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JOHDANTO
Pro gradu -tutkielmassani tutkin Terveydenhoitolehdessä annettua ravitsemusvalistusta
vuosien 1934–1961 välisenä aikana. Aiheeseeni sisältyvät myös ravinnon puutteeseen
tai liikaravintoon liittyvät sairaudet. Tutkittava ajanjakso on mielenkiintoinen: siihen
sisältyvät Suomen kohtalon hetket – talvi- ja jatkosota. Toisaalta ravintoon ja ravitsemusvalistukseen liittyvä tämän päivän julkinen keskustelu on värikästä, jopa intohimoista.
Myös sen vuoksi on kiinnostavaa kurkistaa ravinnon ja ravitsemusvalistuksen historiaan
Terveydenhoitolehden välityksellä.
Historiallinen tausta
Yhteiskunnallistaloudellinen ja ravitsemuksellinen tilanne
Suomi oli ennen 1860-lukua maatalousvaltainen yhteiskunta. Ensimmäinen teollistumiskausi alkoi 1860-luvulla kestäen ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Teollistumiskauden jälkeenkin Suomi oli yhä maatalousvaltainen maa, vaikka elinkeinorakenne oli
monipuolistunut.1 Vuonna 1870 yli 80 prosenttia väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Teollisuudesta ja käsityöstä toimeentulonsa saaneiden osuus oli samaisena
vuonna ainoastaan noin neljä prosenttia.2
Suomalainen yhteiskunta oli 1900-luvun alussa kaupungistumassa. Tosin vielä
ensimmäisen maailmansodan syttyessä kaupunkiväestön osuus koko väestöstä oli
vähäinen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomen väkiluku kasvoi nopeasti 1800luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.3 VILJO RASILAN mukaan aikakauden laajin
sosiaalinen ongelma oli tilattoman väestön ongelma: vajaatyöllisyysongelma. Kyseiselle
väestölle ei enää riittänyt toimeentuloa maataloudesta, eivätkä vielä orastavat teollisuustai palveluelinkeinotkaan pystyneet tarjoamaan sille toimeentuloa.4
Suomessa ihmiset kärsivät laajamittaisesta ja kroonisesta vajaaravitsemuksen
tilasta 1890-luvulle saakka. Lisäksi 1800-luvulla oli useita katovuosia, jolloin tilanne
ravinnon suhteen oli tavanomaistakin huonompi. Kehno ravitsemustilanne heikensi
ihmisten yleiskuntoa. Samalla laski vastustuskyky tauteja kohtaan. Myös taudeista
1
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parantuminen oli hidasta. Ravinnon puute ajoi ihmiset liikkeelle. Siksi tartuntataudit
pääsivät leviämään laajasti. Jos ravintoa olikin riittävästi, oli se liian yksipuolista. Sen
vuoksi erilaiset puutostaudit yleistyivät. Tällainen oli tilanne erityisesti keväisin. Mikäli
edellisenä syksynä oli ollut kato, näkyivät sen vaikutukset seuraavana keväänä suurentuneena kuolleisuutena. Pettu-, olki- tai parkkileipään joutui 1800-luvun katovuosina
turvautumaan noin 400 000 ihmistä. Osa ihmisistä päätyi kerjuulle.5
Tärkein ravinnonlähde 1800-luvun puolessa välissä oli vilja, josta väestö sai
pääosan tarvitsemastaan energiasta. Sen lisäksi ravintona käytettiin koko maassa
naurista, lanttua, papua, hernettä, kaalia sekä perunaa, jonka käyttö oli yleistynyt 1800luvulla. Kalaa syötiin muuallakin kuin rannikolla. Suolaaminen paransi sen säilyvyyttä.
Tavanomaista oli myös lihan suolaaminen.6 Tuoretta lihaa oli tarjolla ainoastaan
syysteurastuksen aikana.7 Maidosta valmistettiin voita ja juustoa. Sitä joivat ainoastaan
pikkulapset. Merkille pantavaa oli se, että Suomen eri osissa ruuan riittävyydessä oli
vaihteluita.8 Ruuan säilyttäminen oli haasteellista ja etenkin lämpimänä aikana se oli
ongelma. Ruokaa säilöttiin kuivaamalla, savustamalla, hapattamalla ja suolaamalla.9
Perinneruokavalio sisälsi vain vähän rasvaa. Rasvan pääasiallisena lähteenä oli
sianliha. Ravinto ei sisältänyt riittävästi A-, C- tai D-vitamiinia. Sen sijaan B-vitamiinia
ihmiset saivat viljasta riittävästi. Kalsiumin ja jodin saanti ravinnosta oli myös liian
niukkaa. Sokeria käytettiin 1800-luvulla vähän. Sen osuus kokonaisenergiasta oli 1800ja 1900-luvun vaihteessa vain noin neljä prosenttia.10
Maatalous uudistui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Viljanviljely
osoittautui Suomessa kannattamattomaksi, joten tiloilla siirryttiin karjatalouteen ja
rehunviljelyyn, mitkä kannattivat paremmin. Karjataloudesta tuli yhä suurempi tulonlähde, ja maitoa myytiin vointuotantoon aiempaa suurempia määriä.11 Lypsykarjatalouden perustana oli voinvienti, mikä oli tärkeämpää kuin voin kotimaankauppa.12
Elintaso oli 1900-luvun alussa kaupungeissa korkeampi kuin maaseudulla.
Suomalaisten väliset tuloerot olivat suuret. Ensimmäinen maailmansota johti Venäjällä
ja sen osana olevassa Suomessa taloudellisten olojen heikentymiseen. Vuoden 1917
aikana elintarviketilanne heikkeni selvästi, mikä aiheutti kaupungeissa elintarvikepulaa.
5

Häkkinen 2007, 181–183.
Ikonen 1991, 81–82.
7
Paljakka 2003, 230.
8
Ikonen 1991, 81–82.
9
Paljakka 2003, 228.
10
Ikonen 1991, 81–82.
11
Östman 2004, 19.
12
Soininen 1982, 27–28.
6

6
Ristiriidat eri yhteiskuntaryhmien välillä lisääntyivät ja lopulta olivat edessä ruokamellakat. Yhteiskunnalliset ristiriidat purkautuivat alkuvuodesta 1918 käydyssä sisällissodassa. Vaikka sota loppui jo keväällä 1918, jatkui elintarvikkeiden säännöstely
vuoteen 1919 asti. Erityisesti kaupungeissa ja syrjäseuduilla kärsittiin viljapulasta.
Tämä johti petun käyttämiseen ravintona. Ilmeisesti sen käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi.
Sisällissodan hävinneen osapuolen toimeentulo oli sodan jälkeen erityisen vaikeata.13
Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama elintarvikepula johti siihen, että sodan
jälkeisellä maatalouspolitiikalla pyrittiin edistämään leipäviljan viljelyä riittävän omavaraisuuden takaamiseksi. Erityisesti kaupunki- ja taajamaväestön kohdalla viljan puute
oli kärjistynyt, koska omavaraisuutta ei ollut eikä tuontiviljaa saatu riittävästi. Sen sijaan
viljelijät olivat viljan suhteen lähes omavaraisia.14
Suomessa asui sisällissodan päättyessä noin kolme miljoonaa ihmistä. Heistä noin
66 prosenttia hankki toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Suurin osa työväestön
kulutusmenoista meni ruokaan. Maito, voi, piimä, peruna, ruisleipä, läski ja suolasilakka kuuluivat työväestön kotitalouksien ruokavalioon. Virkamiestalouksissa ostettiin
myös kalliimpia elintarvikkeita. Niitä olivat esimerkiksi erilaiset vihannekset, marjat ja
hedelmät sekä juusto, naudanliha, leikkeleet, tuore kala ja vaalea leipä.15
Sisällissodan jälkeisenä vuosikymmenenä ravinnon osuus kulutusmenoista
pieneni.16 Vuonna 1928 palkansaajien reaalinen palkka- ja ansiotaso olivat korkeampia
kuin koskaan aiemmin. Tuloerot myös tasoittuivat palkansaajien kesken. Tulotason
nousu näkyi myös kulutustottumuksissa, mutta muutos ei ollut jyrkkä. Viljatuotteet ja
maito olivat edelleen tärkeitä ravintoaineita. Niiden käyttö jopa lisääntyi. Samaten lihan
kulutus oli kasvamassa. JOUKO SIIPI on nostanut esille myös sen, että kun monilla aloilla
oli siirrytty kahdeksan tunnin työpäivään, se mahdollisti perheen sisällä aikaisempaa
paremmat ilta-ateriat. Tämä puolestaan oli vaikuttanut myönteisesti 1920-luvun lasten
yleiskuntoon.17
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Terveydellinen tilanne 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
Kulkutaudit olivat pelätyimpiä tauteja 1800-luvun lopun Suomessa. Yksittäisistä
taudeista tuberkuloosi oli eniten huolta aiheuttanut sairaus. Se oli pitkäkestoinen vaiva,
ja useasti sen uhreina olivat työikäiset ihmiset. Siksi se lisäsi yhteiskunnallista rasittavuutta. Terveysolojen parantuminen koitui selkeimmin lasten hyödyksi, sillä imeväiskuolleisuus lähti 1900-luvun alussa selkeään laskuun. Niin yksilön kuin yhteiskunnan
kannalta tuhoisina tauteina pidettiin sukupuolitauteja.18
Suomessa korkea tartuntataudeista johtuva kuolleisuus lähti laskemaan 1800luvulla, jolloin tartuntataudit harvinaistuivat ja osin hävisivät. Terveydenhuollossa
otettiin merkittävä askel 1900-luvun alkupuolella, kun Alexander Fleming kehitti
bakteereihin tehoavan penisilliinin. Kliiniseen käyttöön penisilliini otettiin Britanniassa
toisen maailmansodan aikana. Ennen penisilliinin käyttöönottoa oli bakteeritautien
hoidossa käytetty sulfayhdisteitä, jotka olivat saksalaisten 1930-luvulla kehittelemiä.
Bakteerilääkkeet eivät kuitenkaan selitä 1800-luvun alentunutta kuolleisuutta. Keskeisimpänä selittävänä tekijänä on pidetty ympäristöteknologian kehittymistä. Ruoansulatuselimistön taudit vähenivät, kun asutuskeskuksiin rakennettiin viemäröinti ja vesijohdot. Juuri kaupungeista alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla kuolleisuuden pysyvä
aleneminen. Elintason nousun ei ole todettu suoranaisesti alentavan kuolleisuutta.19
Vastasyntyneen odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä Suomessa oli 1800luvun lopussa noin 45 vuotta. Henkilön asema, varallisuus ja asuinpaikka vaikuttivat
terveyspalveluiden saatavuuteen. Heikoimmassa asemassa olivat maaseudulla asuvat.
Huomioitava on, että vielä 1930-luvulla kaikissa maalaiskunnissa ei ollut lääkäriä
saatavilla, ja sen vuoksi terveydenhuolto jäi muiden terveydenhuoltoammattiryhmien
harteille. Terveydenhuoltoammattilaisten puute jätti tilaa erilaisille kansanparantajille ja
papistolle.20
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Terveydenhoitolehti perustetaan terveysvalistuksen levittäjäksi
Terveydenhoitolehden julkaisijana on toiminut Duodecim-seura, joka perustettiin
vuonna 1881. Seuran perustamisen ideoi lääkäri, fennomaaninakin tunnettu Matti
Äyräpää.21 Hän oli kutsunut koolle kaksitoista Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa
Suomessa opiskelevaa lääketieteen kandidaattia. Koolle kutsuminen oli ilmeisesti
jossain mielessä sattumaa, eikä mitään etukäteistä suunnitelmaa seuran perustamisesta
ollut. Duodecim-seuran perimmäinen tarkoitus oli alkujaan suomen kielen aseman
parantaminen lääketieteen saralla. Seuran päätavoitteena oli yliopisto-opetuksen suomalaistaminen, ja vasta 1890-luvulla nousivat esille kansanterveydelliset kysymykset.22
Matti Äyräpää toimi seuran puheenjohtajana 25 vuotta.23 Vuonna 1919 Duodecimseurasta tuli Suomalainen lääkäriseura Duodecim.24
Lääkäri Konrad Relander25, vuodesta 1906 lähtien Konrad ReijoWaara on yksi
Duodecim-seuran

historian

merkkihenkilöistä.26

Häntä

pidetään

myös

yhtenä

merkittävimmistä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen terveyspoliittisista vaikuttajista.27
Konrad Relander oli Aikakauskirja Duodecimin syntysanojen lausuja. Hän oli vuonna
1883 ehdottanut Duodecim-seuralle julkaisusarjan perustamista terveydenhoitoaatteen
levittämiseksi. Aluksi julkaisun perustamista vastustettiin, mutta ensimmäinen
Aikakauskirja Duodecim julkaistiin jo alkuvuonna 1885 osin Relanderin tekemän taivuttelun ansiosta. Relander oli sen ensimmäisen päätoimittaja. Aikakauskirja Duodecim oli
suunnattu lääkäreille ja lääketieteen suomen kielen harrastajille.28
Relanderin terveysvalistuksellinen herääminen oli alkanut hänen toimiessaan
Kymissä tehtaanlääkärinä. Kun Relander myöhemmin toimi Haapajärven piirilääkärinä,
hän kauhistui kansan tietämättömyyttä terveydellisistä asioista.29 Relanderin ajatuksiin
nousi idea terveysvalistuksellisesta julkaisusta, joka välittäisi terveydenhoitoaatetta
suurelle yleisölle kansantajuisesti. Relander kävi lääkäreiden kanssa kirjeenvaihtoa,
jossa he pohtivat terveysvalistuksellisen julkaisun tarpeellisuutta. Duodecim-seura, joka
piti sinänsä hanketta hyvänä, vastusti uuden julkaisun perustamista. Yhtenä syynä
21

Matti Äyräpää s. 1852 – k. 1928. Ignatius 2012a, 448.
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vastahankaisuuteen oli uuden julkaisun tuoma taloudellinen riski ja toimitustyön
vaatimat resurssit. Jälleen kerran Relanderin käännytystyö onnistui, ja joulukuussa 1888
Duodecim-seura teki päätöksen uudesta julkaisusta.30 Niin Aikakauskirja Duodecimin
kuin Suomen Terveydenhoitolehden perustamisen perimmäisenä tarkoituksena oli suomen
kielen kehittäminen lääketieteen käyttöön ja terveysvalistuksen levittäminen kansalle
sen omalla kielellä.31 Lehden esikuvana oli ruotsalainen lehti Hälsövännen, josta
Relander käänsi useita artikkeleita Suomen Terveydenhoitolehteen.32
Suomen Terveydenhoitolehden ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa 1889.
Päätoimittajana toimi Konrad Relander. Hän vastasi lehdestä seitsemän vuosikerran
ajan. Autonomian ajalla ilmestyi Suomessa kaikkiaan 30 erilaista terveydenhuoltoalan
lehteä.33
Vuonna 1896 Suomen Terveydenhoitolehdestä tuli Terveydenhoitolehti.34 Nimi
säilyi loppuvuoteen 1976 asti, jolloin se muuttui TH-Kotilääkäriksi. Duodecim-seura
luopui lehden julkaisemisesta lopullisesti vuonna 1977. Nykyään lehti on nimeltään
Kotilääkäri. Se käyttää vuosikertanumerointia, joka on alkanut vuodesta 1889.
Duodecim-seura ei kuitenkaan pidä Kotilääkäri-lehteä traditioidensa jatkajana.35
Tutkimustilanne ja tutkimuskirjallisuus
Terveydenhoitolehteä ja sen antamaa terveysvalistusta on tutkittu jonkin verran. Suomen
terveydenhuoltoalan lehdistö ja Terveydenhoitolehti – Kotilääkäri 1889–1989. Sata
vuotta suomalaista terveysvalistusta on ANNELI RAJANIEMEN (1988) historian
pro gradu -tutkielma, jossa tutkittiin Terveydenhoitolehden historiaa. RAJANIEMI toteaa
tutkimuksessaan, että Terveydenhoitolehti oli merkittävin terveysvalistuslehdistä. Hän
käsittelee laajasti lehden historiaa, muutoksia ja vaiheita. Sen sijaan artikkeleiden
sisältöä tutkimuksessa käsitellään vain pintapuolisesti, koska tutkimuskohteena oli itse
lehti. Tutkielmansa lähteinä RAJANIEMI on käyttänyt muun muassa Suomalaisen
Lääkäriseura Duodecimin ja Konrad ReijoWaaran arkistoja. Omalle tutkimukselleni
hänen tutkielmastaan oli vain vähän hyötyä.

30
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ANNA MARIA VAAJOENSUU (1987) on tehnyt pro gradu -tutkielman, jonka otsikko
on Ravitsemusaiheiset artikkelit Kotilääkäri-lehdessä (ent. Terveydenhoitolehti) v. 1889–
1985. Tutkimuksessaan36 hän tarkasteli lehden ravitsemusaiheisten artikkeleiden aihevalinnoissa tapahtunutta muutosta. Hän oli myös verrannut lehden antamia ravintosuosituksia nykypäivän suosituksiin. VAAJOENSUUN tutkimus on tehty maatalous- ja
metsätieteellisessä tiedekunnassa, oppiaineena ravitsemustiede.
Oulun yliopiston historiatieteissä on TUULIKKI PARPALA (2006) historian pro
gradu -tutkielmassaan Lääkärit kansan parantajina – Terveysvalistus ja tautien hoitoohjeet Terveydenhoitolehdessä vuosina 1889–1933 tutkinut Terveydenhoitolehden
antamaa terveysvalistusta ja hoito-ohjeita. PARPALAN mukaan suurimmaksi terveysuhaksi koettiin tuberkuloosi ja merkittävää kehitystä tapahtui sokeritaudin hoidossa,
mikä johtui insuliinin keksimisestä. PARPALA on käyttänyt systemaattista käsittelytapaa
ja jaotellut taudit tarttuviin ja ei-tarttuviin tauteihin. Lisäksi tutkielman yksi pääluku
käsitteli terveysvalistusta. Ravitsemusta tutkielmassa käsitellään vain vähän.
TIINA JUNTTILA (2007) on tutkinut Terveydenhoitolehden kirjoitusten kautta
mielen sairauksien kuvausta 1920- ja 1930-luvuilla. Historian pro gradu -tutkielman aihe
oli ”Silmäyksiä sielunelämään” – Mielen sairaudet Terveydenhoitolehdessä 1918–39.
ANSSI HALMESVIRTA (1998) on tutkinut Terveydenhoitolehden vanhempaa terveysvalistusta. Tutkimuksessaan Vaivojensa vangit – Kansa kysyi, lääkärit vastasivat –
historiallinen vuoropuhelu 1889–1916 hän tutki Terveydenhoitolehden lääkäripalstalle
tulleita kirjeitä ja niihin annettuja vastauksia. HALMESVIRTA toteaa, että Terveydenhoitolehden ja Konrad ReijoWaaran tavoitteena oli ”suomalaisten hygieeninen sivistäminen,
tervehdyttäminen ja raitistaminen kansalaiskuntoisiksi”. Keinoina olivat muun muassa
karaisu, kova työ ja tietenkin sauna.
ANTTI RIMPISALO (2012) on tutkinut riisitautia Suomessa. Aate- ja oppihistorian
pro gradu -tutkielman aihe oli Riisitauti Suomessa 1800-luvun lopusta 1900-luvun
puoliväliin. Käytännössä tutkimusajanjakso käsitteli vuosien 1889–1944 välisen ajan.
RIMPISALON mukaan tuona aikana riisitauti oli lapsilla eräs yleisimmistä sairauksista.
Hän käytti tutkimuksessaan Terveydenhoitolehteä päälähteenä.
Suomalaisten ravitsemuksellisia ongelmia on tutkinut AULI SUOJANEN (2003)
ravitsemustieteen väitöskirjassaan Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–
1999. Hän tutki muun muassa Duodecim- ja Kotitalous-lehtien artikkeleita, joissa
36

Helsingin yliopiston kirjasto toimitti minulle tutkimuksen tiivistelmän. Koko tutkimusta ei ollut
mahdollista saada luettavaksi Ouluun.
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käsiteltiin kansanravitsemusongelmia. Lisäksi tutkimus sisälsi laajalti suomalaista
ravitsemuspolitiikkaa. Omalle tutkimukselleni SUOJASEN tutkimus antoi vertailutietoa
tutkimusajanjaksolla vallitsevista ravitsemuksellisista puutteista.
Suomalaisten ravinnosta ja ruokakulttuurista on tehty muutamia tutkimuksia.
Niistä on ollut apua, kun olen hahmottanut suomalaisten ravitsemuksessa tapahtuneita
muutoksia. Happamasta makeaan – Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys on
MERJA SILLANPÄÄN (1999) tutkimus, jossa hän tarkastelee suomalaista ruoka- ja
tapakulttuuria eri yhteiskuntaluokkien näkökulmista. Tutkimuksen lähteenä on käytetty
muun muassa suomalaisten ruokamuistoja lapsuuden ajalta. Ruisleivästä pestoon –
Näkökulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin on JOHANNA MÄKELÄN, PÄIVI PALOJOEN ja
MERJA SILLANPÄÄN (2003) kirjoittama kirja. Siinä kirjoittajat tarkastelevat ruokakulttuuria kolmen eri alueita edustavan ruokatutkijan näkökulmasta. Kummassakin edellä
mainitussa tuotoksessa on erittäin tärkeätä tietoa suomalaisesta ravinnosta eri aikoina ja
yhteiskuntaluokan vaikutuksesta ravintoon.
Talvi- ja jatkosodan ajan elintarviketilanteesta ja ruuasta on kirjoittanut SATU
JAATINEN (2008) kirjassa Arkea sodan varjossa – Sodassa koettua. JAATINEN kertoo
hyvin sodan vaikutuksesta suomalaisten ravintoon. Myös elintarvikkeiden säännöstely
tuodaan laajasti esille. Toinen sota-ajan arkea käsittelevä kirja on AAKE JERMON (1974)
kirjoittama Kun kansa eli kortilla – Reportaasi lähimenneisyydestä. Kirja käsittelee
sota-aikaa kotirintaman näkökulmasta. Kummassakin kirjassa on käsitelty myös sotaajan ravintoa ja korvikkeita, minkä vuoksi niissä oli hyvää vertailevaa tietoa tutkimukseeni. Tosin JERMON kirjoittama kirja on nimensä mukaisesti reportaasi, joten sen
käytettävyyteen tutkimustiedon antajana olen suhtautunut kriittisesti.
Kansalaisuus ja kansanterveys on ILPO HELENIN ja MIKKO JAUHON (2003) toimittama tutkimus, jossa kuvataan kansanterveyden tuloa yhteiskunnalliseksi kysymykseksi.
Kirjassa Kansanterveystiede JUSSI KAUHANEN, ARJA ERKKILÄ, MAARIT KORHONEN,
MARKKU MYLLYKANGAS ja JUHA PEKKANEN (2013) määrittelevät kansanterveystiedettä
ja tarkastelevat suomalaisen kansanterveyden kehitystä sekä kansanterveyden ja ravitsemuksen yhteyttä ja haasteita.
Taudit, parantajat ja parannettavat on HEIKKI S. VUORISEN (2010) tutkimus,
jossa käsitellään parantamisen historiaa keräilykulttuureista nykypäivään. Tutkimukseeni kirjassa oli tärkeätä tietoa sekä esiteollisen ajan että 1900-luvun lääketieteen ja
tautien historiasta. Myös VUORISEN (2002) kirjassa Tautinen historia oli tietoa eri
sairauksien historiasta.
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JAAKKO IGNATIUS (2012) on kirjoittanut kaksiosaisen teoksen Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim 1881–2006, jossa hän on käsitellyt lääkäriseuran historiaa.
Teoksissa on myös käsitelty Terveydenhoitolehden vaiheita. Niissä oli hyvää tietoa
taustoittamaan Terveydenhoitolehden perustamista sekä kehityskulkua.
Terveyden puolesta – sairautta vastaan – Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa
1800- ja 1900-luvulla on NIILO PESOSEN (1980) tutkimus. PESONEN käsittelee Suomen
terveydenhoidon kehitystä 1800-luvulta 1970-luvulle. Tutkimuksessa tarkastellaan
lääkintöhallituksen historiaa

yksityiskohtaisesti. Sairaanhoitajien koulutussäätiön

julkaisemassa kirjassa Terveydenhuollon historia tarkastellaan terveydenhoidon ja
lääkintätaidon kehitystä 1970-luvulle saakka.
Ravintoon ja ravinnon hankintaan liittyy olennaisesti suomalainen maatalous.
Suomen Kirjallisuuden Seuran julkaisema Suomen maatalouden historia -kirjasarjassa
(2004) on käsitelty Suomen maatalouden kehittymistä ja muutoksia. Myös Suomen
taloushistoria -kirjasarjassa (1982) käsitellään maataloutta ja sen osuutta suomalaisessa
elinkeinokentässä.
Tutkimustehtävä
Tutkimuksessani tutkin Terveydenhoitolehdessä annettua ravitsemusvalistusta vuosien
1934–1961 välisenä aikana. Tutkimukseni kohteina olivat lehden artikkelit, jotka
käsittelivät ravitsemusta, eri ravintoaineita ja ravintolisiä sekä ravitsemuksesta tai sen
puutteesta aiheutuvia puutostiloja ja sairauksia. Artikkeleiden lisäksi tutkin lehden
palstat: muun muassa palstat Kysymyksiä ja vastauksia sekä Lyhyitä tietoja. Tutkimukseni
ulkopuolelle rajasin alkoholin ja kahvin. Myös lehtien mainokset ja kuvat määritin
tutkimuksen ulkopuolelle.
Tutkimuksessani ravitsemusvalistuksella tarkoitan valistusta, jonka tarkoituksena
oli vaikuttaa ihmisiin, jotta he söisivät terveellisesti. Tutkimus sisältää sekä ruoka-aineet
että ravintolisät, joita ovat esimerkiksi eri vitamiinivalmisteet. Myös ravinnon puutteesta aiheutuvat puutostilat ja sairaudet sekä niiden ehkäisy kuuluivat tutkimukseen.
Ravitsemusvalistuksen kohdejoukkona olivat tavallisten kansalaisten, kuluttajien lisäksi
poliittiset päätöksentekijät, joiden tarkoituksena oli edistää koko kansan ravitsemuksellista tilaa.
Olen kytkenyt Terveydenhoitolehden antaman ravitsemusvalistuksen aikakautensa
ravitsemuksellisiin ongelmiin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin, koska arvioin näiden
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tekijöiden vaikuttavan ilmeisen vahvasti itse ravitsemusvalistuksen asiasisältöön. Mikäli
ravitsemusvalistusta käsiteltäisiin irrallisena, ei ehkä nähtäisi sitä, kuinka laaja jokin
ravitsemuksellinen asia, esimerkiksi ongelma saattoi olla.
TUULIKKI PARPALA on pro gradussaan tutkinut Terveydenhoitolehden antamaa
terveysvalistusta ja tautien hoito-ohjeita. Tutkimus ajoittui vuosien 1889–1933
Terveydenhoitolehtiin. Siksi oli perusteltua rajata kyseinen ajanjakso tutkimukseni
ulkopuolelle ja jatkaa lehden tutkimista vuodesta 1934. Siihen ajoittui myös Terveydenhoitolehden päätoimittajan vaihtuminen. Oma tutkimukseni päättyi vuoteen 1961. Myös
tuolloin vaihtui lehden päätoimittaja. Olen siis rajannut tutkimusajanjakson päätoimittajakausien mukaisesti huomioiden myös aiemman tutkimuksen.
Tutkimusongelmana on Terveydenhoitolehdessä annettu ravitsemusvalistus vuosien
1934–1961 välisenä aikana. Ravitsemusvalistuksen lisäksi tutkin Terveydenhoitolehden
kannanottoja suomalaisten ravitsemuksen parantamiseksi valtakunnallisella tasolla.
Hain tutkimuksessani vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1.

Minkälaisen kuvan Terveydenhoitolehti antoi suomalaisten ravitsemuksesta?

2.

Mitä ravitsemuksellisia terveysohjeita Terveydenhoitolehti antoi ja miten se
perusteli niitä?

3.

Mitä ruoka-aineita Terveydenhoitolehti piti terveellisinä ja mitä epäterveellisinä?

4.

Minkälaisia ravitsemuspoliittisia ehdotuksia tai muutoksia lehti kannatti?

5.

Miten ravitsemusvalistus muuttui tutkimusajanjakson aikana?

6.

Miten yhteiskunnan muuttuminen näkyi ravitsemusvalistuksessa?

Tutkimukseni merkittävyys on siinä, että historiatieteellisesti ravitsemusvalistusta
on tutkittu vain vähän. Lisäksi kohteena olevan tutkimusajanjakson aikana käytiin talvija jatkosota, ja on erityisen mielenkiintoista tutkia sodan ja sen aiheuttaman säännöstelyn vaikutusta ravitsemusvalistukseen. Jotta tutkimus voisi onnistua, tulee tutkijalla
olla mielenkiinto ja motivaatio tutkimustaan kohtaan. Olen työskennellyt terveydenhoitoalalla: ensin ensihoidossa ja nyt viimeiset kymmenen vuotta Oulun yliopistollisen
sairaalan teho-osastolla. Siksi terveyttä sivuava pro gradu -tutkielman aihe on erittäin
motivoiva. Lisäksi arjen historiaan ja etenkin ruokaan liittyvät asiat ovat olleet
kiinnostukseni kohteita. Tutkimukseni merkittävyys on myös siinä, että tänäkin päivänä
ravinnosta käydään osin kiivasta keskustelua eri medioissa. Siten tutkimukseni on myös
ajankohtainen, vaikka tutkinkin menneisyydessä tapahtunutta ravitsemusvalistusta.
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Lähteet ja menetelmät
Tutkimukseni päälähteinä olivat vuosien 1934–1961 aikana julkaistut Terveydenhoitolehdet. Terveydenhoitolehti oli otollinen lähde, koska se ilmestyi säännöllisesti
koko tutkimusajanjakson ajan ja koska sitä julkaisi vahvasti tieteelliseen tutkimukseen
nojautuva seura. Lehteä julkaistiin kaksitoista numeroa vuodessa. Osa lehden numeroista
oli kaksoisnumeroita: tavallisimmin kesä- ja heinäkuun numerot oli yhdistetty, samoin
marras- ja joulukuun numerot. Osa Terveydenhoitolehdistä on digitoitu: vuosien 1889–
1944 lehdet löytyvät myös sähköisessä muodossa.
Vuonna 1934 Terveydenhoitolehden päätoimittajana aloitti lääkäri Artturi
Salokannel. Hän toimi lehden päätoimittajana vuoteen 1946 saakka. Salokannel oli
ennen siirtymistään Terveydenhoitolehden päätoimittajaksi toiminut tuberkuloosilääkärinä. Hän itsekin sairastui tuberkuloosiin, mikä pakotti hänet siirtymään
päätoimisesta lääkärin työstä lääketieteelliseksi kansanvalistajaksi ja kirjailijaksi sekä
terveysvalistuksellisten oppikirjojen kirjoittajaksi. Salokanteleen päätoimittajakautena
Terveydenhoitolehdessä käsiteltiin terveyskasvatusta laaja-alaisesti, mikä johtui lehden
avustajakunnan monialaisuudesta. Sota-aikana väestönsuojelu ja pula-ajan ravinto olivat
tärkeitä aiheita lehden kirjoituksissa. JAAKKO IGNATIUKSEN mukaan Salokanteleen syvä
kristillinen vakaumus näkyi lehden perusilmeessä.37
Salokanteleen päätoimittajakautena Terveydenhoitolehden levikki nousi 3 000:sta
kappaleesta 65 000:een. Talvi- ja jatkosodan aikana Salokannel joutui toimittamaan
lehteä pääosin yksin, mutta lehti ilmestyi keskeytyksettä – tosin sivumäärä oli pienempi.38
Lehden levikkiä Salokanteleen päätoimittajakautena kuvaa seuraava asetelma:39

37

vuosi

levikki

1934

6 000

1939

20 000

1940

11 000

1944

56 000

1946

65 000.

Ignatius 2012b, 636–638.
Ignatius 2012b, 636–638.
39
”Muurahaispesän ääreltä”. Terveydenhoitolehti (TEHL) 11–12/1944; Ignatius 2012b, 637.
38
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Useat vakuutusyhtiöt tukivat taloudellisesti Terveydenhoitolehteä, joten lehden
tilaushinta pysyi edullisena, mikä omalta osaltaan lisäsi sen suosiota. Vuosikerta maksoi
koko 1930-luvun 20 markkaa.40
Salokanteleen jälkeen lehden päätoimittajana toimi lastenlääkäri Viljo Rantasalo.
Hänen aikanaan, vuosina 1947–1950 lehden levikkimäärässä kävi pienoinen notkahdus,
mutta vuonna 1950 lehden levikki oli jälleen noin 65 000. Rantasalon luopuessa tuli
lehden päätoimittajaksi vuonna 1951 lastenlääkäri Atle Malin. Vuonna 1953 päätoimittajan rinnalle toimitussihteeriksi palkattiin lääketieteen lisensiaatti Antti Mattila, joka
käytännössä vastasi lehden toimittamisesta ja tekemisestä.41 Terveydenhoitolehden
kulta-aikaa oli juuri 1950-luku, ja lehti oli ”Duodecim-seuran taloudellinen tukijalka”.42
Lehden hyvää menestystä kuvasi levikki: vuonna 1956 painosmäärä oli 74 000.43
Terveydenhoitolehdessä on ollut lääketieteeseen ja terveydenhoitoon liittyviä
artikkeleita. Artikkeleissa on pääsääntöisesti mainittu kirjoittaja ja kirjoittajan arvo tai
ammatti. Lehdessä on ollut myös erilaisia palstoja, kuten Kysymyksiä ja vastauksia,
Uusia kirjoja terveydenhoidon alalta, Lyhyitä tietoja sekä Mitä muut lehdet kirjoittavat
terveydenhoidon alalta.
Tutkimuksessani käytin lähteenä myös Kansanravitsemuskomitean mietintöä,
joka jätettiin valtioneuvostolle syyskuussa 1940. Valtioneuvosto oli vuonna 1936
asettanut maatalousministeriön esityksestä komitean tutkimaan eri kansankerrosten
ravintoa ja siinä olevia puutteita. Tutkimuksen jälkeen tuli komitean miettiä keinoja
kansanravitsemuksen parantamiseksi. Komitean puheenjohtajina toimivat kansanedustaja, tohtori Osk. Reinikainen ja sotaväen ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri V. F.
Lindén. Komitean jäseninä olivat muun muassa Biokemiallisen tutkimuslaitoksen
johtaja, professori Artturi I. Virtanen; Yliopiston fysiologisen laitoksen johtaja,
professori Yrjö Reenpää; Marttaliiton toiminnanjohtaja, filosofian maisteri Elli Saurio;
kansanedustaja, rouva Aino Lehtikoski; Maatalousnaisten keskusjohtokunnan sihteeri,
konsulentti Martta Kuusela; kouluhallituksen voimistelun ja terveydenhoidon tarkastaja
Arto Vartia sekä Maatalousseurojen Keskusliiton maanviljelystalouden konsulentti,
agronomi Paavo A. Viding. Kansanravitsemuskomitea kartoitti kansanravitsemuksen

40

Ignatius 2012b, 637.
Ignatius 2012b, 639–640.
42
Ignatius 2012b, 644.
43
Rajaniemi 1988, 111.
41
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tilaa sekä tekemällä uusia tutkimuksia että tarkastelemalla jo aiemmin tehtyjä
tutkimuksia ravitsemuksesta.44
Tutkimuksessani analysoin Terveydenhoitolehden ravintoa koskevia artikkeleita ja
eri palstojen kirjoituksia sekä vertasin lehden antamaa ravitsemusvalistusta vuoden
1936 Kodin lääkärikirjan ravinto-ohjeisiin. Lisäksi tein vertailua myös nykypäivän
ravitsemusohjeisiin. Nykypäivään sidottu tarkastelu oli mielestäni tärkeätä ja oleellista,
koska asioita pystyi havainnollistamaan konkreettisesti ja tuomaan tätä kautta esille
kehityslinjoja ja -suuntia. Nykytutkimukseen sidotun vertailun avulla pystyi myös
tarkastelemaan tutkimusajankohtana vallinnutta ravitsemustieteen tietämystä ja tasoa.
Kvantitatiivisia menetelmiä artikkeleiden analysoinnissa en käyttänyt, koska
artikkelit sisältävät usein monenlaista tietoa ravitsemuksesta. Aineiston määrällinen
luokittelu olisi ollut hankalaa tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi artikkelin pääasiallinen
sisältö saattoi koskea sydän- ja verisuonitauteja, mutta artikkelissa käsiteltiin myös
tautien ennaltaehkäisyä ravinnon näkökulmasta.

44

Kansanravitsemuskomitea 1940, 3–5, 11.
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1. VALISTUS TERVEELLISEEN RUOKAVALIOON JA SEN MERKITYKSEEN –
ERITYISENÄ KOHTEENA LAPSET (1934–1939)
Suomessa oli noin 3,15 miljoonaa asukasta vuonna 1920. Kaksikymmentä vuotta
myöhemmin asukkaita oli noin 3,7 miljoonaa. Ihmiset muuttivat maaseudulta kaupunkeihin ja kauppaloihin, mutta vielä 1930-luvun lopussa kolme neljästä suomalaisesta
asui maalla. Samaan aikaan maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saaneiden osuus
pieneni niin, että vuonna 1940 noin 54 prosenttia suomalaisista sai toimeentulonsa
maasta ja metsästä. Parempaa toimeentuloa haettiin kaupunkien tehtaista.45
Suomea koetteli vaikea talouslama vuosina 1929–1933. Teollisuudentuotanto
laski noin kolmanneksen, ja työttömyystilanne oli vaikea. Kuitenkin muihin Euroopan
maihin verrattuna Suomen lama oli lievempi ja kesti lyhyemmän aikaa. Suomen etuna
oli maatalouden vakaus.46 Maatalous tasasi merkittävästi talouden suhdannevaihteluja.47
Pula-aikana suomalaisten palkat laskivat. Toisaalta hintataso aleni. Pulavuosien jälkeen
palkat nousivat reippaasti ja erilaisia tavaroita oli hyvin saatavilla. 48 Ihmisten mielissä
1930-luku olikin runsauden aikaa, jolloin kaupoista sai kaikkea. Lapset saattoivat syödä
tuolloin ensimmäiset banaaninsa ja appelsiininsa.49
Yhteiskunnan vaurastuminen tasoitti sosiaalisia eroja ja loi mahdollisuuksia
parantaa ihmisten sosiaaliturvaa. Vuonna 1937 säädettiin lait äitiysavustuksista sekä
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeestä. Myös sairaanhoito ja sairaalalaitos kehittyivät
voimakkaasti 1930-luvulla. Rahan lisääntyminen ja yhteiskunnan vaurastuminen
vaikuttivat siihen, että omavaraisuudesta siirryttiin teollisesti valmistettuihin kaupantavaroihin. Toisaalta maaseudulla, jossa kasvatettiin itse karjaa ja viljeltiin maata, ei
vielä oltu valmiita ottamaan makaronia, makkaraa tai margariinia ruokapöytään.50
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Vahtola 2003, 319, 355–356.
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1.1. Terveellinen ruokavalio – mahdollista 1930-luvulla vain sosioekonomian
huipulla?
Ei ollut voin nokaretta Ryysyrannan päivällispöydässä, ei suolakalaa eikä lihaa,
ei piimätuoppia eikä muuta särvintä kuin kupilliset maitoa parilla pienemmistä
aterioitsijoista. Pahkakupeissa höyrysi haiskahtavaa, suurustettua pottu-naurisvelliä. Sitkeätä oli leipäkin, jota ämmä liotti suolavedessä. 51
Valtioneuvosto asetti maatalousministeriön aloitteesta tammikuussa 1936 komitean
tutkimaan maamme kansanravitsemuksen tilaa. Kansanravitsemuskomitean mietintö
jätettiin valtioneuvostolle syyskuussa 1940.52 Mietinnön mukaan suomalaisten ruokavalio oli suhteellisen yksinkertainen, mutta ravinto oli kuitenkin jokseenkin terveellistä.
Kokojyvävilja, peruna ja maitotaloustuotteet muodostivat ruokavaliolle hyvän perustan.
Suurimmat ruoka-aineryhmät olivat vilja- ja maitotaloustuotteet. Viljatuotteista saatiin
lähes puolet koko ravinnon energiamäärästä. Vilja oli enimmäkseen ruista, mutta sen
ohella käytettiin myös ohraa, kauraa sekä vehnää, jonka kulutus oli kasvanut. Maitotaloustuotteiden osuus energiamäärästä oli noin neljännes. Maitotaloustuotteista käytettiin etenkin maitoa – kuorimattomana ja kuorittuna – sekä voita.53
Tärkeä energianlähde oli myös peruna, jonka osuus oli noin kymmenen prosenttia
koko ravinnon energiamäärästä. Lihan – enimmäkseen naudan- ja sianlihaa – osuus oli
noin kahdeksan prosenttia ja sokerin osuus noin kuusi prosenttia. Juuston käyttö oli
varsin vähäistä. Kalaa syötiin vähän ja kananmunia hyvin vähän. Kasvisten, hedelmien
ja marjojen osuus ruokavaliossa oli ollut hyvin pieni, mutta se oli hiljalleen kasvamassa.54
Taulukossa 1 on kuvattu eri ravintoaineiden kulutusta 1930-luvun loppupuolella.
Sen mukaan ruista ja vehnää käytettiin viljalajikkeista eniten. Perunan kulutus oli 124–
130 kilogrammaa asukasta kohti vuodessa.
Taulukko 1. Ravintoaineiden kulutus asukasta kohti [kg/v].55

51

Vuosi

Vehnä

Ruis

Ohra

Kaura

Peruna

Sokeri

1936

61,2

74,5

24,0

12,5

130,6

29,0

1937

55,7

81,2

23,4

11,9

127,5

25,7

1938

75,5

69,2

23,2

11,7

123,7

33,2

Kianto 1994, 32. Ryysyrannan Jooseppi ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1924.
Kansanravitsemuskomitea 1940, 3–5.
53
Kansanravitsemuskomitea 1940, 407.
54
Kansanravitsemuskomitea 1940, 407.
55
Suomen taloushistoria 3, 466–467. STV 1916–1978.
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Terveydenhoitolehteen haastateltujen ravinto-opin tutkijoiden mielestä suomalainen ruoka
oli yksipuolista. Se oli liian hapanta, liian suolaista ja liian rasvaista. Vihanneksia,
hedelmiä ja marjoja syötiin liian vähän. Perunankulutus todettiin sopivaksi, mutta lihaa
syötiin liikaa.56 Kasvaneesta lihan kulutuksesta lehti oli huolissaan. Ennen kaikkea
huolestumista aiheutti se, että eläimille syötettiin ravinnoksi viljoja ja jauhoja, joita
ihmiset itse voisivat käyttää ravintonaan. Lehden mukaan lihaa tuli käyttää pelkkänä
”maustimena”.57 Helsingin yliopiston ravintofysiologi CARL TIGERSTEDT antoi vuonna
1925 kirjasessaan neuvoja säästeliäästä eli hinnaltaan halvan ruuan laitosta. Hän oli sitä
mieltä, että sianliha oli lihalajeista arvokkainta, mikä johtui lihan suuresta rasvapitoisuudesta.58 Lihan ja kalan, jotka olivat kalliita ruoka-aineita, tehtävänä oli
TIGERSTEDTIN mukaan ainoastaan maustaa ja antaa makua ruualle.59
Vuonna 1938 lehtori Ella Kitunen60 kirjoitti Terveydenhoitolehteen artikkelin
ruoka-aineiden säilytyksestä. Kirjoittaja oli huolissaan erityisesti maalaisväestön ravinnon yksipuolisuudesta, minkä yhtenä syynä Kitunen näki sen, että ihmiset eivät olleet
oppineet hyödyntämään ravinnoksi marjoja, hedelmiä eivätkä vihanneksia. Artikkelissa
huomio kiinnittyi kirjoittajan toteamukseen puutarhatuotteiden saatavuudesta: ”Harvaanasutulla maaseudulla oli puutarhatuotteiden saanti talvella usein suorastaan mahdotonta,
vaikka perheellä olisi ollut varaakin.” Kaupungissa asukas sai ostettua vihannekset
talvellakin kaupasta. Toisena syynä kasvisten vähäiseen käyttöön Kitunen piti kunnollisten säilytyspaikkojen puutetta.61
MERJA SILLANPÄÄ on todennut, että vielä 1920- ja 1930-luvuilla maalaistalot
olivat hyvin omavaraisia. Suola, sokeri ja kahvi ostettiin kaupasta. Maalaistaloissa myös
metsästettiin ja kalastettiin sekä kerättiin marjoja metsästä. Ruokaan, jota syötiin,
vaikuttivat vuodenajat.62 SILLANPÄÄ myös muistutti siitä, että kaupungeissa työläisten
ruokapöydän antimet olivat jokseenkin samanlaisia kuin maalaistalojen pöydissä. Perheen
varallisuus heijastui ruokaan: varakkailla sitä oli enemmän ja se oli monipuolisempaa.63
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Kansanravitsemuskomitea arvioi, että taloudellisten syiden vuoksi noin viidesosalla suomalaisista ravinto oli epätyydyttävää. Ennen kaikkea puutteita oli laadussa, ei
niinkään määrässä. Eri väestöryhmien välillä oli selkeitä eroja eli perheen tulot ja
lapsiluku vaikuttivat perheen toimeentuloon ja tätä kautta ravintoon. Vähävaraisten
perheiden lisäksi oli köyhiä työläisnaisia ja vanhuksia, joiden ravinto oli huonoa johtuen
varojen puutteesta. Kansanravitsemuskomitea myös totesi, että talvisin ja keväisin
epätyydyttävästi ravittujen ihmisten määrä kasvoi jopa puoleen koko väestöstä. Tällöin
määrässä oli otettu huomioon myös lievät virheet ravinnon laadussa.64
Vähävaraiset perheet kärsivät ravinnosta saatavan energian puutteesta. He näkivät
suorastaan nälkää. Energian puute sinällään ei ollut yleensä kovin suuri, mutta kun
myös ruuasta saatavien suojaravinteiden määrä jäi vajaaksi, oli lopputuloksena
aliravitsemuksen vaara.65 Myös Terveydenhoitolehden artikkelissa keväällä 1938 kiinnitettiin huomiota siihen, että köyhyyden vuoksi varsinkin syrjäseudulla oli huomattava
osa ihmisistä heikosti ravittuja.66 SILVO HIETASEN mukaan maaseutu oli itäisessä ja
pohjoisessa Suomessa alituotantoaluetta 1930-luvulla. Tällä hän tarkoitti sitä, että
kyseisille seuduille tuotiin muualta Suomesta leipäviljaa ja maitotaloustuotteita.67
Vuonna 1935 oli kerätty kunnanlääkäreiltä tietoja ihmisten ravitsemustilanteesta.
Silloisen Oulun läänin ruoka oli yksitoikkoista ja niukkaa. Pyhäjärvellä oli köyhimmällä
väestön osalla loppuneet perunat jo alkutalvesta.68
Kansanravitsemuskomitean mukaan ravinnosta saatava valkuaisainepitoisuus oli
melkein aina tyydyttävä ja valkuaisaineen laatu yleensä hyvä, koska huomattava osa
siitä saatiin maitotaloustuotteista. Suomalaisten ruokavalio sisälsi vähän rasvaa ja
runsaasti hiilihydraatteja. Ravinnon kivennäispitoisuudet olivat hyvät: kalsiumia,
fosforia ja rautaa saatiin yleensä riittävästi, mutta jodia oli ravinnossa liian vähän, mikä
aiheutti runsaasti endeemistä struumaa.69
Kansanravitsemuskomitean mielestä suomalainen ravinto oli vähärasvaista.
Huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, että Terveydenhoitolehdessä ravinto-opin tutkijat
pitivät vuonna 1935 ravintoa liian rasvaisena. Mahdollisesti 1900-luvun alkupuoliskolla
ruokavalio muuttui jonkin verran. Esimerkiksi lihan kulutus oli lähtenyt kasvuun, mihin
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Terveydenhoitolehti oli kiinnittänyt huomiota. Ruokavaliossa tapahtui siten muutosta,
jota pidettiin epäterveellisenä. Lihaa pidettiin sen kalleuden vuoksi ruuan lisukkeena. Se
ei saanut olla ruokalautasella pääraaka-aine. Merkille pantavaa on myös se, että ihmisen
sosioekonominen asema vaikutti selkeästi ravitsemustilaan. Sekä Terveydenhoitolehti
että Kansanravitsemuskomitea olivat samaa mieltä siitä, että osa suomalaisista oli
aliravittuja 1930-luvulla ja osa näki suoranaista nälkää. Syinä tähän olivat köyhyys ja
varattomuus. Ilmari Kiannon kuvaus Ryysyrannan Joosepin ruokailusta sopi hyvin
kuvaamaan 1930-luvun suomalaisen vähävaraisen ravitsemusta. Kuvauksesta ilmenee
myös se, että perheen nuorimmat saivat erityiskohtelun.
1.2. Suosituksia lasten ja raskaana olevien ravitsemuksen parantamiseksi
1.2.1. ”Kouluateria kaikille kansakoululaisille”
Terveydenhoitolehden päätoimittaja Salokannel neuvoi opettajia ruoka- ja ravintovalistuksen antamisessa oppilaille lehden vuoden 1934 elokuun numerossa. Ruokailun
aikana tuli istua kauniisti paikallaan ja jokainen suupala piti pureksia kunnolla.
Opettajien tuli aterioida yhdessä oppilaittensa kanssa, koska aterioinnin aikana voitiin
keskustella vitamiinipitoisten ruoka-aineiden merkityksestä lapsenkasvulle. Opettajia
kehotettiin myös valistamaan oppilaita kahvin ja makeisten haitallisuudesta lasten
terveydelle.70 Kahvin sisältämä kofeiini nähtiin jopa vahingollisena.71 Kahvin lapsille
aiheuttamina lievempinä haittoina olivat vatsavaivat ja ruokahaluttomuus. Ilmeisesti
kahvinjuonti oli yleistä lasten keskuudessa, koska eräässä artikkelissa todettiin, että
melkein kaikki koululaiset juovat kahvia.72
Terveydenhoitolehden vuoden 1935 viimeisessä numerossa oltiin huolissaan
koululaisten puutteellisista eväistä koulupäivän aikana. Suurella osalla koululaisista oli
eväänä pelkästään voileipä, jossa voita oli vain ohut kerros. Puolella lapsista ei ollut
maitoa eväänä. Raakoja vihanneksia, kuten porkkanoita, nauriita tai omenoita oli vain
harvalla koululaisella eväsrepussaan. Syksyllä perheiden ravinto oli monipuolisempaa,
koska lihaa ja rannikkoseuduilla myös tuoretta silakkaa oli saatavilla.73
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Vuoden 1938 huhtikuun numerossa Terveydenhoitolehdessä oli tarina Lasten oma
osasto -palstalla. Tarinassa koulupoika jätti tahallaan koulueväänsä kotiin. Tarinan
loppu ja samalla opetus oli se, että jos koululainen jätti eväänsä kotiin, hän päätyi
lopulta kerjäläiseksi maantielle.74
MERJA SILLANPÄÄ on todennut, että koululaisten eväinä olivat pääsääntöisesti
voileivät ja maitopullo.75 Perheen varallisuus tai oma tuotanto vaikutti eväiden laatuun.
Kaikilla lapsilla ei välttämättä ollut maitoa eväänä, koska talvella lehmät saattoivat olla
ummessa tai sitten perheessä oli niin vähän lehmiä, että kaikille ei riittänyt maitoa
evääksi. Osa lapsista joutui tyytymään rasvaisen maidon sijasta kurriin eli kuorittuun
maitoon tai marjamehuun tai jopa veteen. Voileivän päällä oli voita tai jotain eläinrasvaa, kuten sian rasvaa eli laardia, jota maaseudulla käytettiin erityisesti talvella voin
korvikkeena. Voita edullisempaa margariinia oli jo käytössä. Leikkeleet ja juusto olivat
harvinaisia leivänpäällisiä.76
Terveydenhoitolehti piti koululaisten eväitä riittämättöminä ja puutteellisina.
Päätoimittaja Salokannel kannattikin vuonna 1936 kouluruokala-aatteen viemistä eteenpäin. Hän ehdotti myös lasten punnitsemista kuukausittain. Punnituksen jälkeen paino
merkittäisiin luokan seinällä olevaan taulukkoon kaikkien nähtäville. Seinälle tuli laittaa
myös taulukko, josta näkyi tietyn pituisen ihmisen normaalipaino. Pelkkä luokan
sisäinen painonvertailu ei ollut riittävää, vaan luokkien välillä voitiin pitää jopa
kilpailuja.77 Alle kolmanneksessa Suomen kouluista oli koulukeittola 1930-luvun
alussa. Koulukeittola tarjosi pääsääntöisesti vellejä ja liha- tai hernekeittoa. Vähävaraisille lapsille kouluruokailu oli ilmainen ja olipa niin, että kouluruoka oli 1930luvulla tarkoitettukin pääsääntöisesti varattomille lapsille.78 Vuonna 1937 sai koulusta
ruokaa 400 000 oppilasta eli noin puolet ja näistä puolet sai myös lämpimän aterian.79
Myös kansanravitsemuskomitea oli havainnut, että tutkituissa koulukeittoloissa
tarjottiin puuroa sekä herne- tai lihakeittoa. Kutakin tarjottiin kaksi kertaa viikossa.80
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Kansanravitsemuskomitea oli havainnut tutkimuksessaan, että kolmanneksella
kansakoulun oppilaista ravitsemus oli puutteellista.81 Terveydenhoitolehden artikkelissa
vuonna 1938 todettiin, että eräässä Keski-Pohjanmaan oppikoulussa oli 45 prosentilla
oppilaista riisitautia.82 Kansanravitsemuskomitea ehdottikin mietinnössään vuonna 1940,
että kouluruokailu tulisi järjestää kaikille oppilaille ja koko kouluajan. Komitea oli jo
selvitystyönsä aikana ollut yhteydessä opetusministeriöön, jotta kaikille kansakoululaisille saataisiin järjestettyä ilmainen kouluateria. Komiteanmietintö toi selkeästi esille
sen, että kouluruokailu tulisi saada käynnistettyä etenkin harvaan asutuilla ja varattomilla seuduilla. Puutteellinen ravinto häiritsi lasten normaalia ruumiillista kehitystä ja
altisti sairauksille. Komitea perusteli kouluruokailua myös säästöillä. Lapset sairastaisivat
vähemmän, joten sairauksista johtuvaa työkyvyttömyyttä olisi vähemmän.83
Sekä Terveydenhoitolehti että Kansanravitsemuskomitea kannattivat kouluruokailun järjestämistä kaikille koululaisille. Kouluruokailun järjestäminen oli tärkeää,
koska osa lapsista oli ravittu puutteellisesti. Omat eväät aiheuttivat myös epätasa-arvoa
koululaisten kesken, koska koululaisen perheen varallisuus vaikutti suoraan eväiden
laatuun ja koostumukseen. Kouluruokailulla nähtiin myös selkeä kasvatuksellinen
merkitys, koska opettajia kehotettiin valistamaan koululaisia ruokailun aikana terveellisen ruuan merkityksestä. Terveydenhoitolehden päätoimittajan ehdotus lasten säännöllisestä punnitsemisesta ja tulosten asettamisesta kaikkien nähtäville oli suorasukainen.

1.2.2. Äidinmaitoa imeväisille, vitamiineja ja kivennäissuoloja raskaana oleville
Tohtori Anni Seppänen oli suomentanut englantilaisesta teoksesta Terveydenhoitolehteen artikkelin, jossa suositeltiin lapselle rintaruokintaa 8–9 kuukauden ikään asti.84
Myös tohtori Paavo Heiniön mielestä äidinmaito oli parasta ravintoa lapselle. Sitä tuli
antaa 8–10 kuukauden ikään saakka.85 Hollantilaiset lääkärit ja professorit Gorter ja
Lange suosittelivat, että rintamaidon antaminen tuli lopettaa ensimmäisen ikävuoden
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jälkeen.86 Kodin lääkärikirjassa ARVO YLPPÖ muistutti siitä, että äidinmaito oli lapsen
kehityksen kannalta erittäin tärkeä ravintoaine. Hänen mukaansa pullomaitoa juovien
lasten kuolleisuus imeväisiässä oli seitsemän kertaa suurempi kuin äidinmaitoa saavien
lasten. Kodin lääkärikirjassa neuvottiin hätätilanteissa turvautumaan imettäjän apuun.87
Äidinmaidon lisäksi lapselle tuli antaa yksi tai kaksi teelusikallista kalanmaksaöljyä ja keripukkia ehkäisemään teelusikallinen appelsiinimehua.88 C-vitamiinintarpeen
tyydyttämiseksi suositeltiin myös askorbiinihappovalmisteiden antamista lapsille. Mikäli
lasta ruokittiin keitetyllä maidolla, oli lisävitamiinien antaminen vieläkin tärkeämpää.89
Lastentautiopin dosentti, tohtori Toivo Salmi suositteli muulla kuin äidinmaidolla
ruokitulle lapselle annettavaksi joka päivä kolmannesta kuukaudesta lähtien kalanmaksaöljyä tai Vitolia. Niitä tulisi antaa kahteen ikävuoteen saakka. Kalanmaksaöljyä tai
Vitolia sai antaa myös rintaruokinnalla olevalle lapselle.90 Kenraali Mannerheimin
Lastensuojeluliiton ravintovaliokunta suositteli kalanmaksaöljyn antamista joka päivä
kymmenenteen ikävuoteen saakka. Kuitenkaan heinä–syyskuussa se ei ollut tarpeellista.91
D-vitamiinin tarpeeseen, riisitaudin ehkäisemiseen suositeltiin lapsille kalanmaksaöljyä
tai muuta vitamiinivalmistetta. Kalanmaksaöljyä tuli antaa kaikille alle kaksivuotiaille
lapsille. Kalanmaksaöljy oli halpaa, joten Terveydenhoitolehdessä ei nähty syytä, miksi
sitä ei olisi annettu riittävästi.92 Myös Kansanravitsemuskomitea oli todennut, että
kalanmaksaöljy oli huokeaa. Komitean mukaan sen saatavuutta tulisi parantaa, mikä
tapahtuisi antamalla kalanmaksaöljyn jakelu kauppaliikkeiden hoidettavaksi.93
Tuoretta marja- tai hedelmämehua, raastettua porkkanaa tai hedelmää voitiin antaa
parin kuukauden ikäiselle lapselle vitamiinien saannin turvaamiseksi. Jos lapsi oli
syönyt pullomaitoa, hänelle aloitettiin samaan aikaan sekaravinnon anto. Pulloravintoa
syövän lapsen vitamiinien saantiin tuli kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota antamalla
pimeänä vuodenaikana kalanmaksaöljyä. Viiden kuukauden iässä lapselle suositeltiin
annettavaksi sekaravintoa. Ensimmäisenä sekaravintona lapselle tuli antaa peruna86
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muhennosta. Totuttelun jälkeen voitiin antaa porkkana-, kukkakaali-, herne-, punajuurija pinaattimuhennoksia sekä vähitellen myös pieniä määriä kalaa ja kananmunaa. Myös
velliaterioiden antaminen voitiin aloittaa. Lihan syöttäminen lapselle aloitettiin vasta
ensimmäisen ikävuoden lopulla.94 Vuonna 1934 Terveydenhoitolehden artikkelissa
suositeltiin puolikkaan tai yhden kokonaisen kananmunan keltuaisen antamista päivässä
yli kolme kuukautiselle lapselle.95
Imettävän tai raskaana olevan naisen ravintoon tuli sisältyä riittävästi vitamiineja
ja kivennäissuoloja. Niiden lähteinä olivat maito, voi, juusto ja kalanmaksaöljy. Riittävällä ravinnolla turvattiin uuden elämän terveellinen kehitys. Kenraali Mannerheimin
Lastensuojeluliiton ravintovaliokunta suositti imettäville ja raskaana oleville naisille
seuraavia päivittäisiä ruokamääriä:
-

Ruisleipää, pehmeätä 400 g

-

Maitoa, kuorimatonta 1 litra

-

Voita 30 g

-

Juustoa 30 g

-

Perunaa 300 g

-

Lanttua 50 g

-

Kaalia 50 g.

Näiden lisäksi tuli syödä lihaa, kalaa, munia tai sokeria riittävän kalorimäärän
saamiseksi sekä nauttia kalanmaksaöljyä ravintolisänä.96 Raskaana olevalle hedelmät
olivat suositeltavia, koska ne ehkäisivät raskausmyrkytyksen syntyä.97
Nykypäivän käsityksen mukaan parasta ravintoa imeväisikäiselle lapselle on
äidinmaito, kuten Terveydenhoitolehdessä todettiin jo vuosikymmeniä sitten. Lasta
voidaan imettää vuoden ikään saakka. Äidinmaidosta lapsi saa puolen vuoden ikään
saakka riittävästi vitamiineja – lukuun ottamatta D-vitamiinia – ja kivennäisaineita.
Neljän–kuuden kuukauden iässä lapselle aloitetaan lisäravinnon antaminen. Nykyisin
lihan ja viljan antaminen aloitetaan noin puolen vuoden iässä. Terveydenhoitolehdessä
vuonna 1938 ollut neuvo aloittaa esimerkiksi pinaatti- tai punajuurimuhennoksien anto
lapselle viiden kuukauden iässä on tämän päivän käsityksen mukaan huono, koska
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kyseiset kasvikset sisältävät suuren määrän nitraattia. Nitraatti ei sovellu alle yksivuotiaalle lapselle.98
Terveydenhoitolehti piti imeväisikäisen lapsen tärkeimpänä ravintona äidinmaitoa.
Lehden ohje jatkaa imetystä 8–9 kuukauden ikään saakka kestää hyvin tämän päivän
ajattelun. Myös sekaravinnon aloittaminen viiden kuukauden iässä on hyvä neuvo.
Huomio kiinnittyy siihen, että ihmisiä suositeltiin antamaan lapsille kalanmaksaöljyä Dvitamiinitarpeen tyydyttämiseksi, mikä onkin erittäin tärkeätä kasvaville lapsille.

1.3. ”Maito voimaa antaa, vaan ei kahvi”
Litra hyvää maitoa päivässä leivän ja perunien ohella tyydyttää ihmisruumiin
kaikki ravintovaatimukset.99
Maito oli tärkeä ravintoaine kaikenikäisille, mutta ennen kaikkea lapsille. Terveydenhoitolehden mukaan sitä juotiin liian vähän. Maito vietiin mieluummin meijeriin kuin
annettiin perheen lapsille. Lapsille suositeltu annos oli noin litra vuorokaudessa.100
Vitamiinien lisäksi maito sisälsi valkuaisaineita ja rasvaa, joka oli hyvin sulavaa
ravintoainetta sekä hiilihydraattia maitosokerina, joka hajotessaan tuotti elimistölle
tärkeitä maitohappobakteereja. Lisäksi maito sisälsi lapsille tärkeitä kalkkisuoloja.
Ravinto-opin tutkijat luonnehtivat maitoa suojaravintoaineeksi. Kuorimaton maito oli
parasta, ja kasvuikäisille sopiva määrä oli noin viisi lasillista päivässä. Myös maitotuotteet, kuten voi, viili, kirnupiimä ja juusto olivat terveellisiä vitamiinien lähteitä.101
Piimä oli hyvä vitamiinien lähde, koska happaneminen suojasi vitamiinien säilymistä
siinä. Myös jäätelö, jonka kulutus oli kasvanut Yhdysvalloissa, oli vitamiiniensa vuoksi
laaturavintoa.102
Professori Artturi I. Virtanen kirjoitti vuonna 1936 Terveydenhoitolehteen artikkelin, jossa hän korosti maidon ylivertaisuutta korkealuokkaisena laaturavintona. Maidon
paremmuutta muihin ruoka-aineisiin verrattuna hän perusteli sen sisältämien ravintoaineiden monipuolisuudella. Pohjoismaiden ihmisten ravinnossa maidolla ja maidosta
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valmistetuilla tuotteilla oli erittäin suuri merkitys. Maidon hyviä ominaisuuksia tuotiin
artikkelissa esille erilaisiin tutkimuksiin vedoten. Maidon vitamiinipitoisuutta voitiin
nostaa parantamalla lehmien talviruokintaa eli säilömällä heinää talveksi AIV-rehunsäilömismenetelmän103 avulla. Artikkelin lopussa Virtanen totesi, että jos kaikki ihmiset
käyttäisivät maitoa ja maitotuotteita runsaasti joka päivä ja jos talvimaidon laatu
paranisi kesämaidon kaltaiseksi, poistuisi vitamiinien puute kansamme keskuudesta.104
Vuonna 1938 Artturi I. Virtanen tarkasteli artikkelissaan Suomen ravitsemustilannetta. Artikkelin tiedot perustuivat tutkimukseen, jossa oli tutkittu perheiden
ravintoa eri puolilla Suomea. Kyseisen tutkimuksen mukaan selkein ongelma suomalaisten ravitsemuksessa oli A-vitamiinin puute erityisesti talvisin ja keväisin. Tämä
johtui siitä, että suomalaiset saivat A-vitamiininsa maidosta ja voista. Talvella maidon
A-vitamiinipitoisuus aleni, koska rehun laatu huononi. Tähän oli kuitenkin tulossa
muutos, mikäli AIV-rehun käyttö talviruokinnassa lisääntyisi. Huolestumista aiheutti se,
että ruokinnan muutos tapahtui hitaasti erityisesti Pohjois-Suomessa, missä A-vitamiinin
puute oli suurin.105 AIV-rehun käyttö karjan talviruokinnassa oli hyödyllistä, koska
aiempaa laadukkaamman rehun ansiosta maitotuotteet sisälsivät kevättalvella kolme
kertaa enemmän A-vitamiinia kuin normaalisti.106 AIV-rehulla syötetyn karjan maidossa
oli talvellakin lähes sama A-vitamiinipitoisuus kuin kesällä.107
Ravitsemuksellisesti ongelmana oli myös kuoritun maidon käyttö, koska kuoritussa maidossa oli todella vähän A-vitamiinia.108 A-vitamiinin puutteen ehkäisemiseksi
ehdotettiin Terveydenhoitolehden artikkelissa siirryttäväksi kuoritun maidon käytöstä
kokomaidon käyttöön. Kirjoittaja tosin huomautti, että vähävaraisilla perheillä voi olla
vaikeuksia siirtyä parempaan ja kalliimpaan maitoon, joten vähävaraisten tuli pyrkiä
käyttämään kokomaitoa ainakin talvella ja keväällä. Myös voin käyttöä tuli lisätä.
Artikkelin kirjoittajan näkemyksen mukaan ravinnon laadun parantaminen johti
lisääntyneeseen työkykyyn ja pienempiin sairausmenoihin.109
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Artturi I. Virtasen tavoin myös Artturi Salokannel kehui Terveydenhoitolehden
artikkelissaan suomalaisen maidon erinomaisuutta: maito oli terveellistä, erittäin hyvälaatuista ja lisäksi halpaa. Jopa Suomen ensiluokkaista urheilukuntoa perusteltiin
runsaalla maidon juonnilla.110 Voin hyvää menekkiä Englannin markkinoille pidettiin
osoituksena suomalaisen maidon korkeasta laadusta.111 Karjatalouden päätuote oli voi,
jota Suomessa tuotettiin enemmän kuin kulutettiin. Voita vietiin maailmanmarkkinoille.
Vientiä tuettiin vientipalkkiojärjestelmän avulla, mikä johti epäkohtiin rasvamarkkinoilla.
TEPPO VIHOLA on todennut, että ”arvokkaat ravintoaineet vietiin korkein vientipalkkioin
alihintaan ulkomaille muiden käytettäväksi”. Tämä aiheutti sen, että täällä jouduttiin
tyytymään muihin rasvoihin, kuten esimerkiksi ihraan.112
Mielenkiintoinen seikka oli se, että ravintofysiologi CARL TIGERSTEDT suositteli
vuonna 1925 voin vaihtamista margariiniin – perusteena voin kalleus. TIGERSTEDTIN
mukaan hyvinvointimme kasvaisi, mikäli voi vaihdettaisiin margariiniin ja sen kautta
saataisiin yhä enemmän voita vientiin. Hänen mukaansa margariiniin voisi lisätä Avitamiinia, eikä sen maku huonontuisi tai hinta merkittävästi nousisi.113
Voin korvikkeena oli alettu käyttää margariinia, joka oli halvempaa kuin voi.
Margariinia pidettiin ainoastaan energiaravintona, koska siinä ei ollut vitamiineja.
Tekniset edellytykset margariinin A- ja D-vitaminisoinnille olivat olemassa, mutta
vitamiinien lisäämisen jälkeenkään margariini ei ollut voin arvoinen ravinto-aine.
Kansanravitsemuskomitea päätyikin mietinnössään vuonna 1940 siihen, ettei margariinia
kannata vitaminisoida, vaikka siitä olisi ollut hyötyä vähävaraisten ihmisten ravinnossa.
Perusteluina olivat margariinin käytön vähäisyys sekä talouspoliittiset kysymykset.
Kansanravitsemuskomitean mielestä margariinin keinotekoinen vitaminisointi olisi
saattanut vaarantaa Suomen karjatalouden ja sitä myöten koko maan kansantalouden.
Maitotuotteita vietiin runsaasti ulkomaille, joten ilmeisenä pelkona oli voin ylituotanto,
mikä edelleen pahenisi voin kulutuksen vähentyessä ja margariinin kulutuksen kasvaessa.
Yksi komitean jäsenistä olisi sallinut margariinin vitaminisoinnin, kuten Tanskassa,
Norjassa ja Ruotsissa oli tehty. Hän jätti mietintöön eriävän mielipiteen.114
Taulukossa 2 on maidon, voin ja margariinin keskihinnat vuosina 1934–1939.
Kuorittu maito maksoi kolmanneksen kuorimattoman maidon hinnasta. Siksi sen käyttö
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oli ymmärrettävää, mikäli rahaa oli käytettävissä vain vähän. Margariini oli huomattavasti edullisempaa kuin voi. Vuonna 1935 sahatyömiehen keskimääräinen tuntipalkka
oli 5,78 markkaa eli kilon voita hankkiakseen hän sai tehdä töitä reilut neljä tuntia115.
Taulukko 2. Maidon, voin ja margariiniin keskihinnat vuosina 1934–1939 [mk].116
1934

1935

1936

1937

1938

1939

Maito, kuorimaton [l]

1,46

1,57

1,56

1,69

1,77

1,81

Maito, kuorittu [l]

0,47

0,49

0,5

0,53

0,55

0,56

Meijerivoi [kg]

23,49

25,64

25,38

28,2

29,87

30,31

Maalaisvoi [kg]

21,16

23,19

22,57

25,39

26,37

26,88

Margariini [kg]

13,38

14,83

14,16

15,58

15,03

15,97

Terveydenhoitolehden artikkeleiden perusteella voidaan todeta, että maito ja
maitotuotteet olivat tärkeitä ravinto-aineita. Lehti nosti esille kuoritun maidon puutteet
verrattuna kuorimattomaan maitoon. Se kannatti margariinin vitaminisointia ja siten piti
ravitsemuksellisia seikkoja tärkeämpinä kuin maatalouspoliittisia seikkoja. Kuorittua
maitoa ja margariinia sai halvemmalla kuin kuorimatonta maitoa ja voita. Siksi oli
varsin luonnollista, että niiden kulutus kasvoi. Sen Terveydenhoitolehti toi myös julki.

1.4. Vitamiinit – yksi Terveydenhoitolehden lempiteemoista
1.4.1. Vitamiinien puute – monen taudin laukaisija
Puutostautien aiheuttajiksi epäiltiin ensin mikrobeja, mutta 1900-luvun alussa huomattiin, että taudit voivat johtua jonkin tekijän puuttumisesta ihmisten ravinnosta. Tuo
tekijä sai nimen vitamiini puolalaissyntyiseltä Kasimierz Funkilta vuonna 1912. Ennen
toista maailmansotaa oli löydetty jo useita vitamiineja, ja niiden valmistamisesta ja
myynnistä oli tullut lääketeollisuudelle tuottoisaa liiketoimintaa. HEIKKI VUORISEN
mukaan puutostautien syntymekanismin tunteminen avasi tien näiden tautien tehokkaalle torjunnalle.117
Terveydenhoitolehti nosti artikkeleissaan useasti esille suomalaisen ravinnon ja
vitamiinit, koska erityisesti kevättalvella ja keväisin Suomessa kärsittiin eri vitamiinien
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puutostiloista.118 Myös Kansanravitsemuskomitea totesi mietinnössään, että ravinnosta
saatavien vitamiinien määrässä oli puutteita.119 Vitamiinien puutostiloilla nähtiin olevan
suuri kansanterveydellinen merkitys, koska ne olivat niin yleisiä. Osasyynä tarttuvien
tautien runsauteen keväisin pidettiin puutteellista ravintoa, minkä vuoksi ihmisten
vastustuskyky tauteja kohtaan oli heikentynyt. Myös kevätväsymys johtui mahdollisesti
liian vähän vitamiineja sisältävästä ravinnosta. Ravinnon laadun parantamisella oli myös
kansantaloudellista merkitystä, sillä laadukas ravinto johti lisääntyneeseen työkykyyn ja
pienempiin sairausmenoihin.120 Tuberkuloosikuolleisuus lisääntyi ravinnon ollessa
puutteellista.121
Professori Artturi I. Virtanen totesi vuonna 1938, että suurin ongelma suomalaisten ravitsemuksessa oli A-vitamiinin puute erityisesti talvisin ja keväisin. Virtasen
artikkeli perustui tutkimukseen perheiden ravinnosta eri puolilla Suomea. Esimerkiksi
Hyrynsalmella huhti- ja toukokuussa väestö sai vain 31 prosenttia tarvitsemastaan Avitamiinista. Vastaava luku Turun kaupungissa oli 85 prosenttia.122 A-vitamiinin
puutteen ensioireita on hämäräsokeus.123
B-ryhmän vitamiineja suomalaiset saivat ravinnosta pääsääntöisesti riittävästi.

124

B1-vitamiinin puute aiheuttaa beriberi-taudin, mikä voi johtaa jopa halvaantumiseen.
Beriberi-tauti oli kuitenkin harvinainen 1930-luvulla. B1-vitamiinia sai runsaasti hedelmistä, mutta myös tomaatissa ja hiivassa sitä oli paljon.125
C-vitamiinin puute aiheuttaa keripukki-taudin. Keripukki ilmenee väsymyksenä,
suun limakalvojen verenvuotoina ja kipuina.126 Tohtori Osmo Turpeisen mukaan
ihmiset saivat C-vitamiinia kutakuinkin riittävästi, koska he söivät runsaasti perunoita.
Perunahan sisälsi C-vitamiinia. Toisaalta suuri C-vitamiinin saannin riippuvuus perunasta
aiheutti myös ongelman. Säilytyksen aikana sen C-vitamiinipitoisuus laski. Samalla
aleni saadun C-vitamiinin määrä, mikä saattoi johtaa puutostilaan. Voi myös käydä niin,
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että perunat yksinkertaisesti loppuivat ennen kesää.127 Pahin tilanne oli keväisin, jolloin
noin

kymmenen

prosenttia

väestöstä

kärsi

C-vitamiinin

puutteesta.

Muina

vuodenaikoina sen saanti oli yleensä riittävää.128 Lasten väsymys, kalpeus ja huono
ruokahalu kevättalvisin johtuivat yleensä siitä, ettei ravinnossa ollut riittävästi Cvitamiinia.129
D-vitamiinin puute aiheuttaa riisitautia eli niin sanottua englannintautia.130
Terveydenhoitolehdessä tuotiin julki huoli riisitaudin yleisyydestä Suomessa, koska sitä
oli todettu olevan Suomessa enemmän kuin muissa ”sivistysmaissa”. Riisitauti huononsi
lasten luuston kehittymistä aiheuttaen erilaisia kehityshäiriöitä alaraajoihin, selkärankaan ja hampaisiin. Lantion huonon kehittymisen seurauksena tullut ahdas lantio
saattoi myöhemmin aiheuttaa erityisiä hankaluuksia synnytyksissä. Pulloruokinnassa
olleet lapset olivat alttiimpia riisitaudille kuin rintaruokinnassa olleet lapset.131
Aikuisilla D-vitamiinin saanti oli riittävää, mutta lapsilla sen puute aiheutti riisitautia.132
Myös Kansanravitsemuskomitean mukaan D-vitamiinia saatiin ravinnosta liian vähän,
mikä näkyi riisitaudin yleisyytenä pienten lasten keskuudessa.133
Veren hyytymiseen vaikuttava K-vitamiini oli keksitty vuonna 1936. Vastasyntyneillä sitä oli vähän, joten he olivat alttiita erilaisille vakaville verenvuodoille.
Vuonna 1941 Terveydenhoitolehdessä kirjoittaja suositteli, että raskauden loppuvaiheessa
syötäisiin K-vitamiinipitoista ravintoa. Kaali, kukkakaali, pinaatti, mansikat, ruusunmarjat (kiulukat), tuoreet herneet, nokkosen lehdet sekä sianmaksa sisälsivät runsaasti
K-vitamiinia. Artikkelissa suositeltiin erityisesti kaalin syömistä, koska se sisälsi
runsaasti myös A-vitamiinia.134
Nykytutkimuksen mukaan vitamiineista ihmiselle välttämättömiä ovat A-, B-, C-,
D-, E- ja K-vitamiini. 135
Vitamiinit ovat välttämättömiä ravintoaineita, joita tarvitaan kasvuun, elämän
ylläpitoon ja kemiallisten reaktioiden säätelyyn. Elimistö ei syntetisoi vitamiineja
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riittäviä määriä, joten ne on saatava ruoasta valmiina tai ainakin sellaisessa
muodossa, että ne elimistössä muuttuvat toimiviksi vitamiineiksi.136
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksissa on vuonna 2005
todettu, että tänä päivänä ihmiset saavat riittävästi vitamiineja lukuun ottamatta Dvitamiinia.137 Terveydenhoitolehdessä tulivat 1930-luvulla ja 1940-luvun alussa vitamiineista esille A-, B-, C-, D- sekä K-vitamiini. Suomalaisessa ravinnossa oli puutteita,
jotka aiheuttivat sen, että 1930-luvulla ihmisillä oli vajausta ainakin A- ja D-vitamiinien
saannissa sekä vähäisessä määrin kevättalvella oli myös C-vitamiinin saannissa.
Terveydenhoitolehti näki vitamiinien puutostaudit kansanterveydellisenä ongelmana,
jolla oli myös suuri kansantaloudellinen merkitys, koska sairastelu laski työkykyä.
1.4.2. Ravinto vitamiinien puutteen ehkäisijänä
Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistuksen yhtenä tarkoituksena oli lukijoiden valistaminen vihannesten ja marjojen hyödyllisyydestä ravintoaineiden lähteinä ja erityisesti
vitamiinien lähteinä. Lehti käytti vitamiineista myös nimitystä sytykeaineet eli ne olivat
ruokahalun käynnistäjiä.138 Huomionarvoista on se, että Terveydenhoitolehden mukaan
Suomessa syötiin muita maita vähemmän hedelmiä ja vihanneksia.139 Kansanravitsemuskomitean mietinnön mukaan esimerkiksi Oulun läänissä vihannesten käyttöä
olivat 1930-luvulla edistäneet maatalouskerhojen, maatalousnaisten sekä Marttojen
tekemä valistustyö.140
Terveydenhoitolehti esitteli vuoden 1934 huhtikuun numerossa eri ruoka-aineiden
vitamiinipitoisuuksia. Artikkeliin oli laadittu taulukko, jossa oli eri ruoka-aineiden
sisältämät vitamiinit ja niiden määrät. Artikkelin mukaan paljon vitamiineja sisältäviä
ravintoaineita olivat tuoreet vihannekset, juurikkaat, hedelmät ja marjat. Porkkanan ja
tomaatin lisäksi pinaatti oli hyvä vitamiinien lähde. Lehti suositteli ihmisiä käyttämään
enemmän tuoreita kasvikunnan tuotteita ja myös kasvattamaan omia vihanneksia.141
Tomaattia pidettiin ylivertaisena kasvikunnan edustajana, koska se sisälsi useita vitamiineja. Erityisesti sen C-vitamiinipitoisuus teki siitä erinomaisen vitamiinin lähteen.
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Tomaatin C-vitamiini myös kesti hyvin kuumentamista. Jopa imeväisille suositeltiin
siivilöityä tomaattimehua.142
Porkkanoiden ja herneiden etuna oli se, että ne olivat hinnaltaan edullisia, joten ne
soveltuivat hyvin myös vähävaraisten perheiden ruokavalioon.143 Eräs Terveydenhoitolehden lukija, jolla ei ollut varaa hedelmiin, kysyi lehdeltä neuvoa lasten keväiseen
vitamiinien tarpeeseen. Lehti suositteli kotimaisina vaihtoehtoina porkkanoita ja etenkin
lanttuja.144 Terveydenhoitolehti kehotti ihmisiä syömään hedelmiä. Tosin niiden
syöminen saattoi kaatua yksinkertaisesti siihen, että ei ollut varaa ostaa hedelmiä.
Lyhyitä tietoja -palstalla vedottiin perheenemäntiin, jotta nämä laittaisivat ruokapöytään enemmän vihanneksia. Vihannesten käyttöä perusteltiin sillä, että lapset
pysyisivät terveinä ja että koko perhe säästyisi sairauksilta. Koska tuoreita vihanneksia
ei ollut talvella käytettävissä, suositeltiin niiden sijasta syötävän porkkanoita, lanttuja ja
kaalia.145 Vaikka voi, juusto ja kananmunat olivat hyviä vitamiinien lähteitä, olivat
tuoreet vihannekset vieläkin parempia. Paljon vitamiineja sisältäviä ruokia olivat tuore
kaali, porkkana ja lanttu.146 Lantut ja nauriit olivat erityisen hyviä C-vitamiinin lähteitä,
koska niissä vitamiinipitoisuus säilyi hyvänä koko talven ajan.147
Terveydenhoitolehti suositteli vuonna 1935, että ihmisten tulisi kasvattaa kotona
lehtivihanneksia – kuten esimerkiksi salaattia ja pinaattia. Kotipuutarhaa suositeltiin
erityisesti sellaisille, joilla ei ollut varaa ostaa kalliita ulkomaisia hedelmiä.148 Perheen
oma kotipuutarha oli henkireikä muuten niin yksipuoliseen ruokavalioon. Sillä oli myös
kasvatuksellinen merkitys kaupunkilaislapsille. He oppivat vanhempiensa rinnalla
tekemään ruumiillista työtä. Lehden artikkelissa korostettiin myös perheen sisäistä
yhteisöllisyyttä. Tälle pohjalle rakentui myös isänmaanrakkaus. Toki kotipuutarhalla oli
käytännöllinenkin puoli: sieltä sai puhtaita kasviksia ruokapöytään.149 Salokanteleen
mukaan jokaisessa kodissa tulisi olla pieni kasvitarha, josta ammennettaisiin ”tuoretta
vitamiiniravintoa”.150 Myös kouluihin perustettiin 1900-luvun alkupuolella oppilaspuutarhoja. SAARA TUOMAALAN mukaan niiden tarkoituksena oli sekä maaseudun
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elämän että isänmaanrakkauden ihannointi. Myös koulujen puutarhaopetuksella nähtiin
olevan – kasvatuksellisen puolen lisäksi – taloudellinen ja käytännöllinen puoli: puutarhasta saatiin terveellistä ravintoa ruokapöytään.151
Vuonna 1938 Terveydenhoitolehdessä käsiteltiin toisistaan poikkeavia tietoja
porkkanan vitamiinipitoisuudesta ja hyödystä ravintona. Eräissä tutkimuksissa oli saatu
näyttöä siitä, että porkkana ei ollutkaan niin hyvä vitamiinien lähde kuin aiemmin oli
päätelty. Porkkanoita kuitenkin suositeltiin sen hampaita puhdistavan vaikutuksen
vuoksi ja myös siksi, että ne olivat hinnaltaan halpaa ravintoa. Lisäksi lapset pitivät
niistä. Toisaalta professori Arvo Ylppö suositteli porkkanan vaihtamista nauriiseen,
koska se sisälsi enemmän vitamiineja kuin porkkana ja se suli paremmin suolistossa.
Lisäksi poistuisi porkkanan aiheuttama ilmiö: lapset eivät tulleet keltaisiksi nauriita
syödessään.152
Vihannesten ja kasvisten ohella tärkeä vitamiinien lähde oli peruna. Kotitalousopiston lehtorin, Ella Kitusen artikkeli käsitteli perunan ravintoarvoja. Hänen mukaansa
peruna oli rahvaan tärkeimpiä vitamiinien lähteitä. Se sisälsi erityisesti B- ja C-vitamiinia.
Suomalainen söi keskimäärin noin viisi perunaa päivässä. Lukijoita myös opastettiin
perunoiden oikeaan käsittelyyn. Ne kannatti keittää kuorimattomina: kuorimishukka oli
pienempi ja hyvät ravintoaineet pysyivät paremmin tallessa.153 HEIKKI VUORISEN
mukaan perunan hyödyllisyys keripukin ennaltaehkäisyssä havaittiin jo 1800-luvun
alkupuolella.154
Talojen pihoihin tuli marjapensaita 1920-luvulla. Herukkapensaat ilmestyivät
ensin pientalojen kasvimaille mahdollistaen lisäravinnon saannin muuten niin suppeaan
ravintoon.155 Marjoista eniten C-vitamiinia sisälsivät musta viinimarja ja suomuurain,
jota kutsuttiin myös pohjolan appelsiiniksi. Marjojen käyttöä C-vitamiinin lähteenä
vaikeutti huomattavasti niiden säilömismenetelmien kehittymättömyys. Keittäminenhän
tuhosi suuren osan vitamiineista.156
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hedelmien viljely ja käyttö ruokana oli
lisääntynyt merkittävästi.157 Terveydenhoitolehden päätoimittaja Salokannel kehotti
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ihmisiä syömään hedelmiä. Vuonna 1937 kirjoitettuun artikkeliin sisältyi myös
taulukko, josta ilmeni eri marjojen, vihannesten ja hedelmien C-vitamiinipitoisuuksia.
Artikkelin mukaan hedelmät sisälsivät myös hyvälaatuisia kivennäissuoloja, jotka edistivät suolentoimintaa ja lisäsivät ruokahalua. Runsaan lihansyönnin oli todettu aiheuttaneen ihmisille vatsankovuutta, joten kasvikunnan tuotteet ja hedelmät olivat oiva apu
kyseiseen vaivaan. Hedelmät olivat myös lapsille erittäin suositeltavia. Artikkelissa oli
siteerattu tohtori Bicher-Benneriä, joka oli todennut, että hedelmät olivat keskitettyä
auringonvaloa, dynamiittia ruoka-aineiden joukossa. Äkillisissä kuumetaudeissa sitruunamehut tai mustaviinimarjamehut olivat C-vitamiinipitoisuutensa vuoksi hyviä lääkkeitä
taudin voittamisessa.158 Appelsiinia suositeltiin syötävän yksi tai kaksi päivässä.159
Appelsiinin C-vitamiinipitoisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Keskikokoinen
kuorittu appelsiini, joka painaa noin 200 grammaa sisältää C-vitamiinia 102 mg.160
Kyseisen vitamiinin saantisuositus on aikuisilla tällä hetkellä 75 mg/vrk. C-vitamiinia
suomalaiset saavat nykyisin kaikissa ikäryhmissä runsaasti.161 Salokanteleen Terveydenhoitolehdessä vuonna 1936 antama neuvo syödä appelsiini päivässä C-vitamiinitarpeen
tyydyttämiseksi oli hyvä.
Taulukossa 3 on Terveydenhoitolehdessä esitettyjä keskeisiä C-vitamiinin lähteitä.
Nykypäivän tiedon perusteella voidaan todeta, että nauris ja lanttu olivat C-vitamiinin
lähteinä melkein samanveroiset kuin appelsiini. Perunaa C-vitamiinin lähteenä on syytä
pohtia tarkemmin. Keskikokoinen, kuorittu ja keitetty peruna painaa noin 60 grammaa.
Terveydenhoitolehdessä oli todettu, että suomalainen syö keskimäärin viisi perunaa
päivässä, jolloin grammoina perunaa syötiin noin 300 grammaa eli C-vitamiinia hän sai
niistä noin 20 milligrammaa. Nykyisin C-vitamiinin minimitarpeena pidetään 30 milligrammaa vuorokaudessa162. Tämän perusteella voidaan päätellä, että vaikka perunaa
olisi ollutkin laareissa riittävästi, ei yksinomaan niitä syömällä pystynyt hankkimaan Cvitamiinia riittävästi – ei ainakaan normaaliannoksilla. Taulukosta 3 ilmenee, että hilla,
lakka tai suomuurain – rakkaalla lapsella on monta nimeä – oli nimensä veroinen
pohjolan appelsiini. Vielä korkeampi C-vitamiinipitoisuus on mustaherukalla.
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Taulukko 3. Keskeisiä C-vitamiinin lähteitä.163
C-vitamiinia /
100 g
Peruna, kuorineen keitetty, suolaton

8,5 mg

Peruna, kuorittu, keitetty, suolaton

6,5 mg

Lanttu

39,7 mg

Nauris

39,7 mg

Porkkana

6,5 mg

Hilla

100,0 mg

Mustaherukka

120,0 mg

Tomaatti

14,1 mg

Pinaatti

60,0 mg

Appelsiini

51,0 mg

Myös tuoremehut olivat Terveydenhoitolehden mukaan erityisen ravintorikkaita ja
suositeltavia juomia.164 Tohtori I. Kamberg suositteli tuoretta omenamehua sairaille,
koska se oli ravinnonlähteenä ”erittäin arvokas”. Hänen mukaansa tuoreet hedelmät
saattoivat olla sopimattomia osalle ihmisistä. Tuoremehu oli yleensä paremmin siedetty
ja sitä pystyi myös tarvittaessa laimentamaan.165 Tuoremehun valmistamisessa Suomi
oli jäänyt jälkeen muista Euroopan maista, vaikkakin Suomessa oli hyvin saatavilla
omenoita ja erilaisia puutarha- ja metsämarjoja tuoremehun valmistukseen.166
Terveydenhoitolehden mukaan eläinkunnan tuotteista hyviä vitamiinien lähteitä
olivat kala, kananmuna, veri, maksa ja maito sekä sen valmisteet.167 Eräässä Terveydenhoitolehden artikkelissa, joka oli aiemmin julkaistu norjalaisessa terveydenhoitolehdessä, kirjoittaja ylisti sillin hyvyyttä ravintoaineena. Silli oli hyvä A- ja D-vitamiinien lähde.168 Kananmunat olivat hyviä A-vitamiinin lähteenä, mutta niiden käytön
esteenä oli korkea hinta, mikä tuotti ongelmia vähävaraiselle väestölle.169
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Terveydenhoitolehdessä annettiin selkeitä ohjeita myös siitä, miten ihmiset itse
pystyivät parantamaan vitamiinien saantia kasvi- ja eläinkunnan eri tuotteista. Lehti
tarjosi selkeitä vaihtoehtoja vähävaraisille eli mikäli ei ollut varaa ostaa hedelmiä, suositeltiin esimerkiksi porkkanoita tai lanttuja. Lantut ja perunat olivat hyviä C-vitamiinin
lähteitä. Myös kotipuutarha nähtiin tärkeänä keinona parantaa perheen ravinnon laatua.
Terveydenhoitolehden antamat neuvot kestävät myös tämän päivän tarkastelun.

1.5. Pehmeä ja makea ruoka – hampaiden turmio
Narskuta, narskuta kuivaa leipää vahvoilla hampaillasi; terveinä säilyy ne silloin
vanhuuden päiviin asti!170
Tohtori Tor H. J. Ekman kirjoitti Terveydenhoitolehdessä vuonna 1934 hampaista,
ravinnosta ja hammasmädästä.171 Hammasmädällä eli hammaskarieksella tarkoitetaan
hampaan syöpymistä, mikä johtuu hampaan pinnalla olevien mikrobien aineenvaihduntatuotteista.172 Ekman totesi, että ravinnon laadulla oli ratkaiseva merkitys hampaille.
Omassa tutkimuksessaan hän oli havainnut, että maaseudulla lasten hampaat olivat
paremmassa kunnossa kuin kaupungeissa. Tämä johtui siitä, että maaseudulla syötiin
kovaa tai kuivaa ruisleipää. Sen sijaan kaupungeissa syötiin pehmeää, tuoretta leipää.
Myös muun ruuan pehmeneminen – keittotaidon kehittymisen vuoksi – oli haitallista
hampaille. Kova ruoka puhdisti hampaita luonnollisella tavalla. Pehmeä ja paljon
keitetty ruoka ei tätä tehnyt. Ekman korosti myös raakojen kasvisten merkitystä
vitamiinien ja kalkkisuolojen lähteinä.173 HEIKKI VUORISEN mukaan hammasmädästä
kehittyi yleinen vaiva vasta teollisessa yhteiskunnassa. Hammasmädän yleistymiseen
VUORINEN näki syynä muun muassa sokerin käytön huomattavan kasvamisen.174
Kansanravitsemuskomitean mietinnössä vuonna 1940 todetaan, että hiilihydraatit
ovat sokerin ja osaksi viljatuotteiden muodossa todennäköisesti haitallisia hampaille.
Hammasmädän ehkäiseminen oli kansaterveydellisesti hyvinkin kannattavaa, vaikka
kaikkia syitä sen syntyyn ei vielä tiedetty. Kuitenkin hammasmätää oli todettu vähemmän
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niillä maailman ihmisillä, joiden ruokavalioon ei kuulunut viljatuotteita tai sokeria.175 Jo
ennen sotia hammasmätää pidettiin sivistyneiden maiden kulttuuritautina.176
Lääkäri Canth nosti vuonna 1938 esille ravinnossa tapahtuneet hampaille
haitalliset muutokset. Hammasmädän syynä pidettiin muun muassa sitä, että ravinto oli
muuttunut pehmeämmäksi, jolloin hampaat eivät joutuneet tekemään työtä. Pehmeä
leipä puhdisti hampaita huonosti. Se myös tarttui hampaisiin ja tarttumisellaan vaurioitti
hammaskiillettä. Canthin mukaan leivän laatuun vaikutti jauhojen karkeusasteen
muuttuminen. Jauhoja oli aiemmin jauhettu pienissä myllyissä, jotka tekivät karkeampia
jauhoja kuin suuret myllyt. Muita syitä hampaiden huonoon kuntoon olivat kalkin
vajaus ja riisitauti. Ravinnoksi suositeltiin kuorimatonta maitoa sekä kasviksia,
hedelmiä ja marjoja. Canth moitti lasten kahvinjuontia. Hänen mielestään lasten tuli
juoda maitoa. Omenat, porkkanat ja nauriit olivat hyviä lasten hampaille, ja mikäli
lapset toisivat vihannekset eväinä kotoaan, niistä ei aiheutuisi kustannuksia kunnille.177
Hampaiden hoidon merkitystä perusteltiin myös ravintotalouden näkökulmasta.
Ehjillä hampailla oli yksinkertaisesti parempi pureksia ruokaa, jolloin ravinnon hyödyntäminen elimistössä oli parempaa.178
Terveydenhoitolehti nosti kirjoituksissaan esille huolestumisensa hammasmädän
yleistymisestä ja hampaiden kunnon heikentymisestä. Lehden artikkeleissa syinä nähtiin
muutokset ravinnossa sekä puutteellinen ravinto. Kansanravitsemuskomitea nosti
kuitenkin esille myös sen, että sokerit ja osa viljatuotteiden hiilihydraateista edistivät
hammasmädän syntymistä ja siten hampaiden kunnon heikentymistä. Hammasmätää
pidettiin länsimaisena kulttuuritautina.
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1.6. Liikalihavuus ja liiallinen laihduttaminen haittoineen ongelmiksi 1930-luvun
lopulla

1.6.1. Käsityksiä lihavuuden syistä 1930-luvun lopun hengessä
Terveydenhoitolehden lokakuun numerossa vuonna 1937 kirjoitti tohtori Anni Seppänen
lihavuuden ja laihuuden syistä. Yhden käsityksen mukaan ruumiinpainoon vaikuttivat
”sisälliset syyt”. Sisällisiä syitä olivat liikalihavuuden periytyvyys ja ”rotu”. Mikäli
vanhempi oli liikalihava, oli myös hänen lapsensa altis liikalihavuuteen. Myös ”rodun”
vaikutus liitettiin ruumiinpainoon. Esimerkiksi eskimot, hollantilaiset ja muutamat
afrikkalaiset ”rodut” olivat kirjoittajan mukaan muita ”rotuja” taipuvaisempia lihavuuteen.179 Samassa Terveydenhoitolehden numerossa tuotiin esille se, että pohjoismaalaiset
eivät olleet laihaa tyyppiä, joten laihuuden tavoittelu oli useimmilla perinnöllisyyslakien
vastaista.180
AIRA KEMILÄISEN mukaan aina 1700-luvulle saakka oli vallalla käsitys koko
ihmiskunnan polveutumisesta Aatamista ja Eevasta. Luonnontieteellinen tutkimus toi
kuitenkin esille väitteen, että maailmassa oli muitakin ihmislajeja tai -tyyppejä kuin
Aatami ja Eeva. Fyysisten tuntomerkkien ohella ihmisrotuja luokiteltaessa kuvattiin
älyä, moraalia ja tapoja. Eurooppalaiset, jotka olivat kristittyjä ja ”sivistyneitä” tunsivat
ylemmyyttä muita kohtaan. Rotuerottelu huipentui 1800-luvun toisella puoliskolla
arjalaisteoriaan: teoriaan arjalaisen rodun paremmuudesta. Myös Suomessa tutkittiin
omaa alkuperäämme, koska suomalaisten oli esitetty olevan mongoleja tai muinaisen
alkukansan jäänteitä. Oman alkuperämme tutkimukselle oli AIRA KEMILÄISEN mukaan
sekä poliittinen että antropologian kehittymiseen kytkeytyvä tarkoitus. Poliittinen
tarkoitus liittyi arjalaisen rodun ihannointiin. Mongolijuuret symbolisoivat sitä, että
suomalaisia pidettiin tyhminä ja rumina. Tätä käsitystä torjumaan käytettiin aseena
muun muassa kauneuskilpailuja.181
Terveydenhoitolehdessä pidettiin 1930-luvulla lihavuuden yhtenä syynä ”rotua” ja
nimenomaan siten, että tietyt ”rodut” olivat taipuvaisempia lihavuuteen. Ilmaisun taipuvaisempi voisi käsittää myös niin, että tietyt ”rodut” olivat sen aikaisen rotuajattelun
mukaisesti yksinkertaisesti heikompia vastustamaan lihavuutta. MATTI UUSITUVAN
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mukaan ”rodun” vaikutus lihavuuteen voi johtua sekä geneettisistä että kulttuurisista
tekijöistä eli lihavuuden syitä tarkasteltaessa tulee huomioida myös kulttuuriset tekijät.
Toisaalta tiedetään myös se, että alemmilla sosiaaliryhmillä lihavuus on yleisempää
kuin niillä, jotka kuuluvat ylempiin sosiaaliryhmiin tai niillä, joilla on korkeampi
koulutustaso.182
Terveydenhoitolehdessä nähtiin lihavuuden ja laihuuden aiheuttajina myös
”ulkonaisia syitä”. Ulkonaisia syitä olivat muun muassa ravinnon laatu ja määrä sekä
liikunta. Tohtori Seppänen halusi muuttaa vanhaa käsitystä siitä, että lihava ja hyvinvoiva merkitsivät samaa asiaa. Laihtuminen nähtiin liian usein taudin pahentumisena.
Liikalihavuuden haittoja perusteltiin väestölle sillä, että se aiheutti sydämelle ja verisuonistolle liikarasitusta. Toisaalta Seppänen kiinnitti huomiota siihen, että laihuuden
tavoittelemisesta oli tullut nuorille tytöille muotia, mikä oli levinnyt elokuvan välityksellä.
Laihan ihmisen vaarana oli herkemmin sairastua tuberkuloosiin.183 GÖSTA BECKER
muistutti lukijoitaan Kodin lääkärikirjassa vuonna 1936 siitä, että moni keuhkotauti on
puhjennut laihdutuskuurin seurauksena. Sen vuoksi laihduttamiseen ei pitänyt ryhtyä
ilman lääkäreiden neuvoja, ja laihduttamisen aikana kannatti oleskella kylpylässä.184
HEIKKI VUORISEN mukaan lihavuuteen on maailmassa liitetty myös myönteisiä
arvoja. Lihavia ihmisiä on pidetty terveinä ja hyvinvoivina. Lihavuutta on jopa
tavoiteltu. Ajan kuluessa ja ravinnon saatavuuden parantuessa on lihavuudesta tullut
teollisen yhteiskunnan ongelma.185
Tohtori Seppänen varoitti Terveydenhoitolehdessä vuonna 1939 oman auton
hankkimisen vaaroista. Liikkuminen jäisi tällöin entistä vähemmälle, mikä aiheuttaisi
lihomista. Hänen mielestään suomalainen ravinto oli sellaista, että se altisti eiruumiillista työtätekevän lihavuudelle.186 TAPANI MAURASEN mukaan vuonna 1939 oli
yksi henkilöauto 154 henkeä kohti. 1960-luvun puolessa välissä maaseudulla oli yksi
henkilöauto 16 henkeä kohti ja kaupungeissa yksi henkilöauto noin 9 henkeä kohti.187
Ainakin 1930-luvun lopulla oma auto oli harvinaisuus, mutta Terveydenhoitolehti jo
ennakoi tulevaa kehitystä suomalaisen yhteiskunnan autoistumisessa ja liikkumistapojen
muutoksessa.
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1.6.2. Neuvoja ja motivointia painonhallintaan
Terveydenhoitolehdessä oli 1930-luvulla muutamia artikkeleita, joissa annettiin
lukijoille neuvoja painonhallintaan. Tuolloin eräs määritelmä normaalipainoksi oli
paino, joka oli kiloissa yhtä paljon kuin henkilön pituus senttimetreissä oli yli sadan.
Normaalia kuitenkin oli, että edellä mainitun määritelmän mukaista painoa sai ylittää tai
alittaa muutamalla kilogrammalla. Toisaalta ihmisen normaalipainona voitiin pitää
myös sitä, mitä ihminen oli ollut pitkän aikaa ja hän voi hyvin ja oli työkykyinen.
Mikäli lihomista haluttiin estää, rajoitettiin ravinnon hiilihydraattien ja rasvojen määrää.
Hiilihydraattilähteitä olivat viljatuotteet, peruna ja sokeri. Eniten lihottava aine ravinnossa oli sokeri, jota oli kaupunkioloissa paljon saatavilla. Myös runsas leivänsyönti
saattoi olla lihomisen syynä.

188

Rasvojen käyttöä suositeltiin vähennettäväksi, jos oli

taipuvainen lihomiseen.189 Vuonna 1939 Terveydenhoitolehdessä tuotiin esille huoli
liiallisesta rasvojen käytöstä ruuanlaitossa sekä siitä, että kasvisruokien ja vihanneksien
päälle laitettiin kohtuuttoman paljon rasvaa.190 Terveydenhoitolehti muistutti lukijoitaan
vuonna 1937 siitä, että liikalihavuuden yhtenä haittana oli eliniän lyhentyminen.191
Laihdutuskuureissa vihanneksilla ja hedelmillä oli tärkeä rooli. Kiellettyjä ruokaaineita laihdutuskuurin aikana olivat vehnäjauhovalmisteet, sokeri sekä eräät rasvat.
Margariinista tuli luopua, koska sillä ei ollut voin tapaan merkitystä vitamiinien
lähteenä. Sakariinivalmistetta voitiin käyttää sokerin korvikkeena. 192 Liikalihavuuden
ehkäisyyn annettiin yksioikoinen neuvo: tuli välttää ylensyöntiä. Ihmisiä kehotettiin
huomioimaan sekin, että kahvikupposen äärellä tuli huomaamatta syötyä paljon sokeria
ja kermaa sisältäviä kakkuja ja pikkuleipiä.193 Myös Kodin lääkärikirjassa neuvottiin
välttämään rasvoja, sokeria, jauhoruokia ja leipää, mikäli oli taipuvainen lihomiseen.194
Laihdutukseen sopiva ruokavalio saattoi sisältää banaania ja kuorittua maitoa.
”Ankara” ruokavalio sisälsi neljästä kuuteen banaania ja kolmesta neljään lasillista
kuorittua maitoa päivässä. Tämän lisäksi päivän aikana sai syödä noin kolme desilitraa
kaalia tai suuren salaatin kuvun, millä estettiin muun muassa vatsan kovettumista.
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Kahvia ja teetä sai juoda ilman lisukkeita, ja tietenkin vettä sai juoda.195 Laihdutuskeinona oli myös leivän ja tärkkelyspitoisten ruoka-aineiden syömisen vähentäminen.196
Lyhyitä tietoja -palstalla varoitettiin vuonna 1936 Yhdysvalloissa keksityn
laihdutuslääkkeen vaaroista, koska laihdutuslääkkeen käyttö oli aiheuttanut kuolemia.
Dinitrofenolia eli ”räjähdysainetta” oli käytetty laajalti Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
Myös Suomessa sitä oli määrätty potilaille.197
Terveydenhoitolehti näki liikalihavuuden jonkinlaisena ongelmana Suomessa
1930-luvulla, koska sekä siitä että laihduttamisesta ja laihdutuslääkkeistä kirjoitettiin.
Painonhallinnassa suositeltiin ihmisten miettivän syötävän ruuan määrää, mutta myös
sen laatuun kannatti kiinnittää huomiota. Mielenkiintoinen oli Terveydenhoitolehdessä
esitetty ajatus, että autoistuminen johtaa vähentyvään liikuntaan, mikä puolestaan
vaikuttaa haitallisesti ihmisen painonhallintaan ja sitä kautta terveyteen. Toisaalta on
syytä muistaa se, että sekä Terveydenhoitolehti että Kansanravitsemuskomitea olivat
todenneet osan suomalaisista kärsivän aliravitsemuksesta.

1.6.3. Liikalihavuus ja suola haitaksi sydämelle ja verisuonille
Terveydenhoitolehden artikkeleissa annettiin myös ravitsemusvalistusta, joka tähtäsi
sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Ihminen vahingoitti terveyttään
syömällä ja juomalla liikaa, mikä johti lihomiseen.198 Sydäntauteja vältettiin syömällä
monipuolisesti ja riittävästi. Tosin samalla huomautettiin, että liiallinen ravinto johti
liikalihavuuteen. Sen seurauksena oli sydämen työn lisääntyminen ja sydämen
rasvoittuminen sekä sen toimintakyvyn heikentyminen. Toisaalta myös laihduttamista,
josta oli tullut jonkinlainen aikansa muoti-ilmiö, pidettiin vaarallisena sydämelle.
Kahvia pidettiin haitallisena sen kiihdyttävän vaikutuksensa vuoksi.199 Vuonna 1936
Kodin lääkärikirjassa kirjoittanut lääkäri ARVO VESA suositteli verisuonitautisten
välttävän runsasta liharuokien syömistä. Hän piti heille sopivimpina kasvis- ja maito-

195

”Eräs laihdutukseen sopiva ruokajärjestelmä”. (art.) TEHL 11–12/1937. Alkuperäinen artikkeli
julkaistu Socialmed. Tidskrift -lehdessä.
196
Holsti, Ö. ”Hedelmäsuolojen ja muiden ulostavien aineiden käytöstä laihdutuslääkkeenä”. (art.) TEHL
10/1937.
197
”Vaarallinen laihdutuslääke”. Lyhyitä tietoja (pa.) TEHL 2/1936.
198
Salokangas Artturi. ”Miten saat sydämesi säilymään kunnossa – Lääkärinohjeita nuorille ja vanhoille,
terveille ja sairaille.”. (art.) TEHL 3/1935.
199
Aarne, Ester. ”Mitä jokaisen on hyvä tietää sydäntautien synnystä ja torjumiskeinoista”. (art.) TEHL
2/1937.

43
ruokia.200 Terveydenhoitolehden artikkelissa tuotiin esille vuonna 1938, että yksipuolinen liharuoka oli haitallista verisuonille. Verisuonten kovettumista ehkäistiin
ruualla, jossa ei ollut liikaa mausteita tai suolaa. Liikalihomista tuli välttää, koska se
edisti verisuonien kovettumista.201
Salokanteleen mukaan verenpainetautia hoidettiin huolehtimalla siitä, että syötiin
kohtuudella eli vältettiin liikalihomista. Ruoka-aineista maito- ja kasvisruuat olivat
sopivia verenpainetautisille. Kahvinjuonnissa tuli noudattaa varovaisuutta.202 70 vuotta
myöhemmin eli vuonna 2005 suositeltiin kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon
kasvisvoittoista ruokavaliota.203
Terveydenhoitolehden sydän- ja verisuonitautien kotihoitoa käsittelevässä artikkelissa suositeltiin syömään kohtuullisesti ja näin välttämään lihomista. Konkreettisesti
neuvottiin, että herkästi lihavuutta aiheuttavia ravinto-aineita olivat rasvat, viljaruuat ja
sokeri. Jos piti vähentää ruuan määrää, suositeltiin vähentämistä tasaisesti kaikista
ruuista. Sydänsairaiden kannatti välttää suolaisia ruokia, koska suolaisuus synnytti
janon. Runsas juominen puolestaan rasitti sydäntä. Neste kertyi elimistöön aiheuttaen
turvotuksia. Vaikeissa sydänsairauksissa liharuokien syömistä piti rajoittaa. Myös
kahvinjuonnin osalta kannatti sydänsairaan käyttää harkintaa: kahvia ei tullut juoda
jokapäiväisenä juomana.204
Mikäli ihmiselle ilmaantui sydämen toiminnan heikkoutta, mikä johti hengenahdistukseen ja turvotuksiin, voitiin tilannetta hoitaa dieetillä. Dieetti perustui kahteen
asiaan: suolan käytön vähentäminen ja nesteiden käytön rajoittaminen. Lihavien potilaiden hoidossa tuli kiinnittää huomiota myös kokonaiskalorimäärän rajoittamiseen.
Terveydenhoitolehden artikkelissa mainittiin, että tavallinen ruoka sisälsi noin 15
grammaa keittosuolaa päivässä. 205 Fysiologian professori YRJÖ REENPÄÄ kirjoitti Kodin
lääkärikirjassa vuonna 1936, että ihmisen tarvitsema päivittäinen keittosuolamäärä oli
noin 10 grammaa.206 Terveydenhoitolehden mukaan suolan saantia rajoitettiin tekemällä
ruokaa ilman suolaa tai välttämällä runsaasti suolaa sisältäviä tuotteita, joita olivat
esimerkiksi suolasilli tai suolaliha. Ruuan makua voitiin parantaa erilaisilla mausteilla:
sitruuna, etikka, tilli, neilikka, persilja, paprika, sipuli, pippuri ja sinappi olivat hyviä
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mausteita.207 Vuonna 2002 naiset käyttivät suolaa keskimäärin 6,8 grammaa ja miehet
9,9 grammaa päivässä.208 Lahti-Kosken (2003) mukaan suolaa saisi käyttää enintään 5
grammaa päivässä.209
Sydän- ja verisuonitauteja ehkäistiin syömällä kohtuudella eli ihmisiä suositeltiin
välttämään lihomista. Ruuan tuli olla monipuolista. Yksipuolinen liharuoka oli
haitallista, joten kasvisruuat olivat hyvä vaihtoehto sydänsairaan ruokavaliossa. Suola
oli haitallista ihmiselle, koska se edisti nesteen jäämistä elimistöön, mikä puolestaan
johtaisi turvotuksiin. Tämän enempää suolan haitallisuutta ei vielä perusteltu tai
tiedetty. Tosin on syytä muistaa se, että ruuan säilytys ja varastointi edellyttivät suolan
käyttämistä. Terveydenhoitolehti ei ainoastaan valistanut suolan haitoista, vaan se antoi
myös lukijoille ohjeita siitä, miten korvata ruuanvalmistuksessa suola erilaisilla
mausteilla. Ravitsemusvalistuksessa rasvat olivat vielä jokseenkin tuntematon tekijä
sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa. Tosin se tunnustettiin, että
liiallinen lihominen oli haitallista elimistölle. Kansanravitsemuskomitean mietinnössä ei
mainita suomalaisten lihavuutta eikä sydän- ja verisuonitauteja.
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2. SÄÄNNÖSTELYN VUOSIKYMMEN – SELVIYTYMISKEINOJEN ESITTELYÄ
(1940–1950)
Ravinto ei sodanaikaisissa olosuhteissa useinkaan ole yhtä runsasta ja
monipuolista kuin normaalioloissa.210
Neuvostoliitto aloitti 30.11.1939 Suomea vastaan sodan, kun sen tykistö avasi tulen
Kannaksella ja sen pommikoneet hyökkäsivät Helsinkiin. Jo pari päivää aikaisemmin oli
Neuvostoliitto ampunut Mainilan laukaukset ja syyttänyt niistä Suomea.211 Sodasta
alettiin myöhemmin käyttää nimitystä talvisota. Se päättyi 13.3.1940.212 Rauha jäi
välirauhaksi, ja 25.6.1941 eduskunta ilmoitti Suomen olevan jälleen sodassa.213
Jatkosodan uskottiin päättyvän nopeasti, mutta siitä tulikin pitkä ja raskas.
Eduskunta hyväksyi 19. syyskuuta 1944 Moskovan välirauhansopimuksen.214 Sen
toimeenpanon edellytyksenä oli saksalaisten joukkojen vetäytyminen Suomen maaperältä, mikä lopulta johti suomalaiset sotilaat raskaisiin taisteluihin niitä vastaan. Siitä
tuli Suomen kolmas sota eli Lapin sota. Suomen maaperältä viimeiset saksalaiset joukot
poistuivat 27.4.1945.215 Lopullinen rauha solmittiin Pariisin rauhansopimuksella, joka
tuli virallisesti voimaan 15. syyskuuta 1947.216
2.1. Säännöstelyn järjestäminen ja säännöstelytalouden toiminta
Taloudellinen puolustusneuvosto, jonka valtioneuvosto asetti vuonna 1929, laati 1930luvulla suunnitelman säännöstelyn järjestämisestä poikkeusoloissa. Suomen hallitukselle
oli vuonna 1930 säädettyyn sotatilalakiin sisällytetty valtuudet suunnitelman toimeenpanemiseksi. Valtioneuvosto asetti syyskuussa 1939 kansanhuoltotoimikunnan valmistelemaan kansanhuollon organisaation perustamista. Lisäksi toimikunnan tuli hoitaa
mahdolliset ”pulakysymykset” ennen kansanhuoltoministeriön perustamista. Perusteena
kansanhuollon organisoimiselle oli Saksan ja Puolan välille syttynyt sota. Kansanhuoltoministeriö perustettiin syyskuun lopulla vuonna 1939. Sen tehtävänä oli muun
muassa selvittää tärkeiden hyödykkeiden määrää ja tarvetta, ohjata hyödykkeiden
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kulutusta, huolehtia tarvikkeiden takavarikoinnista ja luovutuksista, laatia suunnitelmia
kulutuksen säännöstelemiseksi sekä huolehtia siirtoväestä.

217

UNTAMO UTRIO on

todennut, että kansanhuoltoministeriö sai lähes diktatorisen vallan puuttua niin kansalaisten kuin instituutioiden elämään.218
Maataloustuotannon säännöstelyn tavoitteena oli turvata sekä taistelevalle
armeijalle että kuluttajille puutteen aikanakin riittävä määrä syötävää. Lisäksi säännöstelyn tarkoituksena oli huolehtia siitä, että myös tuottajille jäi riittävästi ravintoa sekä
siitä, että maataloustuotanto ja ulkomailta tuodut elintarvikkeet jakaantuivat tasaisesti
kuluttajille.219 Sota-aikana elintarvikkeiden säännöstelystä huolehti kansanhuoltoministeriö.220 Säännöstely toteutettiin ostokorttien avulla. Suomalaiset luokiteltiin
erilaisiin ryhmiin iän, sukupuolen ja harjoitetun ammatin perusteella. Ryhmille oli
laskettu ryhmäkohtaiset kulutusrajat, joita tarpeen mukaan joko nostettiin tai laskettiin.
Ostokortti ei kuitenkaan taannut sitä, että kaupassa olisi ollut tavaraa ostettavana.
Kaupunkilaiset olivat sodan aikana huonommassa asemassa kuin maalla asuvat, koska
he yleensä olivat riippuvaisia kaupoista hankittavista elintarvikkeista.221 Kauppojen
hyllyt tyhjenivät, ja esimerkiksi kahvi ja monet hedelmät hävisivät kaupoista kokonaan.
Elintarvikkeita hankittiin myös mustasta pörssistä, josta tavallinen perhe hankki
kolmanneksen käyttämistään rasva- ja viljatuotteista.222
Pariisin

rauhansopimuksessa

Suomi

sitoutui

maksamaan

sotakorvauksia.

Neuvostoliitto piti niitä tärkeänä osana rauhansopimuksen täyttämistä. Sotakorvausten
todellinen hinta oli 500–600 miljoonaa dollaria vuoden 1952 kurssin mukaan. ANTTI
LAINEEN mukaan nälkävyötä tiukennettiin ja kulutus jatkui säännösteltynä. Säännöstelyjärjestelmä ja säännöstelytalous jatkuivat toiminnassa sota-ajan mukaisesti 1950-luvun
puoliväliin saakka.223
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2.2. Terveydenhoitolehti ravintopulan ja sen vaikutuksen kuvaajana

2.2.1. Ruuan raaka-ainetilanteen huononeminen
Leipävilja ja peruna
Suomen leipäviljaomavaraisuus oli 87 prosenttia vuonna 1938. Leipävilja käsitti rukiin,
ohran, vehnän ja herneen tuotannon. Omavaraisuus oli saavutettu keinolannoitteilla,
joita ennen sotaa oli tuotu Suomeen runsaasti.224 Leipäviljaa kulutettiin vuosien 1941–
1944 välisenä aikana vuosittain 650 000–700 000 tonnia. Siitä oli Saksasta tuotua
200 000–250 000 tonnia eli noin kolmannes leipäviljasta oli peräisin Saksasta. ERKKI
PIHKALA on todennut, että leipäviljan hyvä saatavuus ilmeisesti pelasti suomalaiset
nälänhädältä225. Saksasta tuotiin myös väkilannoitteita ja rehuja. Huhtikuusta 1940
alkaen Suomi oli täysin riippuvainen Saksan valta-alueen tuonnista.226
Viljan ja viljatuotteiden säännöstely aloitettiin toukokuussa 1940. Samana vuonna
toteutetut alueluovutukset pienensivät entisestään leipäviljojen kylvöaloja, eikä alueiden
valtaaminen takaisin vuonna 1941 palauttanut kylvöaloja aiempiin. Kylvöala oli
keväällä 1942 pienempi kuin vuotta aikaisemmin, mikä johtui siementen ja työvoiman
puutteesta. Jatkosodan aikana viljaa tuotiin Saksasta ja jonkin verran myös Ruotsista.227
Elintarvikehuollossa suurimmat vaikeudet olivat talvella 1942, kun Saksa oli
syksyllä 1941 viivästyttänyt viljankuljetuksia ja kun myöhemmin talvella jäät haittasivat
laivojen kulkua. ERKKI PIHKALAN mukaan viljaa oli asutuskeskuksien jakelua varten
vain noin viikon tarve. Perunaa ei oltu saatu Helsingissä kahteen viikkoon. 228
Terveydenhoitolehden mukaan vuoden 1943 keväällä ravintotilanne oli paljon
parempi kuin vuotta aikaisemmin, mikä näkyi siinä, että ravinnosta johtuvia puutostauteja oli havaittu vähänlaisesti. Lehden artikkelin perusteella ravintotilanteen parantumisen syynä oli se, että perunaa oli saatu riittävästi.229 Terveydenhoitolehti otti esille
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myös sen, että perunankulutus oli kasvanut sota-aikana.230 SILVO HIETANEN on
korostanut perunankulutusta arvioitaessa sitä, että pelkkä perunan korttiannos oli
korkeampi kuin 1930-luvun normaalikulutus. Tämän päälle oli luettava vielä viljelypalstojen perunat, jotka eivät olleet korttiannoksissa mukana.231 ERKKI PIHKALAN
mukaan perunankulutus itse asiassa kolminkertaistui.232
Liha, kala ja kananmunat
Sota-aikana Terveydenhoitolehden artikkeleissa esitettiin huoli lihan, kalan ja kananmunien saannin heikentymisestä. Muun muassa toukokuussa 1942 oli kirjoitus lihan
saannin heikkenemisestä ja sen vaikutuksista ihmisten ravitsemukseen ja sitä myöten
terveyteen.233 Suomihan oli ollut ennen toista maailmansotaa lihantuotannossa omavarainen. Lihan säännöstely oli kuitenkin jouduttu aloittamaan jo vuoden 1940 lopulla.
KARLI SALOVAARA on laskenut, että siviiliväestön lihan kulutus vuosina 1942–1943 oli
vain 20 prosenttia normaalista.234 Hivenen toisenlaisen näkemyksen lihan kulutuksesta
sota-aikana on esittänyt AAKE JERMO, jonka mukaan pulavuosina, vaikeinta talvikautta
1942–1943 lukuun ottamatta syötiin lihaa ja makkaraa suunnilleen yhtä paljon kuin
normaaliaikoina.235 SATU JAATINEN on esittänyt, että liha oli ylellisyyttä sodan aikana ja
että erityisesti se oli sitä kaupungeissa. Hänen mukaansa lihaa syötiin todennäköisesti
vain kerran tai kaksi kertaa viikossa.236
Kalan saatavuudesta Terveydenhoitolehti toi jo toukokuussa 1940 esille sen, että
silakan pyynti oli vähentynyt. Artikkelissa uumoiltiin myös sitä, että sillistä tulisi
olemaan puutetta, koska sillilaivat eivät silloisissa olosuhteissa eli ilmeisesti sodasta
johtuen päässeet pyyntipaikoille.237 Vuoden 1942 alkupuolella lehti oli jälleen huolissaan kalan saatavuudesta238 Samoihin aikoihin niin merestä kuin järvistä pyydetyt kalat
joutuivat säännöstelyn piiriin.239
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KARLI SALOVAARAN mukaan kalastuksen kannalta talvi 1943 ja syksy 1943 olivat
erittäin hankalat, koska sääolosuhteet olivat huonot talvella heikkojen jäiden ja syksyllä
myrskyjen vuoksi. Samoin pula polttoaineesta ja pyydyksistä vaikeutti kalastusta. Sitä
hankaloitti myös ammattitaitoisten kalastajien vähyys. Kalantuotanto ja kulutus olivat
ennen sotia noin 50 miljoonaa kilogrammaa vuodessa, joten henkeä kohti kalaa kulutettiin noin 13 kilogrammaa vuodessa. Vuonna 1941 kalantuotanto oli vain 5 kilogrammaa
henkeä kohti. KARLI SALOVAARA totesikin, että kalan osuus ruokavaliossamme oli
vähäinen. Sotien aikana kalaa tuotiin ulkomailta: Tanskasta kilohailia syksyllä 1943 ja
Ruotsista suolasilliä vuoden 1944 lopulla. Vaikka kalansaaliit olivat välillä hyviä, kuten
kesällä 1944, nousi ongelmaksi puute astioista, joihin kalat voitiin suolata ja säilöä.240
Kanamunien säännöstely alkoi helmikuussa 1941.241
Vuonna 1942 Terveydenhoitolehdessä kirjoitettiin, että kananmunien saatavuus on
heikkoa.242 Vuosina 1943 ja 1944 ulkomailta ei tuotu Suomeen kananmunia ollenkaan,
mikä johti siihen, että niitä oli tarjolla vain vähän. KARLI SALOVAARAN mukaan
kananmunia jaettiin vuosina 1943 ja 1944 lapsille kuusi ja aikuisille neljä kananmunaa
kuukaudessa.243
Rasvat ja maito
Tohtori Osmo Turpeinen kirjoitti Terveydenhoitolehdessä loppuvuodesta 1941, että
ihmisten saamia rasva-annoksia oli pienennetty. Turpeisen mukaan rasvat olivat
arvokkaita ravintoaineita, koska ne olivat sekä energian että rasvaliukoisten A- ja Dvitamiinien lähde. Sotien aikana rasvojen osuus ravinnossa oli pienentynyt eli Turpeisen
mukaan ravinto oli ”japanilaistunut”. Japanissahan käytettiin rasvoja vain vähän. Rasvaannosten pienentyminen johti siihen, että rasvoja jouduttiin korvaamaan hiilihydraateilla, mikä oli ongelmallista. Jos halusi korvata kilogrammasta voita saatavan
energian, joutui syömään perunoita yksitoista kilogrammaa. A-vitamiinin saantia voitiin
turvata kasvisten karotiinilla eli syömällä esimerkiksi porkkanoita tai herneitä. Rasvojen
syönnin vähentyminen ei vaikuttanut D-vitamiinin saantiin kovin merkittävästi, mutta
pikkulasten sekä imettävien ja raskaana olevien kannatti syödä kalanmaksaöljyä tai
vastaavia vitamiinivalmisteita, jotta D-vitamiinin saanti olisi riittävää. Turpeinen ei
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pitänyt rasvojen syömisen vähentymistä suurena ongelmana, mutta kuitenkin sellaisena
asiana, että siihen oli tarpeen kiinnittää huomiota.244 KARLI SALOVAARAN mukaan
vuonna 1942 jaetut ravintorasvojen annokset herättivät huolestumista. Ennen talvisotaa
ravintorasvoja kulutettiin vuodessa henkeä kohti noin 16 kilogrammaa. Vuonna 1942
raskaan työn tekijä sai vain noin 7 kilogrammaa ravintorasvaa vuodessa ja henkisen
työn tekijä tätäkin vähemmän.245
Maidontuotanto laski 40 prosenttia vuosina 1939–1942.246 Myös sen kulutus
aleni, mikä oli seurausta kotimaisen tuotannon laskusta.247 Tuotannon väheneminen
johti siihen, että ajoittain tuoretta maitoa ei saatu ollenkaan. 248 Pikkulapsille
maidonsaanti pyrittiin turvaamaan jakelumääräyksillä.249 SILVO HIETASEN mukaan
aikuisten maidonjuonti romahti sotavuosien aikana.250 Kaupungineläinlääkäri Walter
Ehrström totesi Terveydenhoitolehdessä vuonna 1948, että ennen sotia aikuinen joi
maitoa noin litran päivässä, mutta niiden jälkeen hän sai tyytyä yhteen lasilliseen
laadultaan huonompaa maitoa.251

2.2.2. Säännöstelyn ja pulan vaikutus ravintoon
Kokonaisenergian saanti ravinnosta ei ollut juurikaan pienempi kuin rauhanaikana, mutta tietyistä elintarvikkeista oli pulaa. Juurekset, kala, peruna ja kaali olivat
keskeisiä ravinnonlähteitä, koska sokeri, rasvat ja liha katosivat tiskien alle. MERJA
SILLANPÄÄ on todennut, että tuon ajan ruokavalio olisi tämän päivän ravitsemusterapeutin unelma.252 SILVO HIETANEN on nostanut esille sen, että peruna oli sotavuosina
”ruokapöydän kuningas”. Se tarjosi sekä energiaa että ravintoaineita. Kyytipoikana oli
sitten läskisoosia, lanttua tai silakkaa.253
ERKKI PIHKALAN mukaan kevyen työn tekijän ostokorteilla jaettu päiväannos oli
pienimmillään vuonna 1942: noin 1000 kilokaloria. Lisäksi PIHKALA toteaa, että
saatujen kaloreiden määrä oli melko lähellä normaalikulutusta heikoimmillaankin
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talvella 1942 ja 1945 – mutta ravinto, mistä kalorit saatiin, erosi hyvin paljon
aikaisemmasta.254 On myös syytä muistaa se, että ravinnontuotantoon vaikutti vuosina
1941–1944 työvoimapulakin, koska maaseudun työikäinen miesväestö oli sotimassa.
Myös sääolot vaikuttivat satoihin. Ennen sotia oli ollut työvoimaa ja oli saatu nauttia
lämpimistä kesistä, mitkä olivat parantaneet satoja.255 JOUNI KALLIONIEMEN mukaan
ruuan saannin kannalta vuosi 1942 ja osin vuosi 1943 olivat erittäin vaikeita. Ruokaa
saattoi saada ainoastaan laittomasta kaupasta eli mustasta pörssistä.256
Keväällä 1942 Terveydenhoitolehden päätoimittaja Salokannel totesi artikkelissaan, että useimmat ihmiset olivat laihtuneet jopa 10–20 kiloa.257 Myös JOUKO SIIPI on
tuonut esille sen, että annoksien varassa ei varsinaisesti nähty nälkää – laihtui kylläkin.258
SATU JAATISEN mukaan keskivertosuomalaisen paino putosi sotien aikana noin kuusi
kiloa.259
Terveydenhoitolehdessä kirjoitettiin tammikuussa 1940: ”Ravinto ei sodanaikaisissa
olosuhteissa useinkaan ole yhtä runsasta ja monipuolista kuin normaalioloissa.”
Mielestäni edellä mainittuun ajatelmaan kiteytyy paljon. Ruoka oli yksinkertaista, mutta
se ei paljon poikennut ruuasta, mitä oli pääsääntöisesti syöty ennen sota-aikaa.
Terveydenhoitolehdessä nostettiin esille se, että useimmat ihmiset laihtuivat sotien
aikana. Koska 1930-luvulla oli selkeästi puutetta ravinnosta erityisesti syrjäseuduilla,
minkä Kansanravitsemuskomitea oli myös tuonut mietinnössään esille, niin tuskin sotaaika ainakaan tilannetta paransi. Se, että leipäviljoja tuotiin sotavuosina ulkomailta
runsaasti, ei noussut Terveydenhoitolehden artikkeleissa suuremmin esille.

2.2.3. Puutteellinen ravinto lisää riisitautia ja anemiaa
Helmikuussa 1940 Terveydenhoitolehden päätoimittaja Artturi Salokannel oli
huolissaan ravinnon sisällön muuttumisesta, mikä johtui maidon ja voin määrien vähentymisestä ravinnossa. Tämä oli johtamassa A-vitamiinin puutteeseen.260 Terveydenhoitolehden mukaan syinä maidon ja voin tuotannon pienentymiseen olivat sota ja
karjanrehun määrän vähyys, joiden vuoksi karja oli kärsinyt suurta tuhoa. Tämä oli
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aiheuttanut monilla paikkakunnilla puutetta maidosta ja voista, mitkä olivat suomalaisten tärkeimpiä vitamiinien lähteitä. Myös silakan pyynti oli vähentynyt, mikä oli
huolestuttavaa, koska silakka oli tärkeä A- ja D-vitamiinin lähde. Terveydenhoitolehden
artikkelissa ounasteltiin, että sillistä tulisi olemaan puutetta, koska sillilaivat eivät
silloisissa olosuhteissa päässeet pyyntipaikoille. Samaten Norjasta saatavan kalanmaksaöljyn tilanne oli huononemassa, koska Norja oli joutunut suurvaltasodan temmellyskentäksi.261 Kesällä 1940 pohti Marian sairaalan lastenosaston ylilääkäri Paavo Heiniö
Terveydenhoitolehdessä ankaran sotatalven vaikutuksia lasten terveyteen. Heiniön
mukaan sota oli aiheuttanut lapsille paljon terveyshaittoja. Ravinnon vitamiinipitoisuuden lasku oli todennäköisesti lisännyt riisitautia.262
Heiniön mukaan riisitauti oli ennen sotaa melkein hävinnyt eteläisestä Suomesta
ja pohjoisessakin se oli vähentynyt olennaisesti. Se oli kuitenkin lisääntynyt sodan
aikana etenkin pohjoisessa Suomessa. Riisitauti oli yleinen myös siirtoväen lasten
keskuudessa. Talvelle 1941–1942 Paavo Heiniö ennusti, että lasten ravinto ei tullut
sisältämään riittävästi D-vitamiinia. Syynä tähän oli muun muassa pula kalanmaksaöljystä.263 Tohtori Niilo Hallman kirjoitti Terveydenhoitolehdessä 1940-luvun lopulla,
että riisitauti oli erittäin yleinen ongelma varsinkin imeväisikäisillä lapsilla.264
Naistentautiopin professori Aarno Turusta oli kesän kynnyksellä vuonna 1942
huomannut, että raudanpuutosoireet olivat lisääntyneet odottavilla äideillä. Syynä tähän
olivat hedelmien ja vihannesten puuttuminen ravinnosta sekä pienentyneet lihaannokset. Käytännössä tämä oli johtanut siihen, että odottavien äitien verenvähyystapaukset olivat lisääntyneet.265 Turusta totesi samassa artikkelissaan:
Vaikeasta ravintopulasta, saatikka sitten nälkäajasta emme näissä oloissa voi
edes puhua. Jos kuitenkin elintarvikeannokset nykyisestään vielä pienenisivät,
olisi siitä ehkä seurauksena odottavien äitien yleiskunnon huonontuminen ja
laihtuminen. 266
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Turustan artikkelista sai sen käsityksen, että ravinnon laadun heikentyminen oli
vaikuttanut odottavien äitien terveydentilaan, mutta ravintotilanne ei ollut niin huono,
että se olisi romahduttanut heidän yleiskuntonsa.
Pari vuotta myöhemmin eli keväällä 1944 yliopiston lastensairaalan apulaisylilääkäri, dosentti C.E. Räihä kiinnitti huomiota siihen, että Suomessa esiintyi sangen
paljon vähäverisiä lapsia. Vähäverisyyttä esiintyi lapsissa suunnilleen yhtä paljon kuin
riisitautiakin.267 Kuitenkin vuonna 1945 Terveydenhoitolehden mukaan raudansaantia
pidettiin riittävänä myös sota-aikana. Raudansaannin kannalta oli hyvä asia se, että
perunankulutus oli kasvanut. Neljännes ravinnon rautamäärästä saatiin juuri perunasta,
loppu tuli viljatuotteista. Artikkelissa todettiin, ettei ravintotilanne ollut vaikuttanut
vahingollisesti raskaana olevien verenkuvaan. Lisäksi siinä todettiin, että anemiaa
ilmeni raskaana olevilla kaupunkilaisilla enemmän kuin maalaisilla. Rautaa saatiin
ravinnosta, mutta sitä voitiin antaa myös lisänä, rautalääkkeenä.268
Tohtori Aarno Turusta oli kiinnittänyt huomiota myös siihen, että maitoannosten
pienuus ja juuston puute olivat aiheuttamassa kalkin puutetta raskauden aikana. Sen
seurauksena sikiön luuston kehitys häiriintyisi, ja myös äidin luustoon ja hampaisiin
voisi tulla kalkkikatoa. Artikkelissa Turusta suositteli kalkkivalmisteiden syöntiä.269
Sota-aikana kirjoitetuissa Terveydenhoitolehden artikkeleissa, joissa käsiteltiin
ravitsemusta, näkökulma muuttui aikaisempiin rauhanaikana kirjoitettuihin kirjoituksiin
nähden. Näkökulman muuttumisen huomasi, kun sota-ajan artikkeleita vertasi 1930luvulla – siis ennen talvisotaa ja säännöstelyä – kirjoitettuihin Terveydenhoitolehden
artikkeleihin. Sota-aikana pohdittiin paljon juuri sodan ja säännöstelyn vaikutusta
ihmisten ravintoon ja sitä kautta heidän terveyteen. Artikkeleissa yritettiin myös
ennustaa tulevaa ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Terveydenhoitolehdessä ei käsitelty
juurikaan raaka-ainetilanteen huononemista tai ravintopulaa – vain sen vaikutuksia.
Ehkäpä se ei olisi ollut sallittuakaan sodanaikana. Kuitenkin sisälsin tutkimukseeni
nuokin asiat, jotta kokonaisuus tulisi selville mahdollisimman hyvin.
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2.3. Terveydenhoitolehden keinovalikoima selviytyä puutteesta

2.3.1 ”Miten nyt voimme saada vitamiineja riittävästi?”
Terveydenhoitolehden päätoimittaja Artturi Salokannel kirjoitti alkutalvesta 1940, että
etelän hedelmiä ei ollut mahdollista hankkia ja että peruna, nauris ja lanttu olisivat siten
edelleen

tarpeellisia

C-vitamiinin

lähteitä.

C-vitamiinitarpeen

tyydyttämiseksi

Salokannel ehdotti myös herneiden idättämistä, koska idättämisen jälkeen ne olisivat
erittäin C-vitamiinipitoisia.270 Toukokuussa 1940 Terveydenhoitolehdessä esitettiin huoli
vitamiinien saantimahdollisuuksista seuraavana talvena. Artikkelin johtoajatus oli:
kansa on nyt sellaisessa asemassa, että sen täytyy saada ravintonsa omasta maasta.271
Sota-aikana ruuan omatoiminen hankinta oli tärkeätä. Pienille kasvimaapalstoille
kylvettiin hyötykasveja, ja jopa kaupunkien puistot valjastettiin palstaviljelyyn. JOUNI
KALLIONIEMEN mielestä oma puutarha oli todellinen ”aarreaitta” omistajalleen.
Tärkeimpänä hyötykasvina viljeltiin perunaa.272 Omatoiminen juuresten ja perunan
viljely lisääntyi nimenomaan sota-aikana.273 SILVO HIETANEN on nimittänyt juureksia,
erityisesti porkkanoita ja lanttuja osuvasti perunoiden ”hiljaisiksi adjutanteiksi”.274
JOUNI KALLIONIEMEN mielestä sotavuosien lapset olivat ensimmäinen sukupolvi, joka
oppi syömään vihanneksia. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että ruokaa oli pakko
jatkaa kasviksilla, jotta sitä olisi ollut riittävästi. Peruna nousi sotavuosina ruokapöydän
ehdottomaksi pääravinnoksi.275
Terveydenhoitolehden kirjoituksissa nostettiin esille se, että tärkeitä vitamiinilisiä,
kuten kalanmaksaöljyä Suomi sai sotien aikana Norjasta ja Ruotsista.276 Tohtori Paavo
Heiniö suositteli lehden artikkelissa loppuvuodesta 1941 kalanmaksaöljyn säännöstelyä
niin, että sitä annettaisiin pelkästään pikkulapsille. Hän ehdotti myös hedelmien ja
marjahillojen säästämistä pikkulasten ravinnoksi, koska he kärsivät herkimmin Cvitamiinin puutteesta.277
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Lehtori Ella Kitunen nosti artikkelissaan esille havunneulasten käytön C-vitamiinin
lähteenä.278 Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla eräs Terveydenhoitolehden lukija oli
ehdottanut kuusenhavujen käyttämistä C-vitamiinin lähteenä. Lehdestä vastattiin, että
havunneulaset kyllä sisälsivät runsaasti C-vitamiinia, mutta neulasista valmistetut
uutteet maistuivat niin pahalta, ettei kukaan suostu juomaan niitä.279 Tohtori P. Kuusisto
ehdotti sodan jo loputtua huokean keinon hankkia vitamiineja: syödään nokkosta tai
saviheinää muhennoksena tai keittona, koska kumpikin kasvi sisälsi sekä A- että Cvitamiinia.280 Havunneulasten, nokkosen ja saviheinän lisäksi korvikkeena käytettiin
voikukkaa, jota käytettiin salaattina, muhennoksissa ja kahvinkorvikkeena. JOUNI
KALLIONIEMEN mielestä paras luonnosta saatava rikkakasvi oli nokkonen. Sitä
käytettiin nokkosjauhona muun muassa leivässä.281
Terveydenhoitolehden kirjoituksissa tuli sota-aikana esille myös vanha, hyvä keino
D-vitamiinitarpeen tyydyttämiseksi: auringonvalo. Esimerkiksi Salokannel neuvoi
helmikuussa 1941 lukijoitaan kätevästä apukeinosta – auringonvalosta – D-vitamiinin
saannin turvaamiseksi.282 Professori Arvo Ylppö kommentoi ravinnon puutteellisuutta
ja lohdutti, että elimistö pystyi muodostamaan vitamiineja itse ja että reippaan mielen
säilyttäminen oli tärkeä asia.283 Professori Viljo Rantasalo kirjoitti vielä keväällä 1947
Terveydenhoitolehdessä, että lasten riisitauti parantui auringon säteilyn avulla. Tämän
vuoksi kesällä ja vielä alkusyksystä oli turha nauttia kalaöljyä.284 Terveydenhoitolehden
eräässä artikkelissa tuotiin esille se, että maidon laatua oli yritetty parantaa. Suomessa
Valio oli kokeillut maidon valokäsittelyä, jolla saatiin maidon D-vitamiinipitoisuutta
nostettua. Valokäsittely oli kuitenkin lopetettu kannattamattomana.285
Terveydenhoitolehdessä oltiin siinä mielessä ajan hermolla, että lehti otti
huomioon sen, että vitamiinien lähteinä tuli olla sellaisia ruoka-aineita, joita sai omasta
maasta. Lehti myös valisti niiden käytön lisäämistä. Ravitsemusvalistuksessa lehti otti
huomioon vallitsevan tilanteen ja ennakoi tulevaa. Lisäksi Terveydenhoitolehti esitti,
että tietyt, eniten vitamiineja sisältävät ruuat annettaisiin lapsille – ei aikuisille. Toisaalta
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lehti toi esille sen, että reippaan mielen säilyttäminen oli tärkeätä ja että riisitaudin
torjumisessa oli merkittävä osa myös auringonvalolla.

2.3.2. Margariinin vitaminisoinnille myönteinen linja jatkuu
A- ja D-vitamiinien saannin parantamiseksi säädettiin maaliskuussa 1941 Laki
margariinivalmistelain muuttamisesta. Maatalousministeriö valtuutettiin toimeenpanemaan lain määräykset.286 Maatalousministeriö antoi maaliskuussa 1941 päätöksen,
jonka mukaan joko Suomessa valmistettuun tai Suomeen tuotuun margariiniin tuli lisätä
sekä A- että D-vitamiinia.287 AULI SUOJASEN mukaan margariinin vitaminisointiin
päädyttiin, koska maidon ja voin tuotannon vähetessä margariinin kulutus kasvoi.
Vitaminisointipakko lopetettiin sodan päätyttyä.288 AULI SUOJANEN on myös esittänyt,
että margariinin vitaminisoinnilla oli kansanterveydellistä merkitystä sota-aikana ja heti
sen jälkeen, koska ravinto oli yksipuolista.289
AULI SUOJANEN on väittänyt, että suomalaisen lainsäädännön mukaan kemikaalien
lisääminen margariiniin oli kiellettyä, joten vitamiinienkin lisääminen elintarvikkeisiin
oli kiellettyä.290 Terveydenhoitolehden päätoimittaja Salokannel kannatti kuitenkin
artikkelissaan jo syyskuussa 1940 margariinin vitaminisointia. Salokanteleen mukaan jo
edellisenä talvena eli talvella 1939–1940 oli margariiniin lisätty vitamiineja kalanmaksaöljytiivisteen avulla.291 Hallituksen esityksen mukaan, joka annettiin Eduskunnalle laiksi
margariinivalmistelain muuttamisesta vuonna 1941, aiempikaan margariinivalmistelaki
vuodelta 1932 ei estänyt margariinivalmisteiden vitaminisointia. Lain muuttaminen
nähtiin tarpeelliseksi sen vuoksi, että vuoden 1932 margariinivalmistelain nojalla ei
voitu määrätä vitamiinien lisäämistä margariineihin. Hallituksen esityksen mukaan
margariinin vitaminisointiin päädyttiin, koska karjantuotanto oli laskenut, mikä johtui
sekä huonosta rehusadosta että väkirehujen huonosta saatavuudesta ulkomailta. Karjantuotannon laskun takia maitotaloustuotteiden kulutusta oli supistettava tavallista paljon
pienemmäksi. Tämä oli johtamassa A- ja D-vitamiinien puutteeseen, koska maito ja voi
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olivat kyseisten vitamiinien pääasiallisia lähteitä.292 Margariinivalmistelain muuttamisella oli tarkoitus säätää margariinien vitaminisointi pakolliseksi ja siten parantaa A- ja
D-vitamiinien saantia. Ainakin hallituksen esityksen ja Terveydenhoitolehdessä kirjoittaneen Salokanteleen mukaan vitamiineja sai lisätä margariiniin jo ennen lain muuttamista, laki vain teki siitä pakollista.
Taulukoissa 4 ja 5 on kuvattu margariinin ja voin tuontia, tuotantoa ja vientiä
vuosina 1939–1945. Taulukosta 4 käy selvästi ilmi se, että margariinin tuotanto ja sitä
myötä sen saatavuus romahti sotavuosien aikana. Taulukoista ilmenee, että voin
saatavuus oli sota-aikana selvästi parempi kuin margariinin. Ainakin vuosina 1942 ja
1944 Suomeen tuotiin voita ulkomailta merkittävä määrä. Ennen talvi- ja jatkosotaa sen
suunta oli ollut Suomesta ulkomaille. Sotavuodet siis muuttivat voivirran Suomeen päin.
Taulukko 4. Margariinin tuonti, kotimainen tuotanto ja vienti vuosina 1939–1945.293
Tuonti
Kotimainen tuotanto
Vienti
Vuosi
[1000 kg]
[1000 kg]
[1000 kg]
1939

144,6

9 817

2,6

1940

58,1

6 690

-

1941

460,3

9 236

-

1942

0,1

1 731

-

1943

**1)

63

**1)

1944

793,6

-

-

1945

** 1)

5 594

**1)

Tietoa ei ole Suomen tilastollisessa vuosikirjassa. Johtuu siitä, että sota-aikana sekä toimitustyössä että
tilastojen saannissa on ollut vaikeuksia.
1)
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Taulukko 5. Voin tuonti, kotimainen tuotanto ja vienti vuosina 1939–1945.294
Vienti
Tuonti
Kotimainen tuotanto
Vuosi
[1000 kg]
[1000 kg]
[1000 kg]
1939

0

34 052

14 005,9

1940

2 780,6

24 335

1,1

1941

2 921,2

19 776

-

1942

9 769,7

14 024

-

1943

** 1) [6 400] 2)

16 083

** 1)

1944

6 662,2

16 502

-

1945

** 1) [2 100] 2)

14 775

** 1)

1) Tietoa

ei ole Suomen tilastollisessa vuosikirjassa. Johtuu siitä, että sota-aikana sekä
toimitustyössä että tilastojen saannissa on ollut vaikeuksia.
2) Salovaara 1977, 96. Hakasuluissa olevat tiedot perustuvat Salovaaran tietoihin.

Terveydenhoitolehden päätoimittaja Salokanteleen ehdotus margariinin vitaminisoinnista oli ravitsemuspoliittiselta kannalta hyvä. Vitaminisoinnin hyöty jäi kuitenkin
ilmeisen vähäiseksi sotavuosina, koska margariinirasvojen raaka-aineiden tuonti romahti.
On kuitenkin syytä huomioida se, että kun eduskunta sääti lain margariinin
vitaminisoinnista, oli margariinin saatavuus hyvä. Sekä voin että margariinin saatavuus
laski sota-aikana, mutta nimenomaan margariinin saatavuus romahti. Sen vuoksi vitaminisoinnin hyötyä voi jossain mielessä kyseenalaistaa, mutta kuten on todettu, lakia
säädettäessä tilanne oli toinen. Ravitsemuspoliittisesti Terveydenhoitolehti kannatti
margariinin vitaminisointia, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli parantaa ihmisten Aja D-vitamiinien saantia.

2.3.3. Keinoja valkuaisaineiden saannin parantamiseksi

Lihan ja sitä kautta valkuaisaineiden saannin huonontuessa Terveydenhoitolehdessä
tuotiin esille keinoja parantaa tilannetta. Toukokuussa 1942 ihmisiä kehotettiin
herneiden kasvattamiseen, koska herne oli hyvä valkuaisaineiden lähde. Tosin herneiden
kasvatusta hankaloitti siemenherneiden vähyys.295 Lihan määrän lisäämiseksi ja sitä
kautta nälän torjumiseksi ja tarpeellisen valkuaisravinnon saamiseksi Terveydenhoitolehti
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suositteli
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kaniineja.296

JOUNI
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kasvatettiinkin lihaksi.297 SATU JAATINEN on todennut, että kaniinien kasvattaminen oli
mutkattomampaa kuin porsaiden kasvattaminen. Siihen ei tarvittu lupaa, sen sijaan
porsaan kasvattaminen kerrostalossa vaati luvan.298
Myös kalansyönnin lisääminen nousi esille, kun Terveydenhoitolehden päätoimittaja Artturi Salokannel kehotti ihmisiä talvella 1941 pyytämään silakkaa talven varalle
suuret määrät.299 MERJA SILLANPÄÄN mukaan kalastuksen ja metsästyksen merkitys
kasvoi pula-aikana.300 On syytä huomioida se, että pienentynyt lihantarjonta lisäsi
kalankysyntää asutuskeskuksissa.301 Kalastamalla saikin hankittua lisäravintoa.302
Yhtenä valkuaisaineen saannin parannuskeinona Terveydenhoitolehti suositteli
sienten keräämistä särpimeksi. Sienet olivatkin hyviä valkuaisaineen lähteitä.303 Myös
SATU JAATISEN mukaan liharuokia jatkettiin erilaisilla kasviksilla ja sienillä.304
Myös hevosenliha nousi esiin Terveydenhoitolehdessä. Lehden lukija oli kysynyt
hevosenlihan yhteyttä ihmisten sairastumisiin. Tohtori Paloheimo vastasi kysyjälle, että
hevosenliha ei ollut vaarallista tai myrkyllistä ihmisille. Vastauksen mukaan lihan
poikkeava koostumus saattoi johtua siitä, että teurastukseen oli käytetty väsyneitä hevosia.
Kaakkoisrajalla oli teurastettu loukkaantuneita hevosia. Lihasta oli valmistettu keittoa.
Koska liha-annokset muutoin olivat pieniä, oli hevosenliha tärkeä ravinnon lisälähde.305
Terveydenhoitolehti nosti sota-ajan numeroissaan esille keinoja valkuaistarpeen
tyydyttämiseksi: herneiden viljelyn lisääminen, kaniinien kasvattaminen lihaksi sekä
sienten kerääminen. Lihan saannin vaikeutuessa oli luonnollista suositella kalanpyynnin
ja kalojen syönnin lisäämistä. Toisaalta Terveydenhoitolehti muistutti lukijoitaan siitä,
että liha-annosten pienuuden vuoksi kaikkeen syötävään lihaan tuli suhtautua ennakkoluulottomasti.
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2.4. Terveydenhoitolehti jatkaa koulukeittoloiden puolestapuhujana
Lokakuussa 1940 kouluylilääkäri A. A. Lyytinen otti kantaa koulukeittoloiden puolesta.
Kansakoulujen oppilailla oli todettu lukuvuonna 1938–1939 sairaalloisuutta kahdella
prosentilla ja yleistä heikkoutta ja vähäverisyyttä kahdellatoista prosentilla oppilaista.
Huonoon terveystasoon oli pääasiallisena syynä lasten puutteellinen ravinto. Vatsataudit,
jotka olivat yleisiä oppilailla, olivat seurausta heikosta ravinnosta. Huono ravitsemustilanne lisäsi myös tuberkuloosiin sairastumisen todennäköisyyttä. Suomen yleinen
elintarviketilanne oli heikentynyt. Vähävarainen maalaisväestö kärsi alhaisesta
elintasosta, mikä johti lasten ravinnon niukkuuteen. Artikkelin kirjoittaja nosti esille
erityisesti siirtoväen kansakoululapset sekä seudut, joilla koulumatkat olivat pitkiä ja
asukkaat vähävaraisia. Kirjoittaja perusteli koulukeittoloiden tarpeellisuutta olojen takia
ja piti nuorison fyysisen kunnon huolehtimista pienen kansamme elinkysymyksenä.306
MINNA HARJULA on todennut, että kouluruokailun kehittämisen pontimena toimi
tuberkuloosi. Ruokailun tarvetta perusteltiin sillä, että alipainoiset lapset saivat
normaalipainoista herkemmin tuberkuloositartunnan.307
Terveydenhoitolehdessä tuotiin esille myös se, että erityisesti sotilaslääkärit olivat
vaatineet kouluaterian yleistämistä, koska he olivat huolestuneet nuorten miesten
kunnosta. Pienen kansan piti pitää huolta jokaisen lapsen ruumiillisesta ja henkisestä
kunnosta, koska muuten se ei pysty pitämään puoliaan riittävän hyvin. 308
Heinäkuussa 1943 astui voimaan laki kansakoululaitoksen kustannuksista. Lain
mukaan kunnan oli annettava kansakoulun oppilaalle täysinä koulupäivinä maksuton
ateria. Laissa annettiin kunnille ja kaupungeille viisi vuotta aikaa järjestää kaikille
koululaisille maksuton ateria eli vuoden 1948 syyslukukaudella kaikille kansakoulun
oppilaille turvattiin maksuton kouluateria koulupäivinä. Laissa määrättiin myös se, että
kansakoulun oppilas on velvollinen koulun työajan ulkopuolella tekemään kohtuulliseksi katsottavan määrän työtä ruokatarvikkeiden kasvattamiseksi ja keräämiseksi
koulukeittolaa varten.309 Maaseudulla jokaisen talollisen tuli tuoda 50 kilogrammaa
perunaa koko lukuvuotta varten. Myös marjojen poiminta ja sienten kerääminen sekä
viljantähkien poiminta osoittautuivat tuottoisiksi ja tärkeiksi. Lämpimän ruoan nähtiin
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olevan lasten terveyden kannalta tärkeä, mutta sillä oli myös toisenlainen merkitys:
lapset oppivat syömään erilaisia ja erimakuisia ruokia.310
Terveydenhoitolehden mukaan kouluaterioinnin tavoitteena oli omalta osaltaan
tasoittaa eriarvoisuutta. Lehti oli myös ylpeä asiasta, koska Suomen kehuttiin olevan
edelläkävijämaa kouluruokailun järjestämisessä.311 Terveydenhoitolehti oli jo 1930luvulla kannattanut kouluruokailun järjestämistä. Toisaalta kouluruokailua edisti huoli
lasten huonosta ravitsemuksesta, mutta myös se, että pienen maan nähtiin tarvitsevan
sen jokaista yksilöä. Mielenkiintoinen seikka kouluruokailun järjestämisessä oli se, että
koululaisten edellytettiin osallistuvan ruuan hankintaan esimerkiksi marjoja poimimalla.

2.5. Jotakin hyvää – hampaiden kunto paranee

Vuonna 1943 Terveydenhoitolehteen kirjoittanut tohtori Alvar Wilska totesi artikkelissaan, että lasten hampaiden kunto oli parantunut sota-aikana. Hänen mukaansa se johtui
sokerin ja sokerituotteiden kulutuksen vähentymisestä. Terveydenhoitolehden artikkelissa elintarvikekemisti B. Willberg oli sitä mieltä, että sokeri oli ainoa varsinainen
hammasmädän aiheuttaja ja ravintona se oli korviketta.312 KARLI SALOVAARAN mukaan
Suomessa oli kulutettu sokeria normaaliaikoina noin sata miljoonaa kilogrammaa
vuodessa. Kulutus tippui alimmilleen vuonna 1945, jolloin se oli ainoastaan 23 miljoonaa kilogrammaa. 313 Sokeri oli ensimmäinen kulutustavara, joka joutui takavarikkoon
ja säännöstelyyn. Tämä tapahtui lokakuussa 1939.314 Sokeria sai säännöstelyn vallitessa
myydä vain ostokorttia vastaan. Myös sokerijuurikkaat takavarikoitiin ja luovutettiin
sokeritehtaille.315
Sokerin jakelu leipomoille ja keksitehtaille loppui toukokuussa 1942. Saman
vuoden aikana sokeri evättiin myös ravintoloilta ja virvoitusjuomatehtailta. Vuoden
1943 aikana makeisten valmistus loppui kokonaan valmistukseen tarvittavan sokerin
puuttuessa. Huomioitavaa kuitenkin on se, että kotimaassa tuotetun sokerin määrä pysyi
sota-aikana suunnilleen samansuuruisena, mutta ulkomaan tuonti romahti. Silti suurin
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osa Suomessa käytetystä sokerista oli peräisin ulkomailta.316 B. Willbergin mukaan
sokerin korvikkeena käytettiin pula-aikana sakariinia ja dulsiinia.317
Eräs ajatuksia herättävä artikkeli Terveydenhoitolehdessä oli tarina kahdesta
peikosta – kahvipeikosta ja makeispeikosta. Tarina oli joulukuun numerossa vuonna
1939 ja siinä julistettiin ankara sota näitä peikkoja vastaan. Tarinan mukaan lasten
kahvinjuonti vei heiltä ruokahalun ja aiheutti heille mahavaivoja. Kahvipeikkoa vastaan
taisteltiin ylipäällikkö, vapaaherra Maitopullon johdolla. Makeispeikkoa vastaan
taistelevia sotilaita olivat porkkana, lanttu, nauris, omena ja muut hedelmät sekä marjat.
Makeisia sai syödä vähän ja vasta aterian jälkeen. Makeiset turmelivat hampaita ja
veivät myös ruokahalun.318
Kuviossa 1 on kaavio sokerin kulutuksesta Suomessa vuosittain asukasta kohti
vuosina 1934–1961. Siitä ilmenee selkeästi sokerin kulutuksen romahtaminen 1940luvulla. Huomiota on syytä kiinnittää myös siihen, että 1940-luvun lopulla ja 1950luvun aikana sokerin kulutus lähtee kasvamaan räjähdysmäisesti. Kuviosta ilmenee
myös se, että vuonna 1945 sokerin kulutus oli pienemmillään. Terveydenhoitolehdessä
tuotiin voimakkaasti esille se, että juuri sokerin syönnin vähentyminen oli hyväksi
hampaille. Sillä pystyttiin suoraan osoittamaan sokerin turmiollisuus hampaille.
Kuvio 1. Sokerin kulutus Suomessa vuosina 1934–1961 [kg/asukas].319
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3. SÄÄNNÖSTELYTALOUDESTA KULUTUSYHTEISKUNTAAN – LISÄÄ
HAASTEITA RAVITSEMUSVALISTUKSELLE (1951–1961)
Rukiinen leipä edustaa vanhaa, tervettä ja ennen kaikkea vaatimatonta
elämäntapaa ja rusinapullat inhimillistä heikkoutta, pyrkimystä ylelliseen
elämään ja sitä tietä veltostumiseen.320
Suomi oli 1950-luvun alussa agraarinen maa. Yli puolet suomalaisista asui maaseudulla,
ja maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa puolet väestöstä. MARKKU KUISMA on
todennut, että maaseutu ja talonpoikaisuus hallitsivat kulttuuria ja ihanteita sekä koko
henkistä ilmapiiriä. Suomen talous kasvoi 1950-luvun ja 1970-luvun välisenä aikana
roimasti.321 Vuosi 1952 on jäänyt suomalaisten mielikuviin monesta asiasta: Armi
Kuusela valittiin Miss Universumiksi, kesäolympialaiset pidettiin Helsingissä ja viimeinen sotakorvausjuna matkasi Neuvostoliittoon.322 Myös Coca-Cola ilmestyi ihmisten
juotavaksi.323 Toisaalta elämisen olot maaseudulla 1950-luvulla eivät paljon poikenneet
1800-luvun lopun Suomesta.324

3.1. ”Kuta pitempi vyö sitä lyhempi elämä”
Pulskaa ihmistä pidettiin aikaisemmin terveyden perikuvana, nykyisin taas
lihavuutta pidetään yhtenä pahimmista terveyden tuhoojista.325
3.1.1. Terveydenhoitolehden näkemys lihavuuden syistä ja seurauksista
Terveydenhoitolehdessä alkoi 1940-luvun lopulla jälleen olla kirjoituksia lihavuudesta.
Tohtori Väinö Pensala käsitteli vuonna 1948 liikalihavuutta, mikä oli ajankohta
huomioon ottaen yllättävää, koska tuolloin oli vielä voimassa elintarvikkeiden
säännöstely. Hänen mukaansa liikalihavuuden yleisimpiä syitä olivat liiallinen syöminen,
ravinnon kulutuksen alentuminen sekä rakenteelliset syyt, jotka olivat pääsääntöisesti
perinnöllisiä tekijöitä. Liikalihavuuden seurauksina ihmiset kärsivät erilaisista sydän-
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vaivoista, nivelvaivoista ja kohonneesta verenpaineesta. Pensalan mukaan liikalihavuus
voi myös heikentää yksilön itsetuntoa aiheuttaen täten ongelmia sosiaalisissa suhteissa.326
Professori Gösta Becker kirjoitti syksyllä 1949 Terveydenhoitolehteen, että
ravintotilanne muuttui merkittävästi syksyllä 1948: voita, läskiä ja sokeria alkoi olla
saatavilla yhä enemmän. Liikalihavuus oli ollut sodan aikana ja sen jälkivuosina
harvinaisuus. Beckerin mukaan maaseudulla lihottivat rasvat eli voi ja läski,
kaupungeissa sokeri oli suurimmassa roolissa. Vointuotanto oli kasvanut ja hinta laskenut. Siksi sen kulutus oli lisääntynyt sekä maalla että kaupungeissa. Beckerin mukaan
todennäköisin syy lihomiseen oli kuitenkin kasvanut sokerin käyttö.327
Tohtori Pentti I. Halonen totesi vuonna 1947, että verenpainetaudin hoidossa
ruuan laadulla ei ollut sanottavaa merkitystä. Tosin hän lisäsi, että vähäisestä suolan
käytöstä oli ilmeisesti hyötyä ja että liikalihavien kannatti laihtua.328 Vuotta myöhemmin Halonen kiinnitti huomiota siihen, että sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli
lisääntynyt huolestuttavasti. Sydän- ja verisuonitaudit olivat nousseet yleisimmäksi
kuolinsyyksi. Osasyynä hän kuitenkin piti sitä, että ihmisten keski-ikä oli noussut ja että
tartuntatautikuolleisuus oli laskenut.329 Tohtori Pensalan mukaan verisuonten kovettumiselle keskeisimpiä syitä olivat ikä, kohonnut verenpaine, krooninen munuaistulehdus,
kuppatauti, krooninen myrkytys (tupakka/nikotiini) sekä perinnölliset tekijät. Myös
henkisellä rasituksella oli oma merkityksensä verisuonten kovettumisessa.330
1950-luvulla lihavuus nousi Terveydenhoitolehden artikkelien perusteella erääksi
keskeisimmäksi ravitsemukselliseksi ongelmaksi ja haasteeksi. Raatimies Yrjö Similä,
joka myös itse oli kärsinyt lihavuudesta, kirjoitti keväällä 1953 Terveydenhoitolehteen
artikkelin lihavuuden haitoista ihmiselle. Hän perusteli väitteensä havainnoilla, jotka oli
tehty sotien aikana henkivakuutuslaitoksissa. Lihavan ihmisen vanhuus oli elämänlaadullisesti huonompi, koska lihavuudesta kärsivän ihmisen oli vaikeampi liikkua
johtuen eri nivelten kulumisesta. Juuri ylipaino kulutti ja rasitti niveliä. Sota-aikana
yleinen kuolleisuus oli laskenut, vaikka elintarviketilanne oli huono. Tätä Similä
perusteli vakuutuslaitosten tiedoilla, jotka osoittivat, että vakuutetut olivat laihtuneet ja
että samalla ylimääräinen alttius taudeille ja kuolemanvaara olivat tipotiessään.331
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Tohtori Nordlanderin mielestä lihavuus oli tavallinen, vaarallinen ja tarpeeton sairaus.
Se ei ollut pelkkä kauneusvirhe.332
Kuolleisuus oli suorassa yhteydessä lihavuusasteeseen. Lihavuuden haittoina
olivat verisuonten kalkkeutumisen lisääntyminen jopa kolminkertaiseksi verrattuna
normaalipainoisiin sekä verenpainetauti ja nivelten kuluminen. Lihavuus aiheutti myös
henkistä kärsimystä ja sielullisia sairauksia eli lihavuus johti myös mielenterveydellisiin
ongelmiin.333 Tohtori Ole Appelqvist vetosi kirjallisuuteen ja totesi, että kohonnut
verenpaine ja verisuonten kalkkeutuminen olivat lihavuuden seurausta. Lisäksi vanhemmalla iällä alkanut sokeritauti oli yleisempää lihavilla.334 Yli 40-vuotiaista sokeritautipotilaista 85 prosenttia oli ylipainoisia.335
Raatimies Yrjö Similä siteerasi eräässä artikkelissaan Toivo Rautavaaraa, joka oli
kirjassaan Syömällä solakaksi selvittänyt eri väestöryhmien lihavuuden yleisyyttä.
Maatalousväestöstä joka viides, teollisuustyöntekijöistä joka neljäs ja henkisen työn
tekijöistä joka kolmas oli liian lihava. Syynä lihavuuden yleistymiseen pidettiin työn
kuvan muuttumista kevyemmäksi sekä lihan, sokerin, kerman, maidon, margariinin ja
voin kulutuksen kasvamista.336 HEIKKI WARIS kirjoitti vuonna 1968, että ravinnon
rakenteessa tapahtui 1920-luvun ja 1960-luvun alkupuolen välisenä aikana muutoksia.
Sokerin, voin, lihan sekä hedelmien kulutus kasvoi, mutta rukiin ja perunan syönti laski.
WARIS toi esille myös sen, että varsinkin kaupunkimaisissa oloissa oli yhä enemmän
ihmisiä, jotka söivät liikaa.337
JOHANNA MAULA on tutkinut elintarvikkeiden kulutusmuutoksia Suomessa
vuosien 1950–1995 välisenä aikana. Hän luokitteli elintarvikkeiden kulutusmuutokset
kolmeen ryhmään. Lihan, kalan, maitotuotteiden, kananmunien, hedelmien ja vihannesten kulutus oli selvästi noussut. Maidon, perunan ja viljan kulutus oli laskenut.
Marjojen, juureksien, voin ja sokerin kulutus oli pysynyt lähes samana. Sokerin kulutus
oli ensin kasvanut ja sitten kääntynyt laskuun.338
Myös MERJA SILLANPÄÄ on todennut, että 1950-luvulla rasvoja ja sokeria syötiin
sotavuosien niukkuuden jälkeen ajattelematta määrää ja että jälkiruuat yleistyivät
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kaikissa yhteiskuntaluokissa.339 SILLANPÄÄ on nostanut esille myös sen, että ”pyöreä”
lapsi viesti ulospäin, ettei ruuasta ollut puutetta ja että pulleaa lasta pidettiin terveenä.
SILLANPÄÄN mukaan oli syytä huomioida lisäksi se, että 1930-luvulla huomattava osa
suomalaisista lapsista oli kärsinyt aliravitsemuksesta, mikä näkyi ulkoisesti laihuutena.340
Nimimerkki Kodinlääkäri kirjoitti helmikuussa 1954 Terveydenhoitolehden
Ajankohtaista -palstalla lihavuudesta ja sen syistä. Kirjoittajan mukaan syy liiallisesta
syömisestä johtuvaan lihavuuteen oli se, että olemme liian heikkoja kieltäytymään
hyvälle maistuvasta ruuasta, makeisista tai leivonnaisista. MERJA SILLANPÄÄ on
ilmaissut asian: ”Surutta ja korkojen kera.”341. ”Kodinlääkäri” perusteli lihavuuden
haittoja henkivakuutusyhtiöiden tilastoilla, joissa oli tarkasteltu kuolleisuutta ja sairastuvuutta. Kirjoittajan mukaan tilastot osoittivat numeroilla sen, että Suomessa oli huomattavasti ylipainoisia ja että lihavuudesta aiheutuviin sairauksiin kuolee vuosittain paljon
ihmisiä.342 ”Kodinlääkärin” tekstistä sai sen käsityksen, että hän painotti itsekurin
merkitystä: ei ollut hyväksi langeta jokaiseen leivokseen tai pullaan.
Aiemmin lihavuutta – kuten on tullut esille – oli perusteltu osittain rodullisilla
eroavaisuuksilla. Yrjö Similän mukaan ei ollut mitään todisteita siitä, että jokin tietty
”ihmisrotu” olisi toista alttiimpi lihavuuteen. Lihominen liittyi elintasoon ja ravinnon
saantiin. Similä kirjoitti:
Yleisesti voidaan väittää, ettei kukaan tule lihavaksi, jos pitää lukua
nauttimistaan kaloreista ja syö vain tarvitsemansa määrän. Tämä on
lukemattomia kertoja todettu sairaaloissa ja surullisella tavalla nähty keskitys- ja
vankileireillä, joissa ei tavattu lihavia ihmisiä.343
Similän mukaan ihmisellä oli kylläisyyskeskus, joka rajoitti syömistä. Lihavilla
ihmisillä kylläisyyskeskus ei toiminut kunnolla, johon saattoi olla syynä muun muassa
aivovamma, aivotulehdus, sisäeriterauhasten toiminnan häiriintyminen sekä sukupuolirauhasten poistaminen tai toiminnan muuttuminen. Myös sielulliset tekijät voivat häiritä
kylläisyyskeskuksen toimintaa. Esimerkiksi perheenemännistä saattoi tulla ruokanarkomaaneja, koska he elivät ruuan lähettyvillä. Tosin Similäkin totesi, että huonot
ruokailutavat aiheuttavat lihavuutta. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsi sen, että
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syöminen kohdistui kalorimäärältään runsaisiin ravintoaineisiin kuten sokeriin.344
Taulukossa 6 on esitetty sokerin ja rasvojen vuotuinen kulutus asukasta kohti Suomessa,
Italiassa ja Ruotsissa (lähteenä Terveydenhoitolehti). Kumpaakin kulutettiin Suomessa
huomattavasti enemmän kuin Italiassa, mutta selvästi vähemmän kuin Ruotsissa.
Taulukko 6. Sokerin ja rasvojen kulutus Suomessa, Italiassa ja Ruotsissa.345
Maa
Suomi
Italia
Ruotsi

Sokeri
[kg/asukas/v]
29
11
47

Rasvat
[kg/asukas/v]
13
9
22

Tohtori Nordlanderin mukaan lihavuus johtui työn keventymisestä ja sitä kautta
energian kulutuksen vähenemisestä sekä siitä, että ihmisillä oli varaa syödä enemmän
kuin aikaisemmin.346 HEIKKI WARIS on todennut, että kun 1920-luvulla ravintomenot
olivat 60 prosenttia kokonaismenoista, olivat ne 1950-luvulla enää 30 prosenttia.347
JOUKO SIIPI on huomauttanut, että ravintoaineiden hintoja pidettiin alhaisina eri keinoin.
Syömistä helpotti yksinkertaisesti se, että ravintomenojen osuus kokonaismenoista
laski, joten suomalaisilla oli varaa syödä enemmän.348
Terveydenhoitolehdessä kirjoittaneen tohtori Nordlanderin mukaan lihavuuden
syinä saattoivat olla myös hermostuminen eli ilmeisesti henkinen, syömistä lisäävä
heikkous, huonot syömistavat ja se, että ravinto oli koostumukseltaan huonoa.
Nordlanderin mielestä huonot syömistavat periytyivät lapsuudesta: lapselle oli ponnistelemalla syötetty suuria määriä ruokaa ja hänet oli palkittu hyvästä syömisestä vielä
jälkiruualla. Ravinnon huono koostumus tarkoitti sitä, että ravinto sisälsi runsaasti
rasvaa ja sokeria.349
MERJA SILLANPÄÄ on havainnut Lapsuuden ruokamuistoja -kirjoitusten perusteella, että 1950-luvulla lapset eivät enää muistelleet nälkää tai ruuan riittävyyttä, kuten
lapset olivat 1930-luvusta muistelleet. Makkarat olivat tulleet vähävaraistenkin ruoka-
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pöytiin. Sillanpää muistutti kuitenkin siitä, että maaseudulla keskimääräinen elintaso oli
vaatimattomampi. Kalliimpia elintarvikkeita, kuten makkaroita syötiin, mutta niitä
syötiin vähemmän. Syynä siihen oli makkaroiden kalleus. 350 Myös JOUKO SIIPI on
huomannut, että parhaimpien lihalaatujen ja makkaroiden kulutus kasvoi. Hänen
käsityksensä mukaan oltiin siirtymässä korkeampaan elintasoon, koska siipikarjatuotteiden kysyntä oli kasvamassa. Tosin SIIPIKIN on SILLANPÄÄN tavoin tuonut esille
sen, että eri perheiden välillä oli ruuissa selkeitä eroja, mikä johtui varallisuuseroista.
Joissakin perheissä syötiin jo kalkkunaa, kun taas toisissa syötiin ensimmäistä kertaa
kinkkua.351 JORMA SIPILÄ ja ANNELI ANTTONEN ovat todenneet, että kulutustaso oli
1950-luvulla matala ja että se näkyi esimerkiksi lasten vaatteissa: ne olivat kuluneita ja
paikattuja. Heidän mukaansa vielä moni lähti ruokapöydästä nälkäisenä.352
JOUKO SIIPI on kirjoittanut vuonna 1967, että 1950-luvulla liikalihavuuden vastustamisesta tuli muotia.353 Myös omassa tutkimuksessani tuli selvästi esille se, että
lihavuutta käsittelevät kirjoitukset olivat yleisiä 1950-luvun Terveydenhoitolehdissä.
Lihavuuden haitat sairauksien taustalla ymmärrettiin. Yhteiskunnassa tapahtunut
muutos edesauttoi ruuan kulutuksen kasvua. Ihmisillä oli varaa syödä enemmän, mikä
myöhemmin alkoi näkyä terveydellisinä ongelmina, kuten lihavuutena. Terveydenhoitolehti oli ajan hermolla: ylensyömisestä ja lihomisesta oli tulossa kansanterveydellinen
ongelma ja sen vuoksi lukijoita valistettiin lihavuuden aiheuttamista haitoista.
3.1.2. Neuvoja painonhallintaan
Vaaka on omatunto rasvatautiselle ja yleensä terveyttänsä silmällä pitävälle
kansalaiselle.”354
Terveydenhoitolehdessä annettiin neuvoja lihavuuden ehkäisyyn ja laihduttamiseen.
Yksinkertaisimpana neuvona oli vähentää syötävän ruuan määrää: ”Jos otamme sisään
vähemmän kuin käytämme, niin laihdumme.” Lehti myös neuvoi syömään etupäässä
kasvisruokaa, koska se oli vähäkalorista. Liikalihavuuden hoidon kulmakivinä olivat
runsas liikunta sekä ruuan säännöstely.355 Terveydenhoitolehdessä kirjoittaneen Odd
Wagerin mukaan liikunnan merkitys laihtumisessa oli vähäinen, koska liikunta vain
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lisäsi ruokahalua.356 Myös Nordlanderin mielestä liikunta oli jokseenkin hyödytöntä
laihduttamisessa.357
Lihavuuden syyt saattoivat vaikuttaa laihduttamisen helppouteen. Laihduttaminen
oli helpompaa, kun lihavuus johtui yksistään huonoista ruokailutavoista eli liiallisesta
syömisestä. Mikäli liikasyöminen johtui psyykkisistä tekijöistä, saattoi laihduttaminen
olla vaikeaa.358 Terveydenhoitolehden artikkeleissa tulivat esille myös kilokalorit. Erään
artikkelin mukaan henkisen työn tekijä kulutti 2 000–2 400 kilokaloria ja raskaan työn
tekijä 4 000–4 500 kilokaloria päivässä.359
Lihavuuden hoidossa ensimmäinen keino oli syömällä saatavan kalorimäärän
vähentäminen. Ensimmäinen kuukausi oli vaikein. Laihdutuskuuriin sisältyi aina myös
henkinen rasitus. Nordlanderin mukaan laihduttamista oli pelätty tuberkuloosin vuoksi,
mutta hänen mielestään lihavuus ei suojannut tuberkuloosilta, vaikka alipainoisilla
tuberkuloosikuolleisuus oli jonkin verran suurempi kuin ylipainoisilla. Yhteisiä piirteitä
laihdutuskuureille oli sokerin täyskielto, leivän ja perunan säännöstely, säästeliäs
rasvojen käyttö sekä laihan lihan käyttäminen. Voita sai käyttää vain vähän.360
Terveydenhoitolehden lokakuun numerossa vuonna 1960 annettiin Pieni
laihdutuskuuri -palstalla ohjeita laihduttamiseen. Ohjeissa tuotiin esille syötävän ruuan
määrän vähentämisen lisäksi ruuan laatu ja sisältö, mihin Nordlanderkin oli kiinnittänyt
huomiota. Sokeria, leipää ja jauhoruokia lehti suositteli välttämään. Laihduttaja sai
huoletta syödä hedelmiä, vihanneksia sekä rasvatonta lihaa ja kalaa. Rasvaistakin lihaa
tai kalaa pidettiin suhteellisen vaarattomana. Munia, voita, juustoa, maitoa ja margariinia sai syödä kohtuullisesti. Perunoita suositeltiin yksi ateriaa kohti. Artikkelissa oli
myös selkeitä ateriavinkkejä laihduttajille. Esimerkiksi päivälliseksi ehdotettiin pariloituja porsaankyljyksiä lehtisalaatilla tai kaalikääryleitä puolukkasoseen kera. Ruokaateriaehdotukset eivät sisältäneet perunaa tai riisiä eikä muita runsaasti hiilihydraattia
sisältäviä ruokia. Paistettua ruokaa suositeltiin syötävän rajoitetusti.361
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Terveydenhoitolehden kirjoituksissa mainittiin myös laihdutuskerhot362 sekä liikalihavuuden ehkäisyyn perustettu Liikalihavuuden Vastustamisyhdistys. 363 Laihdutuskerhon avulla laihduttaja sai henkistä tukea. Terveydenhoitolehdessä kirjoitettiin myös
lääketieteellisistä keinoista hallita lihavuutta. Lihavuutta oli hoidettu muun muassa
ruokahalua alentavilla lääkkeillä. Laihduttamiseen oli ehdotettu myös kirurgisia
toimenpiteitä, joita olivat ihonalaisen rasvakudoksen ja ohutsuolen poistaminen. Niitä ei
suositeltu, koska leikkauksella ei voitu poistaa sairauden syytä. Lihavuudella ja sen
aiheuttamilla sairauksilla oli myös kansantaloudellista merkitystä. Ihmisten pitenevä
elinaika ja lisääntyvä sairaanhoitotarve toivat uusia haasteita. Sen vuoksi oli tärkeätä
ennaltaehkäistä sairauksia, joihin oli jo olemassa tehokkaat keinot.364
Ihmisen normaalipainon määrittelemiseksi on Terveydenhoitolehdessä julkaistu
seuraavia laskentatapoja:
1.

Normaalipaino saadaan muuttamalla ihmisen pituuden lukua 100 ylittävät senttimetrit kiloiksi.365

Tämän laskutavan mukaan 175 senttimetrin pituisen ihmisen normaalipaino olisi 75
kilogrammaa.
2.

Odier & Machin yhtälö:
Normaalipaino[kg] = Pituus[cm] – (100 – [{Pituus[cm] – 150}/4]).366

Tällä yhtälöllä laskettu 175 senttimetrin pituisen ihmisen normaalipaino olisi noin 61
kilogrammaa.
3.

Kaava:
Normaalipaino[kg] = Pituus[cm] x Rinnan ympärys[cm]/240367

Tämän kaavan mukaan 175 senttimetrin pituisen ihmisen, jonka rinnan ympärys on 100
senttimetriä, normaalipaino olisi noin 73 kilogrammaa.
4.

Käytetään taulukossa 7 esitettyjä ohjeellisia, henkilön pituuden mukaan määritettyjä
normaalipainoja.368

Taulukon mukaan 175 senttimetrin pituisen ihmisen normaalipaino olisi 67 kilogrammaa.
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Taulukko 7. Ihmisen normaalipainoja pituuden mukaan. 369
Pituus
[cm]

Normaalipaino
[kg]

150

51

155

54

160

58

165

61

170

64

175

67

180

71

185

75

MATTI UUSITUVAN (2005) mukaan lihavuus määritellään tilaksi, jossa elimistön rasvakudoksen määrä on suurentunut. Ihmisen terveyteen haitallisesti vaikuttavan
rasvakudoksen määrä riippuu muun muassa ihmisen iästä, ruumiinrakenteesta,
sukupuolesta, rodusta ja perinnöllisistä tekijöistä. Lihavuuden asteen määrittelyssä
käytetään nykyisin yleisimmin kehon painoindeksiä (body mass index = BMI). BMI
lasketaan jakamalla paino [kg] pituuden [m] neliöllä. Normaalipainoisen painoindeksi
on 18,5–25 kg/m2.370 Painoindeksin mukaan 175 senttimetrisen ja 75 kilogrammaisen
BMI-indeksi on 24,5 eli hän on normaalipainoinen. Ihminen, joka on samanpituinen,
mutta painaa 61 kilogrammaa (vertaa edellä Odier & Machin yhtälö), saa BMI-indeksin
19,9

eli

hänkin

on

vielä

normaalipainoinen.

Voidaan

todeta,

että

Terveydenhoitolehdessä mainitut normaalipainot olivat jokseenkin vertailukelpoisia
kehon BMI-indeksiin nähden.
Terveydenhoitolehden joulukuun numerossa vuonna 1957 nimimerkki Perhelääkäri otti kantaa lihavuuteen ja laihuuteen. Hänen mielestään oli menty äärimmäisyydestä toiseen. Tällä nimimerkki tarkoitti sitä, että laihuuden tavoittelussa olivat esikuvina missien ja mannekiinien ympärysmitat. ”Perhelääkärin” mielestä missien mitat
olivat luonnottomia ja keinot, joilla niihin päästiin, olivat huonoja. Ilmeisesti nuo
huonot ja kyseenalaiset keinot johtivat yksipuoliseen ravintoon, mikä puolestaan vei
kohti terveydellisiä ongelmia.371

369

Wager, Odd. ”Lihavuudesta”. (art.) TEHL 7–8/1955.
Uusitupa 2005, 368.
371
Perhelääkäri. Ajankohtaista. (pa.) TEHL 12/1957.
370

72
Terveydenhoitolehti suositteli lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä ihmisiä
miettimään suuhun pantavan ruuan laatua ja etenkin määrää. Viesti oli selkeä: tuli
välttää hiilihydraatteja. Erityisesti sokeri ja vaalea leipä olivat huonoja vaihtoehtoja
laihduttajan ruokapöydässä. Myös rasvojen käyttöä lehti neuvoi vähentämään.
Esimerkiksi voita tuli käyttää vain vähän tai kohtuullisesti. Laihduttajan kannatti syödä
mahdollisimman vähärasvaista lihaa. Tosin rasvaistakaan lihaa ei lihavuuden kannalta
pidetty täysin haitallisena, se oli jopa suhteellisen vaaratonta.
3.2. Valistus rasvojen ja sokerien vaaroista
3.2.1. Huoli sydän- ja verisuonitautien yleistymisestä
Verisuonten kalkkiutuminen oli 1950-luvun yksi suurimmista lääketieteen
arvoituksista.372
Professori Pentti I. Halonen kirjoitti tammikuussa 1954 Terveydenhoitolehteen artikkelin sydän- ja verisuonitaudeista. Hänen mukaansa niihin kuoli Suomessa huolestuttavan paljon ihmisiä. Sydän- ja verisuonitauteihin kuoli enemmän kuin tuberkuloosiin ja
syöpään yhteensä eli se muodosti suurimman kuolemansyyryhmän. Sydäntauteihin
kuoli Suomessa enemmän ihmisiä kuin muualla Euroopassa. Suomessa lisääntynyt
sydäntautikuolleisuus johtui keski-ikäisten miesten kuolleisuuden kasvusta näihin
tauteihin. Professori Halosen mukaan verisuonten kovettumistauti ja verenpainetauti
aiheuttivat yhteensä enemmän kuin puolet kaikista sydänvioista. Hänen mukaansa niin
verisuonten kovettumistaudin kuin verenpainetaudinkin perimmäinen syy oli vielä
hämärän peitossa, mutta viimeaikaiset tutkimukset verisuonten kovettumistaudin
suhteen olivat viitanneet siihen suuntaan, että sairauden syynä olisi rasva-aineenvaihduntahäiriö. Monet tiedemiehet olivat myös arvioineet, että ravinnon laadulla olisi
erittäin tärkeä merkitys sairauden synnyssä. Heidän mukaansa eläinrasvojen runsas
käyttö oli joko taudin aiheuttaja tai se ainakin lisäsi taudin kehittymisnopeutta, joten he
suosittelivat eläinrasvojen tiukkaa rajoitusta keinona sairauden torjumiseksi. Sydämen
sepelvaltimoiden kovettumisen syinä nähtiin myös henkisiä tekijöitä eli kiire ja suuri
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vastuu lisäsivät sydämen rasitusta. Lisäksi havaittiin ylipainon ja verenpainetaudin
välinen yhteys, minkä vuoksi painonhallinta ruokavalion avulla oli tärkeätä.373
Vuoden 1957 syksyllä professori Pentti I. Halonen kirjoitti Terveydenhoitolehdessä jälleen rasvojen vaikutuksesta verisuonten kalkkiutumiseen. Verisuonten
kalkkiutumisen seurauksena verisuonet muuttuvat koviksi, ahtaiksi ja hauraiksi. Verisuonten kalkkiutumisen yleisin muoto on niin sanottu ateroskleroosi. Siinä verisuonten
seiniin keräytyy rasvaa, kolestreenia ja myöhemmin kalkkia. Halosen mukaan verisuonten kalkkiutuminen oli yksi 1950-luvun suurimmista lääketieteen arvoituksista.374
Nimimerkki A.S. kysyi Terveydenhoitolehdessä neuvoja ruokavalioonsa. Hän oli
hiljattain sairastanut sydänveritulpan eli sydäninfarktin. Lehden vastauksen mukaan
eläinrasvojen liiallinen syöminen oli syynä sydänverisuonten kalkkiutumiseen.
Pahimpia rasvoja olivat voi, margariini ja sianliha. Margariinin valmistukseen käytettiin
kasvisrasvoja, mutta valmistuksen aikana niiden koostumus muuttui eläinrasvojen
kaltaisiksi. Päivittäisessä ravinnossa rasvojen osuus tulisi Terveydenhoitolehden
mukaan olla noin 15 prosenttia, mutta sen hetkinen rasvojen osuus ravinnosta saattoi
olla jopa 30 prosenttia. Henkeä kohti laskettuna suomalaisilla oli voin syönnin maailmanennätys. Kasvisrasvat, joita olivat muuan muassa rypsi-, oliivi-, soija- ja maissiöljy,
eivät olleet haitallisia. Hiilihydraatit olivat lihottavimpia ravitsemusaineita. Niitä oli
viljatuotteissa, perunoissa ja sokerissa. Terveydenhoitolehden mukaan liha ei lihottanut
ollenkaan. Lehti toi esille myös sen, että liikalihavuus oli haitallista sydänverisuonille.375 JOUKO SIIVEN mukaan 1950-luvulla maidon ja maitotuotteiden kulutus lähti
nousuun, ja uutena maitotaloustuotteena suomalaiset löysivät juuston.376
Vuonna 1961 dosentti Esko Nikkilä kirjoitti artikkelin rasvojen vaikutuksista
ihmisen terveyteen. Nikkilä toi esille sen, että oli saatu varsin vakuuttavia todisteita
siitä, että runsas rasvojen käyttö lisäsi verisuonitauteja, joista kohtalokkaimpia olivat
sepelvaltimoissa ja aivovaltimoissa tapahtuvat muutokset. Kuitenkin Nikkilä totesi, että
huolimatta vuosia jatkuneesta kiinteästä tutkimustyöstä ei ravinnon rasvojen määrän
todellista osuutta valtimo- ja sydäntautien kehittymiseen ole voitu selvittää lopullisen
varmasti. Hänen mukaansa myös rasvojen laadun merkitys oli toistaiseksi täysin avoin.
Veren kolesterolipitoisuus oli alhaisempi käytettäessä tyydyttämättömiä, öljymuodossa
olevia rasvoja kuin tyydytettyjä, kiinteitä rasvoja. Nikkilä totesi, että rasvojen käytön
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vähentäminen ei ole kenellekään vahingollista. Erityisesti siitä hyötyivät ne, jotka
kuuluivat niin sanottuun sydäntautisukuun. 377
ARJA ERKKILÄN mukaan ravinnon kovien rasvojen korvaaminen pehmeillä
rasvoilla (kerta- ja monityydyttymättömät rasvahapot) saa aikaan edullisia muutoksia
veren rasva-arvoissa ja näin pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.378 Siten dosentti
Nikkilän väite vuonna 1961 tiettyjen rasvojen haitallisuudesta verenkiertoelimistölle
kestää täysin nykypäivän tietämyksen perusteella tehdyn päätelmän.
Osittain rasvakysymykseen liittyi taistelu margariinin ja voin paremmuudesta. Jo
aiemmin on todettu se, että margariinin valmistustapa muutti margariinin eläinrasvojen
kaltaiseksi. Terveydenhoitolehden Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla nimimerkki K.T.
kysyi voin ja margariinin eroista heikkovatsaisella ihmisellä sekä sitä, kumpi suli
helpommin. Lehden vastauksen mukaan voin ja margariinin sulamisessa ei ollut eroja.
Tämän todisti se, että rasvat sulavat suolistossa sitä helpommin, mitä helpommin ne
sulavat pannussakin.379 Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla tiedusteltiin myös voin ja
margariinin yleisistä eroista. Lehden mukaan ne olivat kalorimääriltään samankaltaisia,
mutta luonnontuotteet olivat parempia kuin tehdasvalmisteiset tuotteet. Siksi ja myös
maun perusteella lehti oli voin kannalla. Lehdessä tuotiin esille sekin, että voissa oli
vitamiineja, mutta margariineista vain osaan oli lisätty vitamiineja.380
Taulukossa 8 on esitetty ravintotaseen mukainen voin, margariinin ja lihan vuosikulutus Suomessa henkeä kohti vuosina 1950–1961.
Taulukko 8. Ravintotaseen mukainen voin, margariinin ja lihan kulutus Suomessa.381

Voi
Margariini
Liha

1950–1952
[kg/hlö/v]

1953–1955
[kg/hlö/v]

1956–1958
[kg/hlö/v]

1959–1961
[kg/hlö/v]

14,7

15,3

13,5

16,5

4,3

5,6

7,5

5,5

29,2

31,3

32,3

33,2

Taulukosta 8 ilmenee, että voita kulutettiin selvästi enemmän kuin margariinia ja että
lihan kulutus oli hienoisessa kasvussa koko 1950-luvun. Esimerkkinä voidaan mainita,
että ravintotaseen mukaan vuonna 2008 kulutettiin henkilöä kohti voita 2,8 kg,
margariinia 7,5 kg, kasviöljyä 5,1 kg ja rasvaseoksia 2,9 kg. Vuonna 2010 lihaa kulutet377
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tiin henkilöä kohti 77,8 kg.382 MERJA SILLANPÄÄN mukaan vuonna 1958 voin hintaa
laskettiin ylituotannon vuoksi, mikä nosti voin kulutusta ja laski margariinin kulutusta.
Margariinin valmistukseen liittyi myös skandaaleja sekä ulkomailla että Suomessa.
Väitettiinpä, että kasvisrasvoina myytäviin margariineihin lisättiin eläinrasvoja.383 Myös
LEO GRANBERG on todennut, että 1960-luvun alussa voin kulutusta lisäsi tilapäisesti
margariiniteollisuuden skandaali.384
Voin kulutusta yritettiin jopa lisätä suuntaamalla lentolehtisiä maidontuottajille,
jotta he söisivät margariinin sijasta voita. Voin kulutusta kehotettiin lisäämään ainakin
puolella kilogrammalla kuukaudessa henkeä kohden. Maidon tuotannon lisäksi myös
naudanlihan tuotanto lisääntyi, mikä näkyi myös naudanlihan kulutuksen kasvuna.
Siihen myötävaikutti elintason nousu.385
MERJA SILLANPÄÄ on todennut, että suomalaisten rasvainen ruokavalio on myytti.
Tällä hän tarkoitti sitä, että suomalaiset eivät palanneet siihen ruokavalioon, mitä söivät
ennen sotavuosia. Runsas rasvan ja sokerin käyttö ruuassa tuli vasta pulakauden jälkeisinä vuosina.386 Rasvojen osuus kokonaisenergiansaannista tulisi olla 25–35 prosenttia.
Suomalaisten kokonaisrasvan saanti oli vuonna 2007 kutakuinkin suositusten mukainen.
Kuitenkin suomalaiset saavat edelleen liikaa tyydyttynyttä rasvaa, minkä on nähty
olevan syynä suomalaisten veren kolesterolipitoisuuksien nousuun. Tyydyttynyttä
rasvaa saadaan tänä päivänä erityisesti maitotuotteista sekä vilja- ja lihavalmisteista.
Maitotuotteista voidaan nostaa esille juusto. Myös levitteiden merkitys on korostunut,
koska voin ja voi-kasviöljyseosten käyttö on lisääntynyt.387
Eläinrasvojen haitallisuus ihmisen verisuonistolle tuotiin Terveydenhoitolehdessä
selkeästi esille, mutta jokseenkin varovaisesti. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka eläinrasvojen haitallisuus oli artikkelien perusteella osoitettu, odottivat artikkelien kirjoittajat
vielä lisätodisteita ja tutkimuksia asiasta. Kasvisöljyt olivat Terveydenhoitolehden
mukaan erinomaisia vaihtoehtoja eri rasvojen välillä. Voi oli margariinia parempi,
koska se oli aito luonnontuote eikä tehdastekoinen valmiste.
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3.2.2. Sokeri – hampaiden turmio
Sotien jälkeisinä vuosina alkoi Terveydenhoitolehdessä jälleen ilmestyä huolestuneita
kirjoituksia sokerin käytön ja makeisten syönnin lisääntymisestä. Huolena oli hampaiden terveys. Runsas sokerin syöminen oli jossain mielessä ajaton ravitsemuksellinen
ongelma, mitä vastaan Terveydenhoitolehti taisteli sekä ennen tutkimusajankohdan
aikana käytyjä sotia että niiden jälkeen. Kun sodasta johtuen sokerin käyttö romahti ja
sen tuoma terveydellinen hyöty huomattiin, sitä käytettiin suoraan Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistuksen perusteluissa. Enää ei tarvinnut vedota muihin kansoihin,
joilla sokerin käyttö oli vähäistä ja sen vuoksi hampaat voivat hyvin, vaan esimerkkinä
kirjoituksissa voitiin käyttää ja käytettiin sodan vaikutusta sokerin käyttöön ja hammasterveyteen. Terveydenhoitolehden kirjoituksissa tuotiin johdonmukaisesti esille se, että
runsas sokerin käyttö lisäsi hampaiden reikiintymistä ja hammasmädän syntymistä.
Uutena asiana 1950-luvulla tulivat esille myös happojen – esimerkiksi virvoitusjuomien
muodossa – haitallisuus hampaille.
Pakinanomaisessa kirjoituksessa Maija valisti vuonna 1949 lukijoita sokerin ja
karamellien houkutuksesta: ”Karamellit koreilevat jokaisen kaupan ikkunoissa.” Maija
varoitteli maalaisemäntiä kahvinjuonnista sokeripalan läpi imien ja muistutti siitä, että
heiltä puuttui juuri nuo kaksi etuhammasta, jota vasten sokeripalaa pidettiin. Maija
epäilikin, että hampaiden puuttuminen johtui sokerista. Hänen eräänlaisena tunnuslauseenaan oli: ”Pontemme olkoon siis: Alas sokeri! Karamellit pannaan!”388 MERJA
SILLANPÄÄN mukaan 1950-luvulla sokeria syötiin sotavuosien niukkuuden jälkeen yhä
enemmän.389 JOHAN FRISK on todennut, että 1950-luvun alun jälleenrakennuskausi oli
kultakautta suomalaisessa sokerintuotannossa.390 Sivulla 62 olevasta kuviosta 1 ilmenee
selkeästi sokerin kulutuksen kasvu 1950-luvulla. Suuntaus jatkui 1960-luvun alussa,
sillä vuonna 1963 koettiin sokerin kulutuksen huippu: suomalainen kulutti sokeria noin
46 kilogrammaa391.
Professori Alvar Wilska perusteli sokerin haittoja hampaille tutkimuksiin vedoten.
Hänen mukaansa sokeri ja hammasmätä kulkivat käsi kädessä. Wilska totesi, että sotien
seurauksena olleet sokerin ja makeisten rajoitukset johtivat siihen, että hammasmätä
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väheni. Sokerin ja makeisten käytön lisääntyessä hammasmätä yleistyi. Wilska puhui
jopa jonkinlaisesta makeisvillityksestä.392
SATU JAATISEN mukaan sokerin kimppuun on käyty juuri lamakausien ja sotien
aikana. Makea edusti juhlintaa, mikä oli turhamaisuutta, ahneutta ja laiskuutta. Syytä on
kuitenkin huomioida se, että makeat ruuat tulivat kansan ruokapöytiin säätyläisten
kautta. Itse sokeri on kuulunut suomalaisten ruokavalioon noin parin sadan vuoden ajan.
Tosin esimerkkinä voidaan mainita, että 1800-luvun lopulla sokeria kulutettiin
ainoastaan noin kuusi kilogrammaa henkeä kohti vuodessa.393
Terveydenhoitolehdessä kirjoittaneen hammaslääkäri Riti Rankaman mukaan
hammasmätä oli 1950-luvulla erittäin levinnyt hammassairaus. Hampaiden reikiintyminen oli vähentynyt niissä maissa, joissa sokerin käyttö vähentyi sodanaikaisen
säännöstelyn vuoksi. Lasten hampaisiin alkoi jälleen tulla entiseen malliin reikiä, kun
pulavuosien mentyä ohi sokerin käyttö palasi entisiin määriin. Rankaman mukaan
makeisia ei tarvinnut kieltää lapsilta kokonaan. Tärkeintä oli rajoittaa niiden käyttöä
niin, ettei niitä syödä joka päivä. Hampaille pahimpia olivat makeisista ne, jotka
takertuivat hampaisiin ja joita imeskeltiin pitkään tai ne, jotka olivat happamia.
Ravinnon osalta Rankama totesi, että ravinto, joka ylläpiti hyvää yleisterveyttä, oli
riittävää myös hampaille. Hampaiden kehittymisen kannalta tärkeätä ravintoa olivat
kokojyväleipä, vihannekset, maito ja juusto. Lisäksi kalkkia oli mahdollista syödä
lisätabletteina. D-vitamiinin saantia kannatti tehostaa pimeänä vuodenaikana syömällä
kalanmaksaöljyä tai muuta vitamiinivalmistetta.394
Terveydenhoitolehdessä Rankama toi esille myös sen, että maailmalla oli
hammasmädän ehkäisyssä alettu käyttää fluoria. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan
hampaiden fluoraaminen oli vähentänyt hammasmätää lapsilla 40 prosenttia. Toinen
vaihtoehto, jota Yhdysvalloissa kokeiltiin, oli fluorin lisääminen juomaveteen. Fluorin
hyvä vaikutus hampaisiin oli havaittu jo vuosia sitten eräillä maapallon ihmisillä, joiden
juomavedessä oli fluoriyhdisteitä. Lisäksi heidän hampaansa olivat jokseenkin puhtaat
hammasmädästä. Toisaalta Rankama muistutti siitä, että hampaiden harjaus sekä
käynnit hammaslääkärin vastaanotolla olivat tärkeä osa hyvää hampaiden hoitoa.395
Terveydenhoitolehdessä nimimerkki Kodinlääkäri esitti vuonna 1955 toisenlaisia
ennaltaehkäisykeinoja
392

lasten

hampaiden

suojelemiseksi.
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”Kodinlääkäri” oli sitä mieltä, että kylään mentäessä perheen lapsille ei kannattanut
viedä makeisia tuliaisiksi, koska ne olivat lääkäreiden ja hammaslääkäreiden mielestä
epäterveellisiä.396 Tohtori Alvar Wilska nosti vuonna 1955 Terveydenhoitolehden
artikkelissaan sokerin rinnalle hapot uutena hampaille haitallisena aineena. Hapot
turmelevat hammaskiillettä. Laimentamaton sitruunamehu tai Cola-juoman happo olivat
tämän vuoksi haitallisia hampaille. Wilska muistutti lukijoita siitä, että happo ja sokeri
yhdessä muodostavat pahan yhdistelmän.397
3.3. Havaintoja vitamiinien puutteesta ja vitamiinivillityksestä
Terveydenhoitolehdessä jatkettiin 1950-luvulla ihmisten valistamista siitä, että kasviksia
ja marjoja tulisi syödä enemmän. Maa- ja metsätieteiden tohtori Toivo Rautavaara
kehotti ihmisiä syömään enemmän marjoja. C-vitamiinitarpeen tyydyttämiseksi hän
suositteli syömään marjoja 100 grammaa päivässä ympäri vuoden. Artikkelissa oli
maininta myös siitä, että Amerikassa oli käytössä syväjäädytyskirstuja keittiössä, mikä
helpotti marjojen säilömistä. Suomessa oli kaksi–kolme syväjäädytystehdasta marjojen
käsittelyyn, mutta toiminta oli vielä kallista. Rautavaaran mukaan kaupunkien ostomarjat
olivat huonolaatuisia, ja siksi säilöntämarjat tuli hankkia maaseudulta itse poimien.398
Maisteri Ella Kitunen kirjoitti 1950-luvulla Terveydenhoitolehdessä vitamiineista
ja kasviksista. Kitusen mukaan vihannesten, marjojen ja hedelmien käyttö oli koko ajan
lisääntymässä. Hänen mukaansa suomalaisten ruoka oli monessa suhteessa hyvää.
Marjoja tulisi Kitusen mukaan käyttää päivässä noin 300 grammaa eli sata kiloa
vuodessa henkeä kohti. Vihanneksia tuli syödä 200–400 grammaa päivässä – jopa 600
grammaa juurikasvit mukaan luettuina. Peruna tuli vielä tämän päälle. Kitunen perusteli
kasvikunnan tuotteiden syöntiä muun muassa sillä, että vanhanaikaisissa puutarhakirjoissa oli kuvattu kasveja ja niiden parantavaa vaikutusta eri tauteihin. Läheskään
aina eivät ravinnosta johtuvat puutostaudit näkyneet selvinä puutossairauksina, vaan
Kitusen mukaan yleisemmin niin sanottuina niukkuustapauksina.399
Kitusen artikkeleissa tuli esille myös säilömismenetelmien kehittyminen.
Esimerkiksi mustaherukat kannatti säilöä ”umpeenkeitetyissä pullosäilykkeissä”, sillä
niissä marjojen C-vitamiinipitoisuus pysyi hyvänä. Myös hedelmäsäilykkeet olivat
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löytäneet suomalaisten ruokapöytään eli hedelmiä voitiin nyt syödä sekä tuoreina että
umpioituina hedelmäsäilykkeinä.400 Tohtori P. Kuusiston vuonna 1950 kirjoittamasta
artikkelista ilmeni hyvin se, että erilaisten kasvikunnan tuotteiden käyttöä rajoitti niiden
säilömismahdollisuudet. Suomessa kesä oli lyhyt ja saatiin vain yksi sato. Talvella
kasvisten käytön lisäämistä vaikeutti niiden korkea hinta.401
Erinomainen säilömismenetelmä, joka myös tuli esille Terveydenhoitolehdessä,
oli pakastaminen. Kitusen mukaan pakasteissa C-vitamiini säilyi hyvin.402 Huomioitavaa kuitenkin on se, että parikymmentä vuotta myöhemmin, 1970-luvun puolessa
välissä ainoastaan 40 prosentilla Suomen kotitalouksista oli pakastin.403 TIINA
HUOKUNAN mukaan jääkaapin yleistyminen kotitalouksissa oli merkittävä muutos,
koska jääkaappi mullisti ruuan säilyttämisen. Ennen jääkaappeja ruokaa säilytettiin
kellareissa niin maalla kuin kaupungeissakin. Kaupunkien kellareissa riittävän alhaisen
lämpötilan ylläpitäminen oli haastavampaa kuin maaseudun kellareissa. Kaupungeissa
ikkunoiden välit tai ulkoseinää vasten olevat kylmäkaapit olivat ahkerassa käytössä,
mutta kesällä tuoretuotteiden säilytys ei niissä tietenkään onnistunut. Jääkaapin tuoma
etu oli siinä, että elintarvikkeita pystyttiin säilyttämään hyvin riippumatta vuodenajasta.
Jääkaappi oli 1960-luvun puolessa välissä joka toisessa suomalaisessa kodissa.404
Terveydenhoitolehden artikkeleissa näkyi hyvin tutkimusajanjakson aikana
tapahtunut tekniikan kehittyminen, joka toi uusia mahdollisuuksia ruuan säilyttämiseen.
Terveydenhoitolehti otti kehityksen huomioon ja kehotti lukijoitaan hyödyntämään
esimerkiksi pakastamisen. Ruuan säilyttäminen mahdollisti sen, että ei oltu riippuvaisia
eri vuodenaikoihin sidotuista elintarvikkeista, kuten aiemmin oli oltu. Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistus hyväksyi tekniikan tuomat mahdollisuudet parantaa ihmisten
ravinnon laatua.
Terveydenhoitolehdessä vuonna 1961 kirjoittaneen tohtori Niels Räihän mukaan
tavallinen ruokavalio sisälsi riittävästi vitamiineja. Ainoastaan raskauden eri vaiheissa
ja imettämisaikana oli syytä selvittää, saiko vitamiineja riittävästi.405 Myös tohtori Antti
Mattila totesi artikkelissaan, että monipuolisesta ruokavaliosta terve aikuinen sai
vitamiineja riittävästi. Ainoastaan lapset, odottavat ja imettävät äidit sekä vanhukset ja
sairaat tarvitsivat enemmän vitamiineja, joten he joutuivat turvautumaan vitamiini400
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lääkkeisiin. Mattila nosti uutena asiana esille sen, että vitamiinit olivat aiheuttaneet
ihmisten kesken jonkinlaisen vitamiinivillityksen. Mattila myös varoitti lukijoita niin
suurten vitamiinimäärien tuomista terveydellisistä haitoista kuin epäasiallisista mainoksista, jotka saattoivat johtaa harhaan herkkäuskoisia ihmisiä.406
Arkkiatri Arvo Ylppö totesi vuonna 1956 Terveydenhoitolehden artikkelissa, että
kehitys riisitaudin suhteen oli kulkenut myönteiseen suuntaan. Ylpön mukaan tähän oli
syynä se, että ihmisiä oli valistettu D-vitamiinivalmisteista lehdistössä ja lastenneuvoloissa.407 Lääketieteen tohtori Kalle Österlund kirjoitti artikkelissaan joulukuussa
1961, että riisitautia esiintyi lievänä etenkin keväisin, mutta vaikeita riisitautioireita ei
tavattu muutoin kuin silloin, kun lapsen hoito oli laiminlyöty. Österlund totesi myös,
että A-vitamiinin ja B-vitamiinin puutetta esiintyi Suomessa enää erittäin harvoin ja että
C-vitamiinin puutteesta johtuvaa keripukkia ei enää ilmennyt Suomessa.408
Terveydenhoitolehden artikkelien perusteella voidaan todeta, että 1950-luvulla
Suomessa saatiin D-vitamiinia edelleen liian vähän, vaikkakin riisitaudin osalta kehitys
oli ollut myönteinen. Monipuolinen ravinto oli vitamiinien saannin kannalta tärkeä
seikka, mikä myös näkyi Terveydenhoitolehden kirjoituksissa. Kuitenkin erityisryhmien
vitamiinien saannista tuli huolehtia antamalla tarvittaessa vitamiinilisiä.
3.4. Huoli jodin ja raudan riittävyydestä
3.4.1 Suola jodin saannin turvaajaksi
ILKKA VAUHKOSEN mukaan Suomessa oli 1900-luvun alkupuolella struumaa, millä
tarkoitetaan suurentunutta kilpirauhasta. Syitä suurentuneeseen kilpirauhaseen voi olla
monia: yksi syy on jodin puute ravinnosta.409 AULI SUOJANEN on tutkimuksessaan
todennut, että struuma oli kansanterveydellinen ongelma.410 Terveydenhoitolehdessä
struuma nousi esille vuonna 1938, kun lääkäri Anni Seppänen kirjoitti siitä artikkelin.
1930-luvun lopulla oltiin struuman jodihoidossa vielä miettimisasteella. Se tiedettiin,
että merenranta-asukkaat saivat merikalojen mukana jodia. Heissä ilmeni struumaa
vähemmän kuin sisämaassa asuvilla.411 Myös Kansanterveyskomitea totesi mietinnös406
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sään vuonna 1940, että struuma oli kansanterveydellinen ongelma. Komitea suosittelikin jodin lisäämistä ruokasuolaan.412 Tämä oli komitean mukaan halvin ja tehokkain
keino ehkäistä struumaa. Kansanravitsemuskomitea oli pohtinut myös vaihtoehtoisia
elintarvikkeita, joihin voitaisiin lisätä jodia, mutta paras oli ruokasuola. Myös muissa
maissa kyseinen tapa oli yleisin.413
Terveydenhoitolehdessä professori Osmo Turpeinen kannatti ruokasuolan
jodioimista, koska jodin lisääminen ruokasuolaan olisi halpaa ja vaaratonta.414
Terveydenhoitolehteen artikkelin kirjoittaneen lääkäri Martti Hämäläisen mukaan
struumaa voitiin pitää yhtenä suomalaisten kansantaudeista vielä 1950-luvun puolessa
välissä. Hänen mukaansa Suomessa oli yritetty lainsäädäntöteitse saada lupa lisätä
keittosuolaan jodia, mutta valtioneuvostossa asia ei ollut edennyt. Erilaiset yksityisyrittäjät olivat alkaneet myydä jodipitoista pöytäsuolaa, mutta niissä saattoi olla jodia
vaarallisen paljon.415
AULI SUOJASEN mukaan suolan jodioimista hidastivat ja vaikeuttivat asiantuntijoiden erimielisyydet jodin vaikutuksesta struumaan. Tämän lisäksi eri viranomaisten
kilpailu toimivallasta sekä lainsäädännölliset seikat vaikeuttivat päätösten tekemistä.416
MARJAANA LAHTI-KOSKEN mukaan suomalaiset saavat tällä hetkellä jodia neljä–viisi
kertaa enemmän kuin 1950-luvulla. Ruokasuolan merkitys jodin lähteenä on vähentynyt, sillä maidossa ja maitotuotteissa on suurempi jodipitoisuus kuin aikaisemmin.
Niinpä esimerkiksi suolan käytön vähentäminen ei vaaranna jodin riittävää saantia.417
Terveydenhoitolehdessä käsiteltiin struumaa, mutta kirjoittelu oli vähäistä, jos
määrää verrataan esimerkiksi kirjoitteluun vitamiineista. Saattoi olla niin, että ravitsemusvalistuksella nähtiin olevan vain vähäinen merkitys struuman torjumisessa, joten
valistus kohdistettiin sellaisiin asioihin, joihin ihminen pystyi itse suoraan vaikuttamaan. Terveydenhoitolehden perusteella voidaan väittää, että struuma oli selkeä kansanterveydellinen ongelma, johon oli ratkaisu olemassa. Niistä erimielisyyksistä, joita
liittyi ruokasuolan jodioimiseen, ei kerrottu Terveydenhoitolehdessä. Lehti kuitenkin
suhtautui myönteisesti jodin lisäämiseen ruokasuolaan.
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3.4.2. Rautaa jauhoihin
Anemiaksi eli vähäverisyydeksi kutsutaan tilaa, jossa ihmiselimistössä on puutos
verenpunasta eli hemoglobiinista. Ihminen kärsii anemiasta, mikäli veren hemoglobiinipitoisuus on naisilla alle 120 grammaa/litra ja miehillä alle 130 grammaa/litra. Anemia
voi johtua synnynnäisestä tilasta, raudan imeytymishäiriöistä, infektioista, loisista,
verenvuodosta tai raudan puutteesta ravinnossa.418
Terveydenhoitolehden kirjoituksista kävi selville se, että Suomessa raudanpuuteanemia oli hyvin tavallinen tila. Anemian oireita ovat huimaus, kalpeus ja väsymys.419
Vielä 1960-luvun alussa H. R. Nevanlinna kirjoitti vähäverisyydestä, josta kärsittiin
Suomessa yleisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Vähäverisyyden yleisin syy oli juuri
raudanpuute. Riittämätön raudan määrä ravinnossa johtui kirjoittajan mielestä siitä, että
maitoa käytettiin liikaa ravintona, jolloin muun ravinnon osuus ruuasta jäi liian
vähäiseksi. Nevanlinna puuskahti artikkelissaan:
Toisaalta on syytä tähdentää, että maito runsaskalorisena ja tosin osin poliittisista syistä myös halpana ravintoaineena saakoon sijansa jokaisessa perheessä.420
VUORINEN on korostanut myös sitä, että suomalaiset ovat ilmeisesti kautta
historian kärsineet anemiasta. Syynä tähän oli makean veden kalojen syönti huonosti
kypsennettyinä tai suolattuina, jolloin oli suuri vaara saada itselleen lapamato, joka
aiheutti anemiaa.421
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tietojen perusteella on AULI SUOJANEN
esittänyt, että raudanpuutosanemiaa esiintyi Suomessa vielä 1970-luvulla.422 Vuodesta
1974 lähtien vuoteen 1995 saakka lisättiin rautaa valkoisiin vehnäjauhoihin ja mannasuurimoihin. Tällä haluttiin ehkäistä raudanpuutosanemiaa. Lihan käytön lisääntyminen
on johtanut siihen, että ravinnosta saatavan raudan määrä on kasvanut huomattavasti.423
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3.5. Ohjeita kalan ja maidon käsittelyyn
Raaka kala, paha kala, siitä suuri munasato, josta tulee suuri lapamato.424
Terveydenhoitolehden kirjoituksissa nousivat esille myös ruuan epäasianmukainen
käsittely ja valmistus. Tohtori Osmo Vartiainen kirjoitti 1940-luvun lopulla suomalaisilla yleisesti olevasta leveästä heisimadosta ja sen aiheuttamista ongelmista. Heisimaito
tarttui puutteellisesti valmistetuista järvikaloista. Puutteellinen valmistus tarkoitti sitä,
että kala oli ollut liian vähän aikaa suolassa tai että kalaa ei oltu kypsennetty kunnolla.
Suomessa oli paljon järviä, joten kalansyönnille oli hyvät edellytykset. Itä- ja PohjoisSuomessa oli alueita, joissa puolella asukkaista oli matoja. Terveydenhoitolehdessä
kirjoitettiin vielä 1950-luvulla ihmisten suolistomadoista.425 On huomattava, että jo
Kansanravitsemuskomitea oli vuoden 1940 mietinnössään esittänyt huolestumisensa
suolistomatojen yleisyydestä suomalaisilla.426
Nimimerkki Kodinlääkäri nosti Terveydenhoitolehden Ajankohtaista -palstalla
suolistomadot kansantaudiksi. Olihan arvioitu, että joka neljännellä maamme asukkaalla
oli suolistossaan matoja ja järvirikkailla alueilla – Savossa ja Keski-Suomessa – niitä oli
miltei jokaisella. Lapamatoa vastaan nostettiin taistelu, jonka tunnuslauseena oli:
”Raaka kala, paha kala, siitä suuri munasato, josta tulee suuri lapamato.”427 Myös
dosentti Ailo Huhtala kirjoitti suoliloisista. Suomalaisilla oli tavallisesti sisälmysloisista
matoja, joista leveä heisimato oli yleisin. Se oli ”kansanloinen”, koska se oli joka
viidennellä suomalaisella. Leveä heisimato aiheutti väsymystä, vatsakipua ja ripulointia.428 VUORISEN mukaan lapamato aiheutti myös anemiaa, koska se esti ihmistä
saamasta B12-vitamiinia, jolla on erittäin tärkeä merkitys punasolujen kypsymisessä.429
Ruuan valmistustapojen parantamisen lisäksi Terveydenhoitolehdessä nousi esille
elintarvikkeiden puhtaus. Yksi herkästi pilaantuva ja suomalaisille tärkeä ravinto oli
maito. Professori W. Lojanderin mukaan maidon käsittelyyn ja säilytykseen tuli kiinnittää huomiota, koska maito oli herkästi pilaantuvaa ja sitä käytettiin paljon, joten
mahdollinen maidon pilaantuminen sairastuttaisi laajalti ihmisiä. Maidon pastörointi
tuhosi siinä olevat tartunnan aiheuttajat. Pastörointi oli herättänyt vastustusta, koska sen
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pelättiin vaikuttavan sekä maidon makuun että sen C-vitamiinipitoisuuteen. Lojander oli
sitä mieltä, että pastörointi oli aiheuttanut aiemmin sivumakua, koska oli käytetty
korkeampia lämpötiloja. C-vitamiinipitoisuuteen pastöroinnin ei uskottu vaikuttavan.
Lojanderin mukaan lasten ripulitaudit sekä osittain lavantauti ja tulirokko johtuivat joko
suoranaisesti tai välillisesti maidosta. Nämä taudit aiheuttivat suuria taloudellisia ja
sairaanhoidollisia kustannuksia yhteiskunnalle. Lisäksi menetettiin työpäiviä ja
ihmishenkiä.430
3.6. Uutta ravitsemusvalistukseen – ruoka-aineympyrä ja ruokareseptit
Terveydenhoitolehden ravintovalistuksen näkökulma monipuolistui, kun talousopettaja
Maija-Leena Peltonen kirjoitti lehteen artikkeleita vuonna 1961. Heinäkuun numerossa,
ravintoa käsittelevässä artikkelissa oli ensimmäistä kertaa esillä ympyrä, jossa ruokaaineet oli jaoteltu kuuteen ryhmään. Ylipäätänsä Peltonen oli sitä mieltä, että vanha
suomalainen perusruokavalio, joka sisälsi kokojyväleipää, maitoa, perunaa ja naurista,
oli hyvä.431 Uutta oli se, kun hän antoi lehdessä ohjeita myös ruokaöljyjen käyttämisestä
ruuanvalmistuksessa.432
Toinen merkittävämpi uusi näkökulma oli suoranaisten ruoka-ohjeiden eli
reseptien tuleminen Terveydenhoitolehden sivuille. Kesäkuun numerossa vuonna 1961
Maija-Leena Peltonen esitteli eri salaatteja ja salaatille öljykastikkeen ohjeen. Artikkelin
ruokaohjeissa oli tietenkin terveysnäkökulma esillä, mutta myös se, että kesällä haluttiin
nauttia auringon paisteesta ja käyttää ruuan laittoon vähemmän aikaa kuin muulloin.
Artikkelissa Peltonen korosti myös sitä, että kasviksia ja marjoja oli kesäaikaan
Suomessa hyvin saatavilla, joten niitä oli helppo hyödyntää. 433 Myöhemmin oli
vuorossa ruokaohjeita – muun muassa sienistä ja omenoista.434 Antoipa Peltonen
ruokaohjeita ja -vinkkejä myös erilaisten kutsujen järjestämiseen kotona, ja samaisessa
artikkelissa oli esitelty myös italialaisen herkun eli pizzan resepti.435 JOUKO SIIPI on
todennut, että 1950-luvulla ruoka-ateriat monipuolistuivat. Hänen mukaansa muutosta
kuvasi hyvin työväenlehdistöön tulleet ruokareseptit. SIIPI tuo esille myös sen, että
ruuan monipuolistumista edesauttoi kouluruokailun ja ennen kaikkea työpaikkaruokailun
430

Lojander, W. ”Miten maidon aiheuttamat tautitartunnat olisi estettävissä”. (art.) TEHL 10/1952.
Peltonen, Maija-Leena. ”Terveellinen ruoka”. (art.) TEHL 7/1961.
432
Peltonen, Maija-Leena. ”Miten käytämme öljyä ruoanlaitossa”. (art.) TEHL 12/1961.
433
Peltonen, Maija-Leena. ”Kevyttä kesällä”. (art.) TEHL 6/1961.
434
Peltonen, Maija-Leena. ”Nyt on omenien aika”. (art.) TEHL 8/1961, Peltonen, Maija-Leena. ”Sienet
ruokapöytään” (art.) TEHL 9/1961.
435
Peltonen, Maija-Leena. ”Järjestämme kutsut”. (art.) TEHL 10/1961.
431

85
kehittyminen. Ruuan valmistuksessakin tapahtui muutoksia, kun mausteiden käyttö
yleistyi.436
Reseptit Terveydenhoitolehden sivuilla nostavat esille ajatuksen, olisiko Konrad
Relander uskonut Terveydenhoitolehdessä olevan ruokaohjeita. Toisaalta liukuma
ravitsemusvalistuksesta ruokaohjeisiin ei välttämättä ole niin suuri kuin äkkiseltään
luulisi. Voihan asian ajatella siten, että ruokaohjeet olivat konkreettisia neuvoja
valistusta ja vaihtelua kaipaaville lukijoille.
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LOPPULAUSE
Tämän pro gradu -tutkielman perusteella voidaan todeta, että 1930–1960-luvuilla oli
muutamia selkeitä ravitsemuksellisia ongelmia, joihin Terveydenhoitolehti otti kantaa ja
joista se antoi valistusta lukijoilleen. Mielestäni keskeisimpiä uhkia ihmisten terveydelle
ravitsemuksellisesti olivat riittämätön vitamiinien saanti, sokerin kulutuksen kasvu
erityisesti sotien jälkeen sekä rasvat. Kaikki edellä mainitut kolme asiaa esiintyvät myös
tämän päivän terveellistä ravintoa koskevissa keskusteluissa. Neljäntenä seikkana on
nostettava esille erityisesti 1930-luvulla esiintynyt suoranainen nälkä.
Ruuan riittävyyden osalta 1930-luku oli ristiriitainen. Osalla ihmisistä oli selkeitä
puutteita ravitsemuksessa ja osa taas kärsi liikalihavuudesta. 1950-luku näyttäytyi
Terveydenhoitolehden artikkeleissa yltäkylläisyyden synnyn aikakautena. Lihavuus sai
palstatilaa lehden sivuilla. Myös ruokareseptit löysivät tiensä lehteen. Herääkin
ajatus: ”Oliko ruokatilanne näin hyvä ympäri Suomen?” Muuttuiko ravintotilanne 1930luvun tilanteesta niin nopeasti ja laajamittaisesti, vaikka 1940-lukua ja 1950-lukua
rasittivat sekä sotavuodet että ruokatarvikkeiden säännöstely? Ruuan osuus suomalaisten kokonaismenoista pieneni selkeästi 1950-luvulla. Tämän perusteella voidaan
ajatella, että ihmisten ravitsemuksellinen tilanne parani, koska oli varaa ostaa ruokaa.
Toisaalta ravitsemuksessa on havaittavissa alueellisia ja sosiaalisia eroja. Kaupungeissa
elintaso oli korkeampi kuin maaseudulla, mikä heijastui myös ruokapöytään.
Lihavuuden yleistymisen syinä 1950-luvulla pidettiin työnkuvan muuttumista
aiempaa kevyemmäksi sekä lihan, sokerin, kerman, maidon, margariinin ja voin
kulutuksen kasvamista. Ihmisillä oli myös varaa syödä enemmän. Terveydenhoitolehti
suositteli ihmisiä lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä miettimään suuhun pantavan
ruuan laatua ja etenkin määrää. Terveydenhoitolehdessä oli painotaulukoita ja laskukaavoja, joilla pystyi määrittelemään oman normaalipainonsa.
Lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja laihduttamisessa Terveydenhoitolehti ehdotti
johdonmukaisesti hiilihydraattien välttämistä. Sokeri ja vaalea leipä olivat huonoja
vaihtoehtoja laihduttajan ruokapöydässä. Rasvojen käyttöä suositeltiin vähennettäväksi.
Vähärasvainen liha sopi laihduttajallekin. Terveydenhoitolehdessä pidettiin painonhallintaa tärkeänä siksi, että ylipaino lisäsi ihmisen sairastuvuutta.
Vitamiinien osalta suomalaisilla oli tutkimusajanjakson alussa selkeästi puutteita
erityisesti A- ja D-vitamiinien saannissa. Terveydenhoitolehti nosti kirjoituksissaan
esille myös C-vitamiinin, jota ihmiset saivat jokseenkin riittävästi lukuun ottamatta
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kevättalvea. Tärkeä suomalaisten C-vitamiinin lähde oli peruna. Perunan C-vitamiinipitoisuus laski varastoinnin aikana, mikä oli ongelma. Juureksista lanttu ja nauris olivat
hyviä C-vitamiinin lähteitä. Koko tutkimusajanjakson ajan Terveydenhoitolehdessä
suositeltiin syömään enemmän kasvikunnan tuotteita.
A-vitamiinin saanti kytkeytyi vahvasti maitoon, jonka ylivertaista asemaa ravintona
korostettiin Terveydenhoitolehden artikkeleissa. Uudenlaisen rehunsäilömismenetelmän,
AIV-menetelmän ansiosta maidon ja sen kautta myös voin A-vitamiinipitoisuudet
paranivat huomattavasti. Terveydenhoitoa sivuavana ongelmana tai haasteena oli se, että
taloudellisten seikkojen vuoksi voita vietiin – valtion tuella – mieluummin ulkomaille
kuin myytiin kotimaan markkinoilla. Ihmiset saattoivat joutua syömään margariinia, jossa
ei ollut ihmiselle tarpeellisia vitamiineja. Taloudellisten syiden vuoksi ihmiset joivat
myös kuorittua maitoa, joka oli hinnaltaan halvempaa kuin kuorimaton maito.
Imeväisikäisten lasten tärkeimpänä ravintona Terveydenhoitolehti piti äidinmaitoa.
Lehti myös suositteli jatkamaan imetystä 8–9 kuukauden ikään saakka, mikä on tänäkin
päivänä hyvä neuvo. Sekaravinto suositeltiin aloitettavaksi viiden kuukauden iässä,
mikä myös kestää tämän päivän ajattelun. Lasten vanhempia patistettiin antamaan
lapsille kalanmaksaöljyä D-vitamiinitarpeen tyydyttämiseksi ja sitä kautta riisitaudin
ehkäisemiseksi. Terveydenhoitolehden lukijoita varoiteltiin riisitaudin aiheuttamilla
kehityshäiriöillä lasten kehittyvään luustoon. Suomessa riisitauti oli vielä sotien jälkeen
terveydellinen uhka.
Tutkimuksellisesti oli mielenkiintoista ja jopa yllättävää havaita se, että jo 1950luvulla nousivat Terveydenhoitolehden artikkeleissa esille rasvat ja niiden vaikutus
sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimusajanjakson lopussa pehmeitä ja juoksevia rasvoja
pidettiin terveydellisesti parempina vaihtoehtoina kuin kovia rasvoja. Myös eläinrasvojen haitallisuus myönnettiin. Tosin lehden artikkeleissa todettiin, että asia vaatii
vielä lisätutkimuksia.
Taistelu voin ja margariinin paremmuudesta päättyi voin eduksi. Perusteena oli se,
että voi oli aito luonnontuote, mitä margariini ei ollut. Terveydenhoitolehti kannatti
margariinin vitaminisointia, jotta sen ravitsemuksellinen laatu paranisi. Kansanravitsemuskomitea oli kuitenkin mietinnössään vuonna 1940 päätynyt siihen, että
margariiniin ei kannata lisätä A- eikä D-vitamiinia. Syyt päinvastaiseen kantaan
Terveydenhoitolehteen nähden olivat taloudellisia ja maatalouspoliittisia. Taloudelliset
seikat ajoivat terveydellisten seikkojen ohitse.
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Sokerin kulutuksen lisääntyminen nousi Terveydenhoitolehden kirjoituksissa
yhdeksi terveydelliseksi uhaksi. Uhka kohdistui lihomisen lisäksi myös ihmisten
hampaisiin. Sokeri liitettiin hammasmädän yleistymiseen. Tosin hampaiden kunnon
huonontumiseen esitettiin syyksi myös ruuan pehmentymistä ja siirtymistä rukiista
vehnäjauhoihin. Tutkielmassani tuli selkeästi esille se, että kun sota-aikana sokerin
kulutus romahti, tehtiin havaintoja lasten hampaiden kunnon kohenemisesta.
Sota-aika näkyi muutenkin Terveydenhoitolehden ravitsemusta käsittelevissä
kirjoituksissa. Niissä esiintyi vahvana ajatus siitä, että ravintoaineet tuli saada omasta
maasta, koska muualta ravintoa ei ollut mahdollista saada. Sota näkyi myös
kirjoituksien sanavalinnoissa. Sota-ajan kirjoituksissa pohdittiin myös enemmän
puutteellisen ravinnon vaikutusta ihmisten terveyteen sekä yritettiin ennustaa tulevaa.
Toisaalta sota-aikana tehtyjä havaintoja käytettiin hyväksi myöhemmin Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistuksessa.
Ehkä merkittävin ravitsemuspoliittinen asia, jota Terveydenhoitolehti kannatti, oli
koulukeittoloiden saaminen kaikille koululaisille. Päätös niistä tehtiin jo jatkosodan
aikana, mutta kunnille annettiin viisi vuotta aikaa järjestää ruokalat kouluihin.
Koulukeittoloiden perustamisen taustalla oli huoli lasten kehnosta ravitsemuksesta ja
koko kasvavan sukupolven terveydentilasta. Jokainen yksilö nähtiin tarpeelliseksi
kansakunnan kohtalonvuosina. Yhteiskunnallisesti ajatellen kouluruokailu myös edisti
lasten tasa-arvoa koulussa.
Margariinin vitaminisoinnin ja koulukeittoloiden lisäksi Terveydenhoitolehti
kannatti suolan jodioimista, millä oli tarkoitus ehkäistä struumaa. Maatalouspoliittisesti
Terveydenhoitolehti tuki karjanrehun laadun parantamista AIV-menetelmän avulla.
Lehden päämääränä oli maidon laadun parantaminen ja sen kautta ihmisten vitamiinien
saannin turvaaminen. Margariinin vitaminisointi, kouluruokailu, suolan jodiointi sekä
AIV-rehun käytön lisääminen olivat Terveydenhoitolehden kannanottoja, joiden
tarkoituksena oli joko suoraan tai välillisesti väestön ravitsemuksen parantaminen.
Sota-aikana ravintoa säännösteltiin. Juurekset, kala, peruna ja kaali olivat
keskeisiä ravinnonlähteitä, koska sokeri, rasvat ja liha katosivat tiskien alle. Ihmisten
omaehtoinen kasvisten viljely lisääntyi sota-aikana. Ihmiset myös laihtuivat, mikä
tuotiin Terveydenhoitolehdessä esille. Lihansaannin vähetessä sota-aikana Terveydenhoitolehdessä neuvottiin lukijoita viljelemään hernettä tai jopa kasvattamaan kaniineja
ravinnoksi. Ravitsemuksellisesti ajatellen riisitauti ja anemia yleistyivät sodan takia.
Sota muutti suomalaisten ruokavaliota, mutta muutos oli ilmeisen vähänlainen.
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Yhteiskunnallinen muutos ja lähinnä ihmisten vaurastuminen näkyivät siinä, että
suomalaisilla oli varaa syödä enemmän. Lihavuutta koskevat artikkelit saivat sen vuoksi
yhä painavamman roolin Terveydenhoitolehden sivuilla tutkimusajanjakson loppupuolella. Terveydenhoitolehdessä oltiin huolissaan jopa autoistumisen haitallisesta
vaikutuksesta liikkumiseen ja sitä kautta ihmisten lihomiseen.
Terveydenhoitolehden antamat ravitsemukselliset neuvot olivat kutakuinkin hyviä,
kun niitä verrataan tämän päivän tietämykseen ihmisen hyvästä ravinnosta.
Ravitsemustieteellinen tieto on ollut tutkimusajanjaksolla hyvää, ja ilmeisen suuria
eroavaisuuksia tämän päivän tietoon ei mielestäni ole. Terveydenhoitolehden
ravitsemusvalistus nosti keskiöön lukijan eli ihmisen, jolla nähtiin olevan vastuu omasta
terveydestään. Tämä tuli mielestäni hyvin esille lihavuutta koskevissa artikkeleissa,
joissa korostettiin ihmisiä miettimään suuhun pantavan ruuan laatua ja määrää.
Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistus muuttui tutkimusajanjakson aikana, kun
lehden artikkeleihin tulivat mukaan selkeät ruokareseptit. Reseptit voidaan nähdä
käytännöllisenä ravitsemusvalistuksena. Ne olivat konkreettisia esimerkkejä terveellisestä ruuasta. Toisaalta herää ajatus siitä, että sekä Terveydenhoitolehti muuttui että
lukijakunnassa tapahtui muutosta. Voi olla, että lehdessä haluttiin keventää artikkeleiden sisältöä ja siten laajentaa lukijakuntaa.
Ravitsemusta koskevia artikkeleita kirjoittivat pääasiassa lääkärit, mutta joukossa
oli myös esimerkiksi raatimies ja talousopettaja. Ravitsemusta tarkasteltiin myös
visuaalisesti, kun 1960-luvun alussa Terveydenhoitolehden ravintoa koskevissa
artikkeleissa oli ensimmäistä kertaa esillä ruoka-aineympyrä. Siinä ruoka-aineet oli
jaoteltu eri ryhmiin.
Tutkimuksessani ilmeni, että Terveydenhoitolehden ravitsemusvalistuksen ensisijaisin päämäärä koko tutkimusajanjakson ajan oli terveyspoliittinen: kohentaa ja
turvata yksittäisen ihmisen ja väestön terveyttä sekä vähentää ja ennaltaehkäistä
sairauksia ruokavalion avulla. Yksilötasolle suunnatun valistuksen sisältö vaihteli
yhteiskunnallisen ja väestön taloudellisen tilanteen mukaan. Tätä pro gradu -tutkielmaa
tehdessäni olen tullut siihen johtopäätökseen, että yleisesti kansakunnan ruokavalion
pohja tai perusta muuttuu ajallisesti hitaasti. Ruokavalioon vaikuttaa olennaisesti myös
elintarvikkeiden saatavuus eli sitä syödään, mitä saadaan, ja luonnollisesti hinta on
säätelevä tekijä. Luonnollista on se, että jos jonkin elintarvikkeen, kuten esimerkiksi
sokerin saanti loppuu, se näkyy saman tien ruokavaliossa.
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Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia 1960-luvulta eteenpäin tapahtunutta
ravitsemusvalistusta ja erityisesti sitä, mitä keskusteluja rasvoista myöhemmin käytiin.
Toisaalta olisi mielenkiintoista tutkia Terveydenhoitolehteen kirjoittaneita henkilöitä,
jotka valistivat lukijoita terveellisestä ruokavaliosta. Kokonaan toisenlaisen näkökulman
ravitsemusvalistukseen saisi, jos Terveydenhoitolehden kirjoittelua verrattaisiin jonkin
toisen maan samankaltaiseen lehteen.
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