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ruoka toimii taidemateriaalina? Tutkin aihetta perehtymällä tutkimuskir-
jallisuuteen, joka käsittelee moniaistisuutta, elämystä, ruoan kulttuurisia 
merkityksiä, taideaktivismia sekä ruoan ja taiteen symboliikkaa. Teen kat-
sauksen siihen millä tavoin ruoka on esiintynyt länsimaisessa taiteessa 
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tä vaikka tekemisvaihe oli mukava, ruoan käyttö taiteen kontekstissa 
etäännytti mielikuvan syötävyydestä ja esineellisti ruoan. Haaste onkin 
ohjata ruokataidetyöpajaa niin, että mielikuva ruoan syötävyydestä säilyy 
eikä ruokahävikkiä synny. Taidemateriaalina ruoka on monella tapaa 
omintakeinen materiaali ja tuo sellaisen lisäarvon, mitä muu taiteen ma-
teriaali ei tuo. Ruoan lisäarvo on parhaimmillaan myönteinen, mutta esi-
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The purpose of my thesis is to develop experience based food art 
workshops run by my company and answer the following research ques-
tions: ”How would food art workshops work as an experience based art 
service?” and ”How could foodstuffs work as art materials?” I investigate 
the matter by familiarizing myself with research literature that handles 
multiple senses, experiences, the cultural meanings of food, art activism 
and the symbolism in both food and fine art. I review how food has been 
presented in western art from the early period up until modern day. I al-
so reflect on what my own idea of man is, as well as how I perceive fine 
art. 
In developing the workshops I utilize the experience triangle model deve-
loped by Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus. Developing the food 
art workshops I use both my own previous experiences in teaching and 
reflect on my experiences conducting the food art workshops during the 
research. I evaluate and reflect on the feedback I received from the 
workshops I held. 
Based on my reasearch, food art workshops can work as an experience 
service well, when all the elements of it have been planned properly. It is 
possible to take into consideration all the sectors of the experience 
triangle model in such a way that circumstances are beneficial for deve-
loping a meaningful experience. Another question, ”Can you eat the art 
you made?”, was formed during the research, based on one of my re-
search questions, ”How could foodstuffs work as art materials?” My fin-
ding was that foodstuffs as art materials divide people. While others felt 
that making fine art from various food items was delightful, liberating, 
and even meditative, and it was fine to eat the art that you had just ma-
de, others felt that even though the making of- period was nice, using 
food in the context of art, distanced the image of edibility and made the 
food into an object. The challenge in the food art workshops is to conduct 
them in such a way that the image of the result being edible remains and 
there will be no food deficit. As an art material food is strange in many 
ways and brings added value which other more traditional materials 
don’t bring. The added value of food is positive at its best, but as well as 
objectifying it, our complex relationships with food can bring with them 
elements which pose challenges to using it as an art material.  
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1 JOHDANTO                                            

Taiteen ja kulttuuritoiminnan vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin on tutkit-
tu jo pitkään ja näyttö niiden positiivisista vaikutuksista on koko ajan vah-
vistunut kriittisistäkini näkemyksistä huolimatta. Tutkimustulokset ja eri-
laiset hankekokeilut ovat osoittaneet, että taiteen interventioilla voidaan 
tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä laajasti eri toimintayhteisöis-
sä ja että kulttuuripalvelujen käyttäminen ja kulttuuriaktiviteetteihin osal-
listuminen ovat yhteydessä koettuun terveyteen ja elämänlaatuun. (Hou-
ni & Vuolasto, 2018) 
 
Taiteella on selkeästi ihmistä eheyttäviä vaikutuksia esteettisten nautin-
tojen lisäksi. Sen on todettu lisäävän mm. yhteisöllisyyttä, osallisuutta, 
sallivuutta ja vahvistavan luottamusta itseen ja elämään. Taide opettaa 
myös sietämään keskeneräisyyttä ja tarttumaan hetkeen. Taide ja itseil-
maisu tekevät tutkitusti ihmisistä luovempia, iloisempia ja aktiivisempia. 
Näiden kulttuurin terveyttä edistävien ominaisuuksien on todettu vaikut-
tavan elinikää pidentävästi. (Mielenterveysseura, 2018) 
 
Taide tarjoaa kokijoilleen ja tekijöilleen vapaan tilan kohdata ja toimia 
aistit ja mieli avoinna. Taiteen kyky luoda hyvinvointia perustuu mm. sii-
hen, että se luo yhteyttä ihmisen omaan mieleen, tunteisiin ja muistoihin. 
Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan päästä käsittelemään niin tunne- 
kuin muitakin muistoja sekä kokea ja tuntea ihmisenä olemisen maail-
maa. Tämä kaikki lisää elämän hallinnan tunnetta. (Hyyppä, 2013, s. 127; 
Houni ym., 2018) Taiteen alueella toimimme kuvittelukyvyn alueella, jon-
ka kautta voimme nähdä toisenlaisia mahdollisuuksia elää kuin omamme. 
Inhimillisen elämän kirjo tulee tutuksi, kun ajatussisällöillä leikittely koos-
tuu inhimillisen todellisuuden eri puolista ja rakentaa niistä uusia koko-
naisuuksia. Kulttuuri tarjoaa siis esteettisten nautintojen lisäksi monenlai-
sia kokemuksia, jotka rakentavat niin esteettistä kuin muutakin hyvin-
vointia. (Haapala, 2015, s. 36)  
 
Kulttuuritoiminnan ja hyvinvoinnin kohtaamisia on kutsuttu erilaisilla ni-
millä: taiteen soveltava käyttö, voimauttava taide-toiminta, taidelähtöi-
nen tai sosiokulttuurinen menetelmä sekä yhteisötaide. (Luotonen, 2013) 
Uusien toimintatapojen tarkoitus on ollut purkaa taiteen ja muun toimin-
nan välillä olevia raja-aitoja ja tämä alue, joka ei ole kuulunut institutio-
naalisesti minkään sektorin toimialueeseen, on kasvamassa valtavasti. 
(Bardy, 2007) Taiteen tarve ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa nähdään 
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tulevaisuudessa olevan yhä suurempaa ja sen tavat yhä monimuotoi-
sempia. (Houni ym, 2018) Taiteessa on tutkijoiden mukaan paljon käyttä-
mätöntä potentiaalia. (ArtsEqual, 2018) Nykyään hyvinvointia voi kutsua 
teemaksi, joka läpäisee kaikki ihmisen elämänalueet työstä vapaa-aikaan 
ja jonka ympärille on kehittynyt oma hyvinvointiteollisuuden haaransa. 
(Haapala, 2015, s. 9) Niin yksityiset ihmiset kuin yrityksetkin käyttävät ny-
kyään monentyyppisiä hyvinvointivalmentajia. Tähän markkinarakoon 
taidelähtöisten menetelmien tarjoajilla on mahdollisuus kasvaa merkittä-
väksi hyvinvointia tuottavaksi tahoksi. Tarvitaan uusia tai uudelleen kou-
lutettuja tekijöitä ja osaajia, joilla on kyky pysyä muutoksen ja kehityksen 
virrassa uutta luoden. Länsimainen työ- ja elinkeinoelämä on siirtynyt uu-
teen elämystalouden vaiheeseen viime vuosikymmenten aikana. Tärkein 
tuote ei ole enää hyödyke (maatalous) vaan elämykset. (Veijola, 2002, s. 
91) Tämä haastaa palveluntuottajatkin uudenlaisten menetelmien etsin-
tään ja tarjoamiseen. 
  
Ymmärrys siitä, että kaikilla on samat kulttuuriset oikeudet, on lisännyt 
kiinnostusta kehittää taidetta ja kulttuuria entistä soveltavampaan suun-
taan. Taiteen mahdollisuuksien kehittäminen on yksi Suomen hallituksen 
kärkihankkeita. Lisäksi Suomen Akatemia rahoittaa ArtsEqual -tutkimus-
hanketta ja Taiteen edistämiskeskus panostaa taiteen hyvinvointivaiku-
tuksien edistämiseen omalla kehittämisohjelmallaan. Tällä hetkellä Suo-
messa on menossa useita muitakin hyvinvoinnin edistämiseen keskittyviä 
taide- ja kulttuurihankkeita. (Taike, 2017) Turun ammattikorkeakoulu on 
perustanut Taikusydämen, joka koordinoi taiteen ja hyvinvoinnin yhteyk-
sien kehittämistä ja toimii viestinnän yhteistyöverkostona. (Taikusydän, 
2018) Meneillään olevat hankkeet kohdistuvat mm. terveyden ja hyvin-
voinnin edistämistyöhön, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kuntoutuk-
seen. Kohderyhminä ovat mm. nuoret, vanhukset, maahanmuuttajat, 
mielenterveyskuntoutujat, vangit, vammaiset ja erityistä tukea tarvitse-
vat. (Luotonen, 2013; ArtsEqual, 2018; Hankonen, 2017) Taiteen hyvin-
vointivaikutusten ymmärtämisestä on hyvä esimerkki Britanniassa toimi-
va Artlift -ohjelma: kroonisesta kivusta ja lievistä mielenterveysongel-
mista kärsiviä asiakkaita ohjataan yleislääkärin vastaanotolta osallistavan 
taiteen ryhmiin. (Houni ym, 2018)                            

2 OMA KEHITTÄMISHANKKEENI                       

Kuvataideopettajan työurani aikana olen kehitellyt ja kokeillut erilaisia 
ideoitani, joista olen nyt suunnittelemassa kokonaisuutta: liikkuvaa, tilat-
tavaa taidepalvelua. Taidebrunssi –niminen taidepalveluni on tilattava 
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taidepalvelu, jossa kuhunkin kohteeseen voidaan tilata taideauto, jonka 
mukana tulee vähintään yksi taidekoulutuksen käynyt ohjaaja sekä palve-
lupaketista valitut materiaalit ja taidetoiminta. Palvelu voidaan räätälöidä 
kuhunkin tilanteeseen sopivilla sisällöillä, taidekokemuksilla ja taidetoi-
minnalla. Se on pystytettävä ja purettava paketti, joka voi vaihtaa paikkaa 
ja muuntautua tilanteen mukaan. Palvelun taidetoiminta painottuu kuval-
liseen tekemiseen, mutta voi olla myös moniaistista ja monitaiteista 
(esim. kuvataiteen, käsityön, musiikin ja kirjoittamisen yhdistämistä). Ti-
lattava taidetoiminta voi olla lyhytkestoista kerran tapahtuvaa tai sen on 
mahdollista olla pidempiaikainen yhteistyö jonkin tahon kanssa.  
 
Tarkoituksenani on kehitellä taidepalveluun palvelutuotteita, jotka voi-
daan suunnata esimerkiksi eri ikäryhmille. Palvelupaketissa voidaan tarjo-
ta räätälöitäviä vaihtoehtoja erilaisiin taidetyöpajoihin, koulutuksiin ja ta-
pahtumiin (esim. syntymäpäivät, polttarit, TYKY- ja TYHY –toiminta).  
 
Suomessa on ollut useita taidebussi- ja taidepakettiautohankkeita. Nyky-
taiteen museo Kiasman pyörien päällä kulkeva Kiertokoulu kiersi yläkou-
luissa ja taiteen tarkastelun lisäksi ohjelmassa oli itse tekemistä. Muissa 
hankkeissa bussit ja pakettiautot ovat tuoneet ihmisten saataville erilaisia 
esityksiä sekä myytävänä tai lainattavana olevia taideteoksia. (Leisiö, 
2015; Helmet, 2018; Muu ry, 2016) 
 
Verrattuna suurimpaan osaan Suomessa aiemmin toteutetuista taidebus-
si- ja taidepakettiautoprojekteista, ideani painottaa asiakkaan omaa aktii-
visuutta ja toimijuutta – ei vain katsojan tai ostajan roolia. Ihmisten on 
todettu odottavan taiteeseen perustuvalta palvelulta samantyyppisiä asi-
oita kuin taiteelta: kokemusten ja elämysten lisäksi tärkeää on mahdolli-
suus yhdessäoloon, opiskeluun, harrastuksiin ja muuhun toimintaan. 
(Strandman-Suontausta, 2013, s. 202-203)  
 
Taideautopalvelun vahvuus on sen helppo saavutettavuus. Palvelu voi-
daan tilata tai toimintaa voidaan järjestää myös alueille, joilla ei ole muita 
kulttuuri- ja taidepalveluita (esim. syrjäseudut) tai ryhmille, joiden on itse 
vaikea liikkua, kuten lapset ja vanhukset. Kulttuuri ja siihen osallistumisen 
mahdollisuus kuuluu kaikille asuinpaikasta riippumatta, joten kiertävää 
kulttuuripalvelua, kuten taideautopalvelua, tarjoamalla voidaan lisätä 
kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksien tasa-arvoa. (Laita, 2004)  
 
Saavutettavuuteen kuuluu myös taloudellinen saavutettavuus. Palvelu on 
oltava taloudellisesti mahdollinen asiakkaalle, mutta myös taloudellisesti 
mahdollinen tuottaa. Taloudellista saavutettavuutta lisäävät ydinpalvelun 
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lisäksi olevat räätälöitävät, asiakkaiden valittavissa olevat lisäosat. 
(Strandman-Suontausta, 2013, s. 202-203)  
 
Vaikka taidepalvelu on tarjolla monenlaiseen toimintaan, sen perimmäi-
nen tarkoitus ei ole olla vain kevyttä viihdettä, vaan tuoda taidetoiminnan 
kautta asioita, joilla voi olla kokijoilleen ja tekijöilleen ilon ja huvin lisäksi 
syvällisempääkin merkitystä. Taidelähtöisessä työskentelyssä voi olla asi-
akkaiden toiveen mukaan mukana esim. tunteet, muistot ja hoitavat värit 
tai taiteen tekemisen lähtökohtana voi olla vaikka ongelmanratkaisu. 
Toiminta ei ole terapiatoimintaa, mutta toimii taideterapian rajapinnassa 
siten, että se voi olla eheyttävää ja terapeuttista ennaltaehkäisevässä 
mielessä niin kuin taidetyöskentely yleensä muutenkin on - tarpeen mu-
kaan oman itsen, muiden, elämän ja asioiden toisin katsomista. Tässä 
tutkimuksessani keskityn kehittämään taidepalveluuni ruokataidetyöpa-
joja, joissa taiteen tekemisen materiaalina ovat erilaiset ruoka-ainekset. 
 

 
Kuva 1: Antto Melasniemi: Makumaisema Maista maisemaa!, 2013. 
 
Kipinän ruokataiteeseen sain, kun taiteilija ja kokki Antto Melasniemellä 
oli vuonna 2013 Taidemuseo Emmassa ruoasta tehty makumaisemateos 
(kuva 1). Samaan aikaan museossa järjestettiin työpajoja nimellä Maista 
maisemaa! Työpajoissa lautasille rakennettiin ruoista syötäviä maisemia. 
Tämä jäi kutkuttelemaan mielikuvitustani ja huomasin, että minua kieh-
too taide, jossa ruoka tai ruokapöytä on jollakin tavalla osana teosta. 
Olen seurannut taiteilijoita, jotka käyttävät taiteessaan ruokaa materiaa-
lina tai ovat järjestäneet tapahtumia, joissa näyttelyvieraat, satunnaiset-
kin ohikulkijat, osallistuvat performanssin omaiseen syömiseen tai yhtei-
seen ruokapöytään. Vuonna 2015 kehitin itse ensimmäisen ruokataide-
työpajani alle kouluikäisille lapsille. Taidebaari-projekti oli ensimmäinen 
ruokataiteen piiriin kuuluva projektini ja kirjoitin siitä kuvauksen Suomen 
Reggio Emilia –yhdistys ry:n jäsenlehteen (liite 1). Jatkoin ruokataidetyö-
pajojen kehittämistä palvelumuotoilun keinoin ja kokeilin niitä lasten, 
nuorten ja aikuisten kanssa. Kokemus oli itselleni myönteinen ja palaute 
oli innostunutta ja innostavaa.  
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Ruoka itsessään on hyvin moniulotteinen asia ja kun sen liittää taiteen 
piiriin, se saa lisää ulottuvuuksia. Tällöin ruokaa voidaan käyttää jo siinä 
valmiina olevien merkityksien, muistojen, arvojen, asenteiden ym. lisäksi 
uuden luomisen ja hyvinvointia edistävän, elämyksellisen ja moniaistisen 
taiteen materiaalina. Ruoka-ainekset valikoituivat tähän tutkimukseen 
työpajan kehittämisen materiaaliksi myös sen vuoksi, että tuttuudestaan 
huolimatta materiaali ei ole juuri kenellekään tuttu taiteen kontekstissa 
itse käytettynä. Siihen ei siis tekniikan näkökulmasta sisälly ennakko-
odotuksia tai menneitä epäonnistumisen kokemuksia. Oma teos ei myös-
kään jää elämään muiden nähtäville, paitsi halutessaan valokuvana, koska 
se työpajan lopuksi syödään. Tekemisen paineet ovat sen vuoksi mahdol-
lisimman minimissä. Ruokataiteen materiaalit ovat edullisia ja mahdolli-
simman ympäristöystävällisiä siinäkin mielessä, että taiteilija voi käyttää 
teostaan ravitakseen itseään työskentelynsä päätteeksi. Materiaalit ovat 
myös myrkyttömiä, hyvän tuoksuisia ja maistuvat hyvälle. Ruoka tuo lisä-
arvon, jota muu taiteen materiaali ei voi samalla tavalla synnyttää. 

3 TUTKIMUKSEN MÄÄRITTELYÄ                         

Tutkimuksessani keskityn kehittämään taidepalveluuni palvelupakettia, 
joka sisältää erilaisia ruokataiteeseen kuuluvia työpajoja. Syvennän tie-
tämystäni ja kehitän työpajoja perehtymällä tutkimuskirjallisuuteen ja 
ruokaa eri tavoin käyttävään taiteeseen sekä käytän hyödyksi omia ko-
kemuksiani, joita on kertynyt ruokataidetyöpajojen pitämisestä. Lisäksi 
ohjaan tutkimuksen aikana neljä ruokataidetyöpajaa. Niiden dokumen-
toinnin lisäksi kerron niistä omia näkemyksiäni ja arviointiani sekä pyydän 
palautteita osallistujilta. 
 
Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten ruokataidetyöpajatoiminta toimii elä-
myspalveluna? Miten ruoka toimii taidemateriaalina?  

3.1 Tekijän ihmiskäsitys                            

Ihmiskäsitykseni pohjautuu Lauri Rauhalan kehittämään holistiseen ih-
miskäsitykseen. Se sijoittuu eksistentiaalis-fenomenologiseen paradig-
maan. Holistinen ihmiskäsitys huomioi niin ihmisen yksilöllisyyden kuin 
kokonaisvaltaisuudenkin. Rauhala ajattelee, että tajunnassamme on kaksi 
mielellistä toimintatasoa: psyykkinen ja henkinen. Psyykkinen taso on se, 
jolla koemme elämyksiä, mutta emme suhtaudu niihin tarkastelevasti. 
Henkinen taso taas on itsetietoisuuden perustaito. Sen avulla tarkaste-
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lemme oman mielemme sisältöä: niin ajatuksiamme, mielikuviamme, 
tunteitamme kuin käsitteitä, ideoita ja arvotajuntaa. Kaikki se, mitä ko-
emme elämyksellisesti ikään kuin siilautuu ihmisen oman tulkinnan kaut-
ta. Tulkintaan vaikuttavat aina yksilön aiemmat kokemukset sekä senhet-
kisen tietoisuus. Myös kehollisilla kokemuksilla on tärkeä merkitys oppi-
miselle Rauhalan näkemyksissä. (Malme ym., 2019) 
 
Holistinen ihmiskäsitys näkee ihmisen ainutlaatuisena ja uutta luovana 
yksilönä. Kasvatuksessa ja opetuksessa Ihmisen henkisyyttä voidaan tu-
kea esimerkiksi huomioimalla tieteen, taiteen, kauneuden ja pyhyyden 
näkökulmia. Holistista ihmiskäsitystä tukevat niin humanistinen kuin kon-
struktivistinenkin oppimiskäsitys: humanistisessa oppimiskäsityksessä 
huomioidaan henkinen kasvu ja konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 
uusien tiedollisten käsitysten rakentuminen aikaisempien käsitysten poh-
jalta. (Malme ym., 2019) 
 
Itselle ominaista opettajuutta on vierellä kulkeva, valmentajatyylinen, 
persoonaa kunnioittava opettajuus. Holistisessa ihmiskäsityksessä opet-
tajan roolin voi nähdä ikään kuin valmentajana ja niin oppilas kuin opetta-
jakin voivat muuttua ja kasvaa vuorovaikutuksellisessa dialogissa henki-
sesti (Malme ym., 2019). 

3.2 Tekijän taidekäsitys 

Taidekäsitykseni mukailee Teemu Mäen muotoilemaa taidekäsitystä. 
Mäen mukaan taiteella on neljä eri perustehtävää: nautinto, keskustelu, 
viisauden tavoittelu ja tunne-elämän kehittäminen. Nämä eivät ole tai-
teen tehtävinä erillisiä vaan toisiinsa kietoutuneita. Ne sekä ruokkivat et-
tä tarvitsevat kaikki toisiaan. Taiteen rooli on tässä näkemyksessä maail-
mankatsomuksellista toimintaa, jolla ihminen muokkaa itseään ja maail-
maa ympärillään. Mäen mukaan taide auttaa vastaamaan kysymyksiin: 
Miten pitäisi elää? Miksi kannattaisi elää? Mitä on hyvä elämä? Pelkkä 
tietoinen ja sanallistettu järkeily ei riitä vaan arvojen testaukseen ja luo-
miseen tarvitaan taidetta. Taiteellinen itseilmaisu auttaa ymmärtämään 
omaa itseä ja muita. Mäen taidekäsityksessä taide on sellaista, jonka vai-
kutus ihmiseen ja yhteiskuntaan on mahdollisimman suuri, jopa kään-
teentekevä. Se ei ole vaimea, pelkästään mukavuutta ja viihtyvyyttä lisää-
vä ajantappoväline, jolla irtautua todellisuudesta hetkeksi lepäämään, 
vaan se on todellisuuden kohtaamisen muoto ja yhteiskunnallinen muu-
tosvoima. (Mäki, 2017, s. 9, 11, 39, 46-47, 149)  
 
Kaikki haluavat, että taide antaa nautintoa. Ihmiset jakautuvat kuitenkin 
siinä, haluavatko he nautintoa, joka on todellisuuspakoista vai todelli-
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suushakuista. Nämä kaksi eri tapaa eivät ole selkeän tarkkarajaisia vaan 
sekoittuvat toisiinsa niin kokemuksellisesti kuin eri taiteen muodoissakin.  
Todellisuushakuinen eli kriittinen taide pystyy tarjoamaan muitakin nau-
tintoja kuin hetkellisen karkuun pääsemisen. Se ei tarjoa unohdusta vaan 
pakottaa tai viettelee kohtaamaan itsensä ja yhteiskuntansa ongelmat 
poikkeuksellisen intensiivisesti sekä pohtimaan arvojaan ja elämänsä mie-
lekkyyttä. Tämä voi olla paljon nautinnollisempaa kuin väliaikainen pako 
todellisuudesta. Tietäminen, ymmärtäminen, tiedostaminen ja olennai-
sen äärelle pääseminen voivat olla valtavia nautintoja ja voimistaa ole-
massaolon kokemusta siitä huolimattakin, että taiteen kautta paljastuvat 
asiat olisivat synkkiä tai raadollisia. Ihmisen pyrkimys on tämän kautta 
yrittää mielikuvituksen kautta luoda uusia tapoja toimia muilla todelli-
suuden tasoilla ja olla kokonainen ihminen. Pyrkimys tällöinkin on nauttia 
niin taidetta tekemällä kuin sitä kuluttamalla. (Mäki, s. 2017, 48-49, 51)  
 
Taiteen yksi tehtävä on keskustelun sytyttäminen. Mäki peräänkuuluttaa 
keskustelua, johon sisältyy myös halu kuunnella ja perehtyä asiaan, joka 
johtaa aktiiviseen, kuuntelevaan ja tiedonjanoiseen kriittiseen keskuste-
luun.) Mäen mukaan kantaaottava taide (opinionated art, political art, 
critical art) onnistuu tässä tehtävässä paremmin kuin ns. keskustelunhe-
rättämistaide (the-art-of-sparking-a-discussion). Taide ei kuitenkaan pa-
kota ketään mihinkään, sillä se on pakotonta, vapaaehtoista ja leikkiä – 
nämä ominaisuudet sisältyvät automaattisesti taiteelliseen vuorovaiku-
tukseen. ”Taide voi kysyä, kannustaa, syyttää, kertoa ja väittää, mutta 
viime kädessä kaikki taideteoksen sanomiset ovat vain ehdotuksia. Myös 
kehotus ajatella esille nostettua tärkeää kysymystä on vain ehdotus.” Kui-
tenkin juuri tämä vapaaehtoisuus voi saada ihmisen innostumaan taiteen 
äärellä keskustelemaan tai kehittämään ajatteluaan. Parhaimmillaan hyvä 
taide ei vain herätä keskustelua vaan pyrkii itse olemaan keskustelua tai 
tarjoamaan paikan ja tilan keskustelulle. (Mäki, 2017, s. 62, 64, 66, 75) 
 
Mäen taidekäsityksessä omaa työskentelytapaani työpajojen ohjaajana 
kuvaa hyvin hänen pohdintansa osallistavasta taiteesta. Osallistava taide 
on kohtaamisen ja keskustelun taidetta, jossa taideteokset ovat kohtaus-
paikkoja ja kohtaamisen tapoja. Taideteoreetikko Nicolas Bourriad kehit-
tämän relaatioestetiikan (relational aesthetics) mukaan taideteos voi olla 
esimerkiksi taidegalleriassa järjestetty ruokatapahtuma. Teokseen saa-
daan kriittinen elementti mukaan vaikka hankkimalla ruoan raaka-aineet 
roskiin heitetyistä ruuista ja yhdessä kokkaamisen ja syömisen ohella kes-
kustelemalla ruokahävikistä, köyhyydestä ja ekologisista kysymyksistä. 
Ainakin osa yleisöstä muuttuu osallistujaksi ja teoksen tekijäksi varsinais-
ten taiteilijoiden rinnalle. Tällaisessa teoksessa ei välttämättä ole etukä-
teen laadittua viestiä, väitettä tai sisältöä. Teos on sen sijaan sellaisen 
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vuorovaikutuksen paikka ja muoto, jossa antoisa sisältö syntyy osallisuu-
desta, innostuksesta ja ponnistuksesta. Taiteilija on tällöin taideteoksen 
tekijyyden sijaan vuorovaikutustilanteiden mahdollistaja, järjestäjä, kool-
lekutsuja, tuottaja ja fasilitaattori. (Mäki, 2017, s. 76) 
 
Relaatioestetiikka ja osallistava taide voi olla antoisaa osallistujilleen sil-
loinkin, kun sen muoto on hyvin arkipäiväinen. Kun keskustellaan yhdessä 
tehdyn aterian äärellä, saattaa tapahtua jotain erityistä. Tämän mahdol-
listaa se, että arkipäiväinen tilanne on nostettu hieman erilleen arjen vir-
rasta, jolloin tavallinen asia, tilanne tai toiminto saa uusia merkityksiä ja 
vertauskuvallisuutta. Ihminen saa taiteen kautta tilaisuuden keskittyä itse 
tilanteeseen ja toimintoon, kun tarkoitus ei ole vain suoraviivaisesti men-
nä kohti päämäärää. Mäen mukaan näin syntyy erityinen mahdollisuus 
kriittiseen ajatteluun. Sen lisäksi antoisaksi tilanteen voi tehdä sekin, että 
tilanteessa keskustelevat ihmiset eivät ehkä kohtaisi toisiaan tai heidän 
edustamiaan yhteiskuntaluokkia tai ammattikuntia koskaan muuten. 
(Mäki, 2017, s. 77) 
 
Osallistavan taiteen ainainen haaste on se, että kuinka tehdä relaatioes-
tetiikan mukainen teos, jossa tapahtuisi oikeasti jotain sellaista erityisen 
hienoa, jota taiteen ulkopuolisessa elämässä ei tapahdu? Miten arkisen 
tuntuinen osallistava taide onnistuisi luomaan paremmat puitteet keskus-
telulle verrattuna normaaliin arkisiin keskusteluihin ja kohtaamisiin? Tä-
mä ohitetaan sillä, että kun osallistavassa taiteessa tehdään samoja asioi-
ta kuin muussakin elämässä – esimerkiksi laitetaan ruokaa ja jutellaan - 
taideteos ei väitäkään tarjoavansa jotain erityistä vuorovaikutuksen tapaa 
vaan tarjoaa vain tilan vuorovaikutukselle, joka muutoinkin olisi mahdol-
lista. Mutta kun vuorovaikutus tapahtuu taiteen kontekstissa, sillä on sel-
lainen erityisominaisuus, että siihen voi suhtautua hyvässä mielessä ke-
vyemmin, ottaa sen leikkinä. Ja juuri keveys ja vastuuttomuus saattaa 
johtaa normaalia ennakkoluulottomampaan ajatteluun ja uskaliaisiin oi-
valluksiin. (Mäki, 2017, s. 78-79) 
 
Taiteellisessa kohtaamisessa ei ole mitään samalla tavalla pelissä kuin oi-
keassa elämässä. Taiteen voi nähdä ikään kuin leikkikehänä. Mäki kuiten-
kin muistuttaa, että juuri tuon keveyden ja leikkisyyden vuoksi osallistuva 
taide voi epäonnistuakin. Se riski on taiteessa ja leikissä automaattisesti 
läsnä. Koska osallistuja on osallistuvassa taiteessa itse paljon suuremmas-
sa vastuussa taidekokemuksensa mielekkyydestä ja antoisuudesta, min-
kään takaaminen on entistäkin vaikeampaa kuin muussa taiteessa. Haas-
teita voi aiheuttaa myös harjoittelun ja perehtymisen puute, jos osallistu-
ja on ns. amatööri, joka kylmiltään osallistuu prosessiin. Tässä tosin voi 
nähdä myös myönteistä potentiaalia: kun taideteoksen puitteissa ihmi-
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nen esimerkiksi laitetaan keskustelemaan aiheesta, joka on hänelle yllä-
tys, on myös mahdollisuus, että syntyykin jotakin erityisen tuoretta, joka 
sysää uusiin suuntiin hänen kokemustaan ja ajatteluaan. (Mäki, 2017, s. 
79-80)  
 
Mäen mukaan taiteen tehtävistä tärkein on viisauden etsiminen ja luomi-
nen. Viisauden tavoittelu taiteessa tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että 
parhaimmillaan taide on filosofian ja politiikan erityisen joustava, laajen-
nettu ja kokonaisvaltainen muoto. Taiteen ei pidä vain esittää hyviä ky-
symyksiä vaan myös yrittää vastata niihin. ”Jotta taidetta voi pitää viisau-
den lähteenä ja jotta taidetta voisi pitää kriittisen ajattelun ja toiminnan 
varteenotettavana muotona, on taiteen suhde tietoon, arvoihin, maail-
mankatsomukseen ja nautintoon määriteltävä.” Mäki määrittelee sen 
seuraavasti: taide luo myös aivan tavallista tietoa, se voi olla tehokasta 
viestintää ja auttaa meitä ottamaan tiedot ja arvot vakavasti ja kehittä-
mään niitä arvopohdiskelun kautta. Taiteessa on myös hiljaista tietoa ja 
taide osaa käsitellä sellaisiakin ongelmia, joita ei voi ratkaista. Mäki näkee 
taiteen maailmankatsomuksen muovaamisen täyteläisimpänä muotona. 
Kiinnostavana näkökulma on myös hänen ajatuksensa siitä, että taiteen 
kuluttaminen on usein yhtä vaikeaa kuin taiteen tekeminen. (Mäki, 2017, 
s. 85, 87-121) 
 
Tunne-elämän kehittäminen taiteen tehtävänä tarkoittaa kokemusmaa-
ilman monipuolistamista ja voimistamista. Se on pyrkimystä tulla tietoi-
semmaksi tunteiden liikehdinnästä ja liikehdinnän syistä. ”Moni meistä 
yrittää taiteen avulla oppia kokemaan sellaisia päräyttäviä hetkiä muus-
sakin elämässä, jotta saisi intohimosta kiinni muulloinkin kuin taulua tui-
jotellessa tai musaa kuunnellessa.” (Mäki, 2017, s. 121, 124) 
 
Niin näkemys kriittisestä taiteesta kuin osallistavastakin taiteesta sopii 
hyvin omiin ruokataidetyöpajoihini, vaikka työpajoissani ei olekaan kyse 
varsinaisesti yhteisestä taideteoksen luomisesta, vaan jokaisen itse luo-
masta henkilökohtaisesta teoksesta. Mukana on kuitenkin aina jollain ta-
valla yhteinen kokemus ja keskustelun kautta asioiden yhdessä jakami-
nen. Työpajoihini sopii myös Mäen kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun arki-
päiväinen asia tai tilanne, kuten ruoka ja syöminen, nostetaan erilleen ar-
jessa: siinä piilee mahdollisuuksia uudenlaisen ajattelun, elämysten ja 
tunnekokemusten syntymiselle.  
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3.3 Tutkimuksessa käytettävät menetelmät 

Tutkimukseni on soveltava tutkimus, jossa käytän tutkimuskirjallisuuden 
lisäksi palvelumuotoilun alta löytyvää elämyssuunnittelua. Käytän Lapin 
elämysteollisuuden osaamiskeskuksen (LEO) elämyskolmio –mallia ruoka-
taidetyöpajan kehittämisessä ja konseptoinnissa. Kehittämistyöhöni vai-
kuttavat myös omat aiemmat kokemukseni ruokataidetyöpajojen ohjaa-
misesta sekä tutkimuksen aikana järjestämistäni ruokataidepajoista tule-
va kokemus ja palaute, jonka dokumentoin ja jota arvioin elämyskolmio-
mallin avulla. 
  
Soveltavalla tutkimuksella etsitään tietoa, joka palvelee käytännön elä-
män kehittämisen päämääriä. Käytännöstä saadun tiedon lisäksi kehittä-
misessä käytetään myös teoreettista ja kuvailevaa tietoa. Tutkimuksella 
saadaan vastauksia kysymyksiin mitä ja miksi ja sen lisäksi se auttaa käy-
tännön ongelmien ratkaisemisessa vastaamalla kysymykseen kuinka. So-
veltavalle tutkimukselle on ominaista se, että sen synnyttämä tieto syntyy 
suurimmaksi osaksi aidoissa toimintaympäristöissä. Käytännössä synty-
neisiin ongelmiin saadaan vastauksia toimintaympäristön käytännöistä 
syntyvästä tiedosta. Tiedon ei tarvitse olla perinteisen tieteen tavoin ob-
jektiivista vaan tiedontuotanto on refleksiivistä. Tärkeää tällaisessa tie-
dontuotannossa on kuitenkin itsekriittisyys: vuorovaikutuksesta nousevaa 
tietoa kriittisesti tarkasteltu tieto perustellaan sen hyödynnettävyydellä 
sosiaalisissa ympäristöissä. (Toikko & Rantanen, 2009, s. 20, 42-43, 45) 

4 PALVELUMUOTOILU                             

Palvelumuotoilu on iteratiivinen eli toistuva suunnitteluprosessi, jossa 
käytettävyyden varmistamiseksi tuotteen tai palvelun suunnittelun lähtö-
kohtana käytetään käyttäjien tarpeita ja odotuksia sekä palvelukokemuk-
sia. (Miettinen, 2011, s. 23, 28) Palvelumuotoilussa asiakkaan rooli näh-
dään aktiivisena käyttäjänä passiivisen vastaanottamisen sijaan. Palvelu-
muotoilun prosessissa hankitaan käyttäjätietoaii ja asiakasymmärrystä 
erilaisin luovin menetelmin. Vuorovaikutusprosessin kautta hahmottuu 
se, mikä synnyttää arvoaiii juuri näille asiakkaille. Sen pohjalta voidaan 
tuottaa uusia palveluinnovaatioita, niin palvelukokemuksia kuin palvelu-
ympäristöjäkin. (Miettinen, Raulo & Ruuska, 2011, s. 13; Miettinen, 2011, 
s. 22-23)  Sen lisäksi, että käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi tuottaa 
käyttökelpoisia, toimivia ja toivottavia palveluja, on tarkoitus kehittää 
myös palveluja, jotka ovat ainutlaatuisia ja luovat lisäarvoa asiakkaille. 
Kokemuksen tuotteistamista ja palveluympäristön kehittämistä tarkastel-
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laan uudenlaisesta näkökulmasta palvelumuotoilun kautta. (Miettinen, 
2011, s. 29-30, 38)  
 
Tässä tutkimuksessa näkökulmani on uuden palvelun, ruokataidetyöpajo-
jen, konseptoinnissa ja kuten palvelumuotoilussa useimmiten, keskityn 
palvelujärjestelmämallin vuorovaikutteiseen eli asiakkaalle näkyvään 
osaan. (Koivisto, 2011, s. 49)  
 
Palvelumuotoilun alta löytyvät elämyssuunnittelu ja sen eri menetelmät. 
Tässä tutkimuksessani käytän Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuk-
sen (LEO) elämyskolmiomallia ruokataidetyöpajan kehittämisessä ja arvi-
oinnissa.  

4.1 Elämyskolmio 

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen (LEO) elämyskolmiomalli  
(kuva 2) on malli tuotteen elämyksellisyydestä. LEO:n määritelmän mu-
kaan elämys on voimakas, moniaistinen, yksilöllinen ja muistijäljen jättä-
mä eli mieleenpainuva kokemus. (LEO, 2002, s. 3) Elämys on subjektiivi-
nen ja henkilökohtainen, positiivinen kokemus, jonka haluaa jakaa myös 
muille. Elämystä voi kuvata myös kokijan aidoksi, yksilölliseksi ja draamal-
lisesti eteneväksi kokemukseksi (vrt. elokuvakokemus). Merkityksellisen 
elämyksestä tekee, jos kokija pystyy sen avulla oppimaan, toteuttamaan 
itseään ja saamaan tunne- ja muutoskokemuksen. Suunnittelulla luodaan 
suotuisat edellytykset elämysten syntymiselle suunnittelemalla mihin 
tarpeisiin palvelu laadukkaasti vastaa. (Miettinen, Kalliomäki & Ruuska, 
2011, s. 118)  
 
Elämyksen kokemiseen vaikuttavat monet tekijät. Elämys on aina henki-
lökohtainen ja siihen vaikuttavat yksilön tunteet, aistit ja ympäristö, mut-
ta myös kokijan omat henkilökohtaiset syyt. Elämyksen eli voimakkaan 
kokemuksen takaaminen kaikille onkin siksi mahdotonta. Sisällyttämällä 
tuotteeseen elementtejä, joiden avulla elämys todennäköisesti syntyy, 
varmistetaan elämyksen kriteerien täyttyminen ja elämys mitä todennä-
köisimmin syntyy. Tällöin tuote elämyksellistetään. (Tarssanen ym., 2005, 
s. 8-9) 
 
Kokemuksesta elämyksen erottaa se, että elämys on emotionaalisesti ra-
kentunut, kun taas kokemus on tiedollinen sisällöltään.  Elämys on myös 
yksilöllisempi kuin kokemus. Elämyksen subjektiivisuuden vuoksi ei ole 
oikeaa tai väärää elämystä. Sitä ei siis voida vertailla yksilöiden välillä ku-
ten kokemusta.  
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Elämyksen ja kokemuksen eroa voi selkeyttää kokemuksen olennaisen 
ydinsisällön jakaminen neljään erilaiseen tyyppiin. Nämä kokemustyypit 
voivat esiintyä myös samanaikaisesti: 
 
1. Tiedostavat kokemukset (kiinnostuksen herättäminen eli tiedotuspro-

sessin käyntiin saattaminen tarjolla olevan informaation pohjalta, eli 
oppiminen). 

2. Harjaantumiskokemukset (harjoituksen saaminen eli jonkin tapahtu-
maan liittyvän taidon lisääntyminen). 

3. Elämykset (tunteisiin kohdistuvat vaikutukset eli lyhyt- ja pitkäkestois-
ten tunnetilojen aikaan saaminen). 

4. Muutoskokemukset (henkilökohtaisten muutosten aikaansaaminen 
henkilön mielentilassa, fyysisessä olotilassa tai elämäntavassa). 

(Komppula & Boxberg, 2002, s. 25) 
 

 
 

 
Kuva 2: LEO, 2009 
 
LEO:n elämyskolmiomallin avulla voidaan pohtia niitä elementtejä, joita 
tuotteella tulisi olla, jotta se tarjoaisi asiakkaalle elämyksiä. Malli edustaa 
ideaalityyppiä tuotteesta, jonka kaikilla tasoilla kaikki elämyksen elemen-
tit ovat edustettuina. Se on työkalu tuotteen tarkasteluun, analysoimi-
seen ja kehittämiseen. Elämyskolmiomallissa on kaksi eri näkökulmaa: 
tuotteen elementtien taso sekä asiakkaan kokemuksen taso. (Tarssanen 
ym., 2005, s. 8-9) 
 
1. Elämyskolmiomallin elämyksen elementtejä ovat yksilöllisyys, aitous, 

tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. 
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- Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että tuote on ainutkertainen ja ainutlaa-
tuinen – täysin samanlaista tuotetta ei ole muualla. Yksilölliseksi tuot-
teen tekee myös asiakaslähtöisyys, joustavuus ja tuotteen räätälöitä-
vyys jokaisen asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaan.  

- Tuote koetaan aitona, jos se on uskottava ja aito asiakkaan kokemuk-
sena. Tuotteen aitouteen kuuluu myös sen kulttuurillis-eettinen kes-
tävyys niin, että tuote ei loukkaa etnisiä tai muita kulttuuriyhteisöjä 
eikä pyri hyötymään niiden kustannuksella.  

- Tuotteen kokonaisuuden eri elementit sidotaan yhteen tarinalla. Ta-
rina tiivistää ja tempaa mukaansa ja sen avulla asiakkaalle perustel-
laan se, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Hyvä tarina sisältää sekä 
faktaa että fiktiota (esimerkiksi vanhoja uskomuksia tai legendoja) ja 
houkuttelee asiakkaan osalliseksi kokemuksesta myös tunnetasolla. 
Tarina tulee käsikirjoittaa huolella kohdeyleisön tarpeisiin, jotta sen 
vaikuttavuus ei ole sattumanvaraista.  

- Tuote on moniaistinen, kun se on koettavissa mahdollisimman mo-
nella aistilla. Aistiärsykkeiden tulee vahvistaa osaltaan haluttua tee-
maa, joten niiden täytyy olla harmoniassa keskenään eivätkä ne saa 
olla häiritseviä eikä niitä saa olla liikaa. Tarkoituksenmukaisesti simu-
loituna aistiärsykkeet lisäävät tuotteen mukaansatempaavuutta eli 
immersiivisyyttä.  

- Hyvä tuote tuottaa asiakkaalleen kontrastia, joka syntyy siitä, että 
tuote on erilainen suhteessa asiakkaan arkeen. Kun asiakas kokee jo-
takin uutta, eksoottista ja tavallista poikkeavaa, kokemus mahdollis-
taa oman itsen näkemisen toisesta näkökulmasta. Se vapauttaa nä-
kemään ja kokemaan erilaisella tavalla vapaana arjen rajoituksista ja 
tottumuksista.  

- Vuorovaikutuksella elämystä ohjaavan ihmisen ja asiakkaiden kanssa 
on keskeinen vaikutus myös yksilöllisyyden kokemukseen; jokaisen 
täytyy saada myös kokemus henkilökohtaisesta vuorovaikutuksesta 
ohjaajan kanssa, vaikka keskeistä on myös yhteisöllisyyden tunne – 
se, että jotakin koetaan yhdessä, osana yhteisöä tai jotakin ryhmää. 
Jos ryhmäläiset eivät tunne toisiaan, on vähintäänkin esiteltävä ryh-
män jäsenet toisilleen, jotta jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi 
osaksi ryhmää.  
(Tarssanen ym., 2005, s. 9-12) 

 
2. Elämyskolmion kokemuksen tasoja ovat motivaation taso, fyysinen 

taso, älyllinen taso, emotionaalinen taso ja henkinen taso. 
 
”Hyvässä ja toimivassa elämystuotteessa kaikki peruselementit ovat mu-
kana jokaisella kokemisen tasolla.” (Tarssanen ym., 2005, s. 12) 
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- Alimmalla motivaation tasolla luodaan asiakkaan odotukset tuotetta 
kohtaan, halu ja valmius osallistua ja kokea. Tämä vaihe voi tapahtua 
esim. markkinoinnin kautta ja jo siinä mahdollisimman monen elä-
myskriteerin tulisi täyttyä (markkinoinnin tulisi siis olla yksilöllistä, 
moniaistista, aitoa, ja vuorovaikutuksellista kontrastia unohtamatta.) 

- Fyysinen taso on aistien taso, jolla koetaan ympäristöä. Tällä tasolla 
hyvä tuote koetaan miellyttävänä ja turvallisena. 

- Älyllisellä tasolla asiakas tekee päätöksen, onko hän tyytyväinen 
tuotteeseen. Tällä tasolla onnistunut tuote tarjoaa oppimis- ja har-
jaantumiskokemuksen, mahdollisuuden oppia jotain uutta, kehittyä ja 
saada uutta tietoa.  

- Varsinainen elämys koetaan emotionaalisella tasolla. ”Yksilöiden 
tunnereaktioita on vaikea ennustaa ja hallita, mutta jos tuotteessa on 
huomioitu peruselementit ja fyysinen ja älyllinen taso toimivat, tuote 
onnistuessaan aiheuttaa asiakkaassa positiivisen tunnereaktion, jonka 
asiakas kokee merkitykselliseksi.” 

- Ylin tasoista on henkinen taso, jossa elämyksen kaltainen positiivinen 
ja voimakas tunnereaktio saattaa johtaa henkilökohtaiseen muutos-
kokemukseen. Tämä voi näkyä muutoksena olotilassa, mielentilassa 
tai elämäntavassa. ”Elämyksen kautta voi omaksua uuden harrastuk-
sen, ajattelutavan tai löytää itsestään uusia voimavaroja.” (Tarssanen 
ym., 2005, s. 12-14) 

 
Elämyksillä on hyvää tekeviä vaikutuksia. Elämys voi edistää hyvinvointia 
ja tasapainottaa elämää. Mitä vaativampaa elämä on, sitä hyödyllisempiä 
voivat olla sellaiset elämykset, jotka tukevat jaksamista ja keventävät 
monimutkaista arkea. Juha Perttulan mukaan hyvinvointi toteutuisi par-
haiten, jos yhteiskunnan palvelujärjestelmät tarjoaisivat kaikille yhtäläi-
sen mahdollisuuden tehdä elämästään mahdollisimman elämyksellistä. 
(Perttula, 2002, s. 33) 
 
Perttula esittää, että kun elämys käsitetään tunteena, löytyy selityksiä 
muuttumiskokemuksille. Siinä auttaa tunnetihentymä. Se tarkoittaa sitä, 
että tunne ilmenee vain harvoin yksittäisenä tunteena - useimmat tun-
teet esiintyvät ryppäinä, rinnakkain ja yhtä aikaa. Tunnetihentymä luo 
mahdollisuuden muuttua: se ikään kuin riuhtaisee ihmisen irti siitä tilan-
teesta, jossa tunne on alun perin rakentunut. Tämä voi johtaa havahtu-
miseen ja asioiden pidempäänkin käsittelyyn. Se puolestaan voi johtaa 
hyviin oivalluksiin tai elämälle voi löytyä jopa uusi suunta. (Perttula, 2002, 
s. 36, 38-39) 
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5 MONIAISTISUUS 

Moniaistisuus eli multisensorisuus on elämyspalveluissa keskeinen asia: 
asiakkaat haluavat kokonaisvaltaisen kokemuksen kaikilla aisteilla sen li-
säksi, että kokemus on samalla omannäköinen ja –tuntuinen, mahdolli-
sesti jopa asiakkaan itse personoima ja räätälöimä. (Rantanen, 2016, s. 
33-34) Ruokataiteen äärellä ollaan parhaimmillaan kaikilla aisteilla ja kun 
työpajassa itse tehty ruokataideteos lopuksi syödään, moniaistisuus on 
hyvin vahvaa.  
 
Moniaistisuus tarkoittaa useamman kuin kahden eri aistin stimuloimista 
samanaikaisesti. Tuottaakseen positiivisia tuntemuksia negatiivisten si-
jaan, aistiyhdistelmien tulee olla kuitenkin yhteensopivia. Onkin tärkeää, 
että kun luodaan elämyksiä tuottamalla aistiärsykkeitä, niiden tulee olla 
harmoniassa keskenään, vaikka tavoitteena olisi saada yksilö tuntemaan 
jotain uutta ja merkityksellistä. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, s. 10 - 
12).  
 
Moniin aisteihin liittyy vahvoja muistikokemuksia ja ne voivat vaikuttaa 
vahvasti tuntemuksiin ja olotilaan. Hajuaisti on yhteydessä aivojen limbi-
seen järjestelmään, joka hallitsee mielihyvän tunnetta, muistoja ja tuntei-
ta synnyttää ja säätelee niitä. Hajusignaalit ovat myös olennainen osa 
makukokemusta: ruokaelämykset syntyvät vasta makujen ja tuoksujen 
yhdistyessä. Koska tuoksuilla ja mauilla on vahva yhteys muistiin ja tun-
teisiin, voivat tietyt tuoksut ja maut palauttaa niin hyviä kuin huonojakin 
muistoja ja tunnetiloja koko elämämme ajalta. (Ackerman, 1991, s. 37) 
Ruoka toimii siis voimakkaana muistin välineenä, koska se nälän lisäksi 
ruokkii niin monia aisteja samanaikaisesti: makukokemus tuottaa muisti-
kuvan, joka ei ole vain kognitiivinen vaan myös emotionaalinen ja fyysi-
nen. Näkö-, tunto-, haju- ja makuaistin lisäksi myös kuulomuisti siitä, mil-
tä jokin ruoka kuulostaa, kun sitä syö voi vaikuttaa joko estävästi tai in-
nostavasti. (Eräsaari & Hakala, 2016, s. 27) 
 
Tuntoaisti on aisteista voimakkain. Se kehittyy ensimmäisenä ja säilyy pi-
simpään. Iho on ihmisen suurin aistielin ja tuntoaisti aisteista sosiaalisin. 
Kosketus on kieli, jota käytämme vaistomaisesti osoittamaan tunteitam-
me ja se vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Tuntoaistia aktivoivat eri-
laisten materiaalien muodot, koostumukset ja pintamateriaalit. (Nygren, 
2015) Suutuntuma on tärkeä tekijä syödessä. Sen miellyttävyyteen vai-
kuttavat perintötekijöiden lisäksi lapsuudenkodin syömistottumukset, 
kulttuuriperinne ja ehdollistuminen eli taipumus liittää tietyt ruoat miel-
lyttäviin tai epämiellyttäviin kokemuksiin. (Bays, 2011, s. 64) 
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Ruoan miellyttävyyteen vaikuttaa suuresti myös näköaisti. Sanontakin 
sanoo, että syömme silmillämme. Nykykulttuurissa näön hallitseva asema 
muihin aisteihin verrattuna on pohdituttanut monia ajattelijoita. Sen pe-
lätään aiheuttavan muun muassa todellisuussuhteemme etääntymistä ja 
epäaistillistumista. Tämä on näkyvissä myös taiteen puolella: Nykytai-
teessa maalaus- ja veistotaide torjuu usein kosketuksen ja aistillisen ute-
liaisuuden eikä houkuttele aistilliseen läheisyyteen. Taiteen trendi on ol-
lut puhutella enemmänkin älyämme ja käsitteellistämisen kykyjämme. 
(Pallasmaa, 2002, s. 8)  
 
Jan Chozen Bays jakaa nälän seitsemään eri osaan: silmän, nenän, suun, 
vatsan, solujen, mielen ja sydämen nälkään. (Bays, 2011, s. 51) Tunteiden 
lisäksi nämä kaikki nälän lajit ovat vahvasti sidoksissa eri aisteihimme. 
Ruokataiteen äärellä tarjoutuu erityinen moniaistinen mahdollisuus tyyn-
nyttää näitä nälän eri muotoja. 

6 RUOKA KULTTUURISENA ILMIÖNÄ           

Tässä luvussa perehdyn siihen, mitä merkityksiä ja symboliikkaa on ruoal-
la ja yhdessä syömisellä meille kulttuurisesti. Tämän teeman syventämi-
nen on tärkeää, kun taidetyöpajan materiaalina on ruoka. 

6.1 Kommensiaalisuus ja ruoka merkityksen antajana 

Ruoka on kaikille ihmisille välttämätön polttoaine, jota tarvitsemme 
elääksemme. Se on kuitenkin hyvin paljon muutakin - se on merkityksel-
listä inhimillistä toimintaa. Syötävä ruoka ja syömisen tavat määrittävät 
meitä sosiaalisina ja kulttuurisina olentoina. Ruoka on monimerkityksinen 
symboli sekä myös väline, jonka avulla voimme määritellä itseämme ja 
ilmaista arvojamme. Yhdistelemme eri ruokalajeja ja aineksia kulttuuri-
sesti määrätyin tavoin. Ruokaa ei myöskään vain syödä, vaan kulttuuriset 
merkitykset määrittävät sen nauttimista ja näitä merkityksiä välitetään ja 
kommunikoidaan symbolisesti. (Eräsaari ym., 2016, s. 8-9, 21) 
 
Ruoalla on erilaisia rooleja mm. huomaavaisuuden, hoivan ja huolenpi-
don ilmentäjänä sekä sosiaalisten ryhmien kokoajana. Yhdessä syöminen 
eli kommensiaalisuus, saman pöydän jakaminen, tuottaa solidaarisuutta 
kaikissa ihmisyhteisöissä. Tämän yhdessä syömisen on todettu rakenta-
van ja vahvistavan erityisesti kaikkein intiimeimpiä sosiaalisia suhteita. 



17 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoiva ikään kuin aineellistuu ruokana ja tekee sosiaalisia maailmoja. Ruo-
ka on lähtökohtaisesti sosiaalista, jaettavaksi tarkoitettua ja ihmisiä yh-
distävää. (Eräsaari ym., 2016, s. 9, 10, 13, 34) Ruokailu on eräänlainen ri-
tuaali, joka joko sulkee pois tai osoittaa yhteenkuuluvuuden. Eri maissa ja 
kulttuureissa ruokailuun liitetään erilaisia merkityksiä, sisältöjä ja tapoja. 
Eroavaisuuksia löytyy niin ruokailutilanteista ja ruoka-aineista kuin ateri-
oista ja ruokailuvälineistäkin. Monet tavat tulevat kaukaa historiasta ja  
uskonto vaikuttaa vahvasti myös ruokapöydässä. (Väisänen, 2018, s. 9)iv 
 
Kun perinteiset ateriat alkoivat väistyä välipalojen ja pikaruoan tieltä ja 
syöminen muuttui epäsäännöllisemmäksi, puhuttiin jo 1990 -luvulla ruo-
kakriisistä. On puhuttu ”laiduntamisesta” (grazing) tai aamupalaistumi-
sesta (frukostisering), joilla viitataan siihen, että ihmiset ovat ikään kuin 
lehmiä laitumella ja syövät isompien aterioiden sijaan jatkuvasti omaan 
yksilölliseen tahtiinsa pieniä nopeita välipaloja. Suomeksi Johanna Mäkelä 
kutsuu tätä ilmiötä välipalaistumiseksi. (Mäkelä 2002, s. 16,18) Länsimai-
sissa yhteiskunnissa onkin kannettu huolta yhteisten perheaterioiden ka-
toamisesta päivittäisistä ruokailutavoista. Tendenssi näyttää kuitenkin 
päinvastaista: ruoka, sen valmistus ja yhdessä syöminen ovat olleet näky-
västi läsnä viime vuosina julkisessa keskustelussa myös meillä Suomessa. 
Meilläkin on alettu järjestää uudenlaisia sosiaalisia ruokailutapahtumia. 
Kommensiaalisuuden merkitys näyttää oikeastaan voimistuneen. Mäkelä 
kuvaa yhteisten aterioiden merkitystä eri konteksteissa kuvaavasti: ”Per-
heet vaihtavat kulumiset yhteisellä aterialla. Työporukka jakaa hiljaista 
tietoa kahvihuoneessa. Teinit istuvat keskenään hampurilaispaikassa. Yhä 
useammin yhdessä syömistä edeltää yhdessä tekeminen. Ruoan valmis-
tuksesta on tullut harrastus, joka jaetaan toisten kanssa.” (Mäkelä 2006, 
s. 34) 
 
Suomessa vietettiin ensimmäistä Ravintolapäivää toukokuussa vuonna 
2011. Ravintolapäivä on nykyään kansainvälinen ruokakarnevaali, jonka 
aikana yksityiset ihmiset ympäri maailman perustavat päivän ajaksi omia 
pop up -ravintoloitaan. Yhdessä syöminen ja uudet ruokaelämykset jaka-
vat samalla uudella tavalla myös yksityistä ja julkista (kaupunki)tilaa. Toi-
nen tapahtuma, joka on myös esimerkki uudenlaisesta ruokasosiaalisuu-
desta, on vuonna 2013 ensimmäistä kertaa järjestetty Illallinen taivaan 
alla –tapahtuma. Se kokoaa ihmisiä nauttimaan valmistamiaan aterioita 
ulkona taivasalla, yhteisten pöytien ääressä. (Eräsaari ym., 2016, s. 11-12) 
Taiteen puolella on Suomessakin alettu järjestää Paint & Party –
tapahtumia, joita mainostetaan tilaisuutena maalata ilman aiempaa ko-
kemusta viinilasi toisessa kädessä. (Suojanen, 2019) Ruoka toimii tällaisis-
sa tilanteissa paitsi ryhmien ylläpitämisen välineenä, myös yhdessä teke-
misen välineenä. (Eräsaari ym., 2016, s. 32) 
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Suomen Maatalousmuseo Sarka:ssa avattiin vuonna 2019 Ruokamuseo.  
Museo kutsuu kaikki ruoan äärelle ja tarjoaa tapahtumia, näyttelyitä, tie-
toiskuja, opastuksia ja työpajoja, joissa pääsee pohtimaan, maistamaan, 
kokeilemaan ja muistelemaan ruokaa ja ruoantuotantoa. Ruokamuseon 
näyttely kertoo ruoan historiasta ja sen matkasta pellolta pöytään ennen 
ja nyt. Sen lisäksi, että ruokamuseo pohtii ruokaa elossa säilymisen, nau-
tinnon, mielihyvän, terveyden edistämisen ja juhlan näkökulmista, se pu-
reutuu ilmiöihin, joissa ruoka on monen ihmisen elinkeino, osa kansanta-
louttamme, poliittinen kysymys sekä osa tuotantoa ja kulutusta ympäris-
tövaikutuksineen. Sarka on lanseerannut myös ruokahaasteen: Ruoka-
haaste2020 kannustaa kokeilemaan erilaisia ruokaan liittyviä tapoja ja te-
koja. Se kehottaa inspiroitumaan uusista raaka-aineista, resepteistä ja ru-
tiineista sekä pohtimaan omia ruokavalintoja ja omaa ruokasuhdettaan. 
(Sarka, 2020) 
 
Ruoka puhututtaa myös museokeskus Vapriikin näyttelyssä Tiistaitarjotin 
–ruokamatka 70 –luvulle (2.6.2020 – 31.1.2021). Näyttelyssä on esillä 
ruoka-annosvalokuvia ruoka-artikkelisarjasta Tiistaitarjotin, jota Aamu-
lehti julkaisi tiistaisin vuosina 1974–78. Mukana ovat myös artikkeleissa 
julkaistut reseptit ja viikoittaiset ruokalistat ja yleisöltä kerätään ruoka-
muistoja 70 –luvulta. Museossa on mahdollista tutustua Chocochilin 
2020-luvun nykyaikaistettuun versioon tiistaitarjottimesta sekä osallistua 
Glorian Ruoka & Viini -lehden ruokakuvauksiin. Museoon rakennetussa 
70-luvun keittiössä voi taiteilla omia ruoka-annoksia. (Vapriikki, 2020) 

 
Kun sosiaalisen ryhmän koostumus rakentuu uusin tavoin ja aterian äärel-
le päätyy myös toisilleen tuntemattomia ihmisiä, tulee näkyviin aterioin-
nin vallankumouksellisuus - sen yksinkertaisessa ja yhdistävässä muodos-
sa. Sillä, että syöminen ja juominen yhdistävät kaikkia, on vahva sosiaalis-
tava vaikutus. Siitä juontaa myös aterioinnin vallankumousta ja vastakult-
tuuria synnyttävä voima. (Haapalainen, 2013) Tällaiset tapahtumat ilmen-
tävät myös julkiseen tilaan liittyvää aktivismia ja kaupunginosayhteisölli-
syyttä sekä ovat ajankohtaisia ruokailmiöitä (Eräsaari ym., 2016, s. 11-12).  
 
Ruoka on yksi tapa erottautua ja luoda omaa identiteettiä. Se mitä 
syömme tai emme syö ovat valintoja, joiden kautta kerromme sukupol-
vesta, sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta, maailmankuvasta sekä hen-
kilökohtaisista mieltymyksistä ja kokemuksista. Tämä ei estä kuitenkaan 
sitä, että meillä voi olla Suomessa käsitys esimerkiksi erityisen suomalai-
sista ruoista. (Mäkelä 2006, s. 21) 
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Oma kulttuurimme vaikuttaa siihen, mitä olemme tottuneet syömään, 
vaikka kiinnostus muiden maiden ruokakulttuureista on laajentanut ma-
kumaailmaamme. Mäkelä on tutkinut suomalaisten aterioiden rakennet-
ta ja kaavaa ja toteaa, että suomalainen syöminen on kokenut monia 
muutoksia erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Isot yhteiskunnalli-
set muutokset, kuten teollistuminen, kaupungistuminen ja naisten työs-
säkäynnin yleistyminen, ovat vapauttaneet monet ruoan tuottajista ku-
luttajiksi. Myös moni ateria syödään nykyään kodin ulkopuolella. Pula 
ruoasta ei ole enää yhtä ilmeistä kuin ennen vaan pidentyneistä leipäjo-
noista huolimatta meilläkin painitaan ruoan ylitarjonnan ja hävikkiruoan 
haasteiden kanssa. Yltäkylläisyys on tuonut suomalaiseen ruokapöytään 
sen ylellisyyden, että voimme valita ruokamme ja tämän myötä suoma-
lainenkin ruokakulttuuri muuttuu koko ajan. (Mäkelä 2006, s. 21-22) v 

6.2 Ruoan kielioppi 

Kun ravinnon ottaminen muuntuu symboliseksi toiminnaksi, siitä tulee 
kulttuuria. (Rautio, 2019, 8) Ruoka on symbolisena välineenä moniääni-
nen ja monitulkintainen. Niin yksittäiset ruokalajit, juomat tai raaka-
aineetkin voivat nousta ja ovat nousseet merkittävän symbolin rooliin. 
Sen lisäksi että leipää on käytetty ruoan synonyymina suomalaisessa ru-
noudessa, tarustossa ja sananlaskuissa, suomalainen ruisleipä on ollut 
myös yksi kestävämpiä Suomen ja suomalaisuuden kansallisia symboleja 
ja osa identiteettiämme ulkomaanmatkoilla ja ulkomaille muutettaessa. 
(Eräsaari ym., 2016, s. 22; Mäkelä 2006, s. 21) 
 
Voidaan puhua ruoan kieliopista, johon luetaan perusraaka-aineet, resep-
tit, maut ja tekstuurit. Nämä määrittävät sen, millainen on niin sanottu 
kunnollinen ateria. Ateria voidaan pilkkoa binäärisiin oppositioihin (kuu-
ma/kylmä, makea/suolainen, nestemäinen/kiinteä). Sen lisäksi aterioilla 
on kolmeosainen perusrakenne: alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Se on 
kaava, joka toistuu vaatimattomista aterioista taidokkaisiin juhla-
aterioihin. (Eräsaari ym., 2016, s. 19) Kunnon aterian määritelmään vai-
kuttavat myös aterian runsaus, monimutkaisuus ja seremoniallisuus. Tut-
kijat ovat nähneet kunnon aterian symbolisen aseman kiteytymänä sun-
nuntaipäivällisen. Se symbolisoi perhettä, itsekunnioitusta, kiinteyttä ja 
on tehty itse paremmista raaka-aineista. Määritelmä kunnon ateriasta on 
kuitenkin nykykulttuurissa murroksessa, koska nuorempien sukupolvien 
kriteerit ovat erilaisia. (Mäkelä 2006, s. 30, 32) Ruoka uudistuu samalla, 
kun se kantaa mukanaan traditioita. 
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6.3 Monimutkaistunut ruokasuhde                     

Me kaikki tarvitsemme ruokaa. Toisaalla sitä on tarpeeksi tai liikaa. Toi-
saalla siitä on pulaa. Minulla sitä on tarpeeksi, joskus liikaa ja joskus nä-
lissäni liian vähän, mutta vain hetkellisesti. Joku kuolee nälkään. 
(Puro, 2006) 
 
Valintojen määrän kasvaessa on syöminen monimutkaistunut. Sen lisäksi, 
että ruokavalinnoilla erottaudutaan, monet tiukat ruokavaliot ovat joille-
kin kuin turvaköysiä valintojen viidakossa. (Mäkelä 2006, s. 28) Moraali-
suus ja eettisyys ovat keskeisiä puheenaiheita nykyään ruoan tuotannosta 
lähtien, mutta ne tekevät myös yksityisestä ruoan nauttimisesta ja kulut-
tamisesta aktiivista ja poliittista. (Eräsaari ym., 2016, s. 14) Olet sitä, mitä 
syöt. Olet sitä, mitä et syö. Ja joskus olet sitä, mitä lämmität. (Mäkelä 
2006, 29) Sen lisäksi että ruokakeskusteluun on noussut eettisyyden ja 
ekologisuuden teemat, varsinkin paremmin toimeen tulevissa länsimaissa 
ruokakeskustelussa esiintyy vahvasti terveellisyys ja ruoan hyvää tekevät 
vaikutukset yksilölle. Jokaisen on otettava jollain tavalla kantaa kas-
visyöntiin, tehotuotantoon, vastuullisuuteen, lähiruokaan, geenimanipu-
lointiin, reiluun kauppaan ja luomuun. (Rautio, 2019, s. 8) 
 
Lapsena suhde ruokaan on useimmiten hyvin suoraviivainen, mutta kas-
vaessamme nälän, syömisen ja kylläisyyden suhteeseen sotkeutuu kai-
kenlaisia ajatuksia ja tunteita. Ruoka saa monenlaisia tehtäviä. Ruoka voi 
olla lohtu ja se voi viedä ajatukset muualla. Sen avulla voimme lykätä ikä-
vien asioiden tekemistä, turruttaa, viihdyttää, vietellä, palkita ja jopa ran-
gaista. Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveysongelmia erityisesti mur-
rosikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla. Tutkimuksen mukaan kuusi prosent-
tia 20–35-vuotiaista naisista on sairastanut joskus syömishäiriön (THL, 
2019). Syöminen pitää meidät hengissä, mutta samalla tämä päivittäinen 
toimenpide voi pahimmillaan olla ladattu täyteen tuskaa ja ahdistusta, 
syyllisyyttä ja häpeää, täyttymätöntä kaipausta ja epätoivoa. (Bays, 2011, 
s. 33, 46)  
 
Ruokataidetyöpajoissa niin ruokasuhteen monimutkaistuminen kuin ruo-
an mukanaan tuomat muut merkitykset ja muistot on hyvä tiedostaa ja 
ottaa huomioon.  
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7 RUOKA TAITEESSA 

Kun valitsemme luonnosta sen tarjoamaa ruokaa ravinnoksemme, emme 
kelpuuta kaikkea syötäväksi kelpaavaa vaan teemme valintoja. Tässä va-
lintaprosessissa, jolloin luonnon tarjoama ravinto muuttuu ruoaksi, ruoka 
muuttuu kulttuurin tuotteeksi. Claude Lévi-Strauss rinnastaa ruoanval-
mistuksen kieleen. Koska ei ole olemassa yhteisöä, jolla ei olisi kieltä 
kommunikointiin tai jonkinlaista keittotaitoa, ne ovat kumpikin universaa-
leja inhimillisiä toimintoja. Luonto muuttuu kulttuuriksi ruoan valmistuk-
sessa. (Mäkelä 2002, s. 11-12) 
 
Ruoalla ja taiteella on vahva side toisiinsa. Suomen kielessäkin on paljon 
ruokaan liittyviä sanontoja: Olet mitä syöt. Syödä elääkseen vai elää syö-
däkseen? Leipä pitää miehen tiellä. Vetää herneet nenään. Mene niin pit-
källe, kuin missä pippuri kasvaa. Nyt otti ohraleipä. Hyvin on pullat uunis-
sa. Tarkkana kuin porkkana. Juttu ei mene kaaliin. Rohkea rokan syö. Mo-
ni kakku päältä kaunis. Ruokien avulla myös kuvaillaan ihmisen ominai-
suuksia: mantelisilmät, hunajainen ääni, maidonvalkea iho tai perunane-
nä. (Väisänen 2018, s. 12) 
 
Kirjallisuutta lukiessa päähenkilön syömä ateria kertoo lisätietoa syöjäs-
tään: syökö hän esimerkiksi papuja vai riikinkukkoa. ”Ruokailu on kieli, 
jossa symbolit toimivat sanoina.” Sama koskee kuvataidetta. Symbolit 
ovat kuvan kieltä. Ruoka-aine, ruokailuväline, aterioimistapa tai ateria voi 
toimia symbolina muille asioille. Hyvin harvoin taiteessa on haluttu kuva-
ta vain esim. kalaa, haarukkaa, juomalasia ja sipulia. (Väisänen 2018, s. 
13) Taiteella ja ruokailulla on siis yhteinen symbolien kieli ja molempien 
avulla voimme ilmaista itseämme vivahteikkaasti ja rikkaasti.  
 
Ruoan voi nähdä mediana, joka tarjoaa välttämättömän materiaalisen 
kiinnekohdan yhdistämilleen yhteisöille. Tämä yhdistymisen muoto voi 
olla esimerkiksi ateria, ehtoollinen, juhla tai ruokapöytä. (Eräsaari ym., 
2016, s. 15) Taiteessa ruoka ei ole välttämätön media, mutta yhdistettynä 
siihen, se toimii samalla tavalla kuin muissakin yhteyksissä.  Sen lisäksi 
siihen linkittyvä symboliikan maailma nousee esiin ihan uudella tavalla 
riippuen kyseisestä taiteen kontekstista. 
 
Ruoka on puhutellut aina myös taiteilijoita, joten ruoalla on pitkä traditio 
taiteessa. Jo varhaisissa esittävän taiteen maalauksissa esiintyi ruokaa.  
1400-luvulla ruoka näkyi taiteessa aterioiden kuvaamisena ja pelkän ruo-
an kuvaaminen, ilman asiayhteyttä, tuli taiteeseen 1500-luvulla. Aluksi 
ruoka kuvattiin asetelmissa, jotka kuvasivat esimerkiksi vuodenaikoja tai 



22 
 
 
 
 
 
 

 
 

ihmisen eri aisteja. Suosittuja aiheita olivat myös kuolemansynnit ja niistä 
erityisesti himo ja ylensyöminen. Flaamilaiset taiteilijat alkoivat tehdä 
asetelmia myös ruoanvalmistuksen raaka-aineista ja myöhemmin taidetta 
tehtiin aterioiden tähteistäkin. Saksalaiset taiteilijat puolestaan kuvasivat 
runsaita ruokamääriä muistuttaakseen kohtuuden hyveestä. (Väisänen 
2018, s. 169)  
 
Valtaosa menneiden vuosisatojen eurooppalaisesta taiteesta käsittelee 
kristillisiä teemoja. Syitä siihen ovat ihmisten silloinen maailmankuva se-
kä taiteen suurin tilaaja, kirkko. Kirkko on ollut Euroopan historian mer-
kittävimpiä taiteen kuluttajia. Kristillisessä taiteessa on kuvattu useita 
juhlapöytäkohtauksia, joista kaikkein kuvatuin on illallinen Simon farise-
uksen luona. Jeesuksen ihmeteot, kuten esimerkiksi Kaanaan häät, joissa 
Jeesus muutti veden viiniksi, ovat Uuden testamentin kuvaston keskeistä 
aiheistoa. Myös viimeinen ehtoollinen on saanut lukuisat taiteilijat teke-
mään oman kuvallisen tulkintansa Jeesuksesta ja opetuslapsista pitkän 
ruokapöydän ääressä.  (Väisänen, 2015, s. 11, 74, 77, 81) 
 
Ruoasta on jo varhain tullut statussymboli, väline osoittaa asemaa yhtei-
sössään. Sama asema on langennut taiteelle. Sekä ruoka että taide voivat 
olla myös luksusta, jotain ylimääräistä, joka ei ole kaikkien saatavilla. Näi-
tä kahta yhdistää myös puhe ”hyvästä mausta”. Hyvää makua on perin-
teisesti osoittanut se, joka tietää niin ruoasta kuin taiteestakin. (Rautio, 
2019, s. 8) Ruokaa ja taidetta yhdistää myös se, että molemmat ovat it-
seilmaisun, esteettisyyden ja tunteiden ilmaisun areenoita. Yhteisistä 
ominaisuuksistaan huolimatta niillä on kuitenkin yksi keskeinen erottava 
tekijä: ruoan on tarkoitus lähtökohtaisesti miellyttää, taiteen luonne taas 
on paljon moninaisempi. 
 
Klassisessa taiteessa mikään ruoka ei ollut kuvattu sattumalta vaan kai-
kella oli oma symboliikkansa. Samaa symboliikkaa ei löydy enää moder-
nista taiteesta, sillä aihetta kiinnostavammaksi nousi tapa esittää. (Väisä-
nen 2018, s. 9, 173) Klassisessa taiteessa asetelmakuvien avulla käsiteltiin 
moraalifilosofisia kysymyksiä ja teologisia asioita. Aikalaisista porvarit ja 
aateliset osasivat lukea näitä kuvia. Sen lisäksi, että heillä oli varaa hank-
kia kuvia itselleen, he kävivät katekismuskouluissa oppimassa symbolikie-
len salat. (Väisänen 2015, s. 224-225) 
 
 



23 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
Kuva 3: Sandro Botticelli: Madonna of the Pomegranate, 1487vi 
Kuva 4: Giuseppe Arcimboldo: Vertumnus, 1591vii 
 
Nykypäivänä ruoan visuaalisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Kokit 
nimittävät itseään ruokataiteilijoiksi (food artist) eikä kokkeja arvioida 
enää ainoastaan pelkän maun perusteella vaan ruoan esillepanollakin on 
merkitystä. Ruokastylistit (food stylist) taas asettelevat ruoan kauniisti 
esille esimerkiksi mainoskuvauksia varten tai elokuvien kohtauksiin, joissa 
esiintyy ruokaa. Ruoanvalmistusalalla nämä ruokataiteilijat ja ruokastylis-
tit ovat omien keittiöidensä tarinankertojia. Arvokasta tunnelmaa ja pit-
kää maisteluruokalistaa tarjoavaa fine dining –ruokakulttuuria sanotaan 
ruoanvalmistuksen korkeimmaksi taiteeksi. Se ei ole pelkästään vatsan 
täyttämistä, vaan huolella valmistettu innovatiivinen ruoka ja ammattitai-
toinen palvelu tuottavat parhaimmillaan erityisiä uusia kokemuksia ja 
makuelämyksiä. Fine dining on ruokaperäisiä aistielämyksiä, joita ryydit-
tää tieto, esimerkiksi kokin viestit ruoan mukana. Ateriat ovat käsityömäi-
sesti tehtyjä esteettisen kauniita pieniä laadukkaita annoksia. Parhaim-
millaan ateriointi on kulinaarinen, interaktiivinen tapahtuma. Palvelun li-
säksi, ravintolan miljöö on tarkkaan mietitty kokonaisuus. Fine dining –
ravintolaan mennään hankkimaan kokemus. (Lampen, 2015) Ruokailun 
voi siis nähdä elämyksellisenä tapahtumana, jossa on taiteelle ominaisia 
piirteitä. Tarjoiltava ruoka esitellään, liekitetään tai tarjotaan esimerkiksi 
savun kera, kuten teatteriesityksessä tai performanssissa. (Väisänen 
2018, s. 173)  
 
Elämyksellisyyden idea ruokailussa ei ole kuitenkaan täysin uusi. Renes-
sanssihoveissa nähtiin syötävien herkkujen rinnalla pöydissä myös koris-
teellisia illuusioruokia: leipurimestarit muotoilivat marsipaanista, sokeris-
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ta tai vahasta lintuja, mytologisia eläimiä ja toisinaan kokonaisia maise-
mia eläimineen ja kasveineen. Nykyajan piparkakkutalot ovat tämän pe-
rinteen jatkajia. (Martiala & Lylyharju, 2017, s. 25) Keski-ajalla piiraiden 
sisään saatettiin leipoa eläviä lintuja tai jopa jänis, joka hyppimisellään toi 
illallisiin oman erityisnumeronsa. (kuva 5) 1900-luvulla Ranskasta taas al-
koi levitä ajatus siitä, että ruokailu on myös silmänruokaa. (Väisänen 
2018, s. 173) 
 

 
Kuva 5: Turun linnan päivällisasetelma –dioraama. 

 
Nykyajan ihmiselle on tyypillistä ottaa kuvia omista aterioistaan ja jakaa 
ne sosiaalisessa mediassa. Ateria ei voi alkaa ennen kuin ateria on kuvat-
tu ja jaettu yhteisesti sähköisessä muodossa. Vaikka emme olisi yhteisen 
pöydän ääressä, osallistamme ateriaamme muutkin kuvien välityksellä.  
Yksi ruokamaailman uusista ilmiöistä ovat äidit, jotka esittelevät sosiaali-
sessa mediassa leikkisiä ruoka-annoksiaan, joilla houkuttelevat lapsiaan 
maistelemaan uusia makuja. Viime vuosina on julkaistu myös kirjallisuut-
ta, joissa ohjeistetaan tekemään näitä välipaloja tai vaikka taidevoileipiä 
(Art Toast). Taidevoileivissä tehdään esimerkiksi plagiointeja tunnetuista 
taideteoksista päällystämällä voileipä taideteoksen näköiseksi. (kuva 6) 
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Kuva 6: Ida Skivenes: Art Toast project viii 
 

Ruokataiteesta löytyy kaukaisesta historiasta nykypäivään laaja kirjo mo-
nenlaista ruokaan liittyvää taidetta. Aluksi ruoka oli kuva esimerkiksi maa-
lauksessa (esimerkiksi Still life –asetelmat), myöhemmin aiheena muissa-
kin taiteen lajeissa. Nykyään taiteilijat käyttävät taiteessaan ruokaa myös 
niin, että taiteen materiaalina ovat oikeat ruoka-ainekset. Huonon säily-
vyytensä vuoksi ruoalla tehdyt teokset useimmiten dokumentoidaan 
esim. valokuvaten.  

 
Nykytaiteessa ruokataide on pääsääntöisesti jotain muuta kuin vain kau-
niisti aseteltua ruokaa. Ruokaa käsittelevä taide käsittelee sosiaalisten 
suhteiden lisäksi usein tuotantoketjujen monimutkaisuutta: esimerkiksi 
ruoka-aineiden kasvattamista, tuotantoa, jakamista ja syömistä. (Rautio, 
2019, s. 22) Ruokaa eri tavoin taiteessaan käyttävät taiteilijat ottavat 
omalta osaltaan taiteellaan kantaa luonnon ja ekologisen kuluttamisen 
puolesta ja pyrkivät tekemään eettisiä valintoja. Ruokataide siinä kuin 
muukin taide haluaa näyttää tai sanoa jotakin.  

 
 
 

                                   
Kuva 7: Joost Elffers & Saxton Freymann 
Kuva 8: Andrea Tippel, Butterfroch, 1978 
 
Taide operoi vahvasti leikin ja mielikuvituksen alueella. Lapsuudesta 
muistamme kaikki vanhempien sanat, että ruoalla ei saa leikkiä. Ruokatai-
teessa astutaan kuitenkin leikin alueelle (kuvat 7-8). Ruoalla leikkiminen 
taiteen kentällä herättää monenlaisia näkemyksiä ja tunteita ihmisestä 
riippuen. Olen kuullut näkemyksen, jonka mukaan vain sellaiset ihmiset 
voivat laskea ruoasta leikkiä tai leikkiä ruoalla, jotka eivät ole joutuneet 
kokemaan nälkää. Näkökulma on ymmärrettävä. Ruokataiteessa ollaan-
kin jatkuvasti eettisten kysymysten äärellä myös tästä näkökulmasta. Pi-
dän tärkeänä, että niissä ruokataidepajoissa, joita itse ohjaan, ruokaan 
suhtaudutaan kunnioittavasti ja se taide, jota ruoasta tehdään, syödään 
työpajan päätteeksi. Ruokaa ei siis heitetä roskiin. Ajattelen, että kiitolli-
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suutta ja kunnioitusta ruokaa kohtaan voi kasvattaa myös kiinnittämällä 
huomiota sen esteettisyyteen. Parhaimmillaan ruokataide yhdistää sekä 
ihmisen luontaisen estetiikan tarpeen että ravitsee kehoa. 
 
 

 
Kuva 9: Carl Warner: Breadscape 
 
Ruokataide saa meidät katsomaan ruokaa eri tavalla, kun sen avulla syn-
tyy esimerkiksi pienoismaailmoja. (kuva 9) Kiinteiden ruoka-ainesten li-
säksi taiteilijat ovat käyttäneet teoksissaan taiteen materiaaleina myös 
nestemäisiä ruokia ja juomia, kuten kahvia, punaviiniä, kaakaota ja coca-
colaa. Taideteoksista saattaa löytää muun muassa marmeladia, kastikkei-
ta, ketsuppia, sokeria, suklaata, papuja, muroja, pizzaa ja makeisia. Jois-
sakin teoksissa taiteen tekemiseen käytetyt ainekset ovat myös osa taide-
teosta. Ruualla on maalattu, sillä on tehty kuvia lautaselle ja mitä moni-
naisimmille alustoille, siitä on muovattu kolmiulotteisia veistoksia ja ruo-
kaa on käytetty myös painannassa materiaalina. Teknisesti katsottuna 
ruoka toimii taiteen materiaalina kuin mikä tahansa muu taiteen materi-
aali. Sillä on omat erityispiirteensä ja rajoituksensa riippuen ruoka-
aineesta, mutta niin on kaikilla muillakin taiteen materiaaleilla.              

7.1 Ruoka aktivistitaiteessa 

Taiteilijat ovat käyttäneet ympäri maailman ruokaa myös niin sanotussa 
aktivistitaiteessa. Se on taidetta, joka kyseenalaistaa valtavirran taidetta 
ja estetiikkaa sekä kritisoi taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. 
Taideteon tai –tapahtuman avulla tehdään näkyväksi tärkeiksi koettuja 
asioita. Taidetekoon tai – tapahtumaan osallistuja vaikuttaa myös teok-
sen luonteeseen. (Sederholm, 2000, s. 190). Tarkoituksena ei ole kuiten-
kaan vain kapinoida, vaan edistää hyvää, avokätisyyttä ja avuliaisuutta. 
Siihen keinona toimii mitä parhaimmin useimmiten ilmaisena tarjottu 
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ruoka. Äärimmäisen vieraanvaraisuuden osoituksilla taiteilijat ovat jo pit-
kään sanoneet oman kantansa yhteiskunnallisesta tilasta. (Haapalainen, 
2013) 
 

 
Kuva 10: Rirkrit Tiravanija: Tonson Gallery, Bangkok. 
 
Nykytaiteen tunnetuimpia yhteisten aterioiden järjestäjiä on thaimaalai-
nen Rirkrit Tiravanija.  Hän aloitti kutsut yhteisille ja ruuanlaittoon osallis-
taville aterioille jo 1990-luvulla. (kuva 10) (Peischel, 2019) Taiteen keski-
öön nousi kiinteiden objektien sijaan ihmisten väliset suhteet ja ihmisten-
välinen halu jakaa. (Haapalainen, 2013) 
 
 
Kuva 11: Minna Heikinaho: Ilmainen aamiainen (Kari ja Jyri), 1994.  
 
Suomessa vastaavanlaisen aktivistiruokataiteen aloitti vuonna 1994 Min-
na Heikinaho. Hän kutsui Helsingissä tyhjään liiketilaan perustamaansa 
aamiaishuoneeseen kaikki syömään ilmaista aamiaista. (kuva 11) Vaikka 
muodoltaan teos oli hyvin tavanomainen ja tuttu, teos hiljaisella tavallaan 
otti kantaa vähempiosaisten puolesta aikakautena, jolloin Suomessa oli 
lama. Ilmainen aamiainen oli tarjolla kaupunginosassa, jossa asui paljon 
lamasta kärsiviä ihmisiä. Ilmaisuus teki kaikista tasa-arvoisia, kun rahan 
erotteleva ominaisuus oli poistettu. Teoksessa toteutui myös ruokailun 
sosiaalistava puoli, kun ennestään tuntemattomat aamiaisvieraat kohta-
sivat toisensa ilman mitään muita velvoitteita kuin oleminen aamiaisen 
äärellä. (Haapalainen, 2013) 
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Kuva 12: Meri Linna ja Tuomo Tuovinen: Soppa, 2011. 
 
Samantyylisen ilmaisen ruuan yhteisprojektin toteuttivat Meri Linna ja 
Tuomo Tuovinen vuonna 2011 Oksasenkatu 11 –galleriassa. (kuva 12) 
Galleriavierailijat saivat ruokakauppojen hävikkiruuasta keitettyä ilmaista 
soppaa ja yhdessäoloa. Kasvissoppa ei kuitenkaan ollut varsinainen teos, 
vaan se oli mahdollistajana uusille ajatuksille, hedelmällisille suhteille ja 
muutoksen tuulille. (Haapalainen, 2013)   
 

 
Kuva 13: Outi Puro: Leivontaperformanssi, 2006. 
 
Kuvataitelija Outi Puro järjesti 2000-luvun alussa yhteisöllisiä leivontaper-
formansseja. (kuva 13) Hänen ajatuksenaan oli koota ihmiset saman pöy-
dän ääreen kohtaamaan toisiaan ja tekemään asiaa, jota yleensä tehdään 
yksityisesti kodin piirissä. (Tuomola, 2006) 
 
Venäläinen taiteilija Evgeny Umansky teki ruokataideprojektin lapsille ja 
vanhuksille. Taiteilija valitsi kohderyhmänsä niistä, jotka liikkuvat har-
vemmin taiteen maailmassa tai taidenäyttelyissä. Umansky valokuvasi 
kakkuja ja lasten kasvoja ja yhdisti kuvat herkuista ja lapsista kuvankäsit-
telyllä. Teossarja oli esillä Pietarissa sijaitsevassa leipämuseossa ja näytte-
lyssä oli tarjolla kakkupaloja, joita saivat syödä vain lapset ja vanhukset. 
Umansky kertoo käyttävänsä ruokaa taiteessaan, koska ruoka on jokaista 



29 
 
 
 
 
 
 

 
 

lähellä ja edustaa arkipäivää. Se madaltaa kynnystä tulla näyttelyyn, sillä 
jokaisella on jonkinlainen suhde ruokaan. (Puro, 2006) 

7.2 Käsityöaktivismi 

Käsityötaiteen puolella kantaa ottava käsityöaktivismi eli craftivismi on 
syntynyt 2000-luvun alussa. Suomessa craftivismi on alkanut näkyä 2010-
luvulla. Käsitöitä, yleisimmin kirjontaa, neulontaa tai virkkausta, käyte-
tään kantaaottavana mediana. (Laitila, 2020) 
 
Suomessa on perustettu Radikaalit ristipistot –verkosto, joka on levinnyt  
sosiaalisen median kautta jo useaan isompaan kaupunkiin. Käsitöiden te-
kijät kerääntyvät yhteen kirjomaan ja ottavat vahvasti ja suorasukaisesti 
kantaa heikompiosaisten puolesta ja monenlaista vallan väärinkäyttöä 
vastaan. (kuva 14) He itse kutsuvat ristipistoa yhdeksi pehmeän aktivis-
min muodoksi, jossa kantaa otetaan hiljaisemmin. Koolle tulee useimmi-
ten toisilleen alun perin tuntemattomia ihmisiä ja kaikki ovat tapaamisiin 
tervetulleita. (Erma, 2018) 
 

 
Kuva 14: Linnea Saarits, 2018. 
 
Radikaalit ristipistot uusintavat vanhaa huoneentaulu-perinnettä. Sen ku-
koistuskausi Suomessa oli 1920-30 –luvuilla. Kirjontaa pidettiin tuolloin 
pitkään herrasväen syntisenä turhuutena, mutta uskonnollisten lauseiden 
kirjominen teki siitä hyväksyttävämpää. Huoneentauluihin kirjottiin myös 
runon pätkiä tai aforismeja. (Tauriainen, 2016) Viestit ovat käsityöaktivis-
tien käsissä nyt muuttaneet muotoaan, mutta tyylillisesti moni työ vastaa 
edelleen vanhaa huoneentauluperinnettä. Nykytaiteen puolelta löytyy 
myös joitakin tekijöitä, joiden voi tulkita uusintavan huoneentauluperin-
nettä. Yksi heistä on kuvataiteilija Katja Luoto, joka on kirjonut vanhalle 
pöytäliinalle kannanottonsa teollisesti tuotetun ruuan lisäaineista. (kuva 
15) 
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Kuva 15: Katja Luoto: Lisäaineiden lautasmalli, 2013. 
 
Käsityöaktivismi tai perinteiset huoneentaulut, joita radikaalit ristipistot 
uusintavat, eivät liity erityisesti ruokataiteeseen, vaikka niistäkin löytyy 
sekä ruokaan että juomaan liittyviä teoksia. (kuva 16) Myöhemmin tässä 
tutkimuksessani kerron Huoneentaulu –ruokataidetyöpajoistani, jossa 
tehtävänä oli tehdä ruoalla lautaselle tehtyjä sovellettuja ”huoneentaulu-
ja”. Puhuin osallistujille käsityöaktivismista ja sen historiallisista esikuvis-
ta, jonka vuoksi esittelen aihetta myös tässä. 
 

 
Kuva 16: Aikku Meura, 2017.                   
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7.3 Vanitas -taide 

 
Kuva 17: Harmen Steenwyck: Vanitas, 1630. 
 
1600-luvuilla hollantilaiset taiteilijat alkoivat maalata asetelmia, jotka sai-
vat nimensä Raamatun Saarnaajan kirjasta (Saarn 1:2). Vanitas vanita-
tum et omnia vanitas - turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta -lauseen 
pohjalta syntyi vanitas –taide. (kuva 17) Se muistutti ihmisiä kaiken tur-
huudesta, elämän lyhyydestä ja ohimenevyydestä sekä kuoleman vää-
jäämättömyydestä. Teoksissa kuvattiin myös aisti-iloja ja käsiteltiin mo-
raalifilosofisia kysymyksiä sekä teologisia asioita. Samalla, kun vanitas –
taide muistutti kaiken katoavaisuudesta, se kehotti nauttimaan elämästä 
niin kauan kuin sitä kesti. Memento mori! – Muista kuolevaisuutesi! –
lausahdusta käytettiin Euroopassa vuosisatojen ajan kesken illallisen ja 
juhlinnan palauttamaan ihmisten nöyryyden. Samalla sen ajateltiin autta-
van nauttimaan enemmän ja syvemmin siitä, että vielä on elossa. (Väisä-
nen 2018, s. 154) 

 
Teknisesti vanitas- kuvat ovat asetelmia, joiden nimi latinaksi on kuvaava, 
nature morte eli ”kuollut luonto”. 1600-luvun vanitas-asetelmat eroavat 
1800-luvun kukka-, esine- tai hedelmäasetelmista, jotka koottiin pöydälle 
ja maalattiin suoraan mallista. Vanitas –kuvissa puolestaan esiintyy esi-
merkiksi eri aikaan kukkivia kukkia tai eri satokauden hedelmiä. Teoksiin 
siis kerättiin yhteen tärkeitä symboleita. (Väisänen 2015, s. 176) Vanitas –
kuvien teemoja käsiteltiin kuvaamalla muun muassa eksoottisia hedel-
miä, harvinaisia kukkia, viiniä, koristeellisia hopea-astioita ja kalliita herk-
kuja hummereista riistaan. Vanitas –taiteen symboliikkaan kuuluivat 
myös esimerkiksi pääkallot, saippuakuplat, kellot, tiimalasit ja sammu-
neet kynttilät. Tuon ajan asetelmataiteilijat olivat käsityöläismäisen taitu-
rimaisia eri materiaalien ja pintojen kuvaamisessa. (Toivakka, 2016) 
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Kuva 18: Dan Bannino: Master Cleanse Diet 
 
Perinteinen vanitas –taide on inspiroinut myöhemmin taidetta monella 
tavalla. Dan Bannino on tehnyt asetelmataiteen tyyliin asetelmia julki-
suuden henkilöiden dieettiruokavalioista. (kuva 18) Esimerkiksi hänen 
Master Cleanse Diet -teoksensa kuvaa Beyoncén dieettiä, joka sisälsi vain 
sitruunamehua, vaahterasiirappia, cayenne pippuria, suolaa ja lak-
satiivista yrttiteetä. (Bourne, 2014) 
 

 
Kuvat 19-20: Mat Callishaw Last Meal on Death Row, Texas, 2011:    
Gary Miller                                        James Smith                                   

 
Mat Collishaw puolestaan on luonut vanitas –taiteen tyyliin uudelleen 
ruoka-asetelmia, joita kuolemaantuomitut vangit ovat pyytäneet viimei-
siksi aterioiksensa Texasissa. (kuvat 19-20) (Glover, 2012) Modern vanitas 
–sivustolla esitellään taideteoksia, joissa vanitas –teema on modernisoitu 
nykyaikaisilla esineillä ja ruoilla. (kuva 21) (Art Ranked, 2020) 



33 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Kuva 21: Modern vanitas, tekijä tuntematon.  

8 RUOKATAIDETYÖPAJAT         

Suunnitellessani ruokataiteen työpajoja, jotka pidin tätä tutkimusta var-
ten, olen ottanut huomioon kaiken tässä tutkimuksessani aiemmin kirjoi-
tetun teorian. Taide on jo lähtökohtaisesti elämyksellistä, mutta olen pyr-
kinyt lisäämään elämyksellisyyttä monin muin keinoin. Työpajojen suun-
nittelun työkalunani oli LEO:n elämyskolmiomalli ja sen tuotteen ele-
menttien sekä asiakkaan kokemuksen tasot. 
 
Jokaisessa työpajassa oli jollakin tavalla mukana yksi tai useampi tarina. 
Lasten kanssa koko työpaja oli osa tarinaa, nuorten ja aikuisten kanssa 
kerroin tarinoita esimerkiksi taideteoksista. Työpajan tunnelma on muo-
dostunut esillä olevista asetelmista ja kauniisti katetuista pöydistä. Taus-
talla on useimmiten soinut joku rauhallinen musiikki.  
 
Moniaistisuuden olen huomioinut niin, että eri aistien ärsykkeet olisivat 
mahdollisimman miellyttäviä ja rauhoittavia. Ruoka taiteen materiaalina 
on automaattisesti moniaistista ja työpajat huipentuivatkin aina siihen, 
että työpajan aikana syntynyt teos tai sen osa syötiin, jolloin elämys on 
luontevasti moniaistinen. Työpajoissa syötiin lopuksi kaikki sekin materi-
aali, joka oli käyttämättömänä tarjoilupöydällä.  
 
Osassa työpajoista osallistujat saivat jotakin ennakkotietoa tai pienen en-
nakkotehtävän, joka jo viritti tulevaan työpajaan. Jokainen työpaja on al-
kanut osuudella, jossa teeman esittelyn yhteydessä mukaan tuodaan tai-
de – niin nykytaide kuin teoksia kauempaa taiteen historiastakin. Suunnit-
teluani ohjasi ajattelu siitä, että työpajassa syntyvät taideteokset ovat 
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saaneet vaikutteita tai inspiraatiota sen pohjalta, että osallistujat ovat 
saaneet tietoa taiteesta. Taidehistoria antaa perspektiiviä sille, minkälais-
ta on ikään kuin mahdollista tehdä ja millaisia merkityksiä ruoka on tai-
teeseen tuonut. Nykytaide puolestaan tuo tietoa sen hetkisestä taiteesta 
ja tekemisen tavoista. Ajattelu laajentuu tiedon avulla. Mutta vain suun-
taamalla katseensa kohti itseään tai katsomalla asioita oman elämänsä ja 
oman näkökulmansa kautta, voi mielestäni oman taideteoksen tekemi-
seen löytyä todellinen motivaatio ja vain niin se voi olla itselle aidosti 
merkityksellinen. Nämä kolme osatekijää - taidehistoria, nykytaide ja oma 
elämä tai oma näkökulma - ovat vaikuttamassa kunkin omaan taideteok-
seen, joka työpajan aikana syntyy. (kuva 22) 
 

 
Kuva 22: Suunnitteluani ohjaavat tekijät 

8.1 Taidebaarin muotokuva –työpaja lapsille 

Pidin Taidebaarin muotokuvatyöpajan oman poikani esikoulussa syksyllä 
2018 Uramon koulun tiloissa Riihimäellä. Työpajassani kävi kaksi eri ryh-
mää ja lapsia oli yhteensä 43. Kehitin palvelumuotoilun avulla työpajaa 
siitä, miten olin ohjannut sen ensimmäistä kertaa Haikalan päiväkodissa 
vuonna 2016. Lisäsin tarinaan yksityiskohtia, tein lapsille pääsyliput, jotka 
he saivat itselleen jo etukäteen. Pääsylipun näytettyään lapset saivat kä-
teensä lumiukkoleiman, jonka valitsin lumiukon porkkananenän takia. 
Porkkana liittyi työpajan tarinaan vahvasti.  
 
Muokkasin esikoulun luokkatilaa juhlavammaksi kankailla, pöytäliinoilla ja 
lattiatyynyillä, joissa istuimme aluksi yhdessä piirissä. (kuva 23) Järjestin 
tilaan teemaan liittyviä tutkimuspisteitä, jotta odotusaika kului parem-
min, kun he jonottivat Taidebaarin tiskille ”ostamaan” leikkirahalla ruoka-
aineksia. (kuva 24) Taidebaarissa oli pöytään tarjoilu, joten tilattuaan lap-
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si valitsi paikkansa pöydistä ja ”tarjoilija” toi tilatut ainekset lautasella 
pöytään. Pöydillä oli leikkuulautoja ja tylppäkärkisiä veitsiä, joilla lapset 
saivat pilkkoa ja muotoilla ruoka-aineksia haluamillaan tavoilla.   
 

 
Kuva 23: Taidebaari esikoulussa 
 

 
Kuva 24: Taidebaarin ”myyntipöytä” 
 
Taidebaarin tarina alkoi taiteilija Giuseppe Arcimboldon Vertumnus -
teoksen tarkastelulla. Tutkimme mistä ruoka-aineista kuvan muotokuva 
on koostettu ja kerroin ketä muotokuva esittää. Esittelin lapsille myös la-
sikuvun alla olevan osittain mustaksi nahistuneen porkkanan (kuva 25), 
jonka kerroin ”löytyneen” kyseisen taiteilijan ateljeesta. Lisäsin taiteilijan 
tarinaan fiktiota ja konkreettisen ”historiallisen esineen”, jotta lasten olisi 
helpompi päästä mukaan tarinaan. Tarina teki selvästi vaikutuksen ja lap-
set halusivat koskettaa ja haistella porkkanaa.  
 
Lasten työpaja pidettiin syksyllä sadonkorjuun aikaan ja työpaja liittyi esi-
koulussa meneillään oleviin teemoihin (sadonkorjuu ja rahan arvo). Ta-
voitteena oli saada lapset myös ikään kuin vaivihkaa taiteen varjolla laa-
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jentamaan makumaailmaansa ja maistelemaan monipuolisesti kasviksia. 
Kasvisten ja hedelmien lisäksi mukana oli myös pieniä suolaisia naposte-
luruokia. 
 

        
Kuva 25.                                                    Kuva 26. 
 

 
Kuva 27. 
 
Lapset tekivät ”ostamistaan” ruoka-aineista lautasille muotokuvia: kuvan 
itsestään tai jostakin itselle tärkeästä ihmisestä. (kuvat 26-27) Kuvan val-
mistuttua lapsi otti itse lautaselle rakennetusta muotokuvastaan valoku-
van ja sai sen jälkeen syödä oman teoksensa. Lautasten tyhjentyessä 
pohdimme yhdessä sitä, miltä taide maistui. 
 

8.2 Huoneentaulu- työpajat nuorille ja aikuisille 

Ohjasin Huoneentaulu –työpajan ensimmäistä kertaa omassa työpaikas-
sani Karan yläkoulussa Riihimäellä 6-luokkalaisille oppilaille keväällä 2018. 
Kuvataiteen valinnaisryhmässä oli 12 oppilasta. Työpajan aluksi esittelin 
erilaisia ruokataiteilijoita ja heidän töitään sekä puhuin käsityöaktivismis-
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ta. Tehtävänä oli luoda lautaselle oma kannanotto huoneentaulujen tyy-
liin. Oppilaat kirjoittivat pahvilautasiin iskulauseensa tai ajatelmansa kah-
villa ja koristelivat erilaisilla ruoka-aineilla kirjoituksen ympäristön. (kuvat 
28-31) Koristeluun sai ottaa vaikutteita perinteisestä tai modernista tyy-
listä tai oli mahdollisuus luoda täysin omanlainen tyyli. 
   
      

  
 

  
Kuvat 28-31: Yläkoulun nuorten huoneentauluja ja työskentelykuvia. 

 
Myöhemmin lisäsin Huoneentaulu –työpajaan lisää tietoa ruokataiteesta 
ja pidin vastaavanlaisen työpajan myös aikuisille keväällä 2019. Osallistu-
jina olivat opiskelukaverini ja yksi opettaja HAMK:n Kulttuuri- ja taidetoi-
minta hyvinvoinnin edistäjänä –koulutusohjelmasta. Osallistujia oli työpa-
jassani 10 ja he olivat iältään ja ammatilliselta taustaltaan heterogeenisiä.  
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Kuva 32: Katettu pöytä. 
 
Esittelin ruokataidetta monipuolisesti varhaisesta kristillisestä taiteesta 
nykytaiteeseen asti. Taideteosten kautta aukesi hivenen ruoan symboliik-
ka klassisessa taiteessa ja näkyi se moninaisuus, joka ruokataiteen kentäl-
lä tällä hetkellä vallitsee. Katsoimme myös videon ruokataiteilija Carl 
Warnerin studiolta, jossa hän työskentelee tiiminsä kanssa rakentaen 
ruokamaisemia. Tehtävänantoon liittyen kerroin käsityöaktivismista, jon-
ka jälkeen aloitettiin huoneentaulujen kokoaminen samoilla ruokamate-
riaaleilla kuin nuorten kanssa. (kuva 32) Lopuksi valokuvaamisen jälkeen 
jokainen sai syödä oman teoksensa. (kuvat 33-36) 
 
 

    
 

     
Kuvat 33-36: HAMK:in työpajaan osallistuneiden teoksia. 
 

8.3 Vanitas –työpaja aikuisille 

Kiinnostuin vanitas –taiteen asetelmista tutkittuani taiteen ruokaan liitty-
vää symboliikkaa klassisessa taiteessa. Sen pohjalta lähdin kehittelemään 
Omakuva –Still alive –työpajaa, jossa omakuva-asetelmien materiaalina 
on erilaisten esineiden, kukkien ja luonnonmateriaalien lisäksi myös ruo-
kaa. Kutsun työpajaa tässä nimellä Vanitas –työpaja. Vanitas –työpajan 
järjestin taidebrunssina aamupäivällä kahdelle taidealalla työskenteleväl-
le ystävälleni, Tiialle ja Marjolle. Tiia on ammatiltaan kuvataideopettaja ja 
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opettaa kuvataidekoulussa. Marjo puolestaan on taidehistorioitsija ja 
työskentelee museoamanuenssina. Osallistuin työpajaan myös itse teke-
mällä omakuva-asetelmia.  
 
Kun kutsuin ystäväni työpajaan, kutsuin heidät taidebrunssille. Brunssi on 
aamiaisen ja lounaan yhdistelmä eli erittäin runsas ja myöhäinen aamiai-
nen ja se tarjoillaan useimmiten noutopöytämäisesti. Brunssi on myös 
mutkaton ja rento aterian muoto, jonka tyypillisimpiin tarjottaviin ruoka-
aineisiin kuuluvat hedelmät, joita oli nytkin tarjolla runsaasti. Tämä kuva-
us sopi aamupäivällä aloitettuun työpajaan. Niin hedelmiin ja muihin ruo-
ka-aineisiin kuin esineisiin, kukkiin ja luonnonmateriaaleihin liittyy sym-
boliikkaa, jota on käytetty pitkään taiteessa. (Väisänen 2018, s. 45) Tämä 
oivallus johti lopulta siihen, että nimesin oman taidepalveluyritykseni 
TaideBrunssiksi. Se sopii työpajojeni luonteeseen ja ruokataiteeseen, 
mutta mahdollistaa tavanomaistenkin taiteen materiaalien ja muotojen 
käyttämiseen. 
 
Aloitimme työpajan alkoholittomilla alkudrinkeillä ja taustalla soi alussa 
jonkin aikaa säveltäjä John Dowlandin laulu In Darkness Let Me Dwell, jo-
ta on kuvailtu maailman melankolisimmaksi kappaleeksi. Dowland on 
esimerkki renessanssiajan ihanteellisesta hahmosta, ikuisesti surumieli-
sestä ihmisestä.  
 
Tehtävänantoa varten olin lähettänyt osallistujille edellisellä viikolla vies-
tin, jossa oli mukana yksi esimerkki tekemästäni vanitas –tyylisestä oma-
kuva-asetelmasta (kuva 37). Viestissä pyysin heitä miettimään mitä esi-
neitä heillä voisi olla kotona mukaan otettavaksi asetelmaa varten. Ker-
roin, että esineen tulisi kertoa jotakin heistä itsestään, kiinnostuksistaan, 
intohimoistaan, unelmistaan tai muista heille tärkeistä asioista. 
 

 
Kuva 37: Harjoitelmani ennakkotehtävää varten 
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Tehtävänä oli koota sekä kotoa tuoduista että esillä olevista materiaaleis-
ta ja ruoista (kuvat 38-39) vähintään yksi asetelma, jonka aiheena oli 
omakuva. Asetelmat koottiin mustalla kankaalla verhotulle pienelle ”stu-
diopöydälle”.  

 

 
Kuva 38: Katettu ruokapöytä 

 
Jaoin osallistujille tekemäni vihkosen, jossa oli listattuna yleisimpiä länti-
sen Euroopan noin 1200-1700 –lukujen klassisen taiteen symboleja. Lis-
tassa oli muun muassa ruoka-aineiden, astioiden, kukkien, eläinten, tai-
devälineiden ja joidenkin esineiden symboliikkaa avattuna niin kuin ne 
esiintyivät klassisessa asetelmataiteessa. Osallistujat saivat halutessaan 
käyttää listan symboliikkaa asetelmaa kootessaan tai keksiä ne aivan itse. 
Vihkosessa oli myös sivu, jolle sai kirjata omat symbolinsa eli kertoa mitä 
mikäkin esine omassa asetelmassa itselle tarkoitti. Nykypäivän ihmiselle 
samat esineet saattavat symbolisoida ihan eri asioita kuin ne symboloivat 
ihmisille aikanaan, joten kehotin heitä myös itse rohkeasti pohtimaan 
omaa symboliikkaansa. Pyysin osallistujia kirjoittamaan vihkoseen myös 
jotakin omasta asetelmastaan, koska he olivat pilottityöpajani koehenki-
löitä. Palautteen työpajasta pyysin heiltä vasta jälkikäteen sähköpostilla. 
 

 
Kuva 39: Rekvisiittaa asetelmia varten. 
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Tehtävänantoon liittyi lisäksi intuitiivisen kirjoittamisen tehtävä: Kirje it-
selle. Pyysin osallistujia kirjoittamaan kirjeeseen sellaisia sanoja, joita he 
tahtoisivat kuulla juuri sillä hetkellä sellaiselta äidilliseltä hahmolta, jol-
laista tarvitsisi omassa elämässään. Ohjeistin heitä kirjoittamisen jälkeen 
käärimään kirjeen rullalle, sitomaan sen kauniisti narulla ja asettamaan 
osaksi omaa asetelmaa. 
        

  
Kuvat 40-41: Marjo rakentamassa ja kuvaamassa omaa asetelmaansa. 
 
Marjo kirjoitti muistiin, mitä hänen asetelmansa (kuva 42) esineet hänelle 
symbolisoivat. Alla olevasta listasta näkyy, että Marjo on miettinyt tule-
vaa tehtävää jo paljon etukäteen ja hänellä olikin mukanaan paljon esi-
neitä kotoa. Hän on koonnut omakuvaansa hyvin laajasti oman elämänsä 
tärkeitä asioita ja myös joitakin tulevaisuuden haaveita. Marjon omakuva 
on kuin peilin heijastus hänen sen hetkisestä elämäntilanteestaan. Sen li-
säksi että hän loi vahvasti omaa symboliikkaansa, hän käytti myös klassi-
sessa taiteessa esiintynyttä symboliikkaa. 
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Kuva 42: Marjon omakuva –asetelma. 
 
Marjon omaa symboliikkaa: 
Taiteellisuus: käsityöt, maalaaminen, kalenterituunailu. 
Taide: kirjat, kirjoittaminen, elämykset, kauneus 
Henkisyys: selväkuuloisuus, kaksoisliekki, voimapiiri, Tarot –kortit, men-
neet elämät 
Kauneus: meikit, kynsilakat, minuus, Egypti (entiset elämät), itsetunto, 
naisellisuus 
Korut: suojaus, minä itse, sukulaisuudet, muistot, hopea. 
Eiffel: matkustaminen, bucket list, tiedonjano, kokemukset. 
Sitruuna: uutta kepeää kirpeää 
Leipä: vaurautta 
Kirsikat: lapset 
Sakset: vapautuminen 
Tähtikartta: eri maailmat ja koti 
Kirjat: toive uusista kirjoista, kuvastaa myös omaa työtä ja uraa 
Kynä: kirjoittamista 
Puikot: uuden luominen 
Hajuvesi: minuus, voima 
Kristalliriipus: suojaus 
Washi-teipit: kauniiden asioiden kiinni liimaaminen talteen 
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Kuva 43: Tiia kuvaamassa omaa asetelmaansa. 
 

 
Kuva 44: Tiian omakuva –asetelma. 
 
Tiia toi myös kotoa mukanaan paljon esineitä ja kertoi alkaneensa työstää 
tehtävää heti, kun oli saanut ennakkotietoa siitä. Hän käytti klassisen tai-
teen symboliikkaa apunaan asetelmassaan, mutta toi siihen myös omaa 
symboliikkaansa, kuten esimerkiksi valoelementit suolalampun ja koriste-
valoketjun kautta. (kuva 44) Ne kuvastivat hänen asetelmassaan valoa ja 
rikkautta. Hän kertoo omin sanoin omasta omakuva-asetelmastaan näin: 
Halusin kuvata juuri tätä hetkeä ja elämää tässä kehossa, näissä miet-
teissä. Kuvaan saapuivat ensimmäiseksi valonlähteet, suolalamppu ja va-
loketju. Ison ulkoa poimitun kasvikimpun halusin mukaan tuomaan luon-
non vaikutuksen. Ruokia mukana on sekä tuorepuolta että leivottua säm-
pylää. Ainoat mitkä ehdottomasti halusin mukaan, olivat kirsikat, joita 
voisin juuri nyt syödä ämpäreittäin! Halusin mukaan vaurautta ja onnea, 
siksi asetelmassa on kultaisia elementtejä. Lintua en tuonut kotoa, mutta 
sen muoto puhutteli minua ja se päätyi kaikkiin kuviin. 
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Kuva 45: Tiian omakuva-asetelma. 
 
Tiia muokkasi omakuvaansa useaan kertaan tuodakseen esiin erilaisia 
puolia omasta elämästään ja itsestään. (Kuvat 44-45) Hän kuvasi asetel-
mistaan myös yksityiskohtia ja muokkasi kuvia kuvankäsittelyohjelmalla. 
(Kuvat 46-48) 
 

   
Kuvat 46-48: Tiian asetelman yksityiskohtia. 
 
Tiian asetelmien symboliikan kieli oli seuraavanlainen: 
Suolalamppu: valo 
Valoketju: rikkaus 
Porkkanat, marjat, sipuli: syksy 
Kultainen kuppi: vauraus 
Hevosenkengät: onni 
Kallo: hetkellisyys 
Kynttilä: nopeus 
Lusikka: äiti 
Pieni valkosuklaamuna: lääke 
Juoma: ystävät, hauskanpito 



45 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leipä: äitiys 
Kasvit: ympäröivä luonto 
Helminauha: henkisyys 
 

     
 Kuvat 49-50: Tekijän omia asetelmia. 
 

      
  Kuvat 51-52: Tekijän omia asetelmia. 
 
Osallistuin itse tähän työpajaan saadakseni tuntumaa siihen prosessiin, 
joka voi syntyä omakuva-asetelmaa rakentaessa. Aluksi kokeilin kahta eri-
laista värikoodattua asetelmaa. (Kuvat 49-50) Niissä en miettinyt symbo-
liikkaa vaan pelkästään visuaalisuutta. Kolmanteen asetelmaani (kuva 51) 
otin mukaan teeman: avioeroani. Käytin asetelmassani häissä olleita 
asusteita ja koruja: hääkenkiä, käsilaukkua, kaulakorua ja vihkisormuksia. 
Sitruunat symboloivat minulle tässä asetelmassa avioliittoon ja avioeroon 
liittyvää vaikeutta (sitruunan kitkerä maku) ja pettymystä. Lukko puoles-
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taan tilannetta, jota ei voitu enää selvittää muuten kuin jatkamalla eri 
suuntiin. Kynttilä kuvaa klassisessa taiteessa ajan ohimenevyyttä ja lop-
pua ja tässä kuvassa kynttilä voisikin olla oikeastaan jo sammunut tai lop-
puun palanut. Toisaalta yhteistyö entisen aviopuolison kanssa jatkuu las-
ten vuoksi, joten kynttilä voi vielä lyhyenä palaa. Tiimalasi liittyy myös ai-
kaan ja tässä asetelmassa hiekka on valunut kokonaan eli avioliitto on 
päättynyt. Shakkipeli kuvaa päättynyttä avioliittoa eräänlaisena pelinä, 
jossa kuningatar ja kuningas ovat eri puolilla pelilautaa eri joukkueissa. 
Lapset ovat pelilaudan etureunassa pieninä sotilaina. 
 
Neljäs asetelmani (kuva 52) kuvastaa joitakin minulle tärkeitä asioita: 
henkisyyttä (Buddha-patsas ja kristallit), luontoa (auringonkukat symbo-
loivat minulle myös aurinkoa, iloa ja kauneutta) ja kasvissyöntiä (vesime-
loni on lempiaamupalani).  
 
Viides asetelmani kertoo uudesta parisuhteestani (kuva 53). Kuvan sym-
boliikka kertoo minua ja puolisoani yhdistävistä asioista (metsä: luon-
nonmateriaalit, henkisyys: rakastavaisten Tarot-kortti, kulttuuri: lp-levy). 
Laitoin asetelmaan myös kiviä, joita olen saanut puolisoltani: niin luon-
nosta tuotuja kuin kivikaupasta koruiksi ostettuja. Kuvassa on myös pal-
jon klassisen taiteen symboliikan kautta valittuja asioita, kuten rakkau-
teen, rakastavaisiin tai erotiikkaan liittyviä kukkia, marjoja, hedelmiä tai 
kasviksia. Kynttilä on myös uusi ja pitkä ja vasta äskettäin sytytetty eli pa-
risuhteen aika on symbolisesti alkuvaiheessa. 
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Kuva 53. Tekijän oma asetelma. 

9 PALAUTE JA ARVIOINTI  

Olen itse ollut intohimoisen innoissani ruokataidetyöpajoistani ja ne ovat 
joka ikäryhmässä saaneet innostuneen vastaanoton. Ruoka tuo selkeästi 
sellaisen lisäarvon, jota muu taiteen materiaali ei voi samalla tavalla syn-
nyttää. Samantyylisen huomion on tehnyt Jan Chozen Bays, joka opettaa 
tietoisuustaitoja meditaation avulla. Hän kirjoittaa kirjassaan Tietoinen 
syöminen, että ”kaikista kursseistamme ja retriiteistämme juuri tietoisen 
syömisen retriitti tuntuu herättävän eniten innostusta. Se saa aloittele-
vatkin meditoijat arvostamaan tietoisen läsnäolon kykyä tuoda selkeyttä 
tähän elämämme varsin keskeiseen osa-alueeseen.” (Bays, 2011, s. 15) 
 
Kehittelemissäni työpajoissa ruoka ei ole ollut pelkästään ruokaa, vaan se 
on ollut työskentelyvaiheessa ikään kuin mikä tahansa taidemateriaali, 
jolla ilmaistaan jotakin ideaa, ajatusta tai tunnetta. Vaikka ruoka onkin 
meille kaikille kovin tuttu materiaali, sen käyttö taiteen tekemisessä ei ole 
ollut vielä yhdellekään työpajoissani mukana olleelle tuttua, joten koke-
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mus on ollut heille yllättävä ja uusi ja herätti monenlaisia tunteita ja aja-
tuksia. 

9.1 Palaute Taidebaarin muotokuva –työpajasta esikoulun lapsilta ja aikuisilta 

Taidebaarin Omakuva –työpajaan osallistuneet lapset olivat innostuneina 
ja kiinnostuneina mukana työpajan eri vaiheissa. Nekin lapset, joilla oli 
keskittymiseen liittyviä haasteita, jaksoivat kuunnella hyvin ja keskittyivät 
asiaan ja tekemiseensä. Syömistä moni ei olisi malttanut odottaa ja tai-
deaineksia sujahtikin suuhun kesken tekemisen. 
 
Jätin esikouluun molempiin ryhmiin palautetta varten ison paperin, johon 
pyysin heitä kirjoittamaan mistä he pitivät ja mitä parantaisivat. Kysyin 
myös heräsikö työpajasta joitain kysymyksiä ja syntyikö sen aikana ideoita 
tai muita uusia ajatuksia. 
 
Palaute oli seuraavanlainen:   
 
Suuret kiitokset kivasta taide- ja makuelämyksestä! 
 
Kiitos! Oli kivaa. 
 
Pidimme siitä, että: 
- Sai leikkiä ruualla. 
- Ruhtinaan muotokuva oli hauska. 
- Vanha haiseva porkkana oli hauska ja ällö. 
- Hauskaa oli syödä taidetta. 
- Lumiukkoleima oli kiva. 
- Oman kuvan tekeminen oli kivaa ja se, että sai syödä sen. 
- Herkkujen syöminen. 
- Sai syödä taidetta. 
- Naaman teko oli kivaa. 
- Taidekuva oli myös kiva ja hieno. 
- Hieno ympäristö ja tunnelma. 
- Lapset rohkenivat maistelemaan uusia makuja. 
- Sai käyttää omaa luovuuttaan. 
 
Mitä parantaisin: 
- Olisi saanut tehdä useamman naaman 
- Joku toivoi hedelmiä. 
- Hedelmistä olisi kiva tehdä taidetta. 
- Karkeista olisi kiva tehdä sama juttu. 
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Kysymyksiä, joita heräsi? 
- Miksi oli valittu vain kasviksia? 
- Miksi vanha porkkana oli käyrä? 
- Miksi sai pelleillä ruualla? 
 
Ideoita ja ajatuksia Taidebaarista: 
- Enemmän hedelmiä ja herkkuja. 
- Hyvä, että ei tuhlattu, vaikka leikittiin ruualla. 
- Olisi kiva tehdä se uudestaan. 
- Olisi voinut verrata lasten kasvoja niihin taideteoksiin. 
- Taidetta ja uusia makuja hienolla tavalla. 
 
Palautteesta ilmenee, että työpajaan oltiin tyytyväisiä, vaikka Taidebaa-
riin toivottiinkin tarjolle herkkuja. Niiden puute ei kuitenkaan estänyt 
nauttimasta syömisen ilosta työpajan päätteeksi. Työpaja poikkesi esikou-
lun normaalista toiminnasta ja oli ikään kuin sukellus toiseen aikaan ja 
maailmaan hetkeksi. Itselleni tärkeä kehittämiseen liittyvä palaute oli se, 
että palautteessa toivottiin, että lasten muotokuviin olisi kiinnitetty huo-
miota valokuvaamishetkenkin lisäksi. Toive oli, että lasten muotokuvia 
olisi verrattu esillä oleviin ruokataideteoksiin. Tätä täytyy jatkossa kehit-
tää ja miettiä siihen toimivin työskentelytapa. Lasten kanssa jälkityösken-
telyyn haasteen toi nytkin se, että he olivat valmiita hyvin eri ajassa. 
 

9.2 Palaute Huoneentaulu -työpajasta nuorilta 

Nuorten mielestä ruokataidetyöpaja oli ”ihaninta ikinä koulussa”. Teini-
ikäiset nuoret ovat koulussa varsinkin iltapäivisin varsin nälkäisiä, joten 
omien teosten syöminen sai erittäin lämpimän vastaanoton. Palautteessa 
näkyykin, että ruokaa olisi toivottu jopa enemmän, vaikka työpajan tar-
koitus ei ollutkaan ruokkia vatsan täydeltä. Nuoria ilahdutti myös se, että 
tekemisen tapa ja materiaalit olivat erilaisia kuin yleensä. Huoneentaulu-
jen lausahduksia ja ajatelmia pohtiessaan he selvästi miettivät itselleen 
tärkeitä asioita ja ilmaisivat sen tauluissaan. Tauluihin kirjoitettiin mm. 
ajatukset ”be yourself” ja ”luonto pärjää ilman meitä, mutta me ei ilman 
luontoa.” 
 
Pyysin nuoria kirjoittamaan palautelappuun ”ruusut” ja ”risut” sekä poh-
timaan, mitä he tekisivät toisin ja olisiko heillä mahdollisesti uusia ruoka-
taidepajaideoita. 
 
Nuorten palaute oli seuraavanlaista:  
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Oli kivaa, kun kaiken sai lopuksi syödä. Ruokataideteosten tekeminenkin 
oli kivaa. Ruoasta voisi tehdä myös veistoksia ja isoja töitä. En tekisi oi-
kein mitään toisin. 
 
Oli hauskaa kokeilla uusia tapoja tehdä taidetta. Olisin ehkä halunnut li-
sää aineksia, mutta ei se niin tärkeää ole. Minulla oli hauskaa, joten en 
tekisi mitään toisin. 
 
Oli hyviä ruokia ja oli kivaa, että sai syödä. Miinusta oli se, että sai syödä 
vain vähän muita kunnioittaen. Voisi olla isompi lautanen, että voisi olla 
esimerkiksi enemmän tilaa tekstille. Voisi tehdä rakennelmia ja kasvoja 
ruoista. 
 
Kivaa, kun sai syödä lopuksi ruuat. Huonoa on se, että teos ei säily, paitsi 
jos ottaa valokuvan. 
 
Oli kivaa ja kivaa, kun sai syödä ruokaa. Tää oli ihaninta koulussa. 
 
Jos on juuri ollut liikkatunti, niin tästä saa välipalaa. Mukavaa tekemistä. 
Erilaista tekemistä. Voisi kokeilla tehdä pelkillä kastikkeilla ja nesteillä. 
 
Ihanaa maalata ja piirtää muullakin kuin maaleilla. Voisi olla myös vesi-
melonia ja karkkeja. 
 
Ruokataide on kivaa, koska saa syödä. 

9.3 Palaute Huoneentaulu -työpajasta aikuisilta 

Opiskelukaverieni palaute oli hyvin positiivista ja innostunutta. He kokivat 
iloa, leikin hauskuutta, uusia näkökulmia ja moni aikoi kokeilla vastaavan-
laista työpajaa omassa työpaikassaan. Joku heistä koki positiivisena sen, 
että tekeminen oli seurallista, kun omaa ruokataideteosta tehtiin yhtei-
sen pöydän ääressä. Oman teoksen syöminen otettiin tässäkin ikäryh-
mässä ilolla vastaan: 
 
Asiantunteva, tiedollinen alustus. Ajatuksia tuottava. Uutta, erilaista ki-
vaa. Selkeä ohjeistus. Rauhallinen ote. 
 
Iloa tuottava ja vapauttava paja. 
 
Kiitos! Oli inspiroivaa ja uusi lähestyminen taiteeseen. Joo, ruualla saa 
leikkiä!  
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Herkullinen ohjaushetki! Tosi hyvä idea. Varmasti hyödynnän omassa oh-
jaamisessa. Hyvä kokonaisuus. 
 
Kiva, kun näytit kuvia taideteoksista. Oli hauskaa päästä kokeilemaan tä-
tä. Innostavaa. Kannusti käyttämään menetelmää itsekin. 
 
Tällainen ruualla leikkiminen on hauskaa ja sekä ruuan että leikkimisen 
asiaa ajavaa. Varmasti rohkaisee uusien makujen kokeiluun, kun saa itse 
valita ja taiteilla. 
 
Kiva tehtävä. Alustit niin, että oli helppo aloittaa. Hyvin toit esiin ekologi-
suuden. Kevyt, maukas, innostava ja mallinnettava.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Tosi hyvä kokonaisuus. Sopiva alustus, herätti mielenkiinnon. Toimii var-
masti monessa yhteydessä eri kohderyhmien kanssa. Kiitos! 
 
Ihanaa, vapauttaa omasta nillityksestä! Inspiroivaa ja seurallista tekemis-
tä! Kiitos! 
 

9.4 Palaute Vanitas -työpajasta 

Vanitas –työpajassa minulla oli noin 20 vuoden opetusurani aikana eniten 
keskusteleva yleisö. Osallistujat olivat itsekin taidealan ammattilaisia, ku-
vataideopettaja ja taidehistorioitsija, joten heidän oma asiantuntemuk-
sensa loi keskustelulle otollisen ilmapiirin. Heidän vahvasta tietopohjas-
taan huolimatta minulla oli kuitenkin tarjota heille myös sellaista tietoa, 
joka oli heille uutta. Tilanne oli hedelmällinen myös itseni kannalta, sillä 
sain heiltä muun muassa uusia ruokataiteilijavinkkejä.  
 
Vanitas –työpajani osallistujat kokivat, että oman muotokuva-asetelman 
tekeminen oli vähän kuin pysäkki tässä kohtaa elämää: tuli hetkeksi py-
sähdyttyä miettimään kuka olen, mikä elämässäni on tärkeää, mikä mi-
nua kiinnostaa, mistä olen innostunut, miltä minusta tuntuu ja mistä haa-
veilen. He kuvailivat oman asetelman tekemistään hyvin meditatiiviseksi, 
vaikka päässä kävikin ajatusten kuhina, kun he kävivät läpi omaa itseään 
ja elämäänsä.  
 
Intuitiivisen kirjoittamisen tehtävän tekeminen samassa yhteydessä oli 
heidän mielestään hyvin koskettavaa. Kumpikin osallistuja kertoi, että jo 
tehtävän kuullessaan heille tuli pala kurkkuun ja kirjoittaminen meni hy-
vin syvälle tunteisiin ja sai heidät kyyneliin. Tehtävän pohjimmainen tar-
koitus on saada sanotuksi itselle juuri ne sanat, joita tarvitsee eniten juuri 
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siinä kohtaa elämää. Harvoin kukaan ulkopuolinen osaa sanoa toiselle 
täsmälleen oikeita sanoja. Olemme siinä itse parhaimmat asiantuntijat. 
 
Tiia kirjoitti minulle pitkän palautteen, jossa hän kertoo kokemuksistaan 
työpajassa ja antaa myös kehittämisideoita:  
 
Koko työpaja oli minusta hyvin mielenkiintoinen ja miellyttävä kokemus. 
Jo ensihetkestä, jolloin kohtasin ruokaa ja mielenkiintoisia tavaroita not-
kuvat pöydät, pyrähti mielikuvitus lentoon. Kotona asiaa miettiessäni en 
ollut saanut mitään valmiita ideoita, mutta päätin, etten stressaa asiaa, 
koska lopputuloksella ei ollut vaikutusta muihin kuin minuun. (Kehittä-
misidea: voi rauhoitella luomisen tuskissa kärvisteleviä ihmisiä sanomalla, 
ettei tarvitse olla valmista ideaa. Ehkä sanoitkin sen, mutta en vaan muis-
ta. Tarkoitan siis, että esittelymateriaalissa voisi olla siitä maininta. Ja 
kun lukee, ettei tarvitse olla valmista ideaa, se rauhoittaa. Ennen työpa-
jaa lähettämäsi kuva toimi kyllä rauhoittaen, että tästä on kyse.) 
 
Pidin alkudrinkeistä. Oletan, että esim. joku yhteistä aikaa viettämään 
tullut ryhmä rentoutuisi niillä. Sehän on kulttuurissakin, että tietää, että 
joku juttu alkaa oikeasti kun kaikki kerääntyvät kohottamaan lasinsa. Me 
asiakkaina keskustelimme ehkä liikaakin alkuselityksen aikana, mutta se 
oli hyvä alku työpajalle. Huomasin itse oppaana toimiessani, että ihmiset 
rakastavat tarinoita. Nyt kun ajattelen sitä esitystä, muistan parhaiten 
sen kuvan, missä oli oikean ihmisen (sen keisarin) muotokuva ja sitten 
hänen hedelmämuotokuvansa. Ja siitä varsinkin sen, ettei sitä oltu tarkoi-
tettu pilakuvaksi, miksi sen nykyihminen helposti tulkitsee. 
 
Pidin kirjeen kirjoittamisesta. Se meni tunteisiin. Asetelman tekemiseen 
uppouduin täysin ja aika hävisi, kuten aina. Musiikki taustalla häiritsi jos-
sakin vaiheessa, koska se oli minulle liian erikoista, ja aivoni yrittivät pro-
sessoida sitä samalla kuin tehdä asetelmaa. Pelkkä hiljaisuus tai luonnon 
äänet ovat minulle tuollaisessa tilanteessa parhaita. 
 
Pidin ottamistani kuvista. Niiden ottamiseen jäi oikein ”koukkuun”. Tein 
kolme erilaista asetelmaa ja nautin siitä. Asetelmani olivat erilaisia, pe-
rustuen johonkin pohja-ajatukseen. Voisin hypätä tältä istumalta saman 
tien samaan hetkeen ja paikkaan ja tehdä niitä lisää, muunnella, lisäillä, 
asetella eri lailla… 

 
Marjo aloitti palautekirjoituksensa listaamalla ideoita rekvisiittaan, joita 
voisin hankkia kokoelmiini tulevia työpajoja varten:  
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Lisähankintoja: koristeelliset vanhanaikaiset ompelusakset, pelikortit, ko-
ralli, kompassi, pyramidi, kemistin pullo, taskukello, hopeinen kehys, 
avain, kreivin sormus, piippu… lasikupu, jonka sisään saa koottua halutes-
saan oman mikromaailman, gobeliinit ja kankaat. 
 
Tässäkin työpajassa sain toiveen siitä, että tehtyihin teoksiin palattaisiin 
yhdessä tekemisen jälkeen. Marjo ehdottaa oman asetelman nimeämistä:  
 
Myös valmiiden kuvien katsominen yhdessä tykiltä voisi luoda mukavan 
onnistumisen tunteen osallistujille. Siinä voisi olla kevyttä kritiikkiä ja ke-
huja. Viimeisenä tehtävänä voisi olla, että kaikki saisivat nimetä oman 
kuvansa! Kun meille puhuit siitä että nyt tehtiin tämän hetken omakuva ja 
seuraava voisi olla se tuleva omakuva. Se, että vielä nimeäisi oman työn-
sä, saa tekijän varmasti pohtimaan omaa minäänsä nyt tässä hetkessä. 
Itse pohdin omaa kuvaani, että vaikka siinä oli itselle tärkeitä asioita, mi-
nuuden esineitä, niin se ei välttämättä ole sitä mitä oikeasti haluaisin olla. 
Eli noiden asioiden kuvaaminen herätti kyllä miettimään näitä asioita. On 
ollut mielenkiintoista miettiä mitä tulevaisuuden omakuvaan haluaisi si-
joittaa! 
 
Mun kuvasta puuttui maalausvälineet, mutta nyt kun miettii, niin ei ne 
kuuluneetkaan tähän, vaan siihen tulevaan ”uusi minä”-kuvaan. Ensin 
ajattelin, että en niin välitä niistä ruoista, mutta ilman niitä kuva ei toi-
minutkaan. Seuraavaa tehdessä lähtisin varmaan isommin hörhöilyyn ja 
haluaisin vielä ruokaisamman lopputuloksen. 
 
Marjolla oli myös idea siitä, kuinka työpajassa tehty teos jatkaisi tehtä-
väänsä oman elämän pohtimisessa työpajan jälkeenkin: 
 
Tämä on nyt vähän pinnallista, mutta mahdollinen polaroid-kuva liitetty-
nä siihen omaan ”symbolisanastoon” voisi luoda uuden tason elämyksen 
kokemiselle. Jokaisella on puhelimessa oma kuva teoksesta, mutta valo-
kuva esineenä on myös voimakas symboli. Itse laittaisin johonkin esille ja 
se varmasi saisi pohtimaan valmista kuvaa vielä syvällisemmin.  

 
Oli erityisen hauskaa syödä samoja elementtejä mitä omista kuvista löy-
tyi. Tämän ansiosta kuvaa katsoessa voi liittää vielä makumuistin tapah-
tumaan ja oman asetelman valokuvaan. 
 
Tarina oli vahva, tosin keskeytettiin sua ehkä liikaa siinä alussa. Itse visu-
aalisena ihmisenä olisin voinut katsella laajemmankin kattauksen taide-
teoksia ja historiaa. Niitä attribuutteja voisi esitellä jo tässä vaiheessa rei-
lusti. Mitä enemmän kertoo esittämästään kuvasta, sitä paremmin pää-
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see teemaan sisälle. Jo tässä vaiheessa alkaa miettiä niitä oman kuvan 
symboleita, niin niitä on kiva peilata jo heti alusta asti esitettyihin teok-
siin. 
 
Molempien osallistujien kokemus oli positiivinen, jota he perustelevat 
seuraavassa ja antavat samalla pohdittavaa jatkokehittämiseen:  
 
Kaiken kaikkiaan koko työpaja oli hyvin positiivinen kokemus ja osallistui-
sin kyllä uudelleenkin. Ennakkomateriaali kuvien muodossa auttoi minua 
paljon. Opettajana jäin miettimään, miten parhaiten järjestää eri asetel-
mapaikat kaikille ja missä vaiheessa olisi paras syödä! (Tiia) 
 
Paja oli oikeasti uniikki ja vaikka olisi ollut muissa vastaavanlaisissa ”tai-
detta ja viiniä” illoissa, tekee omasta asetelmasta uniikin omat mukana 
tuodut esineet. (Marjo) 
 
En usko että kukaan lähtee tyytymättömänä pois. Uutta tietoa tulee val-
tavasti jo pelkästään symbolikielen esittelyssä. Moni varmasti miettii pa-
jan jälkeen ruokia katsellessa tai kokatessa yms. niiden syvempiä merki-
tyksiä. Jos pajaan tulijoita briiffaa tarpeeksi hyvin ja mukaan valikoituu 
tärkeitä ja koskettavia elementtejä, niin lopputuloksena voi olla erityisen 
koskettavia kuvia. (Marjo) 

 
Sekä Tiialta että Marjolta sain palautetta omasta ohjaamisestani: 

 
Ohjasit tarkkanäköisesti. Olit paikalla kun tarvittiin, mutta et tyrkyttänyt 
omia mielipiteitäsi. Ehdottelit jotain, mutta sitä ei tarvinnut tehdä. Olit 
tukena, mutta taustalla. (Tiia) 
 
Tästä jo aika paljon keskusteltiin, että kuinka vaikeaa mun oli aloittaa 
asetelman kasaaminen. Alun innostus muuttui jännitykseksi. Mulla oli sel-
västi joku blokki. Yritän aina tehdä liian täydellistä ja sitten en ehkä uskal-
lakaan. Oli hyvä, että et luovuttanut mun kohdalla, vaan lempeästi työn-
sit mua eteenpäin ja luotit, että osaan tehdä. Ja sitten olinkin lopulta tosi 
innoissani ja tekeminen sujui. (Marjo) 
 
Koin hyödylliseksi sen, että myös itse osallistuin Vanitas- työpajaan pilot-
tivaiheessa. Pääsin tekemisen tunnelmaan paremmin mukaan kuin olisin 
päässyt, jos olisin rakentanut asetelmaa yksin. Oman osallistumiseni 
kautta tein monia oivalluksia. Oivalsin muun muassa, että asetelmaa on 
hyvä katsoa välillä kameran kautta: valokuva auttaa näkemään kuinka 
sommittelu toimii ja jääkö joku esineistä piiloon toisen taakse. Sain myös 
oman kokemuksen omien esineiden tärkeydestä: itselle tärkeät, omat 
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esineet tuovat omaan asetelmaan tunnesiteen. Omien tärkeiden esinei-
den lisäksi oli kuitenkin kiinnostavaa täydentää asetelmaa muilla esineillä 
ja ruoka-aineilla tutkien niiden symboliikkaa klassisessa taiteessa. Ilman 
niitä asetelma olisi ollut merkityksiltään tyhjempi.  
 
Pääsin tekemisessä myös itse lähes meditatiiviseen tilaan, jossa keskit-
tyneesti ja rauhallisesti pohdin oleellisia asioita teemoihin liittyen. Val-
miin asetelman tarkastelu oli hätkähdyttävää: itselle merkityksellinen 
teema oli siinä ikään kuin tarjottimelle pakattuna ja puhui itselleni selvää 
kieltä. Koin muun muassa, että tein ikään kuin kauniin päätösteoksen 
päättyneelle avioliitolleni. Lähetin kuvan myös entiselle puolisolleni ja 
hän ymmärsi kuvan sisällön heti ilman, että selitin sitä hänelle. Itselleni 
tärkeää oli tehdä vastapariksi avioeroasetelmalle asetelma uudesta pa-
risuhteestani, koska elän jo uutta elämänvaihetta. Oma kokemus vahvisti 
minulle sen, että tämän tehtävän kautta pystyy halutessaan käsittele-
mään syvällisiäkin teemoja ja ikään kuin tiivistää teemaan liittyviä asioita 
taideteokseksi. Taideteoksen muodossa teema näkyy konkreettisessa 
muodossa ja saa toisenlaisen perspektiivin. Tämä tehtävänanto voisi toi-
mia myös keskustelunavauksena ihmisten välillä, kun he voisivat kertoa 
ajatuksiaan ja tuntemuksiaan asetelmiensa avulla. Tässä tehtävässä on 
erityisen tärkeää, että jokainen saa oman rauhallisen tilansa olla teoksen-
sa äärellä sitä pohtien ja rakentaen. 
 

9.5 Arviointia ja pohdintaa palautteista 

Tutkimuksessani hain vastauksia kysymyksiin miten ruokataidetyöpaja-
toiminta toimii elämyspalveluna ja miten ruoka toimii taidemateriaalina. 
Pohdin seuraavaksi vastauksia tutkimuskysymyksiini työpajakokemusteni 
pohjalta LEO:n elämyskolmiomallin avulla. Elämyskolmiomallin kaksi eri 
näkökulmaa, tuotteen elementtien taso ja asiakkaan kokemuksen taso, 
limittyvät mielestäni niin paljon toisiinsa, että en erittele pohdinnassani 
niitä erikseen. 
 
Jo suunnitellessani työpajojani, käytin elämyskolmiomallia apunani. Hy-
vällä suunnittelulla pyrin luomaan suotuisat edellytykset elämysten syn-
tymiselle hahmottelemalla ensin mihin tarpeisiin palveluni eli työpajani 
pyrkivät vastaamaan. Elämyskolmiomallin mukaisesti elämys on aito, yksi-
löllinen ja draamallisesti etenevä kokemus. Jokaisessa työpajassani oltiin 
oikean taiteen ja taiteen tarinoiden äärellä. Tarinat olivat tietoa antavia, 
viihdyttäviä ja ajattelua inspiroivia. Työpajoissa oli selkeät vaiheet ja siir-
tymät seuraaviin osioihin, erityisesti lasten kanssa vahva tarinallisuus 
johdatti tapahtumaa eteenpäin. Elämyskolmiomallin mukaisesti elämys 
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on merkityksellinen, jos osallistuja pystyy oppimaan jotakin. Tämä täyttyi 
kaikissa työpajoissa hyvin, niin tiedollisesti alustuksen aikana kuin myös 
taidollisesti oman tekemisen osuudessa. 
 
Yksilöllisen tilanteesta teki erityisesti oman tekemisen osuus, jossa jokai-
nen pääsi miettimään asioita itseensä tai omaan elämäänsä liittyen. Ruo-
ka taidetyöpajojen materiaalina on epätavallinen ja työpajoissa se oli kai-
kille itse käytettynä uutta. Sen vuoksi kokemus oli ainutlaatuinen ja uniik-
ki. Kokemus ruoan käytöstä taiteen tekemisen materiaalina oli osallistu-
jista yllättävä, mutta positiivinen ja suurin osa koki helpoksi ryhtyä työs-
kentelemään ruoan kanssa. Vaikka ruoalla leikkiminen saattoikin aluksi 
pohdituttaa, työskentelyvaihe sujui hyvin. Oppimiskokemukseksi voi lu-
kea senkin, että he saivat kokemuksen ruoan taiteellisesta käytöstä. It-
sensä toteuttaminen on elämyskolmiomallin mukaan yksi merkittävimpiä 
tekijöitä elämyksen syntymisessä.   
 
Tunne- ja muutoskokemus löytyy elämyskolmiomallin pyramidin huipulta 
ja on se osuus, johon osallistujat eivät aina yllä huolimatta siitä, että elä-
mykselle muutoin olisi tarjolla mahdollisimman hyvät mahdollisuudet.  
Siihen vaikuttavat muun muassa jokaisen yksilöllinen tausta ja lähtökoh-
dat. Omien työpajojeni tehtävät olivat senkaltaisia, että jokaisella oli 
mahdollisuus pohtia jotakin itseensä ja omaan elämäänsä liittyvä asiaa, 
joten tunnekokemukselle oli suotuisat olosuhteet. Muutoskokemus voi 
olla esimerkiksi muutos olotilassa tai mielentilassa tai oivalluksien saamis-
ta ja koin, että sekä mielentilan muutoksia että oivalluksia syntyi työpa-
joissa. Osallistujat pohtivat esimerkiksi sitä, mikä on itselle tärkeintä juuri 
nyt tai miltä näyttää oma elämäntilanne juuri sillä hetkellä tai mitä kohti 
haluaisi suunnata. Elämyskolmion kontrasti–tekijä toteutuu hyvin, kun 
oman elämän asioita pohditaan tilanteessa, joka ei ole arkinen. Tavalli-
sesta poikkeava kokemus voi auttaa uudenlaisien näkökulmien avautumi-
sessa. 
 
Hyvin toimineesta vuorovaikutuksesta sain paljon palautetta myös suulli-
sesti. Osallistujat kokivat tulleensa kohdatuiksi ja huomioiduiksi ja myös 
omissa luovuuden tuskissaan autetuiksi. Kehittämisen varaa on itselläni 
siinä kuinka palata valmiiden teosten ääreen niin, että niitä voidaan jakaa 
joko yhdessä kaikkien kanssa tai vaikka vain ohjaajan kanssa kahdestaan. 
Mitä henkilökohtaisempi työpajaan osallistuvan oma taideteos on, sitä 
sensitiivisempi on oltava sen kanssa, miten siitä on hyvä jakaa yhteisesti 
ja mitä jättää vain omaksi tiedokseen. Ruokataideteosten valmistumisen 
eriaikaisuus asettaa haasteita niiden yhteiselle jakamiselle, jos tarkoituk-
sena on lopuksi syödä oma teos.  
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Ruokataidetyöpajoissa moniaistisuus on läsnä automaattisesti, kun jo 
ruoka itsessään tuo mukanaan monen aistin läsnäolon. Työpajoihini 
suunnittelin tunnelmatekijöitä niin, että aistikokemukset olisivat miellyt-
täviä. Taustalla soi useimmiten rauhallinen musiikki ja joissakin tiloissa oli 
mahdollista vaikuttaa myös valaistukseen. Taiteen tekemisen tarvikkeet 
oli aseteltu kauniisti ikään kuin juhlapöytään. Mukana kattauksessa oli 
ruoan lisäksi monenlaisia muita materiaaleja sekä juhlavia kankaita pöy-
dillä. Vanitas -työpajassa oli myös kukkia, kynttilöitä, kauniita teemaan 
sopivia vanhahtavia astioita, monenlaisia kauniita esineitä ja uunituorei-
ta, tuoksuvia sämpylöitä. Nämä synnyttävät elämyskolmiomallin mukaisia 
fyysisen tason kokemuksia. Lisäksi työpajojen tilanne oli tunnelmaltaan 
miellyttävä ja turvallinen. Ilmapiiri oli hyväksyvä ja kannustava eikä ke-
nenkään ollut pakko tehdä mitään, mitä ei halunnut tai uskaltanut. Pa-
lautteiden mukaan osallistujat tulisivat uudelleenkin. 
 
Palautteista on pääteltävissä, että elämyskolmiomallin kokemuksen tason 
motivaatio –taso täyttyi hyvin. Jo se, kun osallistujat näkivät katetun pöy-
dän, sai heidät inspiroitumaan – eikä pelkästään ruoan takia. Ne, joilla oli 
jotakin ennakkotietoa tulevasta työpajasta, kertoivat alkaneensa pohtia 
asiaa jo etukäteen ja odottaa työpajaa.  
 
Sekä kirjallisen että paikan päällä saadun sanallisen palautteen perusteel-
la työpajoihin osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä työpajoihin. Niin älylli-
sellä kuin emotionaalisella tasolla tuli kokemuksia, jotka olivat merkityk-
sellisiä ja positiivisia. Moni kertoi olevansa tyytyväinen, kun sai niin paljon 
uutta ja mielenkiintoista tietoa taiteesta. Suullisten palautteiden mukaan 
aikuiset osallistujat kokivat hyvänä sen, että ruoan käyttämisen lisäksi oli 
myös ajatteluun liittyviä tehtäviä, kuten omien tärkeiden asioiden pohti-
minen ja kirjeen kirjoittaminen (Vanitas –työpaja) tai oman mietelauseen 
kirjoittaminen (Huoneentaulu –työpaja). Yksi Huoneentaulu –työpajaan 
osallistunut totesi, että ”oli tosi hyvä, että tässä tehtävässä oli tämä oman 
lauseen miettiminen ja että sitä kautta alkoi pohtimaan omaa itseä ja te-
osta.” Huolimatta jopa kyyneliin asti nousseista tunteista, Vanitas –
työpajalaiset kertoivat nauttineensa paljon työpajasta ja asetelman te-
kemisestä. Se kertoo mielestäni sen, että elämyksellä ja tekemisellä oli 
heille merkitystä. 

 
Pitämäni ruokataidetyöpajat olivat hyvin erityylisiä myös siinä mielessä 
kuinka syvällisesti niissä pystyi käsittelemään omaa elämäänsä taiteelli-
sen työskentelyn kautta. Mielestäni Vanitas -työpaja täytti parhaiten ja 
syvällisimmin elämyskolmiomallin kriteerit. Työpajaan valmistautuminen 
alkoi vahvasti jo ennen työpajaa ja palautteen mukaan jatkui kotona 



58 
 
 
 
 
 
 

 
 

myös sen jälkeen pohdintana, joka viittaa oivalluksiin ja voi johtaa jossa-
kin vaiheessa myös muutoksiin omassa elämässä.  

 
Vaikka pidänkin tärkeänä, että työpajoissani toteutuu Teemu Mäen mää-
rittelemistä taiteen tehtävistä myös tunne-elämän kehittäminen, ei ole 
tarkoitus upottaa ketään tunteiden suohon eikä jättää henkisesti heitteil-
le, jos joku tulee kohdanneeksi isompia elämänsä tunnemöykkyjä. Koen, 
että viitekehys toimii turvaverkkona siinä mielessä, että mahdollisesta te-
rapeuttisesta tai eheyttävästä luonteestaan huolimatta kyse ei ole terapi-
asta eikä osallistujien ole tarkoitus avata tilanteessa kovin syvällisesti 
mielessä liikkuvia myllerryksiään. Tavoitteena on, että päällimmäiseksi jää 
positiivinen tunnelma, jonka voi synnyttää myös se, että on tullut jollakin 
tavalla kosketetuksi. Siihen voi johtaa monenlaiset tunnekokemukset. 
Tarkoitukseni ei ole myöskään se, että kaikki järjestämäni työpajat olisivat 
sellaisia, joissa sukelletaan tunnemaailman syviin vesiin. Työpajat voivat 
olla erilaisia niin sisällöiltään kuin tavoitteiltaankin. Erilaisissa työpajois-
sani vaihtelevat ikään kuin perinteinen ja uudempi tapa ruokailla. Osassa 
mennään pitkän kaavan mukaan kuin kunnon aterialla eli ”sunnuntaipäi-
vällisellä”. Osa taas muistuttaa enemmänkin, jos ei pikaruokaa niin alku–
tai jälkiruokaa. Tämä näkyy myös siinä kuinka syvällisiä teemoiltaan eri 
työpajat ovat. 

 
Vastaukseni tutkimuskysymykseeni miten ruokataidetyöpajatoiminta 
toimii elämyspalveluna, on edellä olevan pohdinnan tuloksena sekä tä-
män hetkisen kokemukseni ja osallistujien palautteiden mukaan, että se 
voi toimia erittäin hyvin, kun kaikki osatekijät on suunniteltu huolella. 
Ruokataidetyöpajassa on mahdollista huomioida kaikki elämyskolmiomal-
lin osa-alueet niin, että olosuhteet merkitykselliselle elämykselle ovat 
suotuisat. 

 
Kyetäkseni vastaamaan hyvin toiseen tutkimuskysymykseeni miten ruoka 
toimii taidemateriaalina, kysyin asiaa vielä jälkeenpäin työpajoissani ol-
leelta muutamalta aikuiselta. Vastaukset johtivat pitkiin kiinnostaviin kes-
kusteluihin ja tulokseen, joka oli itselleni yllätys. Keskustelun myötä muo-
toutui tutkimukseeni lisäkysymys: voiko itse tehtyä taidetta syödä? 

 
Osa aikuisista suhtautui ruokaan taiteen materiaalina mutkattomasti. 
Ruokaa taiteen materiaalina ei koettu oudoksi ja tuntui hyvältä tehdä tai-
detta ruoalla - se oli jopa mieltä rauhoittavaa. Näin ajattelevat myös 
nauttivat oman ruokataideteoksensa syömisestä. Mun mielestä ruoka 
taideteoksen materiaalina ei ole mitenkään outo. Johtuu varmaan just sii-
tä että niitä on nähnyt tosi paljon. (Marjo) Tuntui itse asiassa aika hyvältä 
tehdä ruualla taidetta. Sillä sai mielen rauhoittumaan. Ei ollut painetta 
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osaako käyttää materiaalia oikein. Ruoka oli ruoka. Yllätyin miten hyvin 
sillä sai aikaan. Ruokaa oli helppo käsitellä, koska laitan ruokaa päivittäin 
ja käsittelen itse kaikkea myös raakaa kalaa ja lihaa. Ei siis yökötä. (Ma-
nar) Oli ihanaa, kun lopuksi sai syödä oman teoksensa. Koin, että jotenkin 
hemmottelin itseäni, kun tein itselleni kauniin pienen aterian. (Mari) Osal-
la mutkattomuudessa oli rajoituksia: Mä taas ehkä söisin just itse teke-
mäni leivän, jos olisin tehnyt sen tarpeeksi nopeasti. En osaa sanoa mi-
tään aikaa. Mutta en söisi vaikka edes lapseni tekemää leipää!  Siinä olisi 
sellainen olo että sitä olisi lääpitty. Mutta sitten mä kuitenkin voin syödä 
kahvilasta tai Picnicistä niiden tekemän leivän. (Tiia) 
 
Vaikka tekeminen koettiin mukavaksi, joillakin heräsi aluksi kasvatuksen 
tuoma ristiriita siitä voiko ruoalla leikkiä ja saako taideteoksen syödä: 
Ruoan käyttö taiteena herättää heti kysymyksiä. Saako taideteoksen syö-
dä? Se tuo mieleeni lapsuuden sanoja, että ruualla ei saa leikkiä. Siksi tai-
teen tekeminen ruualla herätti mussa ristiriitaisia tunteita. Aluksi. Ihan 
kun ois koskenu johonkin pyhään ja puhtaaseen, johon ei saa koskea. Äly-
töntä, koska sitähän se ruuanlaittokin on. Ristiriitaa syntyi myös mieliku-
vista, kun tein Balsamico- kastikkeesta ”lehmänkakkaa”. (Elina) Muistan, 
kun näin ruokataidetta ihan ekan kerran joskus, ja silloin tuli varmaan jo-
ku kotona sanottu ”ruoalla ei saa leikkiä”- ajatus. Mutta aika nopeasti se 
hälveni, kun ne oli niin oivaltavia. (Tiia) Tekeminen itsessään oli kivaa, 
mutta herätti väistämättä myös ristiriitaisia ajatuksia, niin selkärangassa 
on kuitenkin, ettei ruoalla saa leikkiä. (Niina) Tuli mieleen onko turha-
maista tehdä ruoalla taidetta. (Manar) 

 
Huoli hävikkiruoasta tuli esiin joidenkin vastauksissa: Kuitenkin taidetta 
tehdessä tuli mieleen kysymykset, mitä jos tätä ei syödäkään, sehän me-
nee hukkaan. (Manar) Heti aluksi mietin, että meneekö ruoka roskiin? 
(Elina) Soitin isälleni (74 v) muissa asioissa ja kysyin samalla, että mitä se 
ajattelisi tuollaisesta työpajasta. Sanoi, että mikäs siinä, hauska idea, 
kunhan niitä ruokia ei sitten heitetä pois vaan syödään. Kysyin samaa äi-
diltäni, kun hän sattui soittamaan. Äidin mielestä ruokataiteen tekeminen 
on ok, kunhan materiaalit syödään, ihmisten tai eläinten toimesta. (Tiia) 
 
Osassa vastauksista oli selkeä mielipide siitä, että taiteen tekemisen pro-
sessissa hyvästäkin hygieniasta huolimatta ruoka menettää syömäkelpoi-
suutensa: Siinä on tietysti se katoavaisuuden teema. Mun mielestä kaikki, 
missä on jotain ruokaa, on jotenkin etovaa. Vaikka ne ei haisisi tai muuta, 
niin ajatus siitä riittää. Mä esim. inhoan koulun ruokaloita ja kaikkia lou-
nasmestoja ylipäätään, kun niissä on se haju. Mulla on turhan tarkka ha-
juaisti, että veikkaan, että se on se syy miksi kaikki ruokaan liittyvä ällöt-
tää. Jotain inhottavaa on pilaantuvassa ruoassa. Oletuksena on se, että 
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taideteos, mikä on tehty ruoasta, on jo ollut olemassa pidemmän aikaa eli 
on pilalla. Sellaista taidevoileipää esimerkiksi en kyllä söisi. Vaikka olisin 
pessyt kädet, niin todennäköisesti olisin näperrellyt sen leivän kanssa aika 
kauan ja siinä ajassa tulee jo olo, että leipää ei tee mieli syödä. Onko se 
sitten sitä, että sekin tuntuu pilaantuneelta. Muutenkaan en halua koskea 
leivän päällisiin leipää syödessä. Joku siinä ruoassa muuttuu, kun se ei ole 
enää syötävää. Kosketus pilaa sen jotenkin. Tää on jännä, kun siis se ei 
juuri oikeasti eroa ruoan laitosta, että mikä sen tekee… Jos olis kertakäyt-
töhanskat, inhottais vielä enemmän. Niistä jää ihan varmana joku maku 
siihen ruokaan. Itse en kyllä ole bakteereista niin huolissani. (Marjo) Joo, 
mä mietin kans tota, mielenkiintoista se, että jos sitä ruokaa räplää siinä 
pidempään, niin kyllä tulee sellainen olo, että nyt se on likaista. Joku 
”kolmen sekunnin sääntö” on päässä. (Tiia) 

 
Keskustelu johti johtopäätökseen, että pohjimmainen syy siihen, että itse 
tehty ruokataideteos saattaa ällöttää tai tuntua pilaantuneelta ei johdu 
esimerkiksi bakteereista, vaikka ruoka saattaakin tuntua ”lääpityltä”. 
Marjon pohdinta siitä, että ruoan pilaa jotenkin se idea, johdatti keskus-
telua uuteen suuntaan. Tiia kommentoi tätä näkökulmaa näin: Ei  se kos-
kemisjuttu ole ollenkaan samanlainen taas ruokaa laittaessa, siinähän nii-
tä ainesosia pilkotaan ja väännetään ja käännetään. Mikäköhän siinäkin 
taas on. On kyllä mielenkiintoinen aihe tämä!  
 
Tiia ja Marjo, jotka osallistuivat Vanitas –työpajaani, kokivat, että kun 
syötävä osuus ruoasta tehtiin erikseen, syötävyyden kokemus ei muuttu-
nut.  Vanitas –työpajassa ruokaa käytettiin asetelmissa kokonaisina eli si-
tä ei muokattu mitenkään. Vanitas –työpajan syötävä osuus oli salaatti, 
jonka jokainen valmisti itse asetelmatyöskentelyn lomassa samoista ruo-
ka-aineista, joita asetelmaan käytettiin. Erona oli se, että salaattiin ei suh-
tauduttu taiteen tekemisenä. Marjo toteaakin, että salaatin syömisessä ei 
ollut mitään ongelmaa, kun sen teki ruoaksi ja vaan viskeli ne ainekset 
lautaselle. Mä luulen, että se olisi muuttanut kokemusta, jos se salaatti 
olisi pitänyt myös tehdä taidekonseptissa. Olisin luultavasti stressannut si-
täkin. Tiia oli samaa mieltä: Se olisi ollut ehkä liikaa just, jos niitä salaat-
tiaineksia olisi katsonut taidesilmällä. 
 
Palautekeskustelun myötä alkoi selvitä, että kun ihminen suhtautuu ruo-
kaan, kuten taidemateriaaliin, taidekontekstissa, ruoka etääntyy syömi-
sestä ja esineellistyy. Kysyin mielipidettä asiasta myös ystävältäni, joka 
kokin ammattinsa vuoksi työskentelee ruoan kanssa jatkuvasti ja kiinnit-
tää työssään huomiota myös ruoan esteettisyyteen. Hänen vastauksensa 
tuki päätelmää, johon olin jo tullut: konteksti voi vaikuttaa siihen, tun-
tuuko ruoka syötävältä vai ei. Se on musta aika yksinkertainen se selitys.  
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Siihen liittyy ihmisen ruoansulatus, kun sä alat tekemään ruokaa, niin 
ruoansulatus alkaa valmistautumaan. Mutta, kun sä alat tekemään tai-
detta, niin ruoansulatus ei ala valmistautumaan, koska se on esineellis-
tämistä. Mäkään en pystyis syömään, koska taiteessa mä esineellistäisin 
sen ruoan ja sen jälkeen mulla tulee stoppi. Mä en missään nimessä voi 
esinettä syödä. Siinä vaan hypätään niin syvälle siihen taiteeseen, että 
siinä tulee väkisinkin semmoinen esineellistäminen eli sä et pysty syö-
mään esinettä, kun sillä on eri tarkoitus. Tuohon liittyy just se mielikuva 
siitä ja sit sellainen ihmisen perimmäinen syy, että kun se lähtee teke-
mään ruokaa se tietää, että mä teen tän ruoaksi. Mä voisin esimerkiksi 
tehdä taideteoksen, olla syömättä sitä ja tehdä toisen täysin samanlaisen, 
mutta mä tekisin sen jo alunperin ruoka-annokseksi, vaikka se olis ihan 
samannäköinen, niin sen mä pystyisin syömään. Joillakin syy voi olla 
traumaattinen juttu esim. jollekin on sanottu, että ruoalla ei saa leikkiä ja 
sitä ei siksi käsitä ruoaksi, kun sillä on ikään kuin leikitty. Mutta suurim-
malla osalla syy on varmasti juuri se, että se tapahtuu ikään kuin taiteen 
kontekstissa. Kun siihen kontekstiin menee syvästi, niin siinä ei kuvittele-
kaan ruokaa vaan taidetta. (Mimi) 

 
Ruokataidetyöpajoissa ruokaan kiinnitetään huomiota estetiikan näkö-
kulmasta. Tämä kokemus nousi myös kahdesta palautteesta: Ruokien vä-
rit ja muodot tulivat uudella tavalla esiin. (Elina) Ajattelen, että taide it-
sessään on se juttu. Eli ruoka on pelkkä materiaali. Eli taiteen tekeminen 
ruoalla vois olla keino saada ihmiset lähemmäksi ruokaa, lapsille loistava 
keino tutustuttaa väreihin, erilaisiin makuihin, pintoihin jne. (Manar) Ruo-
an esteettisyyteen kiinnitetään nykyään huomiota muutenkin ja ravinto-
loiden annokset saattavat olla hyvin taiturimaisia ja taiteellisia. Hienoim-
mat täytekakut ja leivonnaiset myydään ruokataideteoksina. Kysyinkin 
työpajoihini osallistujilta jatkokysymyksen, että miltä tuntuu syödä ravin-
tolan kauniita annoksia tai taiteellista täytekakkua. Vastausten mukaan 
ruoka ei tällöin menetä syötäväksi kelpaavuuttaan taiteellisesta konteks-
tistaan huolimatta: Kun ne on toisten tekemiä, niin niissä ei ole sitä samaa 
ongelmaa. Mielenkiintoista, että esimerkiksi muiden leipoma leipä mais-
tuu aina paremmalta. (Marjo) Muiden tekemä leipä tai ruoka ylipäätään 
on parempaa kuin itse tehty! (Tiia) Katsoin kerran yhtä jenkkien kakkuoh-
jelmaa, niin niissä kakuissa oli jotain muoviputkia tukirakennelmina ja mä 
ajattelin, että no, voisin mä ehkä vähän tuosta kulmasta maistaa, mutta 
en söis sieltä putken vierestä. Ja jos käytetään jotain ruokaa ja esineitä, 
kuten vaahtokarkkia ja hammastikkuja, en vois kuvitellakaan, että söisin 
niitä vaahtokarkkeja sen työpajan jälkeen. Niissä olis ihan liikaa jotain sel-
laista hammastikkumaisuutta. (Tiia)  
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Näiden kommenttien perusteella näyttää siltä, että jos toinen on tehnyt 
ruokataideteoksen, se ei samalla tavalla esineellisty kuin, jos sen olisi 
tehnyt itse omin käsin. Joitakin kuitenkin saattaa häiritä se, jos ruoka si-
sältää osia, jotka eivät ole syötäviä. Tässäkin kuitenkin ruoka-aineksilla voi 
olla vaikutusta: Sen verran herkkusuu olen, että jos ois joku sellainen paja, 
jossa olis just mun makuun olevia herkkuja ja ne pitäis asetella jotenkin ja 
sit syödä…niin juu, söisin! (Tiia) Merkitystä olisi esim. taidevoileivässä, et-
tä mitä ruoka-aineita leivän päälle muotoilisi. Inhottaisi jos olisi omia in-
hokkeja: maksalaatikkoa, raakaa kalaa tai sieniä. (Marjo) Samalla, kun 
tekisin taidevoileipää, voisin kyllä syödä sitä ylijäämää ja ottaa lisää siitä 
tarjoilupöydästä ja syödä. Mielenkiintoista kyllä, että miten se ylijäämä 
esimerkiksi eroaa siitä, jonka asettaisin siihen leivän päälle. (Tiia)  

 
Ihan ensimmäiset ajatukset ja tunteet saattoivat myös muuttua työpajan 
aikana niin ruoan käyttöön taidemateriaalina kuin oman teoksen syö-
miseenkin: Oli vapauttavaa taiteilla ruualla. Huomasin, että ruokaan liit-
tyy ihan älyttömästi tunteita ja muistoja, kuten myös taiteen tekemiseen. 
Oli omituista syödä oma teoksensa, mutta myös hiton vapauttavaa! Tuli 
fiilis, että eihän tämä nyt niin vakavaa ole. Ei ruoka eikä taide. (Elina) 
Tunne siitä, että ruoalla ei saa leikkiä ei jäänyt vaivaamaan, se sun luento 
alussa auttoi paljon! Antoi lisää rohkeutta, että kokeilee silti. (Niina) Joo, 
mä ymmärrän tuon esineellistymisen tai sen, että ruuasta tulee jotain 
muuta mihin on tottunut, se saa jonkun muun merkityksen. Mulle kävi 
kyllä näin. Jotenkin sen tiedostin siinä, mutta en tiedä johtuuko näyttelijä-
taustastani, että olen tottunut muuttamaan tekemääni taidetta tai ilmai-
sua koko ajan, niin päätin vaan syödä. Rinnastin sen jollain lailla siihen. 
Ajatuksella: Tämä on taidetta, mutta hetken taidetta. Niin kuin teatteris-
sa näytteleminenkin. (Elina) Tieto ruokataiteesta ja uudenlaisten näkö-
kulmien löytäminen saattaa siis auttaa orientoitumisessa. Se voi herätellä 
huomaamaan muun muassa omaa kasvatuksen kautta annettua ajattelua 
ja jopa uudistaa sitä.  

 
Tämä palaute sai pohtimaan, että onko mahdollista säilyttää syömisen 
konteksti taiteen kontekstin sisällä ja jos, niin miten. Tieto siitä on tärkeää 
itselleni, kun suunnittelen ruokataidepajoja. Ällötys ei ole se elämys, jota 
haluan osallistujille tuottaa enkä halua ohjata työpajoja, joissa ruokaa 
heitetään roskiin. Kokkiystävälläni oli tähän ehdotus: Ruokataidetyöpajaa 
pitäisi mainostaa niin, että tule tekemään syötävä taide, jolloin sitä ei 
esineellistä samalla tavalla. (Mimi)  
 
Kokemukseni mukaan lapset eivät näytä pohtivan suhdettaan ruokataide-
teokseen samalla tavalla kuin aikuiset. Se johtunee lapsen tavasta hah-
mottaa maailmaa ylipäänsä leikkisämmin ja leikin kautta. Eri ikäryhmille 
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onkin syytä suunnitella erityylisiä ruokataidepajoja jo siitä näkökulmasta, 
että millä tavalla ruokaa käsitellään missäkin vaiheessa työpajaa. Jatkoky-
symykseni, jota tulen omassa opettajan työssäni tutkimaan, onkin, että 
onko mahdollista ohjata ruokataiteen tekemistä niin, että mielikuva ruo-
an syötävyydestä säilyy?  

 
Ruoka taiteen materiaalina tuo, kuten olen jo aiemmin todennut, sellai-
sen lisäarvon, mitä muu taiteen materiaali ei tuo. Lisäarvo on parhaimmil-
laan myönteinen, mutta kuten edellä oleva pohdinta osoittaa, ruoka voi 
tuoda mukanaan sellaisiakin elementtejä, jotka vaikeuttavat sen käyttöä 
taiteen materiaalina. Taidemateriaalina ruoka on monella tapaa ominta-
keinen materiaali. Sillä on ruoka-aineesta riippuen omanlaisensa ominai-
suudet ja myös rajoituksensa. Tämä sama koskee perinteisimpiäkin tai-
teen materiaaleja, minkä vuoksi taiteellinen työskentely täytyy suunnitel-
la aina materiaalin ehdoilla. Koska meillä jokaisella on vahva, mutta 
omanlaisensa suhde ruokaan, ruoka materiaalina on meille hyvin tuttu.  
Parhaimmillaan se voi tuoda taiteelliseen työskentelyyn tekijöitä, jolloin 
taiteen terapeuttisuus pääsee esiin ihan uudella tavalla. Työpajoja ohja-
tessani en kokenut, että leikkisämpi ja esteettinen suhtautuminen ruo-
kaan estäisi suhtautumasta ruokaan kunnioittavasti. Ruoka on oma eri-
tyinen elävä, myrkytön ja ekologinen materiaali, joka voi ruokkia niin 
meidän kehoa kuin mieltämme ja sieluamme. Taide voi ja saa maistua 
hyvältä. Taidetta voi olla suu täynnä tai vatsa pullollaan.                           

10 POHDINTAA                                                                

Ruokataidetyöpajojen kehittäminen on ollut mielenkiintoinen, innostava 
ja antoisa matka. Sen ymmärtäminen, kuinka monimerkityksinen ruoka 
on meille ihmisille, on ollut silmiä avaavaa. Sosiologian näkökulmasta tar-
kasteltuna ruoka on näytellyt ja näyttelee monenlaisia rooleja ihmisten 
keskuudessa. Yhteisen pöydän ääreen kokoontumisella on tärkeä merki-
tys maailmanlaajuisesti, mutta eri kulttuureissa siinä on omat vivahteen-
sa ja erikoisuutensa. Sen lisäksi, että ruoalla on symboliikkaa ihan arki-
elämässä, on sen rikas ja monipuolinen symbolinen arvo myös taiteessa 
yllättänyt minut tutkimusmatkallani.  
 
Me emme voi elää ilman ruokaa, mutta emme myöskään ilman taidetta, 
joka on ruokaa mielellemme ja sielullemme. Näiden kahden asian yhteen 
kietoutuminen tuo selvästi jotain sellaista, joka sekä kiehtoo että kauhis-
tuttaa ihmisiä ihan omalla tavallaan. Sen lisäksi, että ruoka on elinehto, 
suurimmalle osalle se on jatkuvien nautintojen lähde ja sen parissa halu-
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taan viettää aikaa puhuen, kokeillen ja maistellen. Ruokataiteen työpa-
joissani vastaanotto ruoalle taiteen materiaalina on ollut tähän mennessä 
positiivinen ja innostunut, vaikka oman teoksen syöminen jakoikin jälki-
käteen käydyssä keskustelussa ihmiset kahteen vastakkaiseen leiriin.  
 
Työpajoissa oman teoksen syömistä kommentoitiin ilahtuneesti eikä ku-
kaan jättänyt teostaan syömättä. Jälkikeskustelujen myötä tiedostan kui-
tenkin, että heidänkin joukossa on saattanut olla ihmisiä, jotka eivät ko-
keneet ruokaa enää syötäväksi. Sen lisäksi, että suhteemme ruokaan on 
monimutkaistunut, sekä ruokataidetyöpajojen suunnittelussa että oh-
jaamisessa on otettava huomioon se, että ihmisten mielipiteet jakautuvat 
siinä, kokevatko he voivansa syödä ruoasta itse tekemäänsä taideteosta. 
Haaste työpajojen järjestäjänä minulle on tutkia voiko syömisen ja taiteen 
kontekstin yhdistää jollakin toimivalla keinolla.  
 
Taiteen kautta olen työpajoissani saanut ikään kuin tarjoilla samalla pie-
nen aterian. Itselleni jokainen kerta onkin ollut kuin pieni juhla, jonka 
emäntänä olen saanut toimia. Pöytä on katettu kauniisti ja tunnelma teh-
ty niin mukavaksi kuin se kussakin ympäristössä on ollut mahdollista. Kun 
itse olen ollut asiasta innostunut, on innostus selvästi tarttunut työpa-
joihini osallistuviin ihmisiin. 
 
Palvelumuotoiluun tutustuminen on ollut yksi tutkimuksen tekemisen 
opettavaisimpia asioita. Oivalsin, että se sopii hyvin käytettäväksi kehit-
tämisen välineenä ihan tavallisessa opettajan työssäkin. Se auttaa otta-
maan huomioon kaikki tärkeät osatekijät onnistuneen palvelun takaami-
seksi. Palveluahan opettaminenkin on. Innostuin valtavasti tarinallisesta 
palvelumuotoilusta ja siihen aion jatkossa perehtyä lisää ja ottaa sen väli-
neitä käyttööni oman yritykseni konseptin ja sen palvelupakettien kehit-
tämisessä.  
 
Itseäni on aina kiehtonut taiteessa sen kyky vaikuttaa meihin ihmisiin. 
Siksi minua on kiinnostanut aina aktivistinen taide, joka painottaa vaikut-
tamista ja haluaa edesauttaa muutosta. Taiteella pitää mielestäni olla 
paikka myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin että se tuo siihen 
oman osuutensa ja näkökulmansa tavalla, jonka vain taide voi tuoda. Ak-
tivistisessa taiteessa ruoka on erinomainen väline tuomaan esiin asioita, 
joihin yhteiskunnallisesti on hyvä kiinnittää huomiota. Mutta se näyttää 
toimivan hyvin myös henkilökohtaisella tasolla. Meidän jokaisen elämäs-
sä on aina asioita, joita on hyvä tarkastella lähemmin. Kuten taiteen, niin 
ruokataiteenkin äärellä on mahdollista itsensä tutkimisen ja peilaamisen 
kautta päästä tunne- ja muutoskokemuksiin, joilla on syvällistä merkitystä 
yksilön elämässä.  



65 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ajattelen itse olevani opettajana paremminkin ohjaaja tai mahdollistaja, 
joka muotoilee osallistujille tilan, jossa heillä on tilaisuus päästä taiteen 
kautta itsensä äärelle. Teemu Mäen kuvaus erilaisista taiteilijuuksista 
kuulostaa siltä, mitä itse olen, vaikka ensisijaisesti olenkin opettaja enkä 
taiteilija: ”Hän voi ajatella, että hänen erityinen taitonsa ja annettavansa 
on hänen kyvyssään järjestää vuorovaikutustilanteita ja osallistavia ta-
pahtumia, joissa teos, sisältö ja taidekokemus parhaillaan syntyvät aika 
demokraattisessa yhteistyössä taiteilijan ja yleisön kesken.” (Mäki, 2017, 
s. 82) 
 
Palvelumuotoilussa voidaan muotoilla myös palvelun tunnelmatekijöitä. 
Marjo Rantasen mukaan tunnelmamuotoilun avulla voimme ohjata ajat-
telua ja siitä syntyvää toimintaa syvemmin kuin millään muulla johtami-
sen tekniikalla. Se vaikuttaa kykyymme luoda sopivia olosuhteita, tekemi-
sen tapoja ja vuorovaikutusta. Rantanen kirjoittaa, että kaikissa kohtaa-
misissa tarvitsemme ymmärrystä siitä, mistä me pidämme ja mistä emme 
ja mistä kaikesta kokemukset syntyvät, ja miten niihin asioihin voi vaikut-
taa. Tunnelma on aina tarttuvaa, joten sitä kannattaa johtaa ja muotoilla, 
jotta se ei ole sattumanvaraisesti joko hyvää tai huonoa. Vaikka kokemus 
on meille kaikille aina yksilöllinen, voidaan tunnelmaa johtaa kiinnittämäl-
lä huomiota seuraaviin asioihin: ympäristön erilaiset aistikokemukset, 
toimintatapamme ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Tähän kaikkeen tuo 
omat sävynsä kunkin omat odotukset, tarpeet, muistot ja mielikuvat. 
(Rantanen 2016, s. 11-12) 

 
Vaikka ajattelen, että taiteen tehtävä on tuottaa meille myös nautintoa 
ilman sen suurempaa analysointia, jaan Mäen käsityksen siitä, että taide 
toimii myös jokaisen elämään jollakin tavalla liittyvän kärsimyksen vähen-
täjänä. Kaikkea kärsimystä ei taiteenkaan avulla voi poistaa tai edes vä-
hentää, mutta se auttaa keskustelemaan sen kanssa. Mäen mielestä taide 
voi olla erityisen hyvä menetelmä vastata erilaisiin ihmistä askarruttaviin 
kysymyksiin: Miltä tuntuu? Millaista on? Mitä oikeastaan pelkään ja mitä 
haluan? Mitkä ovat tarpeeni ja haluni, haluanko muuttaa niitä? Mitä syy-
tä on jatkaa elämistä? Mikä tekee elämästä elämisen arvoista? Miten olla 
mies tai nainen tai jotain muuta ja miksi? Miten pitäisi elää? Miten todel-
la elää, eikä vain pysyä hengissä? Mäki tiivistää koko kysymyslistan yh-
deksi kattavaksi inhimilliseksi peruskysymykseksi: Mitä on hyvä elämä? 
(Mäki 2017, s. 107-108, 118, 121) Ruokataidetyöpajoissani ollaan aina jol-
lakin tavalla joidenkin näiden kysymysten äärellä ja vasta nämä inhimilli-
set kysymykset tekevät kokemuksesta ihmiselle ainutlaatuisen ja auttavat 
ihmistä oivaltamaan tai jopa muuttumaan. 
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Rajasin opinnäytetyöstäni pois paljon kiinnostavia näkökulmia, jotka liit-
tyvät ruokaan ja taiteeseen. Yksi niistä on ruoka kirjallisuudessa. Sekä uu-
demmasta että vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy paljon 
”ruokapuhetta” ja vaikuttavia pitojen kuvauksia. (Kainulainen & Parente-
Capkova, 2006, s. 7-8) Sama symboliikka, joka pätee kuvataiteessa, löytyy 
usein myös kirjallisuudesta. Ei ollut sattumaa, että Tuhkimo pelastettiin 
nimenomaan kurpitsavaunuihin, sillä kurpitsa symbolisoi vahvan kuoren-
sa takia pelastusta ja siemenet sisällä uutta elämää. (Väisänen 2018, s. 
154) Lumikin omena puolestaan on aikuiseksi kasvamisen vertauskuva ja 
puraistessaan punaista puolta omenasta, Lumikki siirtyi lapsen viatto-
muudesta aikuisten maailmaan. (Lappalainen, 2006, s. 127) 
 
Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ruoalla on omanlaisia tehtäviä. Enid 
Blytonin Viisikko- kirjasarjassa syödään paljon, miltei hillittömästi. Astrid 
Lindgrenin Peppi Pitkätossun yhteydessä ”voi puhua suorastaan anarkisti-
sesta suhtautumisesta ruokaan, ovathan rajoitukset ja kiellot – myös ruo-
kaan liittyvät – hänelle täysin tuntemattomia käsitteitä. Marjatta Kuren-
niemen Unikon satuja –kokoelmassa lasten öiset retket johtavat maahan, 
jossa ”puut ovat lakritsia ja järvet kaakaota, ja Unikon syntymäpäivien 
kunniaksi katettu pöytä on ylitsevuotavan yltäkylläinen.” (Lappalainen, 
2006, s. 127, 130)  
 
Ruoka edustaa lapsille kodin suomaa perusturvaa myös lasten kirjallisuu-
dessa. Uudemmassa suomalaisessa lastenkirjallisuudessa löytyy myös pa-
rodiaa tälle äidin ja kodin hoivalle ja lapset kapinoivat myös ruoan kautta: 
Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu ja Vilttitossu –kirjasarjassa kapinoivat 
lapset osoittavat nykyaikaista valinnan tekemistä kieltäytymällä joistakin 
ruoista, mutta käydessään naapurissa syömässä, he syövät siellä kuiten-
kin anarkistiseen tyyliin paljon ja mitä mielikuvituksellisimpia herkkuja. 
(Lappalainen, 2006, s. 129-131) Näiden esimerkkien pohjalta mielessäni 
on jo joitakin työpajaideoita kirjallisuuteen ja ruokaan liittyen erityisesti 
lapsille.  
 
Aikuisempaan makuun olen alkanut kehitellä työpajaideoita, jotka liitty-
vät intuitiivisen kirjoittamisen lisäksi intuitiiviseen syömiseen. Jan Chozen 
Baysilla on kirjassaan Tietoinen syöminen intuitiivisen syömisen harjoituk-
sia (Bays, 2011, s. 57-58, 62), joita voi soveltaa myös ruokataidetyöpajoi-
hin. Intuitiivinen syöminen perustuu tietoiseen läsnäoloon, joka tarkoit-
taa sitä, että olet keskittynyt, tarkkaavainen ja täysin tietoinen siitä, mitä 
juuri nyt tapahtuu sekä sisälläsi – kehossasi, sydämessäsi ja mielessäsi – 
että ulkopuolellasi, ympäristössäsi. Tietoisen läsnäolon tärkeä periaate on 
se, että mitä tahansa tietoisuuteemme nouseekaan, se otetaan vastaan 
ilman tuomitsemista tai arviointia. Se opettaa arvostamaan kaikkea mitä 



67 
 
 
 
 
 
 

 
 

meillä on ja kaikkea mitä me teemme.  Bays on sitä mieltä, että kokeak-
semme todelliset ”juhlat suussa”, emme tarvitse voimakkaampia ma-
kuelämyksiä vaan läsnäoloa – se onnistuu, kun kutsumme mielen mu-
kaan. (Bays, 2011, s. 28, 33, 67) 

 
Baysin harjoituksista mukailtu versio ruokataidetyöpajan intuitiivisesta 
harjoituksesta voisi olla jotain tämän suuntaista: Oma ruokataideteos ka-
tetaan pöytään kauniisti aivan kuin olisit tärkeä illallisvieras. Pöydässä on 
pöytäliina, kukkia, kynttilät, servetit sekä kauniit astiat ja aterimet. Kun 
syödään, silmiä ravitsee ruoan lisäksi pöydän muut kauniit elementit. En-
nen syömisen aloittamista haistele ruokaa. Nosta lautanen tai pala ruo-
kaa nenäsi alle, sulje silmäsi ja hengitä syvään kuin viiniasiantuntija hais-
tellessaan viinejä. Halutessasi voit pohtia kuinka kuvailisit tuoksua, jos si-
nun pitäisi kirjoittaa siitä. Aisteihin liittyvästä ja kehollisesta tarkkailusta 
harjoitusta voi jatkaa kiinnittämällä huomiota mielen sisäisiin liikkeisiin ja 
tunnetiloihin.  
 
Tietoisen läsnäolon harjoitusten vaikutuksia on tutkittu hyvin runsaasti ja 
sen terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Tietoisessa syömisessä se, että 
huolehdimme itsestämme, syrjäyttää itsekriittisyyden ja häpeän, jolloin  
voimme kunnioittaa omaa sisäistä viisauttamme. Tietoinen syöminen ot-
taa automaattisesti mukaan kaikki aistit: kiinnitämme huomiota syömisen 
ja juomisen väreihin ja rakenteisiin, tuoksuihin, makuihin ja ääniin. Tut-
kiessamme reaktioitamme ruokaan voimme olla uteliaita ja leikkisiä. Bay-
sin mukaan tietoinen syöminen antaa luvan leikkiä ruoalla. (Bays, 2011, s. 
30-31) Ruoalla ja taiteella, syömisellä tai ruoan laitolla sekä taiteen naut-
timisella tai tekemisellä on monta yhteistä tulokulmaa. Intuitiivinen syö-
minen saattaisi olla yksi mahdollinen vastaus kysymykseen, kuinka yhdis-
tää ruoka ja taide ikään kuin yhteiseen, toimivaan kontekstiin niin, että 
säilyy tunne siitä, että itse valmistettua ruokataidetta voi hyvillä mielin 
syödä. Tuttua mainoslausetta mukaillen: hyvä ruokataidepaja, parempi 
mieli. 
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LOPPUVIITTEET: 
                                                      

i Kriittisten tutkimusten mukaan kulttuurin vaikutus terveyteen ja elinikään liittyy sosiaa- 
lisuuteen ja siihen liittyvään sosiaaliseen pääomaan eli kulttuurin ihmisiä verkostoivaan 
ominaisuuteen. Kriittinen tutkimus kiinnittää huomiota myös siihen, ettei taidetta ja sen 
tekemistä koeta pelkästään myönteisenä. Taide ei myöskään aina synnytä vain hyvin-
vointia, vaan se voi herättää myös kielteisiä tunteita kuten harmia ja vihaa ja itse teke-
miseen voi liittyä luomisen tuskaa. (Hyyppä, 2013, s. 124-125) (Aho, 2016, s. 157) 

 
ii ”Käyttäjätietoon sisältyy syvempää ja tarkempaa tietoa käyttäjästä kuin asiakastietoi-
hin. Käyttäjätiedon avulla voidaan luoda hyödyllinen ja miellyttävä tuote sen tosiasialli-
sille käyttäjille. Parhaimmillaan käyttäjätieto auttaa ymmärtämään käyttäjäkunnan toi-
veita, kokemuksia ja käyttäytymistä sekä muodostamaan niistä asiakasprofiileja.” (Miet-
tinen, Raulo & Ruuska, 2011, s. 14)  

 
iii ”Arvon yhdessä luominen on tärkeä käsite palvelumaailmassa Palvelutarjoaja jättää 
palvelun käyttäjälle mahdollisuuden osallistua tuotekehitykseen.---Lisäarvoa kuluttajalle 
voidaan tarjota kustomoinnin avulla.” (Miettinen, 2011, s.22)  
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iv ”Nykyään näkyvissä on ns. spring-up –vaikutus eli sen sijaan, että ylempien sosiaali- 
ryhmien ruokapöytiin kuuluneet ruoat tulisivat myös alempien sosiaaliryhmien ulottuvil-
le, esimerkiksi talonpoikaisia ruokalajeja on jalostettu ravintolaruoaksi. Erot sosiaaliryh-
mien välillä ovat enää hyvin pienet ja näkyvät muun muassa ruokaan käytettävien tulo-
jen määrässä ja suhtautumisessa ruoan terveellisyyteen.” (Mäkelä 2006, s. 27)  

 
vi Italialaisen kuvataiteilijan Sandro Botticellin teoksessa Jeesus-lapsen kädessä oleva 
granaattiomena symbolisoi mm. ikuista elämää. Haettu 10.7.2010 osoitteesta 
 http://www.historyofpainters.com/fruit.htm  

 
vii Italialainen kuvataitelija Giuseppe Arcimboldo oli aikansa kummajainen käyttäessään 
ruokaa taiteessa omintakeisella tavallaan. Hän käytti muun muassa ruoan aineksia muo-
tokuvan osina. Aikalaisten mukaan nämäkin teokset olivat malliensa näköisiä. Arcimbol-
do maalasi Rooman Keisari Rudolp II muotokuvan ja kuvasi hänet Vertumnuksena. Ver-
tumnus on Rooman mytologian vuodenaikojen, luonnon ja elämän muodonmuutosten 
jumala. Hedelmät ja kasvikset symbolisoivat silloista kulta-ajan yltäkylläisyyttä, joka pa-
lasi tämän keisarin hallintoaikana. (Kriegeskorte, 1991, s. 45)  

 
viii Norjalainen Ida Skivenes saavutti suuren suosion Instagramiin lataamillaan paahtolei-
villä, joissa hän asetteli jokapäiväisiä ruokatarvikkeita uuteen järjestykseen. Paahtolei-
vistä tuli eri taiteilijoiden teosten toisintoja. Hän syö itse kaikki omat teoksensa kuvaa-
misen jälkeen. Haettu 14.7.2010 osoitteesta http://myartkin.com/food-art/ 
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