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1 Johdanto 

 

Mäntän Klubin 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2020. Taidekaupunki Mänttä-

Vilppulassa sijaitseva rakennus kätkee sisäänsä monia tarinoita ja muistoja. Klubi on 

historiallisesti merkittävä rakennus ja tunnelmaltaan ainutlaatuinen ja juhlava. 

Monet kotimaiset ja kansainväliset merkkihenkilöt ovat vierailleet Klubilla, mukaan 

lukien Akseli Gallén-Kallela sekä useat Suomen presidentit. (Kivelä 2011, 82.) Mäntän 

Klubilla on siis ollut iso merkitys paikkakunnan seuraelämälle ja kulttuurille. Klubi ja 

sen tapahtumat ovat nostaneet muuten syrjässä sijaitsevan Mänttä-Vilppulan 

”maailmankartalle.” 

 

Ruoka on ollut merkittävässä roolissa Klubin historiassa, ja sitä on arvostettu laajalti 

asiakkaiden keskuudessa (Kivelä 2011, 96). Myös nykyään perinteet ja historia sekä 

laadukkaat ravintolapalvelut mainitaan parhaiksi asioiksi Mäntän Klubilla, mikä tulee 

esiin aikaisemmin julkaistusta opinnäytetyöstä. Kyseisen opinnäytetyön 

asiakaskyselystä kävi ilmi, että ylivoimaisin syy palata Mäntän Klubille on 

nimenomaan hyvä ruoka. (Honkanen & Olin 2017, 29.)  

 

Juhlavuoden suunnittelut ovat meneillään, ja herkulliset muistot matkan varrelta 

halutaan liittää osaksi juhlallisuuksia. Tässä opinnäytetyössä perehdytään Klubin 

ruokahistoriaan ja asiakkaiden muistoihin siitä. Toimeksiantaja Iris Mäkinen, Mäntän 

Klubin yrittäjä, etsi opinnäytetyön tekijöitä historiatiedon kokoamiseen ja 

tapahtumavuoden suunnitteluun. Opinnäytetyön tekijöiden oma kiinnostus ruokaa ja 

historiaa kohtaan johti työn rajaamiseen näihin näkökulmiin. Tässä opinnäytetyössä 

tarkoituksena on kehittää myytävä palvelutuote Mäntän Klubin 100-

vuotisjuhlavuotta varten ja herättää asiakkaiden ruokamuistot henkiin.  
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Nykyään yritysten on tärkeää tuoda elämyksellisyyttä ja ainutlaatuisuutta 

palveluihinsa ja tuotteisiinsa. Tässä voidaan käyttää apuna tarinoita ja 

tarinallistamista. Tarinallistaminen tuo lisäarvoa asiakkaan palvelukokemukseen ja 

tekee yrityksestä persoonallisemman ja erottuvamman. (Kalliomäki 2014, 5.) 

Tarinallistamisen yhdistäminen ruokailukokemukseen mahdollistaa kaikkien aistien 

hyödyntämisen ja kokonaisvaltaisuuden palvelukokemuksessa (Ylipää 2017). 

 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Mäntän Klubi ja yhteyshenkilönä 

Klubin johtaja Iris Mäkinen. Mäntän Klubi juhlii 100-vuotista taivaltaan vuonna 2020. 

Sen kunniaksi Mäntän Klubilla järjestetään pitkin juhlavuotta erilaisia tapahtumia, 

joissa halutaan korostaa historian eri vaiheita. Tapahtumat painottuvat alkuvuoteen 

2020, ja pääjuhlaa vietetään 13. kesäkuuta 2020. (Mäkinen 2018.) Lähtökohtana tälle 

opinnäytetyölle oli kehittää Mäntän Klubin ruuan ja historian yhdistävä palvelutuote 

Klubin 100-vuotisjuhlaan. Tarkoituksena oli kehittää sellainen tuote, jota voidaan 

myydä ennen juhlavuotta ja sen aikana.  

 

Tutkimusongelmaksi opinnäytetyössä muodostui se, miten Klubin 100-vuotista 

historiaa ja siihen liittyviä tarinoita voidaan hyödyntää ruokaan liittyvän 

palvelutuotteen muotoilussa. 

Tutkimusongelmasta johdettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

- Millainen merkitys Mäntän Klubin historialla on?  

- Millaisia muistoja Mäntän Klubin asiakkailla on Klubiin sekä siellä tarjoiltuun 
ruokaan liittyen? 

- Kuinka tarinat ja muistot tuodaan esille ruokaan liittyvän palvelutuotteen 
muotoilussa? 
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Vastaus näihin kysymyksiin ja tutkimusongelmaan saadaan perehtymällä Mäntän 

Klubin historiaan sekä keräämällä ihmisten muistoja ja kokemuksia. Tutkimuksessa 

hyödynnetään aineistonkeruumenetelmänä haastatteluita ja tulosten analysoinnissa 

tarinallistamisen työkaluja. Opinnäytetyö eteni soveltaen palvelumuotoilua ja 

palvelumuotoiluprosessia. Aluksi opinnäytetyön tekijät vierailivat Mäntän Klubilla ja 

molemmissa Serlachius-museoissa saadakseen yleiskuvan Klubin ympäristöstä, 

toiminnasta ja historiasta. Klubin johtajalta Iris Mäkiseltä saatiin pohjatietoa 

tutkimusta varten ja esittelykierros Mäntän Klubin ja Arthotel Honkahovin tiloissa. 

 

2.2  Tutkimusote 

 

Tutkimusotteeksi tässä opinnäytetyössä valikoitui laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä. Tarkemmin määriteltynä opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa 

voidaan yhdistellä sekä laadullista että määrällistä tutkimusmenetelmää (Kananen 

2017, 49). Tässä työssä hyödynnetään kuitenkin laadullisen tutkimuksen keinoja, sillä 

tarkoituksena oli kerätä kokemuksia, tarinoita ja historiatietoa palvelutuotteen 

kehittämisen tueksi. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville sellaista tietoa ja 

ihmisten muistoja Klubin historian varrelta, jota ei pysty lukemaan kirjoista. Kaiken 

keskiössä on ruoka: millainen merkitys sillä on ihmisten muistoissa ja Klubin 

historiassa. Muistojen ja mielenkiintoisten tarinoiden pohjalta luodaan lopullinen 

tuote, joka kytkeytyy osaksi Mäntän Klubin juhlavuotta.  

 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii tilanteisiin, joissa ilmiöstä pyritään 

muodostamaan käsitys, eli yksinkertaisuudessaan vastaamaan kysymykseen: “Mistä 

tässä on kysymys?”. Ilmiötä ei siis vielä juurikaan tunneta, tai siitä ei ole olemassa 

teorioita. Laadullinen tutkimus ei yleistä, vaan sen tavoitteena on saada syvällinen 

käsitys tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2017, 32.) Laadullisessa tutkimuksessa 

aineistoa kerätään todellisissa olosuhteissa ja kohdejoukko on tutkimusongelman 
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kannalta tarkoituksenmukaisesti valittu. Menetelminä käytetään muun muassa 

haastatteluita, joissa tutkittavien oma ääni ja näkemykset tulevat esille. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimussuunnitelma saattaa muokkautua matkan varrella 

olosuhteiden mukaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 164.) Tutkimusaineiston 

keräämiseen ja analysoimiseen ei liity yhtä tarkkoja kriteereitä kuin määrällisessä 

tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei siis voida tarkkaan etukäteen 

määritellä esimerkiksi sitä, kuinka paljon tai millaista aineistoa tarvitaan. Analyysiä 

tehdään läpi tutkimusprosessin, ei vasta tutkimuksen lopuksi. (Kananen 2017, 35.) 

 

Tämä opinnäytetyö mukailee myös tutkimuksellisen kehittämistyön piirteitä, sillä 

tavoitteena on kehittää ja toteuttaa uusia ideoita, palveluita, tuotteita tai käytäntöjä 

tutkimuksen keinoin. Tutkimusote on siis hyvin käytännönläheinen, ja teoria on vain 

tukemassa kehittämistyötä. Kehittämistyössä pyritään ennen kaikkea saamaan 

aikaan uusia käytännön ratkaisuja. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 19-20.) 

Kehittämistyössä voidaan hyödyntää hyvinkin erilaisia menetelmiä, jotta aiheesta 

saadaan mahdollisimman monipuolisesti tietoa ja eri näkökulmia. Sekä laadullisia 

että määrällisiä menetelmiä voidaan käyttää. Myös yhteistyö yrityksen tai 

organisaation sekä mahdollisten muiden kehitystyöhön osallistuvien toimijoiden 

kanssa on tärkeää. Aivoriihityöskentely on esimerkkinä tällaisesta yhteisöllisestä 

menetelmästä. (Ojasalo ym. 2009, 40.) 

 

2.3  Aineistonkeruumenetelmä 

 

Aineiston hankkimiseksi menetelmänä käytettiin haastatteluita. Haastateltavia oli 

yhteensä seitsemän, ja haastattelut toteutettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Yksi 

haastatteluista toteutettiin paikan päällä Mäntän Klubilla. Haastateltaviksi valittiin 

Mäntän Klubin ravintolan palveluita käyttäneitä henkilöitä. Tehtyjä haastatteluja 

voisi verrata asiantuntijahaastatteluiksi, sillä niissä pyrittiin saamaan informaatiota 
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tutkitusta ilmiöstä. Henkilöitä haastateltiin heidän kokemustensa takia, vaikka he 

eivät ole virallisesti asiantuntijoita. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 139.) 

 

Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä haastateltavilta muistoja ja kokemuksia, 

jotka liittyvät Mäntän Klubiin ja ruokaan. Haastateltavien tavoittamiseksi laadittiin 

ilmoitus Mäntän Klubin Facebook-sivuille. Sen jälkeen haastattelut toteutettiin 

sähköpostitse tai puhelimitse, haastateltavalle parhaiten sopivalla tavalla. Koska 

tutkimuksen lähtökohtana oli kerätä historiatietoa ja muistoja Mäntän Klubista koko 

sen pitkän historian ajalta, haastateltavat olivat pääasiassa iäkkäitä henkilöitä. 

 

Haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, koska siinä 

kysymykset ja niiden muoto ovat kaikille samat, mutta menetelmässä on sopivasti 

väljyyttä kysymysten järjestyksen vaihtelulle ja haastateltavien omille sanoille ja 

ajatuksille (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Teemahaastattelu sijoittuu siis 

lomakehaastattelun ja täysin avoimen haastattelun välimaastoon. Haastattelun 

aikana käsiteltävät teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa muotoa voidaan 

tilanteen ja haastateltavan mukaan vaihdella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 

203.) Sähköpostitse tehdyt haastattelut olivat rakenteeltaan enemmän 

strukturoituja, koska niissä kysymykset olivat tietyssä järjestyksessä ja kysymykset 

olivat samat kaikille. Kysymykset olivat kuitenkin avoimia ja pyrkivät tuomaan esille 

haastateltavan omakohtaiset kokemukset. Vuorovaikutusta sähköposti-

haastatteluissa paransi se, että lähetettiin useampi sähköposti samalle henkilölle, 

jolloin vastauksia pystyttiin tarkentamaan.  

 

Aluksi taustatiedon hankkimiseksi haastateltiin Mäntän Klubin entistä 

hallintojohtajaa Esko Lehtomaata, joka toimi tehtävässään vuosina 1987 - 1999 

(Lehtomaa 2018). Lehtomaa oli Klubin emännän esimies ja hänen työtehtäviinsä 

kuuluivat muun muassa henkilöstösuhteet, työsuojeluasiat ja yhteiskuntasuhteet 

(Lehtomaa 2018). Lehtomaalta saatiin yleiskäsitys Mäntän Klubin historian vaiheista 
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ja rakennuksen merkityksestä mänttäläisille. Klubin emännän esimiehenä toimineena 

hänellä oli myös monia muistoja Klubin ruuasta ja keittiöhenkilökunnasta. 

 

2.4 Analyysimenetelmä 

 

Tutkimuksen tulosten analysointiin valittiin laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä, sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). 

Sisällönanalyysi sopii tilanteisiin, joissa analysoitava aineisto on valmiiksi 

tekstimuodossa tai muokattu sellaiseksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tässä opinnäytetyössä aineistot eli haastatteluvastaukset olivat pääosin 

tekstimuodossa. Kaksi haastattelua litteroitiin tekstimuotoon. Tarkemmin aineisto 

analysoitiin teemoittelun avulla, jolloin aineisto ryhmiteltiin haastatteluista esille 

nousseiden aihepiirien mukaan ja niiden pohjalta muodostettiin erilaisia teemoja. 

Teemoittelu sopii teemahaastattelun analysointiin, sillä haastattelussa käytetyt 

teemat muodostavat jo automaattisesti jaottelun aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91.) Teemoittelun jälkeen hyödynnettiin Tarinakoneen Stooripuu-menetelmää, 

josta tarkempi kuvaus tarinallistamista käsittelevässä luvussa.  

 

2.5 Luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkasteleminen ei ole niin yksiselitteistä 

kuin määrällisessä tutkimuksessa. Perinteiset tutkimuksen luotettavuuden 

mittaustavat reliabiliteetti (toistettavuus) ja validiteetti (pysyvyys) eivät suoraan sovi 

laadullisen tutkimuksen arviointiin, koska usein tutkimuksen kohteena on 

ainutkertainen ilmiö, eikä esimerkiksi yleistettävyyteen pyritä. (Hirsjärvi ym. 1997, 

226-227.) 
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Kananen nimeää Mäkelän (1990) mukaan laadulliseen tutkimukseen paremmin 

sopiviksi arviointiperusteiksi aineiston riittävyyden, analyysin kattavuuden sekä 

analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden (Kananen 2008, 124). Aineiston 

riittävyyteen liittyy saturaatiomenetelmä, joka tarkoittaa sitä, että tutkimuksen 

otannan koko määräytyy vasta analyysin edetessä. Ei siis voida etukäteen määritellä, 

miten paljon esimerkiksi haastateltavia tutkimukseen tarvitaan. Otanta päättyy, kun 

uuden tapauksen lisääminen ei tuo lisäarvoa tai muuta tulkintaa: tällöin saavutetaan 

teoreettinen saturaatio. (Kananen 2008, 36.) Aineiston kattavuus tarkoittaa sitä, että 

analyysiä tehdessä tutkija ei keskity ainoastaan satunnaisiin osiin aineistosta, vaan 

tulokset perustuvat kattavasti koko aineistoon. Arvioitavuus liittyy dokumentointiin, 

siihen, että tutkija on kirjannut tutkimusprosessin eri vaiheet tarkasti ylös ja että 

myös ulkopuolinen arvioija voi tarkastella tutkijan päätelmiä. Tämä mahdollistaa 

myös tutkimuksen mahdollisen toistettavuuden. (Kananen 2008, 125.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena on ainutkertainen ilmiö: Mäntän Klubi 

ja sen 100-vuotisjuhla, joten tuloksia ei ole tarkoitus verrata muihin alalla toimiviin 

yrityksiin tai tapahtumiin. Aineistoa kerättiin haastatteluiden avulla, ja niitä päätettiin 

toteuttaa, kunnes tarvittava määrä haastatteluaineistoa oli saatu kerättyä. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole välttämätöntä kerätä isoa määrää haastateltavia. 

Tästä syystä tutkimusta palvelevaa aineistoa saatiin jo seitsemän haastattelun avulla.  

 

3 Mäntän Klubi 

 

Mäntän Klubi on hotelli-ravintola taidekaupunki Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaan 

maakunnassa. Se tarjoaa majoitus-, kokous-, juhla- ja ravintolapalveluja. Hotellissa on 

majoitustilat 38 hengelle, ja juhlapalveluja voidaan tarjota jopa 250:lle. Mäntän 

Klubin kohderyhmänä ovat sekä yksityis- että yritysasiakkaat. Klubilla järjestetään 

muun muassa erilaisia perhejuhlia, yritys- ja kulttuuritapahtumia sekä Mäntän 

musiikkijuhliin liittyvää ohjelmaa. Serlachius-museoiden kanssa yhteistyössä 
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tarjotaan asiakkaille myös taidepaketteja. Mäntän Klubin omistaa Kauko Sorjosen 

säätiö, joka on vuokrannut tilat Mäntän Klubi Oy:n liiketoiminnalle. Mäntän Klubi 

Oy:n toinen kohde Mäntässä on Arthotel Honkahovi. (Mäntän Klubi n.d.) 

 

3.1 Klubin historia 

 

Gösta Serlachius, joka toimi Mäntän toisena patruunana, antoi vuonna 1916 

arkkitehtiveljeksille Valter ja Ivar Thomélle tehtävän suunnitella Mänttään kokous- ja 

teatteritalon. Serlachiuksen paperitehtaalla tehtiin laajennuksia, joiden seurauksena 

Mänttään tarvittiin lisää asuntoja, ravitsemuspalveluita sekä viihdykkeitä uusille 

toimihenkilöille. Mäntän Klubi suunniteltiin täyttämään nämä tarpeet. Helmikuussa 

1918 arkkitehtiveljekset Valter ja Ivar surmattiin punaisten toimesta. Veljesten työn 

otti jatkaakseen arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist. (Kivelä 2011, 7-15.) Mäntän 

Klubin rakentaminen tuli päätökseensä vuonna 1919, mutta rakennus vihittiin 

käyttöön vasta juhannuksena 1920 (Kivelä 2011, 19). 

 

 

Kuvio 1. Mäntän Klubi 
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Sadan vuoden aikana Mäntän Klubi on toiminut monipuolisena tilana. Klubin 

alkuaikoina yhtiö antoi tilat muun muassa opetuskäyttöön, sotasairaalan tiloiksi, 

suojeluskunnan harjoittelupaikaksi sekä huoltokoulutuskeskukseksi. (Kivelä 2011, 31-

36.) Myöhemmin Klubilla on toiminut useita teattereita ja siellä on järjestetty lukuisia 

konsertteja ja jopa nyrkkeilykilpailuja (Kivelä 2011, 43, 77). Tiloja on myös ahkerasti 

käyttänyt Mäntän tehtaan soittokunta, joka aloitti toimintansa vuonna 1882 ja toimii 

yhä tärkeänä osana Mänttäläisiä juhlia (Kivelä 2011, 53-54).  

 

Mäntän Klubi oli ehdottomasti tarkoitettu vain yhtiötä ja yhtiön vieraita varten aina 

vuoteen 1990 saakka. Yhtiö on isännöinyt Klubilla muun muassa eduskuntaa, lähes 

kaikkia Suomen presidenttejä sekä kansainvälisiä arvohenkilöitä. Yhtiö on tavoittanut 

suosion myös taidepiireissä luodessaan Mäntästä taidekaupunkia. Yksi 

tunnetuimmista vierailijoista Mäntässä onkin Akseli Gallen-Kallela. (Kivelä 2011, 79-

82.) 

 

Klubin toiminta hiipui 90-luvun vaihteessa. Vuosi 1986 vaikutti tähän muutokseen, 

sillä G.A.Serlachius Oy sekä Metsäliiton teollisuus Oy yhdistyivät synnyttäen Metsä-

Serla Oy:n. Vuonna 1990 Klubilla järjestettiin ensimmäistä kertaa juhlat, joita yhtiö ei 

ollut järjestämässä. Sen jälkeen Klubin tilat ovat olleet vuokrattavissa kenen tahansa 

käyttöön, mikä on varmistanut Klubin toiminnan jatkumisen. (Lehtomaa 2018.)  

 

3.2 Klubin ravintola ennen ja tänään 

 

Koska Serlachiukset olivat itse kulinaristeja ja matkustivat paljon, Mäntän Klubi on 

tunnettu tasokkaana ruokapalveujen tuottajana Suomessa. Klubin henkilökuntaa on 

aina ohjannut Klubin emäntä. Ruoka on valmistettu Klubilla lähes alusta loppuun itse, 

ja ruuanlaitossa on hyödynnetty lähituottajien raaka-aineita sekä Klubilla säilöttyjä 

marjoja, mehuja sekä sieniä. Yksityisiltä toimittajilta saatiin muun muassa kalat, ravut 

ja vihannekset. (Kivelä 2011, 84-88.)  Puhtaat ja yksinkertaiset raaka-aineet sekä 
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lähiruoka ovat olleet arvostettuja, ja etenkin kalaruuat tärkeä osa Klubin ruokalistaa 

(Kivelä 2011, 96). Syksyisin metsästys ja siihen liittyvät hirvi- ja fasaanijahdit ovat 

olleet merkittäviä tapahtumia Klubin historiassa. Ruokatarjoiluja järjestettiin sekä 

maastossa että Klubilla, ja legendaariset ruuat, kuten fasaanimureke liittyvät 

olennaisina osina näihin tapahtumiin. (Kivelä 2011, 89.) Keittiöhenkilökunnan piti 

varmistaa, että kaikki tarvittava oli mukana ja hoitaa tarjoilut alusta loppuun myös 

maastossa. (Ojanen & Lindstedt 2015, 90.) Jahdeissa on ollut vierailijoina monia 

merkkihenkilöitä, Urho Kekkonen ja Ruotsin Kuningas Kaarle Kustaa mukaan lukien 

(Kivelä 2011, 93). Edellä mainitun fasaanimurekkeen lisäksi Klubin klassikkoruokiin 

kuuluvat korvasienikeitto sekä jälkiruoka Håkanin pusu. Nämä annokset nousivat 

myös tutkimuksen haastatteluissa toistuvasti esille.  

 

Nykyään keittiössä vaalitaan perinteitä ja vanhoja reseptejä, kuitenkin uudistuneella 

otteella. Aamiaispalvelut hotellin yhteydessä ovat saatavilla ympäri vuoden, ja 

tilauksesta ravintola tarjoaa joko valmiita menukokonaisuuksia tai täysin räätälöityjä 

tarjoiluja asiakkaan toiveiden mukaan. (Mäntän Klubi ravintola n.d.) Edelleen Mäntän 

Klubi tekee tiivistä yhteistyötä lähituottajien kanssa (Mäkinen 2018). 

 

4 Gastronomia  

4.1 Gastronomian määritelmä  

 

Gastronomia on monialainen lähestymistapa ruokaan, kattaen kaiken 

ravitsemukseen liittyvän, kuten elintarvikejärjestelmän ja ruokakulttuurin. 

Gastronomia tieteenä ei pyri ilmaisemaan pelkästään, kuinka ruoka valmistetaan ja 

syödään, vaan kuinka se tuotetaan, markkinoidaan, jaellaan, käsitellään sekä kuinka 

siitä viestitään. (Maberly & Reid 2014.)  Tässä tieteenalassa on kyse 

korkealuokkaisten raaka-aineiden tuntemuksesta sekä ruokalajien valmistuksesta. 

Nimi tulee antiikin kreikan sanoista ”gaster” ja ”nomos”, jotka voidaan kääntää: 
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”taidetta tai lainsäätelyä vatsassa”. (Gastronomiaa n.d.) Gastronomiaa voidaan 

nimittää myös ruokataiteeksi (Rauramo n.d.). Gastronomia liittyy tiivisti kulttuuriin, 

paikallisuuteen sekä lähiruokaan ylläpitäen kunkin alueen kulttuuria (Björk & 

Kauppinen-Räisänen 2017).  

 

4.2 Ruokaturismi 

 

Paikallisen kulttuurin esille tuominen ja käyttäminen tuotteissa on tärkeä keino 

houkutella alueelle sekä yritykselle uusia asiakkaita. (Hjalager & Richards 2003).  

Ruoka ja turismi kulkevat käsi kädessä, ja ruoka on tärkeä tulonlähde turismille 

(Henderson 2009). Ruokaturismi käsitettä alettiin käyttää vasta vuonna 1998, joten 

termi on melko nuori. Se tarkoittaa, että turisti pystyy kokemaan toisen kulttuurin 

sille ominaisen ruuan kautta. (Kyriakaki, Zagkotsi, & Trihas 2016). Turistien ohella on 

tärkeää huomioida kohderyhmänä myös paikalliset asiakkaat. Tämä käy ilmi 

Aaltokosken, Kontukosken ja Hopian tutkimuksesta (2018, 141). Esimerkiksi 

lähiruokaan liittyvien tapahtumien avulla pystytään vahvistamaan alueellista 

identiteettiä, sekä tukemaan lähituottajien toimintaa.  

 

Lähiruoka ei ole ajatuksena pelkästään ruokaa, vaan ruokakokemusta voidaan 

vahvistaa visuaalisesti, esimerkiksi kuvien ja tilaratkaisujen avulla sekä huolellisesti 

valitulla musiikilla. (Aaltokoski ym. 2018, 142.) Tässä voidaan hyödyntää 

tarinallistamisen keinoja, jolloin pystytään luomaan kaikki aistit huomioiva 

ruokailukokemus. Niin positiiviset kuin negatiivisetkin ruokakokemukset luovat 

ruokamuistoja. Ne voivat syntyä jo vauvaiässä, ja parhaimmat muistot saattavat 

kestää läpi elämän. (Rauramo n.d.) 
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5 Tarinallistaminen 

5.1 Tarinan määritelmä 

 

Tarina-käsitteen määrittely ei ole ihan yksinkertaista ja siitä näyttäisi olevan monia 

eri näkemyksiä ja määritelmiä (Rauhala & Vikström 2014, 61). Tieteen termipankissa 

tarina määritellään “suullisesti tai kirjallisesti esitetyksi lyhyeksi selonteoksi jostakin 

tapahtumasarjasta” (Tieteen termipankki 2018). Juhana Torkin mukaan (2014, 21) 

tarina on jotakin, joka koetaan merkityksellisenä ja joka ennen kaikkea välittää 

mukanaan tunnetta. Se myös koetaan arvokkaana asiana ja sellaisena, joka halutaan 

myös jakaa muille ja kertoa eteenpäin. Juuri tunteen välittyminen ja merkityksellisyys 

voidaan siis mieltää tarinan tunnuspiirteiksi. (Torkki 2014, 21).  

 

Voidaan ajatella, että elämme tarinoiden keskellä ihan joka päivä, ne ovat ikivanha 

kommunikaation ja viestinnän muoto. Joko kerromme itse tarinoita, tai luemme niitä 

esimerkiksi lehdistä tai kirjoista. Ihmiset ovat aina kertoneet tarinoita ja tarinan 

käsite tunnetaan kaikissa kulttuureissa. (Rauhala & Vikström 2014, 59 & 109.) 

Suomen kielen termit tarinointi ja tarinankerronta saatetaan liittää negatiivisella 

tavalla satuiluun ja valehteluun: johonkin mikä ei ole totta, vaikka tarinallistamisessa 

ei ihan siitä olekaan kysymys. Suomessa saatetaan käyttää myös englannin kielen 

käsitettä storytelling kuvaamaan tätä samaa asiaa. (Rauhala & Vikström 2014, 53.) 

 

Historia ja tarina saattavat käsitteinä mennä sekaisin, kun puhutaan yrityksen 

toiminnasta. Yrityksellä voi olla vaikkapa vähän tylsä historia ja syntytarina, mutta 

silti kiinnostava tarina. Niinpä yrityksen verkkosivuilla mahdollisesti oleva “Yrityksen 

tarina” voi olla paljon muutakin kuin kuiva katsaus historiaan. (Torkki 2014, 18.) Anne 

Kalliomäen mukaan tärkeitä elementtejä ovat rehellisyys ja aitous, se että yritys 

tarinallistaa tuomalla esiin myös ne epätäydelliset puolet ja samalla tekee 

tarinastaan ja brändistään myös helpommin samaistuttavan ja inhimillisen (2014, 

44). 
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5.2 Tarinallistaminen liiketoiminnassa 

 

Mitä tarinallistaminen sitten tarkoittaa yhdistettynä liiketoimintaan? 

Tarinallistaminen ei ole mikään erillinen osa yrityksen toimintaa, vaan se on itse 

strategia ja punainen lanka, joka näkyy ihan kaikessa palvelusta markkinointiin. Sen 

avulla  pystytään luomaan kilpailuetua muihin alalla toimiviin samalla vahvistaen 

yrityksen brändiä ja omaleimaisuutta. Tarinallistaminen tarkoittaa joko jo olemassa 

olevien palveluiden kehittämistä tarinalähtöisesti tai sen avulla voidaan innovoida 

myös täysin uusia konsepteja. Tarinallistamisessa yritykselle luodaan 

tarinaidentiteetti, jossa voidaan yhdistää sekä faktoja että fiktiivisiä elementtejä. 

Puhutaan myös tarinalähtöisestä palvelumuotoilusta. (Kalliomäki 2014, 14-15, 25.) 

Jari Parantaisen mukaan kuluttajat voivat jopa maksaa tuplahintaa lähes 

samankaltaisesta tuotteesta vain siitä syystä, että sillä on taustallaan loistava tarina 

(79, 2010). 

 

Kilpailuedun lisäksi tarinallistamisella on paljon muitakin liiketoiminnalle merkittäviä 

hyötyjä. Tarinallistamisen avulla sitoutetaan asiakas käyttämään yrityksen tuotteita 

ja palveluita sekä lisätään aikaa, jonka asiakas viettää niiden parissa. Ostamisen 

kynnys saattaa madaltua tarinallisuuden luoman kontekstin vuoksi ja tarinat 

mahdollistavat myös lisämyynnin tarjoamisen esimerkiksi jälkimyynnin yhteydessä. 

Asiakas voi herkemmin suositella tuotetta tai palvelua eteenpäin, koska tarinat 

todennäköisesti aikaansaavat vahvemman muistijäljen. (Miten tarinallistaminen 

tukee sekä markkinointia että myyntiä, Tarinakone, N.d.)  

 

Tuotteita ja palveluita kehittäessä voidaan hyödyntää asiakkaiden kertomia tarinoita. 

Niiden avulla voidaan kerätä asiakkaista ja heidän toiveistaan sellaista tietoa, jota ei 

muuten olisi mahdollista saada. Palvelumuotoilussa hyödynnetään tähän liittyen 

monia tarinallisia menetelmiä, joiden avulla pystytään esittämään aineettomat asiat 
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konkreettisemmin. Näistä esimerkkinä muun muassa storyboardit ja persoonien 

käyttö. (Rauhala & Vikström 2014, 31.) 

 

Mervi Rauhala kertoo Storytelling-blogissaan (2015), että yrityksen tarinan ei tulisi 

olla se kronologinen kuvaus yrityksen nettisivuilla “Yrityksemme tarina” linkin takana, 

vaan sen tulisi olla kuvaus siitä, miksi ja keitä asiakkaita varten yritys ylipäätään on 

olemassa. Yrityksen ydintarinan tulisi hänen mukaansa tulla vahvasti esiin ihan 

jokaisessa kontaktipisteessä yrityksen kanssa. Torkin mukaan (26-27, 2014) yrityksen 

tarinaa ei pysty luomaan pelkästään johtoryhmän huoneessa, vaan tarina rakentuu 

asiakkaiden kontakteissa yrityksen kanssa. Tarinat syntyvät spontaanisti, mikäli 

asiakas kokee kohtaamiset merkityksellisiksi ja arvokkaiksi. (Torkki 2014, 26). 

Yrityksen tarina on ikään kuin silta yrityksen identiteetin ja brändin välillä (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Tarinallistaminen yrityksessä, mukaillen Rauhalaa ja Vikströmiä (2014) 

 

Jos yrityksen identiteetin ja asiakkaiden mielikuvan sekä kokemusten välillä on liian 

suuri kuilu, tulisikin pohtia mistä tämä välimatka johtuu. Yritystarinan tulisi olla aito 

ja merkityksellinen, ei pinnallista päälle liimattua höttöä. (Rauhala & Vikström 2014, 

186-187.) 
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5.3 Stooripuu-menetelmä 

 

Tarinallistamiseen on olemassa myös oma menetelmä. Anna Kalliomäki on kehittänyt 

Tarinakone-yrityksessään Stooripuu-menetelmän, jonka avulla voidaan hahmotella 

yritykselle tarinaidentiteetti. Stooripuuta käytetään ensimmäisen vaiheen työkaluna 

vertauskuvien ja yhteyksin löytämiseen. Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin tätä 

ensimmäistä vaihetta. Stooripuu (kuvio 3) on nimensä mukaisesti rakennettu puun 

muotoon, josta löytyvät puun juuret, runko, maan taso ja puun oksisto. Juuret 

kuvaavat yrityksen arvoja ja ydintä, sitä miksi ja ketä varten yritys on ylipäätään 

olemassa. Tämä osa yrityksestä on siis asiakkaalle näkymättömissä. Puun runko 

kuvastaa yrityksen pääasiakaskohderyhmää, sitä mitä he toivovat ja arvostavat. Tässä 

kohtaa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakasprofiileja. Maan tasolle asetetaan ne 

tuotteet ja palvelut, joita yritys tarjoaa ja joiden ympärille tarinallista kehystä aletaan 

luomaan. Oksistoon puolestaan kerätään niitä tarinallisia elementtejä, joista voidaan 

luoda tarinalllisuutta yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Hyvänä apuvälineenä 

toimivat mielleyhtymäkartat eli mindmapit, joiden avulla syy-seuraussuhteita on 

helpompi muodostaa. (Kalliomäki 2014, 79-88.) 
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Kuvio 3. Stooripuu-työkalu (Kalliomäki 2014) 

 

Kun tarinaelementit alkavat hahmottua Stooripuun oksistoon, päästään itse 

tarinaidentiteetin hahmotteluun. Tarinaidentiteetti tarkoittaa tarinan muotoon 

aseteltua tiivistettyä kuvausta yrityksen perusolemuksesta, joka koostetaan 

käsikirjaksi. Käsikirjassa tulisi olla seuraavat osiot: yrityksen ydinviesti, syntytarina, 

hahmot, teemat sekä kuvaus siitä, miten tarina jalkautuu osaksi asiakkaan 

palvelukokemusta itse palveluissa ja tuotteissa, palveluympäristössä ja 

markkinoinnissa. Käsikirjan avulla yrityksen toimintaa voidaan johtaa tarinalähtöisesti 

(Kalliomäki 2014 95, 129-130.) 
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5.4 Tarinallistaminen ja ruoka 

 

Kun ruoka ja tarinallistaminen yhdistetään, voidaan luoda asiakkaalle lisäarvoa. Jos 

henkilölle kerrotaan tarina, johon liittyy ruoka, hän kuulee vain tarinan. Kun tarinan 

kertoo syömisen ohella, niin maistaja saa jotain kaikille aisteilleen. (Ylipää 2017) 

Boria (2006) tukee väitettä kuvaten tarinallistamista sanalla aistillisuus. Tarinalla on 

mahdollisuus herättää kuulijassa haju-, näkö- sekä kuulohavaintoja (Boria 2006, 167). 

Jokaisella ruualla on tarina: mistä ruoka on tullut ja missä se on matkannut ennen 

kuin se päätyy jonkun suuhun. Tarina voi olla hyvä tai huono, mutta se ansaitsee tulla 

kuulluksi. (Saladino 2017).  Ylipää kertoo teoksessaan Smak av norrsken tarinoista 

ruoka-annosten, kuvien ja reseptien takana. Tarina luo annokseen aivan uuden 

näkökulman, tai on jopa annoksen perusta. (Ylipää 2016.)  Ruuan tai ruokatuotteen 

tarinallistamisessa voidaan hyödyntää muun muassa ruuan alkuperää, 

valmistusmenetelmää sekä ihmistä tuotteen takana. (Ylipää 137, 2015).  

 

Ylipää viittaa luennossaan Gelterin muokkaamaan Maslowin tarvehierarkiaan ja 

siihen, kuinka elämyksellisyyden tarve esiintyy nykyään myös ravinnossa. Maslowin 

tarvehierarkia on pyramidi joka kuvaa ihmisen tarpeita elämässä (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Gelterin (2010) tarvehierarkia Maslowia (1943) muokaten. 

 

Pyramidin pohjan luo fyysiset perustarpeet kuten syöminen ja juominen. Tästä 

seuraavana ovat turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden pykälät. Näiden 

yläpuolella on arvostuksen ja itsensä kunnioittamisen tarve, sekä itsensä 

toteuttamisen tarve. Ylimpänä on kokemusten ja elämyksellisyyden tarve. 

Tarvehierarkian voi rinnastaa ihmisen ravitsemustarpeisiin. Alin porras kuvaa tarvetta 

syödä ja juoda. Turvallisuus en sijaan tarkoittaa, että saa esimerkiksi puhdasta ruokaa 

ja juomaa. Yhteenkuuluvuuden tarve tarkoittaa sitä, että jakaa ruokailuhetken 

jonkun toisen kanssa. Arvostuksen ja itsensä kunnioittamisen pykälä tarkoittaa, 

kuinka terveellistä tai ekologista ruokaa syö. Itsensä toteuttamisen tarve tarkoittaa, 

millaista ruokaa valmistaa, tai jakaako esimerkiksi kuvia annoksistaan sosiaalisessa 

mediassa. Pyramidin huipulla on elämyksellisyyden tarve, joka voi tarkoittaa uuteen 

ruokakulttuuriin tutustumista, tai vierailua elämyksellisyyteen keskittyneessä 

ravintolassa. (Ylipää 2017.) 
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6 Palvelumuotoilu 

 

Tarinallistamisessa voidaan hyödyntää läheisesti myös palvelupolku-ajattelua sekä 

palvelumuotoilun keinoja. Juha Tuulaniemi käyttää palveluprosessista 

teatterimetaforaa. Siinä palvelukokemus jaetaan asiakkaille näkyviin osiin eli 

näyttämöön ja rekvisiittaan, sekä kulisseihin eli taustaprosesseihin palvelun takana. 

(Tuulaniemi 2011, 76.) Tarinallistamisessa tämä ajattelu voidaan viedä vielä 

pidemmälle hyödyntämällä teatterista tuttua tarinamuotoa palvelupolun 

suunnittelussa. Tällöin palvelupolku käsikirjoitetaan tarinaksi (Kalliomäki 2014, 46).  

 

6.1 Palvelumuotoilun määritelmä 

 

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan toiminnan yhteistä kehystä, jonka avulla kehitetään 

palveluita. Se on prosessi ja työkaluvalikoima, jota ei ole tarkkaan määritelty, mutta 

sitä voidaan käyttää yleisenä ajatustapana ja menetelmänä palveluiden 

kehittämisessä. (Tuulaniemi 2011, 58-60.) Koiviston mukaan (2009, 64) siinä palvelun 

käyttäjä on suunnittelun keskipiste, ja tuotekeskeisyyden sijaan suunnitellaan 

kokemuksia, prosesseja ja systeemejä. Suunnittelu on siis varsin kokonaisvaltaista. 

Palvelumuotoilun päämääränä halutaan saada aikaan käytettäviä, elämyksellisiä ja 

haluttavia palveluja, jotka muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden yhdistäen 

palvelun aineelliset ja aineettomat osat. (Koivisto 2009, 65). 

 

Tuotteen tai palvelun käytettävyys varmistetaan sillä, että käyttäjien tarpeet ja 

odotukset otetaan suunnitteluprosessissa vahvasti huomioon, ja ne ovat oikeastaan 

kaiken toiminnan lähtökohta. (Miettinen 2011, 23). Jokaisella asiakkaalla on tarina, 

joka liittyy hänen elämäänsä: työhön, vapaa-aikaan ja matkusteluun. Asiakkaiden 

tarinoiden ja kokemusten kuuntelu on ensisijaisen tärkeää, sillä juuri niiden avulla 

saadaan tietää, mikä asiakkaiden elämään tuo lisäarvoa. Miten asiakkaat kuvailevat 
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palvelukokemustaan yrityksen kanssa, onko kokemus positiivinen vai negatiivinen? 

(Reason, Lovlie & Flu 2015, 48.) 

 

6.2 Palvelumuotoiluprosessi 

 

Palvelumuotoiluprosessi on toimintarunko, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa 

palveluiden kehittämiseen. Tätä prosessia ei aina voi aina ihan täsmällisesti seurata, 

sillä palveluiden kehittäminen on luonteeltaan ainutkertaista uuden luomista. Se 

toimii kuitenkin hyvänä peruskaavana ja sen avulla on helppo hahmottaa palvelun 

kehittäminen kokonaisuudessaan (Tuulaniemi 2011, 126.) Palvelumuotoiluprosessille 

ominaista on käyttäjien havainnointi, profilointi ja syvällinen ymmärtäminen sekä 

ideoiden ja ratkaisujen visuaalinen esittäminen. (Miettinen 2011, 34). 

Palvelumuotoiluprosessin vaiheet on kuvattu seuraavassa kuviossa. 

 

 

Kuvio 5. Palvelumuotoiluprosessi mukaillen Tuulaniemeä (2011) 

 

Juha Tuulaniemi on määritellyt palvelumuotoiluprosessiin kuuluvaksi viisi eri 

vaihetta: määrittely, tutkimus, suunnittelu, palvelutuotanto ja arviointi. Tätä 

prosessimallia voidaan hyödyntää sen kaikilta osin, kun suunnitellaan täysin uutta 

palvelua. Sitä voidaan soveltaa jo olemassa olevan palvelun kehittämiseen käyttäen 

vain niitä osia prosessista, jotka sopivat tarkoitukseen. (Tuulaniemi 2011, 129.) Tässä 

opinnäytetyössä hyödynnettiin määrittely-, tutkimus- ja suunnitteluvaiheita 

prosessista.  
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Prosessi alkaa tavoitteiden määrittelyllä, mitä alkavalla projektilla halutaan saada 

aikaan. Tehtävänantoa, jonka palvelun tuottava organisaatio laatii suunnittelijoille ja 

muille projektin osapuolille, kutsutaan briiffiksi. Siinä määritellään mm. palvelun 

alustava kohderyhmä, tavoitteet, mihin asiakastarpeeseen kehitettävällä palvelulla 

vastataan sekä projektin laajuus, aikataulu ja budjetti. Tätä briiffiä voidaan muokata 

prosessin edetessä. (Tuulaniemi 2011, 133.) Määrittely-vaiheeseen kuuluu myös 

esitutkimuksen tekeminen, jossa suunnitteluryhmälle kootaan kattava kuva itse 

palvelun tuottavasta organisaatiosta (Tuulaniemi 2011, 136). 

 

Palvelumuotoilun tärkeimpiä vaiheita on tutkimus, jossa pyritään keräämään ja 

analysoimaan asiakastietoa suunnittelun pohjaksi. Loppukäyttäjien tarpeet ja toiveet 

on ensisijaisen tärkeä tunnistaa, sillä kaiken suunnittelun tavoitteena on vastata 

niihin, jotta palvelu voisi menestyä markkinoilla. (Tuulaniemi 2011, 142-143.) Aluksi 

voidaan käydä läpi jo olemassa oleva tausta-aineisto, jota yrityksellä on mahdollisesti 

jo olemassa kohderyhmästä. Tätä tietoa hyödynnetään tutkimushypoteesien eli 

olettamuksien tekemiseen loppukäyttäjistä. Olettamuksien pohjalta voidaan lähteä 

keräämään tarvittavaa asiakastietoa valittujen menetelmien avulla. (Tuulaniemi 

2011, 145-146.) Asiakastietoa voidaan kerätä sekä määrällisten että laadullisten 

tutkimusmenetelmien avulla, mutta on havaittu, että laadullisten menetelmien 

avulla saadaan paremmin hyödynnettävissä olevaa tietoa. (Tuulaniemi 2011, 142-

143.) Yleisempiä asiakastiedon keräämisen menetelmiä ovat mm. haastattelut ja 

kyselyt, havainnointi, kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun ja erilaiset 

itsedokumentointimenetelmät (Tuulaniemi 2011, 146). 

 

Suunnittelu-osiossa ideoidaan paljon mahdollisia ratkaisuehdotuksia ja lopulta 

konseptoidaan ja luodaan palvelusta prototyyppi. Ideointityössä on suotavaa luoda 

ensin suuri määrä ideoita ilman liiallista kritiikkiä ja vasta sen jälkeen karsia pois ja 

yhdistellä niitä. Ideointikierroksia toistetaan niin kauan, kunnes projektiryhmän 

mielestä ideoita on tarpeeksi tai kunnes resurssit käyvät vähiin. (Tuulaniemi 2011, 

180.)  
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Karsimisen jälkeen ideoista jää lopulta jäljelle se yksi, josta lähdetään tekemään 

palvelun konseptia. Palvelukonseptissa kuvataan palvelutuokiot tai kontaktipisteet ja 

pyritään muodostamaan kokonaiskuva siitä, millaisesta palvelusta on kyse. 

(Tuulaniemi 2011,189.) Tämän jälkeen palvelusta muodostetaan prototyyppi, 

ensimmäinen versio, jota testataan tulevalla kohderyhmällä. Oikeastaan palvelun eri 

osien testausta tulisi tehdä palvelumuotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa. 

Prototyypin avulla voidaan saada selville mm. palvelun kiinnostavuus, 

helppokäyttöisyys ja taloudellinen kannattavuus. Prototyyppi on nopea ja karkea 

malli palvelusta, ja jonka voi rakentaa esimerkiksi toiminto- tai 

kierrätysmateriaaleista. (Tuulaniemi 2011, 194-195.) 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään palvelutuotantoon, johon kuuluvat palvelun 

pilotointi ja lanseeraus. Pilotoinnissa palvelua testataan markkinoilla ja esimerkiksi 

haastatteluiden ja havainnoinnin avulla pyritään löytämään palvelun vahvuudet ja 

heikkoudet. Tulosten avulla voidaan kehittää palvelua paremmaksi lanseerausta 

varten. (Tuulaniemi 2011, 230.) Kun lanseeraus on suoritettu, alkaa jatkuvan 

kehittämisen vaihe ja koko suunnitteluprojektin arviointi. Palvelu ei ole koskaan 

täysin valmis, vaan sitä voidaan jatkuvasti kehittää vastaamaan paremmin 

asiakkaiden tarpeita ja toiveita. (Tuulaniemi 2011, 243.) 

 

7 Tutkimustulokset ja analysointi 

 

Haastatteluita toteutettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja haastateltavina oli 

henkilöitä, jotka ovat olleet Mäntän Klubin asiakkaita menneinä vuosikymmeninä. 

Kaikki haastateltavat ovat käyttäneet Klubin ravintolapalveluita. Haastatteluissa ei 

ollut tarpeellista tiedustella vastaajan ikää tai sukupuolta, vaan tutkimuksessa 

keskityttiin haastateltavien omiin kokemuksiin ja muistoihin Mäntän Klubista. 

Muistot sijoittuivat 1960-luvulta tähän päivään, joten vastaajat olivat kaikki yli 50-
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vuotiaita. Tutkimuksen perustuessa muistoihin, haastatteluista toivottiin nousevan 

esille asioita, joita ei ole kirjoitettu kirjoihin. Haastatteluissa kysyttiin haastateltavan 

suhdetta Mäntän Klubiin, mieleenpainuvimpia muistoja Klubista, ruuasta ja 

henkilöistä sekä mielipiteitä, jotka liittyvät 100-vuotisjuhlaan ja siellä tarjottavaan 

ruokaan. Haastatteluista kaksi toteutettiin suullisesti, joten ne muutettiin 

tekstimuotoon analysoinnin helpottamiseksi. Loput haastattelut olivatkin valmiiksi 

tekstimuodossa. Haastatteluissa oli yhteensä kuusi kysymystä (liite 1). 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan suhdetta Mäntän Klubiin ja 

missä tarkoituksessa henkilö on vieraillut Klubilla. Vastaajista lähes kaikilla on ollut tai 

on edelleen läheinen suhde Klubiin. Suurin osa vastaajista on työskennellyt Mäntän 

paperitehtaalla, yksi vastaajista on Klubin entinen työntekijä ja kaksi satunnaisesti 

Klubin palveluita käyttäneitä henkilöitä.  

 

Pyrimme aina saamaan vieraat käymään Mäntässä ja sekä neuvottelut 
että illalliset pidettiin poikkeuksetta Mäntän Klubilla, siitä tuli parhaina 
aikoina lähes toinen kotini (Haastateltava 3). 

Oma yhteys Klubiin on kestänyt lähes 40 vuotta-- ja työura on jatkunut 
tähän päivään saakka (Haastateltava 1). 

 

Toinen kysymys koski vastaajan mieleenpainuvinta muistoa Klubista. Kysymyksessä 

myös tarkennettiin, liittyikö muistoon esimerkiksi joitain tiettyjä ihmisiä, tila tai 

tapahtuma. Vastauksissa korostuivat Klubin erilaiset tapahtumat, juhlat, vieraat ja 

Serlachius-yhtiön asiakastilaisuudet. Tapahtumista mainittiin etenkin hirvi- ja 

fasaanijahdit, iltatilaisuudet, vappubileet, Mäntän musiikkijuhlat ja kuvataideviikot, 

konsertit sekä äitienpäivälounaat.  

 

Tänä vuonna itselleni tulee 35. vuosi peräkkäin mukana 
edustushirvijahdissa, joissa Klubi on toiminut ja toimii edelleen 
keskipisteenä jahtien majoitus- ja muonitusjärjestelyissä (Haastateltava 
1). 
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Koulupoikana 1960/70-luvun vaihteessa pääsin fasaanijahtiin Seppälän 
tilalle ”ajomieheksi” eli hätistämään metsästäjille fasaaneja lentoon 
(Haastateltava 7). 

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan mieleenpainuvinta ruokamuistoa ja 

pyydettiin kuvailemaan tuota muistoa ja esimerkiksi lempiannosta Klubilla. Klubin 

ruokalajeista mainittiin fasaanimureke, Håkanin pusu, emännän perunalaatikko, 

kalaruuat, hirvilihapullat ja riistaruoka, klubivoileipä, ravut, lihaliemi ja pasteijat, 

korvasienikeitto ja Klubin salaattikastike. Vastauksissa korostui se, että Klubilla on 

aina saanut hyvää ruokaa ja ruoka on ollut perinteikästä, laadukasta ja puhtaista, 

kotimaisista raaka-aineista valmistettua. Eräs vastaaja mainitsi, että aina on ruoka 

ollut maittavaa, mutta mitään erikoisannosta ei ole mielessä (Haastateltava 2). 

 

Ruokakokemukseni ovat aina olleet hyviä, mutta myönnän odottaneeni 
aina sitä päivällistä, jolloin oikeaoppinen fasaanimureke kannettiin esiin 
(Haastateltava 4). 

 

Annokset eivät olleet suuria, mutta ne eivät koskaan olleet 
yhdentekeviä ja sellaisia, joita saisi muualla. Silti he näyttivät 
arvostavan puhtaita, kotimaisia raaka-aineita ja jollain tavoin myös 
selkeää ja yksinkertaista ruokaa. (Haastateltava 4.) 

 

Ruoka oli aina hyvää oli sitten kyse normaalilounaista tai 
asiakastilaisuuksista. Mitään erityistä ruokalajia en näistä osaa nostaa 
muiden yläpuolelle mutta jotenkin Klubivoileipä tai millä nimellä sitä 
sitten kutsuttiinkaan on jäänyt erityisesti mieleen. (Haastateltava 6.) 

 

Neljäs kysymys koski ruokaan liittyviä tarinoita, ja siinä tiedusteltiin, onko vastaaja 

kuullut Klubin historian varrelta tarinoita, jotka liittyvät ruokaan, vanhoihin 

työntekijöihin tai vierailijoihin. Henkilöistä mainittiin Kekkonen, Ruotsin kuningas Carl 

Gustaf, ulkomaiset vieraat ja Klubin emännät. Pari vastaajaa mainitsi Kekkosen 

osallistumisen fasaanijahteihin. Klubin emäntien rooli ja merkitys tuli myös hyvin 

esille vastauksissa.  
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Ehkä mielenpainuvin muistoni oli silloinen klubin emäntä, joka hallitsi 
määrätietoisesti ravintolaa ja pani monesti hanttiin meillekin, jos 
pyrimme ohjaamaan häntä suuntaan jota hän ei kokenut hyväksi 
(Haastateltava 3). 

 

Klubin emäntä osasi jo etukäteen arvata, mitä kenellekin isännälle 
valmistaa (Haastateltava 4). 

 

Tarina kertoo, että Ruotsin Carl Gustaf kysäisi jahdin aikana presidentti 
Kekkoselta mustavalkean linnun nähtyään: Vad heter den där fågeln på 
finska?  Johon Kekkonen: Va’ sa’ ni? Ja samassa laukaisi Ahti Karjalainen 
haulikkonsa... (Haastateltava 6.) 

 

Kekkonen oli Neuvostoliitossa käydessänsä ja hänellä oli hirven 
turpasylttyä. Siis siitä etuhuulesta tehtyä sylttyä saanut ja hän oli 
ilmeisesti tuota sitten kehunut sitä että se on maukasta ja hyvää. No 
sitten yhtäkkiä tännekkin tuli tieto, et etuhuuli pitää toimittaa 
Honkahovin keittiöön ja he opettelivat tekemään tätä ja se oli sitten 
yllätys Kekkoselle että hän saa sitten turpasylttyä. (Haastateltava 5.) 

 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin tulevasta 100-vuotisjuhlasta ja mitä vastaaja 

haluaisi juhlassa erityisesti korostettavan. Tähän kysymykseen saatiin vain vähän 

vastauksia. Parista vastauksesta kävi ilmi, että Mäntän Klubilla on ollut tärkeä 

sosiaalinen rooli Mäntässä ja tapahtumien järjestämispaikkana, ja tätä halutaan 

vaalia edelleen.  

 

Omasta mielestäni toivoisin erityisesti korostettavan Klubin historiaa ja 
roolia Mäntän ’elämän’ keskipisteenä. Kaikki mahdollinen ja 
mahdotonkin on järjestetty Mäntässä Klubilla. (Haastateltava 1.) 

 

Mäntästä on aikaa myöten muodostunut varsin merkittävä 
kulttuurikaupunki nuorten aktiivisten ja ennakkoluulottomien 
toimijoitten ansiosta. Varsin merkittävä tekijä on ollut myös Gustaf 
Serlachius, jonka rakkaudenosoituksia syntymäpaikkaansa kohtaan ovat 
ainakin minun mielestäni mm. onnistuneet museohankkeet. 
(Haastateltava 6.) 
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Viimeisessä eli kuudennessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan mielipidettä siitä, mitä 

100-vuotisjuhlassa tulisi tarjoilla. Useaan otteeseen mainittiin fasaanimureke ja 

Håkanin pusu. Muita mainittuja ruokalajeja olivat korvasienikeitto, “parempaa laatua 

konjakkia”, kalaruuat ja Klubin salaatinkastike. 

 

Ja mikäpä paremmin sopisi 100-vuotisjuhlissa tarjottavaksi kuin fasaani 
muodossa tai toisessa (Haastateltava 6). 

 

Perinteitä noudattaen tuoretta hyvää kotimaista lähiruokaa kuten 
Klubin alkuaikoina tapana oli tarjota (Haastateltava 7). 

 

Haastattelun analyysi aloitettiin teemoittelun avulla. Analyysiä tehdessä 

haastatteluvastauksien pohjalta poimittiin neljä tärkeintä teemaa: Klubin 

klassikkoruuat, merkittävät henkilöt, ruokaan liittyvät tapahtumat ja Klubin arvot. 

Näihin aiheisiin liittyviä havaintoja hyödynnettiin tarinallistamisen työkalun, 

Stooripuun avulla.  

 

Stooripuuta käytettiin tarinaelementtien löytämiseksi aineistosta sekä tukemaan 

palvelumuotoilua. Ensin Stooripuun juuriin koottiin taustatiedon pohjalta Mäntän 

Klubin arvoihin ja historiaan liittyviä tekijöitä. Stooripuun runkoon sijoitettiin Klubin 

pääasiakaskohderyhmä ja tärkeimmät tuotteet sekä palvelut. Stooripuun oksistoon 

kirjattiin tutkimuksesta esille nousseita tarinaelementtejä (liite 2). Täytetyn 

Stooripuu-työkalun tarinaelementtejä käytettiin apuna palvelutuotteen 

innovoinnissa. Innovoinnissa hyödynnettiin palvelumuotoiluprosessin 

suunnitteluvaihetta, jossa mahdollisia ratkaisuehdotuksia ideoitiin ensin suuri määrä 

ilman kritiikkiä, karsittiin niitä vähitellen ja lopulta jäljellä jäi lopullinen idea 

myytävästä tuotteesta. Lisäksi ideoitiin ruokahistoriaa ja tarinallistamista 

hyödyntäviä palveluita tukemaan juhlavuoden tapahtumia. Myytävä tuote ja muut 

ideat hyväksytettiin toimeksiantajalla ennen niiden jatkokehittämistä. 
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8 Lopputuote 

 

Innovoinnin pohjalta syntyi lopullinen palvelutuote, jonka työnimeksi annettiin 100 

vuotta herkuttelua-kalenteri. Lopullinen nimi määräytyy myöhemmin 

toimeksiantajan puolesta. Tämä tuote on juhlavuoden tapahtumia ja Klubin historiaa 

yhdistävä seinäkalenteri, jota olisi tarkoitus myydä ennen juhlavuotta 2020 ja sen 

aikana. Kalenteri keskittyy Klubin ruokaan ja tarinoihin sen ympärillä. Kalenterissa 

yhdistyvät tutkimuksen avulla kerätyt asiakkaiden ruokamuistot ja historian 

tapahtumat. Kalenteri myös tarjoaa tietoa juhlavuoden tapahtumista ja keskeiset 

päivämäärät merkitään siihen ylös. Näin ollen seinäkalenteri toimii myös 

tapahtumakalenterina, joka houkuttelee asiakkaita osallistumaan pitkin vuotta 

järjestettäviin tapahtumiin. Kalenteri sopii hyvinkin laajalle asiakaskunnalle ja sitä 

voidaan myydä sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Kalenteri voidaan ostaa itselle tai 

antaa lahjaksi.  Kalenteriin laitetaan Mäntän Klubin yhteistyökumppaneiden, 

esimerkiksi lähituottajien mainoksia, jotta saadaan näkyvyyttä Klubin laajalle 

verkostolle ja tuetaan paikallisia yrittäjiä sekä tuotteita.  

 

Eri vuodenaikoina ja kuukausina esitellään siihen aikaan liittyviä tapahtumia ja 

tarinoita Klubin historian varrelta. Esimerkiksi kesäkuussa vuonna 1920 juhlittiin 

Klubin vihkiäisiä, joten kalenterissa tuo kuukausi on pyhitetty tuolle muistolle. Myös 

juhlavuonna 2020 päätapahtuma järjestetään kesäkuussa. Syyskuun kalenterisivulla 

on tarinoita metsästyksestä ja fasaanijahdeista. Kuvat kalenteriin saadaan Mäntän 

Klubilta, mutta myös itse kuvattuja valokuvia hyödynnetään. Esimerkiksi Håkanin 

pusu -kakusta ei ollut kuvamateriaalia, joten opinnäytetyön tekijät leipoivat oman 

versionsa pususta ja kuvasivat sen kalenteriin (kuva 2). 
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Kuvio 6. Håkanin pusu 

 

Kalenterin lisäksi kerätyistä muistoista johdettuja tarinoita voidaan käyttää Klubilla 

muihin tarkoituksiin, esimerkiksi ruokapöydissä menukorteissa tai pöytäkolmioissa. 

Tarkoitus on, että ”muistot jäävät elämään” ja että tarinat toisivat elämyksellisyyttä 

ja lisäarvoa ruokailutilanteeseen. Toivon mukaan tarinat herättävät keskustelua ja 

tuovat esille myös omia muistoja Mäntän Klubin historian varrelta. 

 

Innovoinnin pohjalta syntyi kalenterin lisäksi myös idea avoimista ovista Mäntän 

Klubille ja siihen liittyvästä ruokahistoriaan liittyvästä kierroksesta. Avoimet ovet - 

tapahtumassa asiakas voisi kiertää Klubin tiloja ja huoneita, jotka olisi teemoiteltu 

historian eri vaiheiden ja tarinoiden mukaan. Tiloissa olisi rekvisiittaa sekä suullisesti 

tai kirjallisesti esitettyjä tarinoita historiasta ja ruuasta. Asiakas saisi myös maistella 

esimerkiksi Klubin klassikkoannoksia ja makuja historian varrelta. Kierrokseen 

yhdistyisi siis tarinallistaminen ja kaikilla aisteilla kokeminen.   
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Tutkimusongelmana tässä opinnäytetyössä oli, miten Klubin 100-vuotista historiaa ja 

siihen liittyviä tarinoita voidaan hyödyntää ruokaan liittyvän palvelutuotteen 

muotoilussa. Ratkaisu tutkimusongelmaan on, että Klubin historiaa hyödynnetään 

lopputuotteessa eli ruokakalenterissa visuaalisin keinoin ja kalenterivuoteen 

sijoitettuna. Apuna käytetään historiaan liittyviä kuvia sekä lyhyitä tietoiskuja Klubin 

historiasta. Tutkimusongelmasta johdettiin myös kolme tutkimuskysymystä, joihin 

tutkimuksella pyrittiin löytämään vastaukset.  

 

Millainen merkitys Mäntän Klubin historialla on? 

Mäntän Klubi on ollut ”Mäntän elämän keskipiste”, ja siellä on järjestetty 

monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Klubi on historiansa aikana antanut tilansa 

monipuolisesti yhteisön käyttöön, muun muassa sotasairaalaksi, opetustilaksi ja 

nyrkkeilykilpailujen areenaksi. Haastatteluvastauksista kävi ilmi, että Klubi on 

toiminut ympärivuotisena juhlapaikkana ja joillekin paperitehtaan työntekijöille ollut 

jopa ”kuin toinen koti”. Serlachiuksen suku on ollut merkittävä tekijä Mäntän ja 

Mäntän Klubin elinvoimaisuudelle. Eräs haastateltava mainitsi, että myös Mäntän 

museot ja monet kulttuuritapahtumat ovat nimenomaan Klubin perustajan Gustaf 

Serlachiuksen ansiota. Nykyään Mänttää markkinoidaan taidekaupunkina, ja siksi 

alueelle ja myös Mäntän Klubille tulee lisää asiakkaita. Klubin historia kulki mukana 

koko opinnäytetyöprosessin ajan ja toimi tärkeänä punaisena lankana 

palvelutuotteen kehittämisessä. Historiatieto toimi taustamateriaalina 

opinnäytetyölle ja lopullisessa tuotteessa se tuodaan esille kalenterivuoteen 

liitettynä. 

 

Millaisia tarinoita ja muistoja Mäntän Klubin asiakkailla on Klubiin sekä siellä 

tarjoiltuun ruokaan liittyen? 

Tarinat ja muistot liittyvät Klubin erilaisiin tapahtumiin, kuten konsertteihin, 

iltatilaisuuksiin, jahteihin ja kalenterivuoden juhliin. Merkkihenkilöt ja Klubin 

työntekijät ovat monissa muistoissa osallisena ja ovat jääneet selvästi ihmisten 
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mieliin. Ruoka on myös osana lähes jokaista tilaisuutta ja Klubin vieraille odotettu 

kohokohta.  

 

Kuinka tarinat ja muistot tuodaan esille ruokaan liittyvän palvelutuotteen 

muotoilussa? 

Tarinat ja muistot tuodaan esille palvelutuotteessa eli ruokakalenterissa 

tarinallistamisen avulla. Tarinallistamisen ja stooripuun avulla löydettiin 

haastatteluaineistosta tarinaelementtejä, jotka sopivat osaksi lopullista tuotetta. 

Ihmisten muistot tarinamuodossa tuovat syvyyttä ja erilaista näkökulmaa kalenteriin. 

Kuten Anne Kalliomäki kertoo kirjassaan, tarinoiden avulla pyritään luomaan 

vuorovaikutusta ja yhteys asiakaskuntaan. Tarinat myös pyrkivät sitouttamaan 

asiakasta, kun asiakas mahdollisesti tunnistaa tarinan ja samaistuu siihen. Asiakas 

saattaa myös tietää lisää tarinasta ja haluaa näin ollen osallistua ja täydentää sitä. 

(Kalliomäki 2014, 60-61.)  

 

9 Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Mäntän Klubin ruuan ja historian 

yhdistävä palvelutuote Klubin 100-vuotisjuhlaan. Apuna käytettiin tarinallistamisen 

keinoja. Toimeksiantajan lähtökohtana oli saada Klubin 100-vuotisjuhlavuotta varten 

myytävä tuote. Toimeksiantaja oli tyytyväinen lopputuotteseen eli ruokakalenteriin, 

sekä muihin ideoihin liittyen 100-vuotisjuhlaan. Yhteistyötä toimeksiantajan kanssa 

jatketaan vielä vuoden 2019 aikana, jolloin kalenteri saa lopullisen muotonsa ja 

lähetetään painatukseen. Myös muita ideoita kehitetään eteenpäin. Opinnäytetyötä 

tehdessä kalenterista voitiin hahmotella vain muutamia osia, sillä juhlavuoden 

tapahtumia ei ole vielä lyöty lukkoon. Tästä syystä kalenterista pystyttiin tekemään 

vain kirjallisia luonnoksia.  
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Aineiston kerääminen tutkimusta varten osoittautui luultua haasteellisemmaksi. 

Haastateltavia oli aluksi haastavaa saada, eikä Facebook-ilmoitus tuottanut haluttua 

tulosta. Facebook-ilmoituksen perusteella saatiin ainoastaan yksi yhteydenotto, joka 

kuitenkin osoittautui hyödylliseksi. Tämä yhteydenotto tuli henkilöltä, joka on 

julkaissut Klubin historiaan liittyvää materiaalia. Hänen kauttaan saatiin yhteystietoja 

henkilöiltä, jotka ovat toimineet läheisessä yhteistyössä Mäntän Klubin kanssa. Näin 

ollen heillä oli myös lukuisia muistoja liittyen Klubiin, joten he sopivat haastateltaviksi 

hyvin. Myös toimeksiantajan kautta saimme muutamia ehdotuksia haastateltaviksi. 

Haasteena oli tavoittaa osa henkilöistä. Suurimman osan tavoitimme sähköpostitse, 

mutta muutamaa henkilöä ei saatu tavoitettua ollenkaan. Tutkimusta olisi palvellut 

useampi kasvotusten toteutettu haastattelu, sillä luultavasti muistojen kuvaileminen 

on helpompaa suullisesti kuin kirjallisesti. Aineistonkeruu ei siis sujunut aivan kuten 

etukäteen oli suunniteltu, mutta aineistoa saatiin kuitenkin riittävästi laadulliseen 

tutkimukseen nähden.  

 

 
Toivon mukaan 100 vuotta herkuttelua –kalenteri on toimeksiantajalle hyödyllinen ja 

100-vuotisjuhlaa palveleva tuote. Kalenteri tuo historian eri tapahtumat ja vaiheet 

ihmisille helposti lähestyttävässä muodossa. Ruokakalenterin tarkoitus on herätellä 

ihmisten omia muistoja Klubista ja tätä kautta lisätä arvostusta Klubin historiaa 

kohtaan. Ruoka ja siihen liittyvät tarinat voivat tuoda ihmisiä yhteen ja lisätä 

yhteisöllisyyden tunnetta.  Lopputuote palvelee yhden yrityksen, Mäntän Klubin 

tarpeita, eikä tutkimuksen tuloksia voi yleistää laajemmin matkailu-, ravitsemis- ja 

talousalan käyttöön. Kuitenkin tuotteen ideaa voitaisiin hyödyntää muissa 

vastaavissa yrityksissä ja tapahtumissa.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen näkökulmana olivat ruokahistoria ja siihen 

liittyvät tarinat.  Lopputuotteena syntyi myytävä tuote 100-vuotisjuhlaa ja koko 

juhlavuotta varten, joten esimerkiksi tapahtumatuotantoon ja markkinointiin 

keskittyvä jatkotutkimusaihe palvelisi hyvin toimeksiantajaa. 100-vuotisjuhlavuoden 
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tapahtumat sovitaan vuoden 2019 aikana, jolloin tapahtumien suunnittelu on 

ajankohtaisempaa. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

  
  
1. Missä tarkoituksessa olet vieraillut tai toiminut Mäntän Klubilla ja milloin? 

2. Mikä on ollut mieleenpainuvin muistosi Mäntän Klubilla? Liittyykö muistoon 

esimerkiksi tiettyjä ihmisiä, jokin tietty tila tai tapahtuma? 

3. Onko sinulla mieleisintä muistoa Mäntän Klubin ruokaan liittyen? Kuvaile 

muistoasi tai esimerkiksi lempiannostasi.  

4. Oletko kuullut ruokaan liittyviä tarinoita Mäntän Klubista? Esimerkiksi vanhoihin 

työntekijöihin tai vierailijoihin liittyen?  

5. Mitä toivoisit erityisesti korostettavan Mäntän Klubin 100-vuotisjuhlassa? 

6. Mitä mielestäsi juhlassa tulisi tarjoilla? 
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Liite 2. Stooripuu työvälineenä 
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