julkisesti sähköisten viestimien avulla. Lisäksi tutkielma on luettavissa Helsingin 

yliopiston Käyttäytymistieteellisessä kirjastossa. Mielestäni minulla on ollut riittävästi 

aikaa tehdä tutkimusta, koska olen varannut tutkimuksen teolle kalenteristani tiettyjä 

päiviä ja hetkiä, joina teen sitä. 

 

Lomakekyselyssäni oli muutamia ensikertalaisen virheitä, jotka saattoivat vaikuttaa en-

simmäisten päivien ja sen myötä muiden päivien vastausaktiivisuuteen. Olin vahingossa 

laittanut pakolliseksi yhteystietojen lähettämisen, vaikka se ei tietenkään ollut pakollis-

ta. Olisi siis pitänyt täyttää itse se lomake, jotta olisin huomannut tämän virheen. Korja-

sin virheeni kuitenkin heti julkistamispäivän jälkeisenä päivänä. 

 

Kysely lähetettiin lähes tuhannen (930) kotitalousopettajan sähköpostiin ja yli 200 koti-

talousopettajan Facebook-ryhmään. Vastausosuus oli erittäin pieni, koska 1130 yhteis-

tiedon joukosta sain ainoastaan 55 osallistujaa lomakekyselyyn. On hyvä miettiä aineis-

ton niukkuutta. Oliko kiinnostus tutkimusta kohtaan aineiston määrän mukaisesti vähäi-

nen? Oliko yhteystietojen pakollinen lähettäminen niin iso huolimattomuusvirhe minul-

ta, että monikaan ei enää halunnut osallistua tutkimukseen? Vai olivatko kysymykset 

liian vaikeita, jotta niihin ei osattu vastata? Toista harjoitustutkimusta tehdessä ei vielä 

osaa välttämättä kirjoittaa ajatuksiaan ja kysymyksiään kirjallisesti juuri siihen muotoon 

on ne ajatellut. Jos jatkaisin vielä tutkimusuraani, olisi tähän asiaan kiinnitettävä jatkos-

sa enemmän huomiota, jotta tutkijana minulla ja tiedonantajilla olisi yhteinen ymmärrys 

siitä, mitä halutaan tutkia ja selvittää ilmiöstä. 

 

On syytä miettiä, ovatko opettajat vastanneet esikyselyn määrällisiin kysymyksiin tar-

kasti vai suurpiirteisesti. Tutkimuksen alussa toivoin, että he olisivat vastanneet tarkasti, 

koska yleisyyden vaihteluväli (0, 1-10, 11-50, 51-100, 101-150) oli omasta mielestäni jo 
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väljä. Jostain syystä kuitenkaan kaikki opettajat eivät olleet uskaltaneet vastata näihin 

kysymyksiin olleenkaan. Tämän ja vastaajamäärän vähäisyyden vuoksi uskontojen mää-

rän ja ruokasäädösten noudattamisen yleisyyden mittaaminen jäi kokonaan pois tästä 

tutkimuksesta. 

 

Sain useita sähköposteja, joissa opettajat selittivät vastaamattomuuttaan tai vastaustensa 

epätarkkuutta. Uskontojen yleisyyttä mittaaviin kysymyksiin oli joidenkin opettajien 

mukaan hankala vastata, koska he eivät tienneet oppilaiden uskonnollista taustaa. Jotkut 

kuitenkin tiesivät sen ja olivat vastanneet tarkasti kysymyksiin. 

 

Toinen syy vastaamattomuuteen oli, että heillä ei ole tällä hetkellä yhtään oppilasta, jol-

la olisi uskonnollisista syistä ruokasääntöjä. Ilmeisesti minun olisi ollut hyvä kirjoittaa 

saatetekstiin, että kyselyyn voi vastata, vaikka opetusryhmissäsi ei olisikaan tällä het-

kellä yhtään uskonnollisista syistä ruokasääntöjä noudattavia oppilaita, koska kyselyssä 

oli kohta 0 oppilasta. Kolmas syy oli täysin inhimillinen eli unohdus. Kyselyynvastaa-

misajankohta oli todennäköisesti myös hieman kiireinen tiedonantajien näkökulmasta, 

koska kysely oli auki marraskuun lopusta joulukuun puoliväliin. Tällöin kouluissa jär-

jestellään joulujuhlia ja aikaa ja henkisiä resursseja ylimääräiseen työhön ja tekemiseen 

ei kaikilla opettajilla ole. 

 

Esikyselyn kahdesta viimeisestä laadullisesta kysymyksestä saadut vastaukset olivat 

kuitenkin riittäviä ja ne analysoitiin. Niissä oli paljon tärkeitä asioita, joita tulee ottaa 

huomioon kotitaloustuntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Niiden vastausten merkitys 

oli tärkeä haastattelukysymysten kannalta ja ilman kartoituskyselyä haastattelukysy-

myksiä olisi ollut mahdollisesti hankalampi tehdä. 

 

Haastattelutilanteet olivat luontevia ja miellyttäviä. Tutkijana sain olla oma itseni eikä 

minun tarvinnut valita itselleni mitään erityistä roolia. Kävin dialogia tiedonantajien 

kanssa, jotka näyttivät havaintojeni perusteella viihtyvän myös haastattelutilanteessa. 

Joidenkin opettajien kanssa haastattelutilanteen lopussa saattoi tulla kiire tai jopa kes-

ken haastattelun tuli häiriöitä. Opettajan tuli mennä välituntivalvontaan tai seuraavaa 

tuntia valmistelemaan. Yhden opettajan täytyi ehtiä junaan ajoissa. Haastattelun kes-

keytti yleensä joko toinen opettaja tai raaka-aineidentoimittaja tukusta. Haastattelut saa-

tiin kuitenkin hyvin tehtyä ja keskeytyksistä huolimatta ne olivat kokonaisia.  
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Haastattelulle olisi voinut varata aikaa 60 minuutin sijaan 90 minuuttia. Sen myötä 

haastattelun lopussa ei olisi tullut kiireentuntua. Haastattelun ajaksi olisi voinut myös 

laittaa kotitalousluokan oveen ilmoituksen, jossa kerrotaan, että opettaja ei ole tavoitet-

tavissa haastattelulle varatun ajan. Raaka-ainetoimittaja oli tietenkin henkilö, joka oli 

otettava vastaan, koska hänellä oli omat aikataulut, joihin emme olisi voineet vaikuttaa. 

Aineisto analysoitiin tavalla, joka oli helposti kirjoitettavissa auki tekstiksi. Käsitekartat 

auttoivat minua jäsentämään omia ajatuksiani ja sen pohjalta oli mielekästä kirjoittaa tu-

lokset tekstiksi. Aineiston analyysiin olisi voinut käyttää pelkistämistä ja käsitteellistä-

mistä, mutta minulle tämä kerronnallinen analyysitapa oli mielekkäämpi. 

 

Tulokset esitettiin kuvioin jotka selitettiin tekstissä auki. Kuvioiden avulla on helppo 

havainnollistaa ajatuksiaan ja ilmiöiden kokonaisuuksia. Tietenkin kuviot tuli avata lu-

kijalle ja näin tehtiin kuvion jälkeen. 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksesta tekemäni johtopäätökset ja kerron tutkimuksesta he-

ränneitä ajatuksiani lukijalle. Lopuksi kerron jatkotutkimusaiheita seuraavia tutkimuksia 

varten.  
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Kuten kuviosta voidaan nähdä, monet asiat vaikuttavat opettajan työhön opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Haastatteluun osallistuneet ja kartoituskyselyyn vastan-

neet kotitalousopettajat olivat sitä mieltä, että uskontojen merkitys ei korostu eikä sitä 

korosteta opetuksessa. Opettajat tahtovat antaa oppilaille tasalaatuista opetusta eivätkä 

suunnittele eri tavalla oppitunteja, jos ryhmässä on joku uskonnon vuoksi erilainen op-

pilas.  

 

Ruokasääntöjen selvittämiseen niin kuin muihinkaan opettajan työtapoihin ei varmasti 

ole yhtä oikeaa tapaa, mutta oman tulkintani mukaan suosittelisin opettajia toimimaan 

yhden tiedonantajani mallin mukaisesti. Hän valmistelee tiedonannon, jossa hän kertoo 

mitä kotitaloudessa opiskellaan ja pyytää vanhempia tutustumaan kotitalouden oppikir-

jaan. Samassa lomakkeessa, hän kysyy oppilaiden ruokarajoitukset ja niiden syyt. Oppi-

las voi täyttää lomakkeen itse, mutta vanhempien olisi suotavaa lukea se läpi ja mahdol-

lisesti täydentää sitä ja kirjoittaa allekirjoituksen merkkinä sen lukemisesta. Lomak-

keessa olisi hyvä olla kysymyksiä ruokarajoitusten lisäksi myös paastoista tai juh-

lasäännöistä. Tällä tavoin opettaja saisi tarvittavan tiedon ja yllätyksiä tunneilla voisi 

vähentää. Opettaja voisi kirjata ruokasäännöt lomakkeista oppilasvihkoihin ja näin 

muistaminenkin onnistuisi paremmin. Raaka-ainetilauksia varten voisi tehdä koonnin 

rajoituksista, jotta ne olivat helposti saatavilla ja muistettavissa tilauksia tehdessä.  

 

Paastojen aikaan olisi mielekästä, että oppilailla olisi monipuolisesti korvaavia tehtäviä. 

Sen vuoksi ennakointi on tärkeää. Aineistossani oli molempia opettajatyyppejä enna-

koivia opettajia ja tunneilla ratkaisuja tekeviä opettajia. Valmistuvana opettaja koen en-

nakoinnin ja etukäteenvalmistelun tärkeäksi. Samoin sanoivat kyllä haastattelemani 

opettajat, mutta kertoivat myös valmistelun jäävän vähemmälle, kun työn alkaa oppia ja 

tunnit sujuvat rutiinilla. Kaikki haastatellut opettajat olivat myös sitä mieltä, että työta-

poja tulisi kehittää, jotta työ säilyisi mielekkäänä ja tavallaan lupasivat sitä tehdä jatkos-

sa.  

 

Toivoisin, että jo työssä olevat opettajat ja me opettajiksi valmistuvat voisimme alkaa 

miettiä omaa opetusfilosofiaamme ja opetustapojamme ja lisätä sinne ajatuksen uskon-

tojen ja eri kulttuurien antamista mahdollisuuksista kotitalousopetuksessa. Haastatte-

luista poimin kolme kotitalousopetuksen mahdollisuutta eri kulttuurien ja uskontojen 

kohdalla. 
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nähdä sen merkitys. Suotavaa olisi, että oppilaat tutustuisivat ainakin kristinuskon mer-

kitykseen, esim. paastot pääsiäisenä ja jouluna, islamin ruokasääntöihin (sika, sikaperäi-

set ruoat, alkoholi ja veri, Ramadan-paasto sekä iid-juhla) ja sen maiden ruokakulttuu-

reihin, juutalaiseen kosher -ruokavalioon sekä hindulaiseen kasvisruokavalioon.  

 

Kuten yhdessä haastattelussa tuli ilmi, kotitalouden ja uskonnon opetuksen integrointi 

voitaisiin järjestää siten, että uskonnon opettaja opettaa kotitaloustunteja edeltävällä op-

pitunnillaan valitun uskonnon pääpiirteet ja mahdollisesti myös ruokasäännöt, jos siihen 

on aikaa. Jos aikaa ei ole niin kotitalousopettaja voi opettaa ruokasäännöt ja niiden mer-

kityksen ruokavalioon. Lopputunneilla voidaan tehdä ruokaa, joka liittyy sen uskonnon 

edustajan ruokavalioon. 

 

Olen pohtinut tämän prosessin aikana sitä, että miksi jotkut opettajat vastasivat uskon-

non merkitystä kotitalousopetuksessa selvittävään kysymykseen: ”ei vaikuta miten-

kään”. Ensiksi huomasin, että ”ei vaikuta mitenkään” vastaukset olivat niiden opettajien 

vastauksia, jotka opettivat koulussa jossa ei ollut oppilaita, joilla olisi ollut ruokasääntö-

jä. Toiseksi huomasin, että heillä oli opetusryhmissä ”vain muslimeja”. Voiko olla niin, 

että rutinoituminen alkaa ohjata piilotajuisesti myös ajatuksia ja puhetta. Opettaja tilaa 

vain naudan jauhelihaa sika-nauta-jauhelihan sijaan, koska ryhmissä on muslimeja, ot-

taa huomioon Jehovan todistaja -oppilaan maailmankatsomuksen ja vanhempien toiveet, 

kun opetetaan kristillisistä juhlista sekä hyväksyy sen, että hindulainen oppilas ei syö li-

haa uskonnollisista syistä. Uskontojen vaikutus on siis arkipäivää eli rutiinia arjessa, et-

tä sen ei nähdä enää vaikuttavan mitenkään opetuksen suunnitteluun tai järjestämiseen.  

 

Toiseksi mietin, että pitäisikö opettajan kertoa halal- tai kosher-lihan käytöstä pienryh-

mässä ryhmän muille oppilaille tai heidän vanhemmilleen. Esimerkiksi vakaumukselli-

set kristityt eivät mielellään syö halal-lihaa. Onko eettisesti oikein sujuttaa kristittyjen 

ruokaan halal-lihaa, kun muslimien tai juutalaisten ruokaan ei saa sujauttaa sianlihaa? 

Mielestäni se ei ole eettisesti oikein ja sen vuoksi suosittelen, että kaikille pienryhmän 

oppilaille kerrottaisiin halal-lihan käytöstä ennen kuin sitä aletaan käyttää. 

  

Kolmanneksi mietin, että onko eettisesti oikein asettaa oppilas tilanteeseen, jossa ”ky-

seenalaistetaan” oppilaan uskonnon asettaman ruokasäännön noudattaminen. Yksi oli 

kysynyt tähän tapaan: ”Syötkö karkkeja? Niissähän on liivatetta.” Ja sitten oppilas on 
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syönyt liivatetta sisältävää leivonnaista, jos on syönyt karkkejakin. Tähän minulla ei ole 

täysin selvää mielipidettä, koska en ole itse ollut tilanteessa, jossa olisin kyseenalaista-

nut oppilaan uskonnollista ruokasääntöä. Tietenkin perheiden välisten noudattamisaktii-

visuuden selvittämisen vuoksi olisi hyvä tiedustella sääntöjen noudattamista käytännös-

sä. Silloin kysymys ei olisikaan kyseenalaistava vaan tiedusteleva.  

 

Olen havainnut tämän prosessin aikana, että jos kotitalousopetuksessa tutustuttaisiin us-

konnon vaikutukseen ruokavaliossa, olisi helpompi tulla toimeen eri uskontokulttuureis-

ta tulevien ihmisten kanssa. Suomi on koko ajan enemmän ja enemmän muuttumassa 

monikulttuurisemmaksi ja niillä Suomen alueilla, joissa ei nyt ole uskontojen vaihtelua, 

se tulee varmasti ajankohtaiseksi. Myös maassamuutto antaa mahdollisuuden toisten 

kulttuurien kohtaamiseen. Esimerkiksi muutto sen vuoksi, että lähtee opiskelemaan toi-

selle paikkakunnalle, antaa mahdollisuuden eri uskontojen kohtaamiseen. Jos henkilöllä 

ei ole tietämystä eri uskontojen tavoista tai perinteistä, hän voi joutua turhaan konflik-

tiin tai epätietoisuuteen toisen toiminnasta. Haja-asutusalueelta muuttava opiskelija ei 

ole välttämättä koskaan tavannut muslimia ja hän ei tiedä mitä tarkoittaa Ramadan tai 

iid-juhla. Tietenkin hän voi kysyä rohkeasti mitä nämä käsitteet tarkoittavat, mutta itsel-

le tuntematon kulttuuri voi pelottaa ja sen myötä ei uskalla kysyä, mikä lisää epätietoi-

suutta ja pelkoa. 

 

Kun tutkija on tehnyt omat tulkintansa aineistosta, on hänen tarpeen käydä teoreettista 

dialogia eli vuoropuhelu aineiston kanssa (Ruusuvuori ym. 2010). Aineistostani oli luet-

tavissa samoja ilmiöitä, joita esittelin luvussa 2.4. Opettajat huomioivat oppilaiden ruo-

kasäännöt arjessa, kukaan ei toimi oppilaiden halveksivasti, vaan erilaisuutta arvoste-

taan. Erilaisuus halutaan nähdä arvokkaana asiana.  

 

Tämä tutkimus sai minut ajattelemaan oman työni suunnittelun tärkeyttä. Kotitalous-

opettajana minun on suotavaa tehdä työni hyvin. Opetuksen tulisi olla laadukasta ja op-

pilaiden olisi suotavaa saada kokemuksia ja saada osallistua opetuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen. Kun otan aikaa opetusjaksojen ja tuntien suunnitteluun, voin opetuksessa 

ottaa huomioon myös oppilaiden toiveet. Opiskelu on mielekkäämpää, omien kokemus-

teni mukaan, jos oppilaat saavat osallistua opetusjakson sisällön suunnitteluun. Tieten-

kin opettajan tulee suunnitella opetus opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen mu-

kaan, mutta senkin jälkeen opettajalle ja oppilaille jää hyvin tilaa omalle suunnittelulle. 
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Kun opettaja suunnittelee oppitunnit hyvin oppilasanalyysia hyödyntäen, hän voi enna-

koida tilanteita, joita opetusryhmässä voi ilmetä oppituntien aikana. Ilman suunnittelua 

uskon, että opettajan tulee ratkaista oppitunnilla yksittäisiä tilanteita, jotka tulevat yllät-

täen eteen. Suunnittelun avulla opettajalle jää enemmän aikaa kaikkien oppilaiden ohja-

ukseen ja kohtaamiseen yksilönä. 

 

Pysähdyin myös ajattelemaan tutkimukseni todellista antia kuvaamastani ilmiöistä koti-

talousopetukselle. Tutkimuksen tiedonantajina olleet kotitalousopettajat kertoivat oman 

käsityksensä uskonnon merkityksestä kotitalousopetuksessa. Jatkotutkimusideaksi tuli 

mieleeni ajatus siitä, mikä on ruokasäädösten merkitys kotitalousopetuksessa oppilaan 

näkökulmasta. Yhtenä tutkimuskysymyksenä voisi olla: millaista on olla tavallaan eri-

laisena oppilaana, kun ruokavaliossa on uskonnollisia ruokakieltoja. Uskonnollisten ja 

eettisten ruokakieltojen suhde lääketieteellisiin on vielä selittämätön. Olisi hyvä löytää 

niitä selityksiä ruoka-allergian ja ruokakieltojen väliltä. 

Lopuksi toivon, että pro gradu -tutkielmastani on hyötyä kotitalousopettajille, erityisesti 

niille, jotka ovat ensimmäisiä vuosia opettajina.   
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LIITE 1 E-Kyselypohja  
 

Uskonnolliset ruokasäädökset pro gradu –tutkimus 
 

Teen Helsingin yliopistossa kotitaloustieteen pro gradu – tutkielmaani aiheesta Uskon-

nollisten ruokasäädösten merkitys kotitalousopetuksen järjestämisessä. Tutkimusaineis-

ton kerääminen toteutetaan kahdessa vaiheessa: kartoituskysely ja teemahaastattelu. Ky-

selyssä kartoitan Suomen peruskoulujen ja yhteiskoulujen oppilaiden ruokasäädösten 

noudattamisyleisyyttä kotitalousopettajan näkökulmasta. Teemahaastattelu toteutetaan 

kuitenkin vain pelkästään pääkaupunkiseudun alueella. Teemahaastatteluissa ruo-

kasäännöistä keskustellaan laajemmin. Teemahaastatteluun kutsutaan vain henkilöitä, 

jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Kartoituskyselyyn osallistuminen ei velvoita 

osallistumista teemahaastatteluun.  

 

Uskonnolliset ruokasäädökset jaetaan viiteen ryhmään (Fieldhouse 1996). Ne ovat ruo-

kakiellot, viikonpäiviin liittyvät säädökset, tiettyyn aikaan päivässä liittyvät säädökset, 

ruoanvalmistamiseen ja paastoihin liittyvät säädökset. 

 

Tarkoituksena on laskea viikon aikana opetettavien oppilasryhmien uskonnollisista syis-

tä ruokasäädöksiä noudattavien oppilaiden määrää yhteen.  Mukaan ei lasketa eettisistä 

syistä jostain ruoasta kieltäytyviä oppilaita. 

 

Jos opetusryhmissäsi on oppilaita, jotka noudattavat uskonnollisista syistä ruokasäädök-

siä, toivoisin, että voisin haastatella sinua. Tarkoituksenani on saada kattavasti tietoa sii-

tä, miten kotitalousopettajat ovat järjestäneet opetuksensa ruokasäädöksistä huolimatta 

tai niiden ansiosta. Siispä laitathan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ky-

selyn lopussa olevaan kenttään, jos suostut teemahaastatteluun. 

 

Kiitän ajastasi ja aineiston keruuseen osallistumisestasi! 
 

Jane Uusikylä 
jane.ahola@helsinki.fi 
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1. Ruokakiellot 
 

Opetusryhmissäni on oppilaita, joilla on ruokakieltoja ruokavaliossaan 0 

yhteensä (esim. tietyt eläinkunnan tuotteet)      1-10 

10-50 

50-100 

100-150 

2. Viikonpäivät 
 

Opetusryhmissäni on oppilaita, jotka eivät saa syödä tiettyä ruokaa  0 

määrättyinä viikonpäivinä (esim. ortodoksit tai katolilaiset)    1-10 

10-50 

50-100 

100-150 

3. Kellonaikaan liittyvät ruokasäännöt 
 

Opetusryhmissäni on oppilaita, jotka eivät saa syödä ruokaa tai tiettyä 0 

ruokaa johonkin tiettyyn kellon aikaan (esim. Ramadan-kuukausi)   1-10 

10-50 

50-100 

100-150 

4. Ruoanvalmistaminen 
 

Opetusryhmissäni on oppilaita, joilla on ruoanvalmistamiseen liittyviä 0 

sääntöjä (esim. juutalaiset)        1-10 

10-50 

50-100 

100-150 

5. Paastot 
 

Opetusryhmissäni on oppilaita, jotka paastoavat uskonnollisista syistä  0 

Tietyn pitkään kestävän ajan (esim. Ramadan-kuukausi, Suuri paasto, 1-10 

Adventtipaasto)        10-50 

50-100 

100-150 
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6.  Yhteislukumäärät 

 

Merkitse tähän montako oppilasta eri uskontokunnista opetusryhmissäsi on kaikkien 

viikon aikana opetettavien oppilaiden yhteen lasketusta määrästä 

 

 

Opetusryhmissäni on   buddhalaisia ____/____ 

    hindulaisia____/____ 

    muslimeja____/____ 

    Jehovan todistajia____/____ 

    juutalaisia ____/____ 

    adventisteja ____/____ 

    katolilaisia ____/____ 

    ortodokseja____/____ 

    mormoneja ____/____ 

 

7. Miten eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden ruokasäädösten noudattaminen on 
vaikuttanut tuntisuunnitelmien tekemiseen? Mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä? 
 

8. Millaisia ratkaisuja olet tehnyt kotitalousopetuksen järjestämisessä, kun ryhmässäsi 
on oppilaita, joilla on ruokasäädöksiä? Mitä tulee tehdä eri tavalla, kuin ryhmässä, jossa 
on pelkästään oppilaita, joilla ei ole ruokasäädöksiä. 
 

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, kirjoita nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 

puhelinnumerosi yhteydenottoani varten. 

 

Nimi: 

Sähköpostiosoite:  

Puhelinnumero: 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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LIITE 2 Haastattelurunko 

Hei! Kiitos, kun saan haastatella sinua pro gradu tutkielmaani varten. Tästä on suuri ilo 

ja apu tutkimuksen tekemisessä ja varmasti hyötyä myös tuleville kotitalousopettajille ja 

jo valmistuneille opettajille.  

1. Millaisena näet työsi nykyisessä työpaikassasi. Onko se antoisaa, monipuolista, 

haastavaa tai jotain muuta? 

2. Miten monikulttuurisuus (uskonto, kieli, rotu, ikä) näkyy  koulussanne tällä het-

kellä? 

3. Miten hyödynnät monikulttuurisuutta kotitalousopetuksessa. 

4. Miten selvität oppilaiden uskonnolliset ruokarajoitukset ja muut säännöt ruoan-

valmistustavat, paastot, ruokailuajat? Kysytkö vanhemmilta, oppilailta vai ”tör-

määtkö” niihin, ottavatko vanhemmat sinuun yhteyttä, onko  heillä jotain erityi-

siä toiveita?  

5. Ovatko oppilas tai oppilaan vanhemmat pyytäneet kotitalousopetukseen oikein 

teurastettua lihaa (halal, kosher)? Miten olet toiminut tässä tilanteessa?  

6. Opetusryhmissäsi on siis X oppilasta, joilla on ruokasääntöjä. Millaisia ratkaisu-

ja olet tehnyt kotitalousopetuksen järjestämisessä?  

a. Jauheliha automatisoitunut (vain nautaa)  

b. Soijarouhe 

c. Ruoan tilaaminen, etukäteisjärjestelyt 

d. Rutinoituminen, mitä muuta? 

7. Mitä tulee tehdä eri tavalla, kuin ryhmässä, jossa on pelkästään oppilaita, joilla 

ei ole ruokasäädöksiä. Mitä mahdollisuuksia on? 

8. Miten eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden ruokasääntöjen noudattaminen on 

vaikuttanut tuntisuunnitelmien tekemiseen? Aiheuttavatko ne rajoituksia vai 

monipuolistavatko ne tuntisuunnitelmia?  

9. Suunnitteletko jokaisen tunnin erikseen, ruokasäännöt huomioiden? 

10. Työskentelevätkö oppilaat pareittain, ryhmissä, kaikki tekee kaikille –

menetelmällä? 

11. Onko raha tai aika ollut esteenä jonkin ruokasäännön huomioimisessa? 

12. Osallistatko oppilaita (heidän suostumuksen mukaan) opetuksessa? esitelmät, 

asiantuntijuus? Voiko uskonnon rajoituksista puhua tunneilla, vai onko se hiljai-

nen tieto oppilaan ja opettajan välillä?  
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13. Onko opetusryhmissäsi oppilaita, jotka paastoavat pitkiä paastoja esim. Rama-

dan, suuri paasto, joulupaasto 

14. Miten olet toiminut tilanteessa, jossa oppilas on kertonut, että ei syö ryhmän te-

kemää ruokaa, koska hänellä on paasto meneillään? Onko koululla suositus 

paastoamiseen tai muita paastokäytänteitä?  

15. Miten otat huomioon uskontojen säännöt ja tavat suomalaisten juhlien ja perin-

teiden opetuksessa?  

16. Mitä hyötyä eri uskontokulttuurien ruokasäännöistä on kotitalousopetukselle? 

17. Tulisiko valtakunnalliseen, kunnalliseen tai koulukohtaiseen opetussuunnitel-

maan kirjata kotitalouden kohtaan jotain uskontojen ruokakulttuureista? 

18. Pitäisikö uskontokulttuurien merkitystä ottaa enemmän huomioon kotitalousope-

tuksessa tulevaisuudessa? Miten? 

19. Onko vielä jotain mitä haluat sanoa? 

Kiitos haastattelusta ja mahdollisesti palataan vielä, jossain merkeissä. 

Lähetänkö sinulle tiivistelmän gradustani? 
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LIITE 3 Eri uskontokuntien Internet-sivuja 
 

Suomen ortodoksinen kirkko 
www.ort.fi 

Katolinen kirkko Suomessa 

www.katolinen.net 

Suomen Adventtikirkko 

www.adventist.fi 

Juutalainen seurakunta 

www.jchelsinki.fi , www.jcturku.fi 

Hindulaisuus 

www.harekrishna.fi , www.amma.fi 

Buddhalaisuus 

www.buddhalaisuus.fi 

Suomen Islamilainen yhdyskunta 

www.rabita.fi 

Jehovan todistajat 

www.jw.org 

Myöhempien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkko 

www.mormonit.fi 

 

Suomalainen moniuskontoinen nettikalenteri 
http://www.uskontokalenteri.fi/ 


