
 

 

ESIMERKKI PAIKALLISIDENTITEETIN HYÖDYNTÄMISESTÄ 

Tarinallistaminen  

suomalaiset marja- ja hedelmäliköörit 

 

 

Miksi ja millainen tarina?  

 
o Ruoan tarina lähtee liikkeelle raaka-aineesta.  

o Kuka ja missä perunan on viljellyt, millaisessa 

maassa se on kasvanut. 

o Olosuhteet, historia ja muut tekijät ovat osa 

elämystä, jonka asiakas kokee syödessään. 

o Ihmiset ovat nykyisin kiinnostuneita ruuasta, he 

haluavat keskustella siitä, vertailla kokemuksia ja 

etsiä uusia elämyksiä. 

o Ruoka on parhaimmillaan nautinto, jonka 

ympärille ihmiset kokoontuvat 

o Ruoka rakentaa yhdessäolon fiiliksen.  

(Lähde: Ruoka-Suomi, uutiskirje) 
 

 

Miten tarina syntyy?  

 
o Pohdi tarinalle esiintyvät ydinhahmo tai hahmot 

o Mihin aikaan ja paikkaan tarina sijoittuu, miten 

ajan henki ilmenee? 

o Miten paikalliset henkilöt käyttivät tai käyttivät 

tuotetta, mitä se heille merkitsi? 

o Rikasta tarinaa yksityiskohdilla ja kielikuvilla (älä 

kuitenkaan heitä ihan överiksi) 

o Varo kuluneita fraaseja 

o Muista draaman kaari: henkilöiden esittely, 

tarina syvenee, siirtymä ristiriitaan, käänne, 

ratkaisu, häivytys. 
 

 

 

 

ESIMERKKI 

Ruusuinen –liköörin tarina  

Maunu Tavast kirkonmies rakastui lomamatkallaan Hattulan 

Mierolassa Lepaan Annaan, mutta ei saanut rakkaudelleen 

vastakaikua.  

Opiskeluvuosien päättyessä Pariisin Universitaksessa, 

Maunu ostaa kotimatkallaan ihastukselleen Annalle 

eksoottisia hedelmiä. Anna maistaa erikoista hedelmää. 

Haukattuaan siitä palan, hän heittää pettyneenä kitkerän ja 

happaman tuliaisen keittiötarhaan. Rakkaus ei vieläkään 

syttynyt. 

Seuraavana kesänä kitkiessään puutarhaa, Anna löytää 

vieraan kasvin ja hänen uteliaisuutensa herää. Anna päättää 

antaa kasvin kasvaa nähdäkseen mitä siitä kehittyy.  

Oudon näköinen kasvi tekee syksyllä kauniita oranssin värisiä 

hedelmiä ja silloin Anna muistaa!    - Kasvi on juuri se 

pahanmakuinen kitkerä hedelmä, jonka Maunu toi 

matkoiltaan.  

Kuitenkin, Anna haluaa valmistaa oudosta ja eksoottisesta 

kasvista jotain, jottei se mene hukkaan. Hän säilöö hedelmät 

alkoholiin käyttääkseen ne myöhemmin seuraavana 

keväänä. Säilöntäliemestä tulee talven aikana kauniin 

keltainen, niinpä Anna päättää tehdä siitä makean juoman.  

Kesällä Maunu Tavast saapuu taas Hattulaan ja Anna haluaa 

kiittää Maunua tästä hedelmästä. Hän kutsuu Maunun 

maistamaan uutta juomaansa. Makean juoman 

lämmittäessä, heidän katseensa yhtyvät. Silloin Maunu 

huokaa – oi Anna rakkaani, sinä Ruusuinen! 

 (Tarinan loivat Virpi Lintunen, Tiina Uusitupa & Emilia 

Välimäki)  

 

    Ohjeen kokosi Pia Rupponen, Hämeen ammattikorkeakoulu 

 

 


