
FSD3044 SUOMALAISTEN RUOKAPÄIVÄKIRJAT 2013

FSD3044 FOOD DIARIES OF FINNS 2013

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Ruokapäivä 12.4.2013

Kerro meille mitä ruokaa ostit, teit ja söit perjantaina 12.4.2013. Pidä 
päiväkirjaa ruokaan liittyvistä valinnoistasi ja kokemuksistasi.

 – Mitä kaikkea söit ja mihin kellonaikaan? 
 – Kenen kanssa ruokailit ja millaisissa paikoissa? 
 – Mitä ruokia tai raaka-aineita ostit ja mitkä asiat vaikuttivat juuri näiden 

tuotteiden valintaan? 
 – Mitä ruokia valmistit itse ja kenen kanssa, käytitkö apuna reseptejä? 
 – Millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita ruoka sinussa tuona päivänä 

herätti? 
 – Millaisia tuotteita suosit, millaisia vältit? 
 – Tuliko ruokateema vastaan päivän mediatarjonnassa tai keskustelitko 

ruoasta jonkun kanssa? 
 – Mitä muuta haluat ruokapäivästäsi kertoa? 

Kuvaa ruokaan liittyviä valintojasi ja kokemuksiasi mahdollisimman 
kattavasti ja samalla henkilökohtaisesti. 

Toivomme kirjoituksia kaiken ikäisiltä. Ne arkistoidaan Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuraan ja sähköisessä muodossa saapuvat kirjoitukset 
lisäksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöön.  
Kirjoituksista laaditaan myös kokoomateos, johon valituilta kirjoittajilta 
pyydetään erikseen lupa. Tekijänpalkkioita ei ole mahdollisuutta maksaa. 

Palkitsemme parhaat kirjoitukset syksyllä 2013. Ensimmäinen palkinto on 
500 euroa. Lisäksi arvomme kaikkien vastanneiden kesken ruoka-aiheisia 
kirjoja. Ilmoitamme voittaneille henkilökohtaisesti. 

Ruokapäiväkirjakeruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkisto ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö.

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Mitä söin tänään?  

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit 
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. 
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan 
nimelläsi SKS:n arkistoon. Tai ilmoita, 
jos haluat vastauksesi arkistoitavan 
nimimerkillä. Silloin hävitämme nimesi ja 
yhteystietosi palkintojen arvonnan jälkeen. 

Otamme vastaan myös kuvia. Niiden 
lähettämisestä ota etukäteen yhteyttä  
kuva-arkistoon p. 0201 131 286,  
kra-kuva@finlit.fi.

Lähetä kirjoituksesi 6.5.2013 mennessä 
 − osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Ruoka”,

 − sähköpostin liitetiedostona txt-, rtf-,  
tai doc-muodossa osoitteeseen  
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus ”Ruoka” tai

 − internetissä osoitteessa  
www.finlit.fi/arkistot/keruut/ruoka.htm

SKS:n arkistojen yleiset keruuohjeet: 
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee  
suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi itsellemme ja muille.


