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TIIVISTELMÄ 

Kansalaisopistoissa opiskelee vuosittain yli puolimiljoonaa opiskelijaa, joista suurin osa on 
naisia. Opiskelu on hyvin harrastuspainotteista ja suosituin aihealue onkin kädentaidot, 
joiden sisällä merkittävässä osassa ovat puolestaan käsityöaiheiset kurssit. Omaehtoisella 
opiskelulla on todettu olevan moninaisia merkityksiä aikuisopiskelijan elämään, samoin 
käsityön tekemisellä. 

Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää käsityön tekemisen merkityssisällöt suhteessa kan-
salaisopistossa opiskeluun eri-ikäisten naisten näkökulmasta. Tarkoituksena on hahmottaa 
opiskelijoiden käsitöihin liittyviä asenteita ja tapoja toimia merkityssisältöjen hahmottami-
seksi. Tutkimus toimii katsauksena käsityön harrastamisen maailmaan opinnollisessa ulot-
tuvuudessa, jossa käsityön tekijän omat kokemukset opiskelijana kansalaisopiston käsi-
työkurssilla tulevat esille. Tutkimusongelmana on siis eri-ikäisten naisten käsityön tekemi-
selle antamat merkityssisällöt kansalaisopiston käsityökurssilla. 

Tutkimuksen aineistona toimivat kaksi teemahaastatteluaineistoa, joihin sisältyi yhteensä 
12 haastattelua. Haastatteluihin osallistui kuusi nuoremman ja kuusi iäkkäämmän ikäluo-
kan naista, jotka kaikki opiskelivat käsityöaiheisilla kursseilla kansalaisopistossa. Haastat-
teluaineistoa lähestyttiin sisällönanalyysin avulla, jonka teoreettisena taustatukena toimivat 
näkökulmat prosessiin ja produktiin, ositettuun ja kokonaiseen käsityön tekemiseen, käsi-
työhön liitettäviin arvoihin ja asenteisiin sekä tutkimustuloksiin omaehtoisen opiskelun vai-
kutuksista aikuisten elämään.  

Aineistoja on vertailtu tutkimuksen pohdintaosuuden yhteydessä käsityön merkityssisältö-
jen osalta sekä iän näkökulmasta. Tuloksien pohjalta voi todeta käsityöllä olevan moninai-
sia merkityksiä aikuisen elämässä. Käsityön merkityssisällöt liittyivät erityisesti prosessin ja 
produktin sisältöihin, elämänhallinnallisiin tekijöihin sekä kokemuksellisuuden elementtei-
hin. Merkityssisältöjä ei kuitenkaan voida pitää erillisinä kokonaisuuksina, vaan ne toimivat 
vuorovaikutuksessa keskenään ja ovat siten sidoksissa toisiinsa. Iän merkitykset liittyivät 
lähinnä yksilön kokemusrepertuaarin ja henkilökohtaisen historian näkökulmaan, minkä 
kautta hän on muodostanut suhtautumisensa käsityötä kohtaan. Ikä ei esiintynyt haastatel-
tavien puheessa numeerisena, vaan lähinnä elämänkokemukseen liittyvänä ilmiönä. 

Asiasanat: käsityö, kansalaisopisto, omaehtoinen aikuisopiskelu, elämänhallinta 
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1. JOHDANTO 

 

 

Kansalaisopistot, osana vapaan sivistystyön toimintaa, tarjoavat kansalaisille mahdollisuu-

den elinikäiseen oppimiseen usein osana harrastuspainotteisia opintoja. Maassamme toi-

mi vuonna 2011 199 kansalaisopistoa, joissa opiskeli yhteensä jopa 540 500 opiskelijaa 

(Tilastokeskus 2011). Tästä runsaasta opiskelijajoukosta suurin osa oli naisia ja suosi-

tuimpana osa-alueena puolestaan käsityöhön painottuva kurssitoiminta (Tilastokeskus 

2006). Kansalaisopistot ovatkin merkittäviä toimijoita aikuisten vapaa-aikaan liittyvän toi-

minnan ohjaajina ja mahdollistajina. 

Aikuisopiskelijan suhde oppimiseen ja opiskeluun on erilainen kuin lasten ja nuorten. Elä-

mäntilanteet aikuisilla ovat hyvin moninaiset, mutta yhteistä heille on valmius ja motivaatio 

oppimiselle. (Knowles, Holton & Swanson 2005, 194.) Elinikäisen oppimisen ihanteet 

ovatkin hyvin ajankohtaisia puheenaiheita tänä päivänä. Yksilöä kannustetaan jatkamaan 

uusien asioiden oppimista ja omaksumista sekä toisaalta myös syventämään ja ylläpitä-

mään jo opittuja tietoja ja taitoja läpi elämän. Opiskelun motiivit saattavat liittyä ammatilli-

sen kehittymisen tavoitteisiin, mutta usein ne yhdistyvät itsen kehittämisen tarpeisiin muilla 

elämän osa-alueilla. Tärkeää on säilyttää aktiivinen ja utelias asenne osallistuvana kansa-

laisena yhteiskunnassa. 

Omaehtoisen opiskelun vaikutuksia aikuisten elämään on tutkittu runsaasti, samoin käsi-

työn. Tutkimustulokset ovat osoittaneet molempien vaikuttavan ihmiseen monin erilaisin 

positiivisin tavoin, kuten edistäen hyvinvointia ja parantaen elämänlaatua (Manninen & 

Luukannel 2008, 69–70). Nämä positiiviset vaikutukset esiintyvät eräänlaisina opiskelun ja 

käsityön tekemisen sivutuotteina, jotka osaltaan tuovat niille myös lisäarvoa ja toimivat 

motiiveina jatkaa toimintaa. 

Käsityön tekeminen on myös olennainen osa omaehtoista aikuisopiskelua. Käsityö on si-

nänsä arkinen sana ja se liittyy lukuisten ihmisten elämään tavalla tai toisella. Käsityö kuu-

luu ehkä heidän arkeensa, harrastuksiinsa, työhönsä tai ajankuluunsa. Käsitteenä käsityö-

tä on tutkittu paljon ja sen merkityssisällöt ovat eri tulkintojen mukaan hyvin moninaiset. 

Myös käsityön tekemisestä on tehty useita tutkimuksia, joissa on todettu sen vaikuttavan 

tekijöihinsä positiivisella tavalla. Käsitöiden tekemiseen liittyy useita eri tekijöitä, jotka luo-
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vat erilaisia merkityssisältöjä; ajatuksia ja kokemuksia käsityön merkityksellisyydestä teki-

jälle itselleen.  

 

Käsityö sisältää moninaisen ja värikkään kirjon merkityksiä ja mahdollisuuksia. Käsityön 

moniulotteisuutta kannattelee käsissään itse käsityön tekijä määritellen kullekin merkityk-

selle oman sisältönsä. Merkitys käsitteenä sisältää luontevimmin oletuksen siitä, mitä jokin 

asia tarkoittaa, mutta sille on kuitenkin haasteellista antaa yksiselitteistä määrittelyä.  

Oleellista on ajatella todellisuutemme olevan merkitystulkintojen ja tulkintasääntöjen ra-

kentama kokonaisuus, joiden kautta ihminen elää ja suuntaa elämäänsä sosiaalisessa 

todellisuudessa. Tulkitsemme ympäristöämme ja toistemme toimintaa antamalla niille eri-

laisia merkityksiä muodostamiemme päätelmien kautta, jotka perustuvat aiempiin koke-

muksiimme ja opittuihin tapoihin käsitellä informaatiota. (Alasuutari 1999, 59–60, 73; Esko-

la & Suoranta 2000, 45–46.) Tässä tutkimuksessa merkitys ja merkityssisältö kuvaavat 

niitä tulkintoja, joita tutkijana olen muodostanut haastateltavien puhetta käsityöstä ja sen 

eri ulottuvuuksia analysoimalla. 

Käsityön merkitys on perinteisesti nähty suhteessa prosessiin ja produktiin eli valmiiseen 

tuotteeseen. Prosessi ja produkti ovat käsityössä sidoksissa toisiinsa, ne kulkevat vaihe 

vaiheelta käsi kädessä. Prosessin lopputuloksena produkti ilmentää tekijänsä persoonan, 

taitotason ja toimintatapojen konkreettista käden jälkeä (Ollakka 1997, 35). Produktin voi 

nähdä toimivan peilinä, josta kuvastuu tekijän ominaisuuksien summa suhteessa aikaan ja 

ympäristöön. Käsityön tekemisessä prosessin osuus korostuu usein suhteessa produktiin 

ja tekijä kokee sen itselleen siten merkityksellisemmäksi (Anttila 1983, 112). 

Prosessin itsessään voi jakaa ositettuun tai kokonaiseen käsityön tekemiseen. Ositettu 

käsityön tekeminen edustaa ulkokohtaista suhtautumista käsityöhön hyödyntäen valmiita 

ohjeita rutiininomaisesti, kenties vain tiettyyn prosessin osaan keskittyen. Kokonaisvaltai-

nen, tekniseen osaamiseen perustuva luova, tavoitteellinen työskentely lähestyy puoles-

taan kokonaista käsityön tekemistä. Tällöin ihminen toimii kokonaisuutena hyödyntäen 

kehoaan, älyään ja esteettisiä valmiuksiaan. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 90–93.) Käsityön 

harrastaminen voi toteutua niin ositetun kuin kokonaisen käsityön tekemisen periaatteita 

noudattaen, sillä suhde käsityöhön on riippuvainen tekijän kokemuksista ja asenteista.  

Käsityö sisältää yksilön ja yhteisön näkökulman suhteessa ympäristöön, kulttuuriin ja yh-

teiskuntaan. Käsityönä syntyneet tuotteet voidaan nähdä tavoitteellisena toimintana, jossa 
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tekijä pyrkii ilmaisemaan tiettyjä arvoja, kuten toiminnantarpeen tyydyttäminen, luova ide-

ointi, taiteellinen työskentely, perheen hoitoon liittyvät kysymykset, ympäristökysymykset, 

terveydelliset näkökulmat, perinteen säilyttäminen ja nykyaikainen elämänmuoto (Anttila, 

1983, 5). Kunkin yksilöllinen elämäntilanne määrittelee sen hetkisten arvojen merkityksen 

ja niiden ilmentämisen käsityön kautta. Ympäristö, kulttuuri ja yhteiskunta muodostavat 

osaltaan sen kontekstin, jossa yksilö toimii ja tekee tulkintoja. 

 

Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu erityisesti käsityön tekemisen merkityssisältöi-

hin suhteessa kansalaisopistossa opiskeluun eri-ikäisten naisten näkökulmasta. Tavoit-

teena on hahmottaa opiskelijoiden käsitöihin liittyviä asenteita ja tapoja toimia merkityssi-

sältöjen hahmottamiseksi. Tutkimus on katsaus käsityön harrastamisen maailmaan, jonka 

yhteydessä nostetaan esille käsityön tekijän oma ääni opiskelijana kansalaisopiston käsi-

työkurssilla. Ikänäkökulman kautta on tarkoitus täydentää ymmärrystä siitä, minkälaisia 

merkityksiä haastateltavat antavat iälle suhteessa käsityön tekemiseen ja opiskeluun. Iän 

tarkastelun avulla tutkimuksessa tavoitellaan vertailuasemaa kahden eri ikäluokan välillä. 

Tutkimusongelmana on siis: 

 Eri-ikäisten naisten käsityön tekemiselle antamat merkityssisällöt kansalaisopiston 

käsityökurssilla? 

Ja alaongelmat tutkimusongelmaa osiin jakaen: 

 Käsityön tekemisen eri näkökulmien toteutuminen opiskelijoiden kokemana? 

 Kansalaisopisto-opiskelun merkitykset käsityön harrastamisessa? 

 Onko iällä merkitystä käsityön opinnollisessa harrastamisessa? 

Tutkimuksen aineistona on kaksi teemahaastatteluaineistoa, jotka edustavat kahta ikä-

luokkaa kansalaisopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Eräs tapa tarkastella kansalaisopisto-

opiskelijoiden ikärakennetta, onkin jakaa heidät viitteellisiin ikäluokkiin. Ikäluokat voidaan 

tässä tapauksessa jakaa esimerkiksi oletettuun yhteiseen elämäntilanteeseen perustuen. 

Opiskelijoiden jakaminen ryhmiin iänjakauman mukaan auttaa hahmottamaan heidän ole-

tettujen elämäntilanteiden ja – vaiheiden lisäksi myös motiiveja osallistua opiskeluun.  

Tutkimuksen kohteina olivat 12 käsitöitä kansalaisopistossa opiskelevaa naista. Ikään liit-

tyvän vertailuasetelman saavuttamiseksi joukosta kuusi edusti 31–45-vuotiaita ja loput 

kuusi yli 55-vuotiaita naisia. Ikäluokkien valinta perustui oletukseen, että ryhmillä olisi ikä-
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eron vuoksi lähtökohtaisesti erityyppiset elämänvaiheet ja kokemusvaranto sekä siten ai-

neistojen vertailu olisi mielekästä. Lähestyin tutkittavia teemahaastattelun menetelmällä, 

jonka avulla oli mahdollista tavoittaa heidän muodostamiaan merkityssisältöjä käsityöhar-

rastukseensa liittyen. Teemahaastattelu mahdollisti vapaamuotoisen keskustelun laaditun 

haastattelurungon puitteissa. Haastattelut etenivät luontevasti ja haastateltavilla oli mah-

dollisuus kertoa monipuolisesti ajatuksistaan ja kokemuksistaan heille itselleen läheisestä 

ja mielekkäästä aiheesta.  

Aineisto käsiteltiin etsimällä teemoja, jotka soveltuivat merkityssisältöjen viitekehykseen. 

Haastatteluaineistoa lähestyttiin sisällönanalyysin avulla, jonka teoreettisena taustatukena 

toimivat näkökulmat prosessiin ja produktiin, ositettuun ja kokonaiseen käsityön tekemi-

seen, käsityöhön liitettäviin arvoihin ja asenteisiin sekä omaehtoisen opiskelun osallistu-

mismotiiveihin ja vaikutuksiin aikuisen elämässä, jotka liittyvät olennaisena osana kansa-

laisopisto-opiskeluun. Olennaista tutkimusongelmaan vastaamisen kannalta oli myös tar-

kastella lyhyesti iän näkökulmaa oletetun elämäntilanteen ja -vaiheen kautta. 

Tutkimusaiheen valintaan johdatteli oma työkokemukseni kansalaisopiston tekstiilityön 

tuntiopettajana. Ohjaamieni kurssien yhteydessä on käyty paljon keskustelua käsityön, 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kansalaisopisto-opiskelun merkityksistä opiskelijoiden 

elämässä. Keskustelut ovat olleet siten myös eräänlainen sysäys sille, että valitsemani 

aihe olisi tutkimisen arvoinen. Työskennellessä eri-ikäisten käsityötä opiskelevien parissa 

olen voinut myös itse seurata aikuisopiskelun erilaisia prosesseja, joissa yhdistyvät käsi-

työn erilaiset merkityssisällöt, opiskeluryhmään liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen teki-

jät sekä erilaiset opinnollisen harrastamisen tuottamat vaikutukset. Tutkimustulokset tuke-

vat monelta osin kokemuksiani, mutta tässä tutkimuksessa haen vahvistusta tälle asetel-

malle opiskelijanäkökulmasta käsin kuuntelemalla heidän ajatuksiaan käsityön opiskelusta 

ja siten pyrkimyksenä on tältä osin laajentaa ilmiön ymmärtämistä. 
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2. KÄSITYÖN MERKITYSSISÄLTÖJÄ 

 

 

2.1. Käsityö käsitteenä 

 

Käsityö sisältää sanana kuvauksen, jossa ”käsi” ilmaisee konkreettista tekemistä, työstä-

mistä ja ”työ” puolestaan ilmaisee, että teon takana on ihminen, inhimillisen toiminnan tuot-

taja. Käsityössä ihminen työstää konkreettista materiaalia erilaisten tekniikoiden ja välinei-

den avulla. Hän toimii ajatusten ohjaamana kokonaisuutena; fyysisten, henkisten, motoris-

ten ja erilaisten taidollisten kykyjen kombinaationa. (Johnson & Wilson 2005, 115; Kojon-

koski-Rännäli 1995, 31–32.) Kukin ihminen toimii tekijänä yksilöllisten ominaisuuksiensa 

summana. Tällöin niin käsityöprosessi kuin sen tuotoksena syntyvä tuote eli produkti ovat 

sidoksissa tekijänsä edustamien komponenttien kokonaisuuteen.  

Käsityötä käsitteenä voi lähestyä monien eri näkökulmien kautta, kuten luonnon, ihmisen 

ja yhteiskunnan kannalta. Käsityöllä on perinteikkäät juuret myös taiteen tuottamisena, ei 

vain käytännön hyödyllisten tuotosten valmistajana. Käsityön ja taiteen välinen raja ei siten 

olekaan aivan selväpiirteinen. Ihminen toimii käsityön välityksellä luovana taiteen tekijänä 

ja sen nähdäänkin olevan, puhekielen ohella, olennainen osa inhimillisen kulttuurin synty-

mistä. Käsityötä taiteen näkökulmasta tarkasteltaessa mukaan nousee mm. historian vai-

kutus, estetiikka ja kulttuurintutkimus sekä ero teknologiaan nähden. Määrittely ja eronteko 

käsityön ja taiteen välillä on pitkälti ihmisen kokemuksessa vastaanottamisen prosessin 

myötä ja siitä nousevassa merkityksessä. Käsityö voidaan nähdä myös arvosidonnaisena 

kulttuuriin liittyvänä toimintana sekä toiminnan kohteena, johon liittyvät lukuisat erilaiset tai 

toisaalta myös toisiinsa sidoksissa olevat arvopäämäärät. (Anttila 1983, 5; Kojonkoski-

Rännäli 1995, 81–83.) Arvopäämäärät edustavat kullekin ajalle ominaisia arvostuksia kult-

tuurissa ja yhteiskunnassa, jotka yhdistyvät yksilön omien arvojen, asenteiden ja tavoittei-

den ohjaamina. Käsityö on osa kulttuuria ja siten myös yksi sen tuottamisen väline. 

Käsityössä vuoropuhelua käyvät tekijä, materiaali, työtavat ja -välineet sekä prosessille ja 

valmiille tuotteelle asetetut tavoitteet (Illum 2009, 262). Elementeistä ja niiden välisestä 

vuorovaikutteisesta suhteesta muodostuu oleellinen osa käsityöhön liitettäviä merkityssi-

sältöjä, joille on tutkimuksissa laadittu joukko erilaisia sisältöjä ja niiden tulkintoja, joskin 

niiden pääajatukset ovat kuitenkin melko samansisältöisiä ja siten toisiaan vahvasti tuke-
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via. Tiivistetysti käsityön käsitteen merkityssisällön osa-alueet voidaan kuvata esimerkiksi 

seuraavalla tavalla: 

1. Käsityön intentio ihmisen tekemisen perusintentiona, 

2. käsin tekeminen käsityön tekniikkana, 

3. konkreettinen esine käsityön ulkoisena tuotoksena, 

4. käsityön luonne kokonaisena ja olemisen sallivana tekemisenä, 

5. ihmisen sisäiset kvalifikaatiot käsityön tekemisen sisäisinä tuotoksina ja 

6. käytännön järjen kehittyminen käsityön tekemisen avulla.  

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 67.) 

Käsityön intentio merkitsee käsityön tekemisen tarkoitusta. Tekemisen intentio edustaa 

käsityön kautta toteutettavaa konkreettista tavoitetta, tuotetta. Idea puolestaan kuvaa aja-

tusta siitä, millaiselta tuote tulee näyttämään. Intentio on käsityöprosessin alkuun paneva 

voima, jota erilaiset motivaatiot ohjaavat. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 49–50.) Intention 

avulla tekijä tarttuu työhön ja ryhtyy muodostamaan suunnitelmaa toteuttaakseen tavoit-

teensa. 

Käsityö tekniikkana viittaa käsityön tekijän käsiin välineenä sekä käsityövälineisiin, joita 

hyödynnetään käsityöproduktin valmistamisessa. Tekemisen ajattelun yhteistyönä syntyy 

konkreettinen esine, produkti, joka edustaa tekijän minäkuvaa ja sen rakentumista. Pro-

sessin kokonaisuus ja eheys ovat riippuvaisia siinä käytettävistä tekijän moninaisista val-

miuksista luoda uutta. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 54, 58, 61.) Käsityö tekniikkana sisältää 

laajan valikoiman tapoja tehdä ja toteuttaa käsityöprosesseja ja produkteja. Tekniikka vaa-

tii sen eri osa-alueiden hallintaa erilaisten vaiheiden jatkumona, jossa olennaisena osana 

voidaan ajatella olevan tiedollisen ja taidollisen oppimisen prosessit tekijän näkökulmasta. 

Käsityön tekemisen ja siihen liittyvien kokemusten kautta syntyvät sisäiset kvalifikaatiot, 

joilla on vaikutuksia yksilön henkisiin ja fyysisiin kykyihin ja ominaisuuksiin sekä persoonal-

lisuuteen. Sisäisiä kvalifikaatioita voidaan kutsua myös elämäntaidollisiksi kyvyiksi. Osana 

sisäisten kvalifikaatioiden joukkoa on myös käytännön järjen kehittyminen, johon liittyy ky-

ky arvioida toimintaa ja suunnata sitä arvioinnin ja reflektoivan tarkastelun perusteella. 

(Luutonen 2004, 15; Kojonkoski-Rännäli 1995, 67–68.) Sisäiset kvalifikaatiot liittyvät osal-

taan myös tekniikan hallintaan, jossa vaaditaan kykyä arvioida ja pohtia työtapojen tarkoi-

tuksenmukaisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja intentioon. Näiden elämäntaidol-

listen ominaisuuksien voi ajatella olevan niin kutsuttuja positiivisia sivuvaikutuksia, joita 
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syntyy käsityöprosessin myötä. Niiden merkitys yksilölle on hyvin tärkeä, mutta ei ole kui-

tenkaan ensisijainen syy tehdä käsitöitä. 

Itse tekemisellä on vaikutuksia myös luovuuden kehittymiseen ja identiteetin ylläpitämi-

seen (Atkinson 2006, 7). Osana identiteettiä voidaan ajatella olevan myös itsetunnon ja 

sen kehittymisen, mikä saa rakennusaineita vähitellen onnistumisen kokemusten, saadun 

palautteen ja oman harjaantumisen myötä. Prosessilla voi olla myös luovaan ongelmarat-

kaisuun ja ihmisenä kasvamiseen liittyviä vaikutuksia (Luutonen 2004, 17). Käsityöproses-

si voi siis toimia yksilöllisen kehittymisen varsin kokonaisvaltaisena prosessina.  

Käsityötä voidaan lähestyä myös taitona, johon, liittyy useita erilaisia taidon osa-alueita, 

kuten kognitiiviset, psykomotoriset (fyysinen toimintakyky, havaintokyky), reaktiiviset (rea-

gointi erilaisissa tilanteissa) ja vuorovaikutustaidot. Näiden osa-alueiden avulla voidaan 

tarkastella taitoa tuottamisen tavan näkökulmasta. Reproduktiiviset taidot liittyvät jäljentä-

miseen ja siinä vaadittavien standardimaisten menettelytapojen soveltamiseen. Produktii-

viset taidot puolestaan liittyvät tuottamisen taitoihin, joissa sovelletaan periaatteita ja sovel-

letaan erilaisia strategioita. (Kröger 2003, 108–109.) Taidon lajeja ei ole mielekästä tarkas-

tella vain erillisinä osa-alueina, sillä ne ovat hyvin voimakkaasti sidoksissa toisiinsa ja to-

teutuvat usein myös päällekkäisinä ilmiöinä. 

Taidon saavuttaminen etenee vaiheittain, tiedostamisen kautta harjaantumiseen ja lopulta 

autonomiseen vaiheeseen, jossa tekijä hallitsee prosessin ja kykenee hajaannuttamaan 

keskittymistään myös muualle. Tämän jälkeen tekijällä on myös resursseja soveltaa taito-

aan. (Kröger 2003, 109–112.) Taidon muodostuminen jatkuu sen eri osa-alueiden kehitty-

misen jatkumona. Oleellisena tekijänä toimivat tekemisen ja toteuttamisen vaiheissa tarvit-

tavat yksilön ominaisuudet, joita hän kulloinkin tarvitsee. 

Käsityötä määriteltäessä on mainittava myös siihen liittyvä vaihtoehtoisuuksien moninai-

nen kirjo. Käsityö sisältää loputtoman kirjon erilaisia tekniikoita, niiden sovelluksia ja mate-

riaaleja sekä niiden kautta syntyviä lopputuloksia. Lisäksi moninaisuuteen viittaa myös kä-

sityön tekemiseen liittyvä ajan ja tilan vaihtelevuus. Tekijällä on yleensä mahdollisuus 

päättää milloin ja missä hän tekee käsityötä. Toisaalta ajan ja paikan vaihtuminen ei vält-

tämättä vaikuta tekemiseen tai sen lopputulokseen. Tällöin voidaan puhua eräänlaisesta 

käsityön siirrettävyydestä. (Rosner & Ryokai 2008, 3.) Siirrettävyys yhdistettynä vaihtoeh-

tojen moninaisuuteen, on osa käsityöhön liitettäviä merkityssisältöjä. Vaihtoehtoisuuden 

näkökulma tuottaa osaltaan myös lisäarvoa käsityön tekemiselle. 



8 
 

Niin sanottujen pehmeiden käsitöiden tekeminen on perinteisesti nähty naiseuteen liitty-

väksi. Käsityö mielletäänkin arkikielessä nimenomaan tekstiilituotteen valmistamiseksi. 

(Anttila 1983, 6.) Koulukäsityöt ovat jakaneet perinteisesti pojat teknisiin ja tytöt tekstiilikä-

sitöihin lyhyitä tutustumisjaksoja lukuun ottamatta. Tyttöjen kotikasvatus on myös perintei-

sesti ohjannut heitä omaksumaan pehmeiden käsitöiden tekemisen osaksi naiseksi kas-

vamisen kulttuuria. Toisaalta rajoja on paljon myös ylitetty ja kädentaitoja on voitu soveltaa 

myös miehisiksi koettujen käsitöiden parissa. Keskeistä on ollut nimenomaisesti käsillä 

tekemisen taidon arvostaminen. (Kokko 2004, 51–52.) Suhde käsityöhön on siis muodos-

tunut kokemuksen ja kasvatuksen tuloksena. Oleellista on myös tällöin ajan merkitys, jos-

sa huomioidaan kullekin ajalle ominaisen yhteiskunnallisen tilanteen ja arvostusten koko-

naisuus. 

 

2.2. Prosessi ja produkti 

 

Käsityön jakaminen prosessiin ja produktiin eli tuotteeseen lienee perinteikkäin tapa lähes-

tyä käsityön käsitettä. Prosessi tarkoittaa käsityöllistä toimintaa, joka koostuu erilaisista 

tavoitteista eli tekemisen intentioista. Käsityöprosessilla voi olla erilaisia vaikutuksia mm. 

mielenterveyteen, itseluottamukseen, luovuuteen, itseilmaisuun, sosiaalisuuteen, toisten 

työn kunnioittamiseen, kädentaitojen kehittymiseen jne. Produktin näkökulmasta käsityön 

merkitys voi olla puolestaan mm. taloudellinen, esteettinen, käytännöllinen, muodinmukai-

nen, kuluttajanäkökulman tiedostava, persoonallinen, konstruktiivinen, laadukas jne. ( Ant-

tila 1983, 6, 8, 53; Luutonen 2004, 16.) Prosessilla voi siten ajatella olevan vaikutuksia 

yksilön ominaisuuksien kehittymiseen, kun taas produkti liittyy prosessin lopputulemaan, 

jossa kiteytyy konkreettisella tavalla yksilön ominaisuudet suhteessa materiaaliin ja tavoit-

teisiin. 

 Prosessi muodostuu toiminnan osalta funktio- ja arvoanalyysillä, joiden avulla työn peri-

aatteet ja toteutus suunnitellaan. Eteneminen tapahtuu useiden erilaisten vaiheiden kautta 

tapahtumaketjuna, suunnitellen, arvioiden, korjaten, kokeillen, tarkastellen ja muokaten. 

Prosessi toteutuu eräänlaisena spiraalimaisena jatkumona, jossa eri vaiheet vuoropuhele-

vat keskenään ja tarvittaessa toimintaa palautetaan aiempiin vaiheisiin. Tuote valmistuu 

prosessin osasten läpikäymisen myötä vähitellen. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 58; Suojanen 

1993, 15.) Käsityön tekemisen vaiheittaisuus vaatii tekijältään myös keskeneräisyyden 

sietämistä. Kukin prosessi on yksilöllinen ja erilainen johtuen tekijästään, tekemisen kulloi-
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sestakin kontekstista sekä ajankohdasta. Toiminnan myötä tekijä kehittyy ja muokkaa toi-

mintatapojaan sekä myös asenteitaan ja arvojaan suhteessa käsityöhön. Tämän vuoksi 

tuskin syntyy kahta samanlaista prosessia tai produktia. 

Käsityöprosessi saa alkunsa ideoinnin ja suunnitteluvaiheen kautta, joissa mielikuvien 

muodostamisella on tärkeä rooli. Tekijän käynnistämän suunnitteluvaiheen aikana hän 

työstää ajatuksia erilaisista virikkeistä ja elämyksistä sekä hankkii informaatiota erilaisin 

keinoin. Tässä vaiheessa tekijä pohtii myös tehtävän tuotteen tarkoitusta ja merkityksiä. 

Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella erilaisten tarkoitukseen soveltuvien työtapojen 

valintaa. Työtekniikan valintaprosessia ohjaa tekijän oma taito- ja tietotaso käsityötuotteen 

ja -prosessin eri tekijöistä. (Rönkkö 2011, 24.) Tekijä reflektoi käsityöprosessin elementtejä 

suhteessa omiin aikaisempiin kokemuksiin, tavoitteisiin ja motivaatiotasoon. Ennen työn 

teknistä toteutusta hän pohtii tehtävän merkityksellisyyttä oman itsen kannalta ottaen 

huomioon myös ulkoapäin kohdistuvat odotukset. 

Käsityön tekemisen vaihe prosessissa on riippuvainen tekijän tiedoista ja taidoista, jotka 

liittyvät materiaaleihin, tekniikoihin ja erilaisiin menetelmien mahdollisuuksiin. Läsnä ovat 

myös tekijän omat motiivit, tunteet, oman käden jälki sekä edellisiin liittyen tekijän oma 

persoona. Arvioidessaan työn lopputulosta, tekijä pohtii prosessin eri vaiheita, tehtyjen 

valintojen tarkoituksenmukaisuutta sekä tuotteelle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden 

saavuttamista. Prosessi ja produkti ovatkin luonnollisesti sidoksissa hyvin tiukasti toisiinsa. 

(Ollakka 1997, 35; Rönkkö 2011, 24.) Ilmaisullinen arvo sisältyy koko käsityön tekemisen 

prosessiin, ei vain lopputulokseen eli tuotteeseen (Leinonen 2009, 9). Prosessi jääkin elä-

mään valmiissa tuotteessa. Produkti on siten eräänlainen peili, joka kuvastaa prosessin 

vaiheita suhteessa tekijänsä ominaisuuksien yhdistelmään. 

Konkreettinen tuote on tärkeä elementti minäkuvan sekä itsetunnon kehittämisessä. Tuot-

teesta saadun palautteen avulla tuotetta voi korjata, muokata, tarkastella, analysoida ja 

kokea myös ylpeyttä oman toiminnan tuloksesta. Olennaisena osana tuotteeseen liittyy 

myös laadun tavoittelu, joka on osa niin prosessia kuin produktiakin. Tuote on sen proses-

sin läheisyyden ja omakohtaisuuden vuoksi tekijälleen usein hyvin tärkeä ellei jopa välttä-

mätön. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 61, 67; Ollakka 1997, 90.) Valmis produkti edustaa teki-

jälleen aseman, statuksen ja tuotteen funktion eli merkityksen näkökulmia (Anttila 1983, 

113). Nämä yhdistyvät tekijän omaan persoonallisuuteen, luoden produktista lopulta kaik-

kien osiensa summan, josta yksittäisiä elementtejä saattaa olla haasteellista ja ehkä tar-
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peetontakin erottaa. Tämän vuoksi kahden tekijän produktit eivät voi olla keskenään täysin 

identtiset.  

Vaikka prosessi ja produkti ovat toisistaan riippuvaisia ja yhteen kietoutuneita, on kuitenkin 

prosessin osuus ja sen merkitys tekijälleen erityisesti käsityön harrastamisessa yleensä 

tärkeämmässä asemassa. (Anttila 1983, 112; Luutonen 2008, 332.) Käsityön tekemisen 

sivuvaikutuksina syntyvät elämänlaadulliset hyvinvointiin vaikuttavat positiiviset tekijät nos-

tavat prosessin merkitystä suhteessa produktiin. Prosessi edustaa produktin syntymistä 

vaihe vaiheelta, joka on myös osa ihmisenä kasvua ja oppimiskokemuksia. 

 

2.3. Ositettu ja kokonainen käsityö 

 

Käsityön määrittelemisessä on olennaista taito suunnitella ja toteuttaa. Tehdessään käsi-

työtä ihminen ilmentää ideoita ja ajatuksia. Hän tarvitsee tekemiseen kehoaan ja älyään 

sekä esteettisiä valmiuksiaan. Käsityön tekemistä voidaan kutsua ns. kokonaiseksi teke-

miseksi, jossa on prosessista ja sen eheydestä vastaa yksi ihminen. (Kojonkoski-Rännäli 

1995, 90–93.) Tällöin tekijä itse prosessoi käsityötuotteensa alun ideoinnista valmiiksi tuot-

teeksi. Jos tekijä itse ei osallistu kaikkiin tuotteen vaiheisiin itse, käsityön perusolemus 

kärsii ja siitä tulee ositettua. Käsityössä on joka tapauksessa aina voimakas, persoonalli-

nen luonne, joka on osa tekijäänsä ja tämän suhdetta ympäristöön. (Ollakka, 1997, 33.)  

Juuri käsityön tekemisessä kokonaisena esiintyy sen merkityksellisyys. Tällöin prosessi on 

kokonaisuudessaan mahdollisimman eheä ja kokonainen. Eheässä prosessissa piileekin 

käsityön nimenomainen arvo ihmisen monipuolisen kehittymisen kannalta. (Kojonkoski-

Rännäli 1995, 92.) Käsityön tekijän tulisikin tästä näkökulmasta käsin pyrkiä hyödyntä-

mään kaikkia valmiuksiaan ja ominaisuuksiaan voidakseen kehittyä ja ylläpitää taitojaan, 

jotta käsityöprosessi voisi olla kokonainen.  

 
Kokonaisena käsityön tekemisenä etenevä prosessi lähtee liikkeelle ideoinnista ja suunnit-

telusta, joissa otetaan erilaiset reunaehdot huomioon. Käsityön valmistusvaihe toteutuu 

reflektiivisen otteen kautta, erilaisia ongelmatilanteita kohdaten ja ratkaisten niitä tekijän 

oman tieto- ja taitotason pohjalta. Kokonainen käsityön tekeminen edellyttää valmiutta kä-

sitellä omia kokemuksia ja valintoja kriittisesti. Tekijällä tulee olla valmius muokata työtapo-

jaan ja ajattelumallejaan työn vaatimalla tavalla. Subjektiivinen kokemus ja läsnäolo pro-

sessin kaikissa vaiheissa korostavat käsityötuotteisiin latautuneita tunteita ja henkilökoh-
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taista merkityksellisyyttä. (Rönkkö 2011, 116.) Subjektiivinen kokemus tuo käsityö lähelle 

yksilöä, mikä tuottaa osaltaan lisäarvoa prosessille ja produktille. 

Kokonainen käsityön tekeminen tähtää käsityön tekemiseen kokonaisvaltaisesti osallistuen 

jokaiseen vaiheeseen, joko itsenäisesti tai ryhmän jäsenenä. Prosessi esiintyy erilaisten 

valintojen tekemisen ja niiden toteuttamisen jatkumona, joka vaatii tekijältään ongelman-

ratkaisukykyä. Tärkeänä osana kokonaista käsityöprosessia on arvioinnin osuus, jossa 

tulisi pyrkiä kriittiseen reflektioon ja itsearviointiin oman toiminnan ja oppimisen näkökul-

mista. (Pöllänen & Kröger 2004, 162–163, 165.) Arvioinnin yhteydessä tekijä reflektoi pro-

sessin eri osia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Hän pohtii lopputulosta ja omaa osuut-

taan sen syntymisessä. Reflektointi auttaa muokkaamaan toimintatapoja ja siten kehitty-

mään tekijänä myöhemmin tapahtuvia käsityöprosesseja ajatellen.    

Uutta luovan tekemisen ohella käsityötä on myös toiminta, jossa tekijä toteuttaa toisen te-

kemän valmiin suunnitelman. Käsityön tekeminen malleja ja ohjeita varioiden tai kopioiden, 

on hyvin yleistä ja tyypillistä myös harrastustoiminnalle. Käsityö elantona tapahtuu yleensä 

myös valmiiden ohjeiden ja mallien pohjalta, jossa lisäksi korostuvat mm. tehokkuuden, 

sarjana tuottamisen ja työn jaon muodostamat reunaehdot. Käsityöprosessi ei ole enää 

tässä tapauksessa kokonainen, vaan ositettu. Nykyistä käsityön tekemistä värittää myös 

puhe muotoilusta. Käsityön osittuminen muotoilussa tapahtuu myös suunnitteli-

jan/muotoilijan teknisen suunnittelun irrottamisella käsityöläisen valmistusprosessista. On 

hyvin tavallista, että suunnittelija ei osallistu tuotteen valmistukseen, vaan manuaalisesta 

prosessista vastaa joku toinen. On myös muistettava, että ositettu käsityö manuaalisena 

suunnitelman toteuttamisena vaatii luonnollisesti käsityöllisten tekniikoiden ja erilaisten 

taidollisten tekijöiden hallintaa. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 90–97; Pöllänen & Kröger 2004, 

161.) Ositettu käsityön tekeminen ei siten välttämättä ole joka tapauksessa vähemmän 

vaativaa työskentelyä, kuin kokonainen käsityö. Kyse on erilaisista prosesseista. Ositetun 

käsityön tekijä tulkitsee annettuja ohjeita, joiden pohjalta hän toteuttaa oman tietotaito-

tasonsa puitteissa tuotteen, johon on toisen toimesta ladattu ennalta erilaisia merkityksiä ja 

tavoitteita. Kokonaisessa prosessissa tekijällä on mahdollisuus kuitenkin kokonaisvaltai-

sempaan toimintaan ja kehittymiseen.   

Manuaaliset käsityöprosessit ovat ns. käsin suoritettavia töitä, jotka voivat olla pelkkiä mo-

torisia työsuorituksia osana laajempaa tuotantoprosessia. Manuaaliset työprosessit liittyvät 

suorittavaan palkkatyöhön kun taas käsityö ositettuna ja kokonaisena liittyy enemminkin 
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harrastamiseen ja taiteen tekemiseen. Ositetun käsityön harrastaminen on hyvin yleistä. 

Tällaiseen toimintatapaan on totuttu jo koulumaailmassa tapahtuvassa käsityön opetuk-

sessa, jossa opettajat ovat tarjonneet oppilaille valmiita malleja ja ohjeita käsityötuotteiden 

toteuttamiseksi. Harrastamisen yhteydessä ositetun käsityön tekemisestä on osoituksena 

ohje- ja mallikirjojen suosio. Nykyään tekniikoiden harjoittelu keskittyy yhä enemmän ai-

kuisikään, joten niissä harjaantuminen ei välttämättä tavoita kokonaisessa tekemisessä 

vaadittavia valmiuksia. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 99, 103; Pöllänen & Kröger 2004, 161–

162.)  

Kansalaisopiston käsityökurssilla tekeminen voi olla niin ositettua kuin kokonaistakin. Oh-

jaajan esittämät ohjeet ja mallit tai vastaavasti muiden opiskelijoiden tarjoamat suunnitel-

mat ja kokemukset ovat oppilaan käytettävissä. Kokemuksen kautta, teknisten taitojen 

karttuessa, opiskelija rohkaistuu käyttämään omaa luovuuttaan ja kykenee soveltamaan 

opittua ja jopa luomaan jotain aivan uutta, jolloin hänen käsityön tuottaminen lähestyy vaa-

tivampaa, kokonaista tekemistä. Olennainen osa suhtautumisessa käsityön tekemiseen on 

myös opettajalla, jonka tehtävänä on ohjata opiskelijoiden toimintaa kurssin aikana. Opitut 

ja omaksutut toiminta- ja suhtautumistavat seuraavat käsityön tekijää kurssin päätyttyäkin 

sulautuen hänen omiin aikaisempiin kokemuksiin ja asenteisiin. 

 

2.4. Käsityöhön liitettäviä arvoja ja asenteita 

 

Käsityön opetuksella on Suomessa pitkät perinteet. Uno Cygnaeuksen toimesta käsityö 

nostettiin jo vuonna 1866 kansakoulun oppiaineeksi, ensimmäisenä maailmassa. (Kokko 

2007, 14.) Käsityötä on siten arvostettu maassamme hyvin pitkään, mikä on myös osal-

taan vaikuttanut asenteisiimme sitä kohtaan. Tytöt ovat tutustuneet tekstiilikäsitöiden pe-

rustekniikoihin jo heti ensimmäisistä kouluvuosista alkaen. Käsityön tekeminen on ollut osa 

koulunkäyntiä ja arkea. Kouluaikaisilla kokemuksilla onkin useasti merkitystä käsityötä 

kohtaan syntyviin asenteisiin ja myöhempää harrastamista ajatellen. 

 

Käsityöhön voi sisältyä myös itse työtä ja sen kohdetta koskevaa arvokeskustelua, työn 

vaatimien toimintojen ja tekniikoiden valintaa, niiden arviointia sekä lopulta työn tuloksen 

arviointia. Prosessissa yhdistyvät tekijän persoonaan liittyvät tekijät sisältäen kognitiiviset, 

sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset elementit (Anttila 1993, 9, 15; Suojanen 

1993, 19). Käsityön tekemisen voi nähdä hyvin kokonaisvaltaisena toimintana, johon ihmi-
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nen osallistuu eri ominaisuuksillaan. Toiminnan kautta, prosessoimalla ja analysoimalla 

tekemistään hänellä on myös mahdollisuus kehittää edellä mainittuja osa-alueita. 

Prosessiin liitettävät arvopäämäärät saavat vaikutuksia tekijän omista mieltymyksistä ja 

hänen persoonallisuudestaan. Osallisena ovat myös yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäris-

tön asettamat odotukset ja vaatimukset yhdistettynä taloudellisiin reunaehtoihin sekä kult-

tuurin olemassaoloon. (Anttila 1983, 42.) Arvopäämäärät edustavat niitä tekijöitä, joita yk-

silö henkilökohtaisesti kokee itselleen merkityksellisiksi. Kaikki elementit vaikuttavat toi-

siinsa ja yhteen kietoutuneina muodostavat kunkin tekijän kohdalla yksilöllisen kokonai-

suuden, jonka nimissä hän lähestyy käsityötä. 

Ilmiönä käsityö voidaan liittää niin henkiseen kuin aineelliseenkin kulttuuriin toimintana ja 

sen kohteena. Käsityönä syntyneet tuotteet voidaan nähdä tavoitteellisena toimintana, jos-

sa tekijä pyrkii ilmaisemaan tiettyjä arvoja. Käsitöiden arvotavoitteiksi voidaan nimetä mm. 

toiminnantarpeen tyydyttäminen, luova ideointi, taiteellinen työskentely, perheen hoitoon 

liittyvät kysymykset, ympäristökysymykset, terveydelliset näkökulmat, perinteen säilyttämi-

nen ja nykyaikainen elämänmuoto. (Anttila, 1983, 5.) Toinen näkökulma käsityön merkitys-

järjestelmiä lähestyttäessä on jakaa ne perheen ja kodin, työn ja taidon, institutionaalisuu-

den, elämyksellisyyden ja kohtalon, sisäisen pakon, tulkintarepertuaareihin (Saloheimo 

2004, 22–23). Edellä mainituissa käsityön merkityksiin liittyvissä jaotteluissa voi havaita 

runsaasti yhteneväisyyksiä.  

Tekstiileihin liittyvä käsityö on kohdannut myös paljon vähättelyä. Tähän on liitetty koviin ja 

pehmeisiin käsitöihin kohdistunut hierarkinen eronteko vaativiin miesten teknisiin käsitöihin 

ja näpertelyksi kutsuttuihin naisten käsitöihin. Naiset ovat omaksuneet tämän kaltaiset 

asenteet osaksi käsityön tekemistä, mikä on osaltaan vaikuttanut oman käden jäljen arvos-

tamista alentavasti. (Kokko 2007, 65–66.) Viesti käsityön arvon alentamisesta ja toisaalta 

käsityöhön ja kädentaitoihin liitettäviin tälläkin hetkellä ajankohtaisena trendinä, nouseviin 

arvostuksiin, on ristiriitainen. Teknistyvässä yhteiskunnassamme on ryhdytty arvostamaan 

käsityötaitoja toisaalta siksi, että taidot ovat tällä hetkellä harvinaisempia kuin koskaan ja 

toisaalta ne edustavat eräänlaista hidastamisen kulttuuria, johon kiireinen elämän rytmi 

houkuttelee arjessa tapahtuvan monikerroksisuuden vastapainoksi. Käsityön väheksymi-

sen juuret lienevät menneissä vuosissa, jolloin naisen käsityötaitoihin suhtauduttiin itses-

tään selvyytenä, osana talouden ja perheen hoitamista. Vapaa-aikanakin työstetyillä käsi-
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töillä oli vahva käytännön merkitys, eikä sitä voitu irrottaa osaksi harrastusluonteista itsen-

sä viihdyttämistä opinnollisissa tarkoituksissa. 

Käsityön positiiviset vaikutukset terveyteen ja mielenterveyteen ovat olleet pitkään tiedos-

sa ja niitä on myös monipuolisesti hyödynnetty terapeuttisissa tarkoituksissa. Käsityö akti-

viteettina, terapeuttisena toimintana ja siihen liittyvänä muutoksena ovat jaotteluja, joiden 

kautta terveydellistä näkökulmaa voi käsityön alueella lähestyä. Aktiviteetti edustaa toi-

minnan tarpeen tyydyttämistä, jossa voi havaita pyrkimyksen kohti kokonaista käsityön 

tekemistä. Terapeuttisuus koostuu erityisesti aistimellisista havainnoista ja kokemuksista, 

psykologisesta sekä fyysisestä ulottuvuudesta sekä sosiaalisesta aspektista. Emootioiden 

käsittelyä voi työstää käsitöiden tekemisen kautta. Käsillä tekemisen yhdessä muiden 

kanssa on myös todettu vaikuttavan terapeuttisesti. (Pöllänen 2009, 43.) Käsityö on siis 

toiminut toiminnallisena työkaluna yksilön terveyden ja mielenterveyden ylläpitämisen hoi-

toprosesseissa. 

Tekijän ja materiaalin välillä käytävä vuoropuhelu voi siis toteutua terapeuttisena ilmiönä, 

jossa tekijä työstää käsityön välityksellä elämässään kohtaamiaan haasteita. Tällöin käsi-

työprosessilla voi ajatella olevan vaikutuksia elämänlaatuun ja sen parantumiseen. (Met-

sämuuronen 1995, 47; Ollakka 1997, 94–101; Rosner & Ryokai 2008, 3.) Käsityö terapeut-

tisen toiminnan näkökulmasta muuttaakin käsityön eräänlaiseksi välikappaleeksi yksilön ja 

tämän eheytymisen välillä.   

 
Käsityön tekijät ovat kokeneet käsitöiden auttaneen käsittelemään vaikeita elämäntilantei-

ta. Käsityöt ovat toimineet välineenä stressaavista tilanteista selviämisessä. Käsityöt ovat 

tällaisissa tilanteissa toimineet tekijälle terapeuttisena toimintana, jossa prosessiin ja tuot-

teeseen on voitu purkaa ja liittää erilaisia tunteita ja merkityksiä. Ajan kuluttamisen näkö-

kulmasta käsillä tekeminen on auttanut suuntaamaan ajatuksia ja keskittymään. (Johnson 

& Wilson 2005, 120.) Käsityö toimii siten välineenä suunnata toimintaa yksilön päämäärien 

mukaisesti. Tällöin tavoitteena ei ole välttämättä juuri käsityönä tuotettava produkti, vaan 

sen välineellinen arvo korostuu enemmänkin tekemisen aikana mahdollistuvista muista 

prosesseista. 

Käsityö voidaan nähdä myös muistojen tuottamisen näkökulmasta. Tällöin käsityöhön si-

sältyy usein henkilökohtaisen merkityksellisyyden kokemus, josta myöhemmin voidaan 

ajatella muiston muodostuvan. Muistoihin sisältyy erilaisia tunteita, joita yksilö on kohdan-

nut ja käynyt läpi käsityöprosessin aikana. (Luutonen 2008, 331–332, 340.) Muistoja voi-
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daan liittää niin itse prosessiin kuin produktiinkin. Produktissa kuitenkin kiteytyy prosessi, 

jolloin konkreettinen tuote toimii myöhemmin muistelun apuvälineenä ja siihen liitettävien 

asioiden mieleen palauttamisessa.   

Käsityö on yhtä aikaa hyvin henkilökohtainen prosessi sekä tuote. Tekijän ja käsityön välil-

le muodostuu pitkän prosessin aikana läheinen ja erottamaton suhde, johon voidaan liittää 

monia merkityssisältöjä. (Johnson & Wilson 2005, 121; Luutonen 2008, 332.) Tuotteeseen 

ja prosessiin tekijän liittämät merkitykset eivät välity ulkopuolisille katsojille samassa suh-

teessa ja saman sisältöisinä (Rosner & Ryokai 2008, 1). Tästä syystä tuotteen ja proses-

sin henkilökohtaisuus käsityön tekijälle on omaa luokkaansa. Käsityön aikana läpikäydyt 

ajatus- ja tunneprosessit säilyvät tekijällä. Tuote edustaa myöhemminkin näitä elementtejä 

ja toimii samalla eräänlaisena varastona ja muistoihin liittyvänä kohteena. Esimerkiksi kä-

sityön kautta työstetyt vaikeat elämäntilanteet voi siirtää tuotteeseen prosessin kautta. Toi-

saalta produkti myös muistuttaa vaikeista hetkistä, joita sen tekemisen aikana on työstetty. 

Käsityön henkilökohtaisuus on myös yhdistettävissä sosiaaliseen ulottuvuuteen. Käsitöitä 

tehdään yksin, mutta myös usein yhdessä muiden kanssa. Tällöin tekemiseen liittyy vuo-

rovaikutteisuus, jonka osana toteutuvat myös erilaisten tarinoiden muodostaminen käsityö-

tä koskien. (Rosner & Ryokai 2008, 3.) Yhdessä toimiminen mahdollistaa henkilökohtais-

ten kokemuksien jakamisen, prosessin vaiheiden analysoinnin, palautteen antamisen ja 

mielipiteiden vaihtamisen. Vuorovaikutus synnyttää prosessiin ja produktiin liitettäviä tari-

noita, joiden muodostamiseen voi ryhmän jäsenillä kaikilla olla mahdollisuus osallistua. 

Käsityön tekeminen on tuonut yhteen samanhenkisiä ihmisiä, perheenjäseniä, eri sukupol-

vien edustajia. Taitavammat tekijät ovat opettaneet tietojaan ja taitojaan ja jakaneet koke-

muksiaan toisten tekijöiden kanssa. (Johnson & Wilson 2005, 122.) Käsityö on aina toimi-

nut tekijöitä yhteen saattavana kontekstina, jolla on vahvoja sosiaalisia merkityksiä. Käsi-

töiden välityksellä on myös osoitettu erilaisia tunteita läheisiä ihmisiä kohtaan. Yhdessä 

tekemisellä on myös ollut vaikutuksia käsityötaidon periytyvyyteen, jolloin yksilöt ovat kas-

vaneet käsityön tekijöiksi saamansa ohjauksen ja esimerkin sosiaalistamina. (Kokko 2007, 

83–85, 102.) Käsityö esiintyy tästä näkökulmasta yhteen tuovana voimana, jossa yhdisty-

vät moninaiset merkitykset. 

Kokemuksellisuus on myös erottamaton osa käsityötä ja sen tekemistä. Käsityön tekemi-

nen on ladattu erilaisten kokemusten jatkumona, jossa osallisena on aina tekijä itse, mutta 

usein kokemus on myös jaettua. (Luutonen 2004, 17.) Jaettu kokemus antaa käsityölle 
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omanlaistaan lisäarvoa. Käsityön harrastamisen ja kursseille osallistumisen yhteydessä 

tämä jaetun kokemuksen näkökulma korostuu erityisesti. 

Kokemuksellisuuden näkökulmaan on liitettävissä myös elämyksellisyys. Onnistumisen ja 

oivaltamisen kokemukset, tavoitteiden saavuttaminen ja virkistyminen ovat osa elämyksel-

lisyyttä. (Saloheimo 2004, 27.) Elämyksellisyyden voidaankin ajatella olevan tässä tapauk-

sessa kokemuksellisuuden kokonaisuuteen liittyvä positiivisten ja samalla merkityksellisten 

kokemusten osa-alue. Kokemus käsityön tekemiseen liittyvistä elämyksistä voivat toimia 

myös motiivina jatkaa toimintaa ja tavoitella sitä kautta lisää mielekkäitä kokemuksia. 

Käsityön kautta ihminen kehittää ongelmanratkaisutaitoja, kätevyyttä, itsenäistä ajattelua, 

työhön kohdistuvia asenteita, päätöksen tekoon liittyviä toimintoja jne. Suunnittelussa hän 

ottaa huomioon oman taitotasonsa, tekniset kykynsä ja tavoitteensa sekä tarpeensa suh-

teessa ympäristöön ja sen odotuksiin. Siihen liittyvät myös kulttuurin havainnoiminen ja 

soveltaminen omaan toimintaan. Lisäksi prosessiin lukeutuvat taloudellisen suunnittelun 

näkökulma, ergonomia, ekologiset arvot, kulttuuriperintö, eettisyys, esteettiset arvot ja kä-

sityön arvostaminen. (Ollakka 1997, 19–20.) Kaikki edellä mainitut osa-alueet koostuvat 

käsitöihin liitettävistä arvoista ja asenteista, joiden avulla niitä tulkitaan ja arvioidaan.  

Käsityön tekemiselle tyypillinen arvo on myös laatu. Työn siisteys, toimivuus ja tarkoituk-

senmukaisuus ovat käsityön laadun määreitä, joiden kokeminen on yksilöllistä. Laadun 

kokemiseen liittyvät aiemmat kokemukset, opitut asenteet sekä motivaatio kehittyä ja tuot-

taa yhä parempia lopputuloksia. Laadun tuottamiseen puolestaan vaikuttavat käytännön 

taidot, harjoituksen määrä, kärsivällisyys ja rationaalisuus. (Kojonkoski-Rännäli 2009, 90–

91.) Kouluaikoina saadut opetukset käsityön laadun määreistä pohjautuvat usein hyvin 

siistiin ja huoliteltuun lopputulokseen, johon päädytään pikkutarkasti ohjeita noudattamalla. 

Nämä opit voivat seurata läpi elämän yleisenä ohjenuorana käsityön tekemiselle ja joskus 

jopa ovat syynä käsitöistä luopumiselle. Toisaalta laadun voi ajatella erityisesti aikuisen 

näkökulmasta olevan yksilöllinen kokemus ja ajatus siitä, mikä on riittävän hyvä. 

Käsityö harrastuksena on usein kätketty muiden siihen liittyvien elementtien taakse. Näitä 

ovat olleet mm. taloudellinen näkökulma, hyödyllisyys, ihmiseksi kasvaminen. (Luutonen 

2004, 16.) Käsityöharrastus on edustanut pitkään hyödyllisiin tavoitteisiin käytettyä vapaa-

aikaa, joka tyydyttää tekijänsä toiminnan tarpeita. Tähän voidaan liittää ns. tuottavan va-

paa-ajan käsite. Käsityön kautta on jaettu tietoutta naisille kodin ja perheen hoitoon liitty-

vissä asioissa. Yhteiskunnan muutokset ovat myös heijastuneet käsityön harrastamiseen. 
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Käsillä tekemisen arvostus on ollut sidoksissa yhteiskunnan kulloinkin edustamaan arvo-

maailmaan. (Atkinson 2006, 3-5; Johnson & Wilson 2005, 121.) Tuottavuuden näkökulma 

on tulkittu myös oikeutuksena harrastaa käsityötä. Konkreettinen ja käytännön hyötyyn 

perustuva tuote on toiminut osana naisen rooliin miellettyä hoivaa ja huolenpitoa.  

Harrastus sanana ajatellaan merkitsevän helposti puuhastelua omaksi iloksi, mikä toisaal-

ta mitätöi sen positiiviset vaikutukset ja hyödyllisyyden näkökulman. Käsityö harrastuksena 

yleisesti ottaen tuottaa kuitenkin paljon myös käytännön hyötyjä; käyttötuotteiden valmis-

tamista, taitotason kehittymistä, hyvinvointia jne. Käsityö onkin muuttunut kotityöstä har-

rastukseksi ajan ja yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Tämä ei ole tapahtunut hetkessä, 

vaan vähitellen vaihe vaiheelta. Tälle ajalle tyypillistä lienee vanhemman sukupolven suh-

tautuminen käsityöhön enemmän kotityön näkökulmasta, kun taas nuorempi ikäluokka on 

kasvanut teknologisen kehityksen ja informaatioyhteiskunnan ohjaamina, jossa kädentai-

dot esiintyvät yhä harvinaisempana ilmiönä. Monille nuoremman ikäluokan edustajille käsi-

työ näyttäytyykin trendikkäänä ja tiettyä elämäntyyliä ilmentävänä toimintana. 

Nykypäivänä käsityöharrastus on yksi elementti, joka määrittää tekijänsä identiteettiä. Kä-

sityön tekijään kohdistetaan määreitä, jotka ilmaisevat taidokkuutta ja osaamista. Tekijän 

omasta näkökulmasta käsityö toimii selviytymiskeinona, joka tarjoaa tuttuuden, hallinnan ja 

jatkuvuuden tunteita sekä rytmiä arkeen. Nykypäivä tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja viettää 

vapaa-aikaa. Käsityön valitseminen harrastukseksi liittyykin nykyään enemmän haluun 

viihtyä ja mielekkääseen kokemukseen, kuin velvollisuuden tunteeseen. (Johnson & Wil-

son 2005, 118, 120.) Mielenkiintoisena asetelmana tässä yhteydessä näyttäytyvätkin eri 

ikäluokille tyypilliset tavat lähestyä käsityötä ja siihen liitettäviä merkityssisältöjä. 

Käsityön merkityksellisyyden muodostumiseen tekijälle itselleen vaikuttaa siihen käytetty 

aika (Rosner & Ryokai 2008, 3). Käsityön tekeminen vaatii yleensä melko runsaasti aikaa. 

Prosessi saatetaan toteuttaa kerralla suunnitelmasta valmiiksi tuotteeksi, mutta on myös 

mahdollista, että työ saattaa viedä vuosia. Toteuttaminen voi tapahtua jaksottaisesti, jolloin 

saatetaan työstää välillä muita käsitöitä tai ollaan ehkä täysin tekemättä niitä. Tällöin käsi-

työhön käytettävä ajan ja työn määrä korostuvat, jolloin prosessin ja produktin merkitys 

vastaavasti tekijälleen kasvavat.  

Ajan myötä dokumentoidut tiedot käsityön eri aihealueista ja tekniikoista toimivat laajana 

repertuaarina lähteitä, jotka ovat tänä päivänä saatavilla lukuisista eri tietolähteistä. Nämä 

kanavat tuovat käsityön historian ja perinteet saatavillemme. Informaation avulla nykypäi-
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vän käsityön harrastus voi käydä vuoropuhelua menneisyyden kanssa luoden siitä uusia ja 

erilaisia ulottuvuuksia. Vuoropuhelu vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo yhteyk-

siä aiempiin sukupolviin. (Johnson & Wilson 2005, 121.) Tästä näkökulmasta katsottuna 

teknologia mahdollistaakin käsityön sisältöjen säilymisen ja tavoitettavuuden. Toisaalta 

teknologia luo myös jännitteitä käsillä tekemisen ja tekniikan välille. Ajankohtaisena ilmiö-

nä erilaiset blogit ja keskusteluareenat ovat kuitenkin tuoneet käsityöntekijöitä lähelle toisi-

aan ja mahdollistaneet uudentyyppisten sosiaalisten verkostojen ja kokemusten maailman 

jakamisen. 
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3. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

 

3.1. Kansalaisopisto-opiskelu 

 

Kansalaisopisto-opiskelu on osa maassamme toimivaa aikuiskoulutusta. Tilastokeskuksen 

tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2006 aikuiskoulutukseen osallistui 1,7 miljoonaa 18-

64 -vuotiasta henkilöä, joista joka kuudes osallistui opintoihin muista kuin työhön ja am-

mattiin liittyvistä syistä. Toisin sanoen harrastus- ja yleissivistävät opinnot olivat myös hy-

vin suosittuja. Aikuiskoulutukseen osallistujista naiset olivat miehiä aktiivisempia kautta 

linjan. Harrastus- ja yleissivistäviin opintoihin osallistujista naisia olikin jopa kaksi kolmesta. 

Kansalaisopistot toimivat osana vapaata sivistystyötä, jonka ylivoimaisesti suosituin osa-

alue oli kulttuuriala. Kulttuurialaan lukeutuu myös käsitöihin liittyvä kurssitoiminta, joka oli 

eri-ikäisten naisten keskuudessa suosituin aihealue. (Tilastokeskus 2006.)  

Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee sen periaatteet ja sisällön seuraavasti: Vapaan 

sivistystyön oppilaitoksiin lukeutuvat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, ke-

säyliopistot sekä liikunnan koulutuskeskukset, jotka voivat toiminnassaan ilmentää myös 

arvo- tai aateperiaatteitaan sekä kasvatustavoitteitaan ja erityisiä koulutustavoitteitaan. 

Vapaan sivistystyön tehtävänä on tarjota koulutusta noudattaen elinikäisen oppimisen pe-

riaatteita, yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen tavoit-

teena on edistää siten ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltai-

suuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 

toteutumista korostaen oppimisen omaehtoisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. (Laki 

vapaasta sivistystyöstä 1998, 1. luku, 1§.) 

Suomessa oli vuonna 2011 199 kansalaisopistoa, joissa opiskeli 540 500 opiskelijaa (Ti-

lastokeskus 2011). Kansalaisopistot ovat paikallisesti toimivia, usein iltaopintoihin painot-

tuvia aikuisoppilaitoksia. Ne ovat pääosin kunnallisia oppilaitoksia, mutta myös yksityisiä 

kansalaisopistoja on olemassa.  Opintojen pituudet vaihtelevat opintopiirin muutamasta 

kokoontumisesta aina lukukauden mittaisiin opintoihin sekä viikonloppukursseihin. Kurssi-

tarjonta on hyvin moninainen sisältäen erilaisia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi liikun-

taa, musiikkia, kielten opiskelua, muotoilua ja kädentaitoja, näyttämötaiteita, kuvataiteita 

jne. Kukin opisto suunnittelee kurssitarjontansa itsenäisesti. Opinnot ovat yleensä yleissi-
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vistäviä tai harrastuspainotteisia. (Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 2012.) Monipuolinen 

ja paikallinen kurssitarjonta lieneekin osasyy kansalaisopisto-opiskelun suosioon. 

Vapaan sivistystyön piirissä opiskelu perustuu nimensä mukaisesti vapaaehtoisuudelle. 

Aikuisen opiskelussa se tarkoittaa erityisesti vastuuta omasta elämästä ja mahdollisuutta 

vaikuttaa sitä ohjaileviin valintoihin ja toimintatapoihin. Merkityksellistä aikuisopiskelussa 

onkin juuri itseohjautuvuuden periaatteen toteutuminen. (Brockett & Hiemstra 1991, 138, 

143.) Itseohjautuvuus kertoo yksilön kyvystä ja motivaatiosta suunnata omaa toimintaa 

tavoitteellisesti. Tällä on merkitystä erityisesti elämänhallinnan tunteen kannalta. 

Kansalaisopisto-opiskelussa korostuvat sosiaalinen, alueellinen, sukupuolten sekä ikä-

ryhmien välinen tasa-arvo. Opistot tarjoavatkin toimintaa aikuispainotteisuudesta huolimat-

ta kaikenikäisille opiskelijoille. Erityinen yhteiskunnallinen vastuu ja painoarvo ovat elin-

ikäisen oppimisen kehittämisellä ja tarjonnan suuntaamisella juuri eläkeikäiselle väestölle 

(Sallila 2000, 12.) Eläkkeelle siirtyminen merkitsee vapaa-ajan merkittävää lisääntymistä. 

Kansalaisopistossa opiskelu tarjoaa osaltaan väylän käyttää lisääntynyttä vapaa-aikaa 

opinnollisessa ja tavoitteellisessa hengessä. Opinnollinen harrastaminen tukeekin elinikäi-

sen oppimisen tavoitteita myöhemmällä iällä tapahtuvana toimintana, jossa ei enää hanki-

ta valmiuksia työelämää varten, vaan rakennetaan oman elämän hallinnan välineitä mie-

lekkäällä ja kehittävällä tavalla. 

Elinikäinen oppiminen on ajankohtainen teema yhteiskunnallisessa keskustelussa. Elin-

ikäisellä oppimisella tähdätään jatkuvan oppimisen ja kasvun tavoitteisiin koko elämän jat-

kuvana prosessina (Kilpeläinen 2000, 17). Aikuisen ihmisen elämään ja hänen oppimiseen 

liittyviin tavoitteisiin voidaan liittää myös erilaisia arvoja, kuten identiteetti, tavoitteiden saa-

vuttaminen, henkilökohtaisuus, luovuus ja merkitysten etsiminen. (Jarvis 2001, 40). Aikui-

sen elämänkokemus muodostaa jatkumon, jossa hän rakentaa oman henkilökohtaisen 

tarinansa. Ajan myötä opinnollinen toiminta saa erilaisia ulottuvuuksia yksilön kokemusten 

syventyessä. Tällöin hän myös muodostaa uusia vaatimuksia oppimiselle ja sen tavoitteil-

le. Omakohtainen kokemus oppimisen merkityksellisyydestä voidaankin liittää yksilön itsen 

kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. 
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3.2. Opiskelijarakenne kansalaisopistossa 

Vapaa-aikaan tai harrastamiseen liittyvässä aikuiskoulutuksessa opiskelee vuosittain yli 

puolimiljoonaa opiskelijaa, joista noin kaksi kolmesta on naisia (Tilastokeskus 2006). Opis-

kelijoiden ikärakennekaan ei ole aivan tasainen, sillä iän kasvaessa myös osallistuminen 

kansalaisopiston kurssitoimintaan kasvaa. Merkittävin osa kansalaisopisto-opiskelijoista 

onkin yli 60-vuotiaita. (Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009, 41.) Eläkeikäisillä on 

luonnollisesti enemmän ajallisia resursseja käyttää vapaa-ajan toimintaan, kuin työssäkäy-

villä aikuisilla tai nuorten lasten vanhemmilla. Tämä heijastuukin voimakkaasti kansalais-

opisto-opiskelijoiden ikärakenteeseen. Opiskelijoiden jakaminen ikäryhmiin auttaa hahmot-

tamaan heidän oletettujen elämäntilanteiden ja – vaiheiden lisäksi myös motiiveja osallis-

tua opiskeluun: 

 alle täysi-ikäiset  n. 71 000 opiskelijaa 

 nuoret aikuiset, alle 30v.  n. 66 000 

 31–44-vuotiaat  n. 145 000 

 45–54-vuotiaat  n. 120 000 

 yli 55-vuotiaat  n. 202 000 
 

(Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009, 41). 
 

Ikä on konteksti- ja tilannesidonnainen ilmiö. Kulttuuri ja institutionaaliset käytännöt ovat 

osa ikää määritteleviä tekijöitä. Ikä voidaan nähdä elettynä suhteena, joka muotoutuu yksi-

löllisenä prosessina ympäröivän ympäristön, yhteiskunnan ja ajan viitekehyksessä. Ikävai-

heet johdattavat yksilön elämää, joissa esiintyvät erilaiset tapahtumaketjut osana kulttuurin 

määrittelemiä ikään liitettäviä oletuksia. Oletukset toimivat yleisesti käsitettynä elämänku-

lun jatkumona, joka ei silti sisällä ehdottomia pakkoja tai velvoitteita. (Ojala 2010, 57, 60–

61.) Oletukset koskevat yksilön elämää määritteleviä tapahtumia, jotka liitetään usein tiet-

tyyn ikään, kuten opiskelu, perheen perustaminen, työelämään osallistuminen jne. 

Eräs tapa tarkastella kansalaisopisto-opiskelijoiden ikärakennetta, onkin jakaa heidät viit-

teellisiin ikäluokkiin. Ikäluokat voidaan tässä tapauksessa jakaa esimerkiksi oletettuun yh-

teiseen elämäntilanteeseen perustuen. Tässä tutkimuksessa oletuksen mukaan alle täysi-

ikäiset ovat koululaisia tai opiskelijoita. Alle 30-vuotiaina jatketaan opintoja, koetaan per-

heen perustaminen ehkä ajankohtaiseksi ja luodaan työelämään kontakteja. 31–44-

vuotiaiden aikuisten elämäntilannetta värittävät kenties voimakkaimmin perheen ja työelä-
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män välinen tasapainoilu. 45–54-vuotiaat vakiinnuttavat elämäntilannettaan vähitellen ja 

lasten kasvamisen myötä lisääntyvät ehkä myös oman ajan käytön mahdollisuudet. Yli 55-

vuotiaiden joukkoon kuuluvat niin työelämässä vielä olevat, eläkkeelle siirtyvät ja eläkkeel-

lä olijat.  

Opiskelijoiden sosiaalista taustaa koskevien tilastojen mukaan, työllisiä on eniten, lähes 

300 000 ja eläkeläisiä puolestaan n. 123 000. Opiskelijoiden osuus on n. 85 000, kun taas 

työttömiä alle 37 000. (Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009, 42.) Työllisten määrä 

on luonnollisesti mittava, sillä joukkoon lukeutuu opiskelijoita kaikista ikäryhmistä. On kui-

tenkin huomion arvoista, että työttömien osuus on hyvin vähäinen kansalaisopisto-

opiskelijoista. Kansalaisopistojen toiminnan periaatteiden mukaisesti paikallisuuden, tasa-

arvon ja matalan kustannustason tavoitteet eivät kuitenkaan tavoita työttömiä järin mitta-

vassa määrin. Kansalaisopisto-opiskelijoiden joukko on joka tapauksessa varsin hetero-

geeninen sosiaaliset taustat ja ikärakenne huomioon ottaen. 

 

3.3. Omaehtoisen opiskelun motiivit ja vaikutukset 

 

Aikuisen opiskelemiseen ja sitä koskeviin motiiveihin liittyy lukuisia erilaisia tekijöitä. Elä-

mänkokemukset ja elämänkulku toimivat osaltaan ohjaavina elementteinä. Elämäntilanteet 

määrittelevät tilanteiden jäsentämistä, merkitysten antamista arkielämässä. Elämäntilan-

teen kontekstiin liittyvät arkielämän sisältö, sosiaaliset verkostot, vapaa-aika, työelämä, 

koulutustarjonta jne. On myös otettava huomioon yksilön ajallisuuden näkökulma; yksilön 

historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Vaikuttavana tekijänä toimii myös sukupuolijärjestelmän 

viitekehys. (Kilpeläinen 2000, 25.) Yksilö siis muodostaa henkilökohtaisten ominaisuuksi-

ensa ja ajatuksiensa välityksellä tavoitteita ja motiiveja toiminnalleen, jotka hän suhteuttaa 

ympäristön tarjoamiin odotuksiin ja mahdollisuuksiin. 

Vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien omaehtoisten opintojen vaikutuksia aikuisopiskelijoi-

den elämään on tutkittu viime aikoina. Tutkimuksessa on keskitytty laaja-alaisesti vapaan 

sivistystyön piirin aikuisopiskelijoille kohdistettuihin opintoihin, mutta on kuitenkin huomat-

tava, että tutkimukseen osallistuneiden joukossa on melko vähän käsitöitä opiskelevia. 

(Manninen & Luukannel 2008, 4.) Tässä tutkimuksessa onkin tarkoitus tuoda esille nimen-

omaisesti käsityön opiskelun näkökulmaa tässä asetelmassa. 
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Vapaan sivistystyön opinnot nähdään tärkeänä vaikuttimena opiskelijoiden elämässä. Nii-

den on todettu vaikuttavan hyvinvointiin niin fyysisesti kuin henkisestikin, samoin itsetun-

non vahvistumiseen. Merkittävänä osana opiskelua opiskelijat kokevat myös sosiaalisen 

pääoman ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen. Opiskelijat hakeutuvat vapaan sivis-

tystyön opintoihin erilaisista syistä, kuten oppimisen ja vaihtelun halu, sosiaaliset intressit, 

ammatilliset tavoitteet jne. Tutkimustulokset osoittavat, että aikuisopiskelu vaikuttaa innos-

tukseen jatkaa opiskelua (93% vastaajista), osaamiseen (84%), hyvinvointiin (88%), aktii-

viseen kansalaisuuteen liittyvien taitojen ja ominaisuuksien kehittymiseen (81%) sekä työ-

hön ja toimeentuloon (33%). Vaikka tutkimuksessa keskityttiinkin opiskelijoiden yksilötason 

kokemuksiin, todetaan opiskeluun liittyvien vaikutusten heijastuvan myös laajemmin opis-

kelijoiden elämään ja lähipiiriin niin työssä kuin kotona. (Manninen & Luukannel 2008, 69–

70.) 

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009–2012 (2009) raportoi samansisältöisiä tulok-

sia omaehtoisen aikuisopiskelun vaikuttavuudesta. Yksilötasolla korostuvat uusien tietojen 

ja taitojen hankinta, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä oppimiskyvyn ja fyysisen toi-

mintakyvyn ylläpitäminen. Näillä seikoilla on vaikutuksia työkyvyn säilymiseen, vireys-

tasoon sekä elämänlaatuun eri tavoin. Sosiaalisten kohtaamisten merkitykset on myös 

mainittu tässäkin raportissa tärkeäksi osaksi opiskelua. Lähiyhteisöjen tason tarkastelu 

liittää mukaan paikallisuuden näkökulman. Aikuisopiskelun nähdään lisäävän viihtymistä 

paikkakunnalla sekä parantavan paikkakunnan elinvoimaa ja vetovoimaa edistämällä työl-

lisyyttä, paikallista kulttuuria ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken. Yhteiskunnallisella 

tasolla on aikuisopiskelun todettu vaikuttavan positiivisesti kansalaisaktiivisuuteen. Toimin-

ta aktivoi aikuisten vireyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä toimii merkittävänä tekijänä 

syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

Kädentaitoihin liittyvillä kursseilla innostus jatkaa opiskelua on merkittävässä asemassa. 

Opiskelijat siis palaavat toistuvasti saman sisältöisille tai samaa aihealuetta käsitteleville 

kursseille. Käsitöiden opiskelijat voidaan jakaa kahteen osaan, joista puolet korostaa tieto-

jen ja taitojen oppimista ja puolet vastaavasti elämänlaatuun liittyviä ”pehmeämpiä” arvoja. 

(Manninen, Luukannel 2008, 48.) Omaehtoisuus ja sitä myöden omakohtainen halu ja mo-

tivaatio oppia vaikuttavat oppimisen tehokkuuteen (Metsämuuronen 1997, 19). Kurssitoi-

minta tarjoaa vaihtelua ja virkistystä arkeen, mutta myös tukee monien ammatillisen kehit-

tymisen tavoitteita. Itsensä kehittämisen motiivit vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin, tieto-
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taitotason kasvamiseen, luovuuteen sekä itseluottamukseen. Motiiveina toimivat niin te-

kemisen tarve kuin sosiaalisen pääoman merkitykset.  

Vapaassa sivistystyössä opiskelevien osallistumismotiiveja on luokiteltu myös seuraavasti:  

1. tavoitteelliset motiivit (sisäinen elämänhallinta, elämäntapa, hyödyn näkökulma) 

2. harrastusmotiivi (sosiaaliset intressit, ulkoinen elämänhallinta, säännöllisyys) 

3. kompensaatio (sisäinen elämänhallinta, oman elämän muutokset) 

4. ajan täyttäminen (ulkoinen elämänhallinta, ylimääräisen ajan täyttäminen) 

(Poutanen & Kauppi, 212–215). 

Osallistumismotiivit vaikuttavat melko itsestään selviltä, mutta niiden tarkastelu tarjoaa kui-

tenkin välineitä arvioida opiskelijoiden opiskelulleen antamia merkityksiä ja tavoitteita mo-

nella eri tasolla. Tavoitteellisuus motiivina voidaan ymmärtää käytännön hyödyn kautta, 

mutta myös samanaikaisesti toiminnan tarpeen tyydyttämisen näkökulmasta. Tavoitteelli-

nen toiminta jäsentää oman elämän hallintaa, luo jatkuvuutta ja siten myös turvallisuuden 

tunteita. Harrastusmotiivit puolestaan voidaan liittää toiminnan tarjoamaan sosiaaliseen 

viitekehykseen mielekkään ja toistuvan ajanvietteen luomassa kontekstissa. Vapaan sivis-

tystyön kurssit noudattavatkin hyvin perinteisesti opinnollisen harrastamisen periaatteita. 

Kompensaation kautta yksilö voi hakea kurssitoiminnasta tukea oman elämänsä hallintaan 

erityisesti erilaisten elämänmuutosten kohtaamisten yhteydessä ja niiden johdattelemana. 

Esimerkiksi puolison kuolema, eläkkeelle siirtyminen, lapsen kouluun meno, avioero jne. 

voivat muodostaa yksilön elämässä ajanjakson, johon hän tarvitsee toiminnallisuutta, mui-

den ihmisten kohtaamista, omaa henkilökohtaista aikaa tai ajatukset ongelmista poisvie-

vää toimintaa. Tähän voidaan läheisesti liittää myös ajan täyttämisen motiivi. Usein erilai-

set muutokset elämäntilanteessa saattavat toimia laukaisevana tekijänä, jolloin aikaa har-

rastamiselle järjestyy tai sitä järjestetään syystä tai toisesta. Opinnollinen harrastustoiminta 

onkin yksi keino käyttää ylimääräistä vapaa-aikaa mielekkäällä ja tavoitteellisella tavalla. 

Sosiaaliset motiivit ovat aikuisopiskelijalle erityisen tärkeässä asemassa osallistua opiske-

luun. Sosiaalisuus on ylipäänsä merkittävä osa elämää ja suhdetta ympäristöön. (Knowles, 

Holton & Swanson 2005, 44). Elämäntilanteet johdattavat erilaisin perustein aikuiset opis-

kelun äärelle, mutta yhteistä heille on usein halu toimia vuorovaikutteisessa ja kannusta-

vassa ympäristössä (Boylston & Blair 2008). Aikuisopiskelijat osaavat myös vaatia opiske-

luun liittyvien odotustensa mukaisia asioita. Heillä on taito muodostaa sosiaalisia suhteita 

ja luoda niistä erilaisia verkostoja.  
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Osallistuminen ryhmän toimintaan ja sen tavoitteiden määrittelyyn vaikuttavat jäsenten 

sitoutumiseen. Tätä voi kutsua niin sanotuksi jaetuksi yritykseksi. Vastavuoroinen toimin-

taan sitoutuminen tarkoittaa puolestaan yhdessä jäsenten kesken tapahtuvaa toimintaa, 

jossa yhteisesti jaetut käytännöt sitouttavat osapuolia toimintaan asetettujen odotusten 

mukaisesti. Jaetun välineistön avulla ryhmä tuottaa toimintaansa. Välineistöön kuuluvat 

välineiden ja tarvikkeiden ohella käytetyt käsitteet sekä tarinat. (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen 2005, 125–126.) Ryhmä luo välineistöään vähitellen. Se muodostaa ajan myötä 

oman historiansa ja sitä suuntaavat määreet. Jäsenten persoonat muodostavat ainutlaa-

tuisen kokonaisuuden, jonka nimissä ryhmä toimii ja muodostaa oman identiteettinsä. 

Yhteisöä yhdistävät usein pitkäaikaisetkin vuorovaikutussuhteet, jotka perustuvat vasta-

vuoroisuuteen. Sosiaaliset kontaktit muodostavat vähitellen yhteisen, ryhmälle ominaisen 

kielen ja puheen tavat. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa viitekehyksessä ja sen voi aja-

tella olevan myös kontekstisidonnaista. Ryhmä luo olemassaolollaan oman yksilöllisen 

tilansa, jossa eri osa-alueet yhdistyvät vähitellen syventyen ja luoden samalla yhteisöllisen 

oppimisympäristön. Yhteisössä yhdistyvät jäsenten tiedot, taidot, arvot, asenteet ja näkö-

kulmat suhteessa kulttuuriin. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 126–129, 137–138.) 

Kuulumisten vaihto ja keskustelu arjesta on osa tunneilla tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tä-

hän liittyy myös opinnollinen näkökulma. Opiskelijat vaihtavat keskenään informaatiota 

tekniikoista, neuvovat toisiaan, kannustavat ja antavat palautetta. Ryhmässä he yhdistävät 

tietonsa ja taitonsa (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 126; Leinonen 2009, 73). Yksi-

löt oppivat toistensa toimintaa havainnoimalla keräten informaatiota tilanteisiin vaikuttavis-

ta tekijöistä ja suhteuttavat ne aikaisempaan kokemuspohjaan (Jarvis 2001, 40). Sosiaali-

nen tapahtuma näyttäytyy yhteen nivoutuneena yhdessäolon ja opinnollisuuden prosessi-

na. Huvi ja hyöty kietoutuvat yhteen ja luovat näin mielekkyyttä harrastukselle. Itse ohjaus 

tapahtuu ryhmässä niin opettajan kuin muiden opiskelutovereiden kesken. Perinteinen 

opettaja-oppilas -asetelma ei toimi tämän tyyppisessä kurssitoiminnassa. 

Ryhmän yhteneväisyyttä ilmentää periaate, jolloin jokaisen tiedot ja taidot ovat tavallaan 

yhteistä omaisuutta. Ne jaetaan ryhmän kesken; niistä keskustellaan, niitä pohditaan ja 

sovelletaan tarvittaessa. (Leinonen 2009, 78; Pirttilä-Backman & Keso 1998, 54.) Yhteinen 

kehittäminen kuvaa kullekin suotua mahdollisuutta toimia asiantuntijan roolissa ja toisaalta 

opastettavana (Leinonen 2009, 84). Kokemusten jakaminen rikastuttaa aikuisen oppimista 
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ryhmässä. Tämä asettaa kaikki jäsenet oppijan rooliin, myös opettajan. (Jarvis 2001, 57). 

Tämä luo tasavertaisuuden henkeä ja samalla kokemusta omasta kyvykkyydestä ja merki-

tyksestä ryhmän kannalta. Mahdollisuus esiintyä asiantuntijan roolissa vahvistaa osaltaan 

myös yksilön itsetuntoa. 

Ryhmän luomassa kontekstissa jaetaan kokemuksia ja tunnetaan elämyksiä. Ryhmää voi 

verrata yksikköön, eräänlaiseen yksilöön, jossa kohtaavat jäsenten mukanaan tuomat 

elementit yhteen sulautuneena. Erityisesti käsitöihin liittyvissä ryhmissä vuorovaikutuksen 

merkitys korostuu. (Leistevuo 1998, 51–52.) Sosiaalinen konteksti luo osallistumisen ja 

osallisuuden viitekehyksen, jossa oppiminen perustuu kokemuksellisuuteen (Jarvis 2001, 

46). Käsityön äärellä ideoiden, tiedon ja palautteen vaihtaminen sujuu suhteessa ongel-

mattomammin kuin esimerkiksi kieli- tai atk-kursseilla. Käsityö aihealueena yhdistää teki-

jöitä ja tekeminen synnyttää jatkuvaa ajatustenvaihtoa. Kun taitotaso antaa myöden, voi 

tekemisen ohella keskustella myös muista käsitöihin liittymättömistä asioista. Tällöin tutta-

vuudet ja ehkä lopulta ystävyydet voivat alkaa muodostua, kun mielekkään tekemisen ää-

relle kokoontuvat samanhenkiset ihmiset syventävät tuntemustaan toisistaan ihmisinä. 

Sosiaaliset motiivit yhdistyvät opinnollisiin motivaatioihin ja opiskelutarpeisiin sosiaalisessa 

todellisuudessa (Leistevuo 1998, 146; Saarenpää-Numminen 2005, 56). Kansalaisopiston 

kursseilla voi nähdä tämän ajatuksen toteutuvan. Opiskelijoilla on halu oppia, soveltaa op-

pimaansa ja samalla osallistua ryhmään sen jäsenenä kuitenkin omaehtoisesti. Keskuste-

lun kautta ryhmän jäsenet pyrkivät kohti yhteisen näkemyksen syntymistä, minkä kautta 

muodostuu vähitellen ryhmän olemus, identiteetti (Pirttilä-Backman & Keso 1998, 60). 

Vuorovaikutus ei koske vain opiskeltavaa aihetta, vaan sosiaalinen tapahtuma yhdistää 

ajan kuluessa ihmisiä, luo tuttavuuksia, jopa ystävyyttä opiskelijoiden kesken. 

Taitotason noustessa sosiaaliset motiivit saavat yhä tärkeämmän aseman opinnollisessa 

harrastamisessa. Tällöin taitava harrastaja kykenee vapauttamaan keskittymistään ja 

huomiotaan irti teon alla olevasta työstä ja samalla olemaan vuorovaikutuksessa muiden 

kurssitoverien kanssa. Opiskelijat arvostavat sosiaalista viiteryhmää, joka osaltaan auttaa 

heitä sitoutumaan harrastukseensa. (Metsämuuronen 1995, 254–261.) Voimakkainta si-

toutuminen opinnolliseen harrastukseen on silloin, kun se on osa yksilön persoonallisuutta 

ja hänellä on kokemusta, jonka myötä taitotaso on kehittynyt.  

Sosiaalisen pääoman käsite voidaan luokitella hyvinvoinnin yhdeksi osa-alueeksi yhdessä 

fyysisen ja inhimillisen pääoman kanssa. Sosiaalisen pääoman katsotaan sisältävän sosi-
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aalisen ympäristön ja sosiaalisten suhteiden elementtejä, jotka toimivat yhteisön jäsenten 

välisen vuorovaikutusta ja toimintaa suuntaavina tekijöinä. Sosiaalinen pääoma kuvaa 

vuorovaikutussuhteiden ulottuvuuksia ja niiden merkityksiä yksilön ja yhteisön tasoilla. 

(Niemelä 2004, 65; Ruuskanen 2002, 5, 7.) Erilaisten kontekstien, kuten ympäristön, kult-

tuurin ja historian vaikutukset määrittelevät sosiaalisen pääoman muodostumista kullekin 

yhteisölle ominaisella tavalla (Hyyppä 2002, 32). Kansalaisopiston käsityökurssi muodos-

taa omanlaisen kontekstinsa sosiaalisen pääoman syntymiselle, jossa yhdistyvät jäsenten 

kokemukset ja odotukset suhteessa käsityön tarjoamien merkityssisältöjen viitekehykseen. 

On syytä täsmentää, että tässä tutkimuksessa käsityö on luokiteltu harrastukseksi, samoin 

kansalaisopistossa opiskeltava käsityö. Tästä syystä tekstissä vuorottelevat harrastus ja 

opiskelu termit tarkoittaen yleensä samaa asiaa. Perusteluna valinnalle on käsitys, minkä 

mukaan harrastuksella tarkoitetaan perinteisesti vapaa-aikana tapahtuvaa toistuvaa oma-

ehtoista toimintaa (Metsämuuronen 1995, 17). Erityisesti ikääntyvien opiskelutoimintaa 

kutsutaan monesti harrastamiseksi, mitä se todennäköisesti onkin, sillä eläkeikäiset eivät 

enää edistä työuraansa opiskelulla saavutettavilla tiedoilla ja taidoilla (Ahteenmäki-

Pelkonen 2002, 128).  Sama ajatus pätee myös kansalaisopiston kursseille osallistumi-

sessa. Opiskelijat myös usein kutsuvat erityisesti kädentaitokursseille osallistumista har-

rastuksekseen.  

Harrastaminen käsitteenä sisältää useita erilaisia määrittelyjä, joihin liittyvät mm. vapaa-

aika, vapaus ja aktiivisuus. Toisaalta voidaan ajatella, että harrastamisen määrittely kuuluu 

harrastajalle itselleen, toisaalta harrastus voidaan nähdä yksilön yleistyneeksi käyttäyty-

mistendenssiksi tietyn aihealueeseen liittyen. Harrastaminen edellyttää toistuvaa kiinnos-

tumista mielekkääksi koetusta ilmiöstä ja suuntautumista sen pariin. (Metsämuuronen 

1995, 20–21.) Kukin voinee itse päättää lukeutuuko esimerkiksi kotona neulotut sukat ja 

verhojen ompelu harrastuksen piiriin vai kotitöihin. Ero harrastamisen ja muun vastaavan 

tekemisen välillä lienee melko vaikeaselkoinen. Harrastuksen voi ajatella olevan kuitenkin 

mielekästä, vapaaehtoista toimintaa, jonka pariin tekijä itse hakeutuu säännöllisesti tai ti-

lanteesta riippuen satunnaisemmin. Harrastusta ei koeta työn tekemiseksi, vaan sen pa-

rissa on mukava viettää aikaa yksin tai muiden kanssa.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1. Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelun tavoitteena on antaa haastateltavalle mahdollisuus kertoa omista kokemuk-

sistaan ja ajatuksistaan vapaasti. Haastattelutilanne antaa myös tutkijalle tilaisuuden ha-

vainnoida ja tarkastella tutkittavan olemusta sekä tapaa reagoida antaen mahdollisuuden 

syventää haastattelun tulkintaa ja laajentaa siten tilanteen kontekstia. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 200–201.) Haastattelussa haastateltava jakaa oman kokemusmaailman-

sa tutkijalle. Tutkijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella ja ymmärtää tilanteita ja koke-

muksia, joissa hän ei itse ole ollut mukana. (Rubin & Rubin 2005, 1.) Haastattelu on vuo-

rovaikutteinen ja kokonaisvaltainen tilanne, jossa haastattelija voi suunnata huomionsa 

erilaisiin tekijöihin, jotka voivat antaa lisäarvoa tutkimuksen kohteena olevan ilmiön ym-

märtämisen kannalta. Nimenomaan kiinnostus haastateltavien kokemuksista ja niiden poh-

jalta muodostuneista merkityssisällöistä, olivat perusteena valita aineistonkeruumenetel-

mäksi haastattelun, erityisesti teemahaastattelun. 

Teemahaastattelu on saanut nimensä juuri erilaisten teemojen johdattelemasta haastatte-

lumenetelmästä (Hirsjärvi & Hurme 2011, 48). Teemahaastattelu tunnetaan myös puoli-

strukturoituna haastatteluna, mikä kuvaa haastattelumuotoa nimenomaisesti osittain suori-

tetun strukturoinnin näkökulmasta. Tutkimusongelman vastaamisen kannalta laaditaan 

haastattelurunkoa tarvittavat aihealueet eli teemat, jotka tulee läpikäydä haastattelun aika-

na. Tarkkaa kysymysten muotoa tai niiden esittämisjärjestystä ei kuitenkaan työstetä. 

Teemat tulee muodostaa tutkittavan ilmiön kannalta oleellisista aiheista ja niille tukea hae-

taan teoreettisesta tietoaineksesta. (Eskola & Vastamäki 2001, 27-28; Vilkka 2005, 101–

102.) Tämän tyyppinen haastattelu on hyvin lähellä keskustelua ja sen tulisi edetä teemas-

ta toiseen luontevasti haastattelijan ohjaamana. Teemahaastattelu tarjoaa tilaisuuden ede-

tä vapaasti haastattelussa, mutta puolistrukturoitu rakenne varmistaa kuitenkin, että tarvit-

tavat aihealueet tulee käytyä läpi. 

Haastattelutilanteessa tutkijan tukena toimii ennalta työstetty runko, jonka tarkoitus on toi-

mia muistin tukena ja listana läpikäytävistä aiheista. Liian tarkat kysymysluettelot saattavat 

kahlita tutkijaa ja toisaalta ahdistaa tutkittavaa. (Eskola & Vastamäki 2001, 34–36.) Haas-

tattelurungon hahmottamisessa voi etukäteen pohtia myös suuntaa-antavia kysymyksiä 
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keskustelun ohjaamiseksi. Johdattelevien kysymysten avulla voi pyrkiä selvittämään tilan-

teen tai tapahtuman syitä ja siitä syntyneitä seurauksia sekä mahdollisten tilanteeseen 

vaikuttaneiden läsnäolijoiden merkityksiä. Tutkija voi esittää myös tarkentavia yksityiskoh-

tia koskevia kysymyksiä tai pyytää haastateltavaa kertomaan tilanteen aiheuttamista aja-

tuksista ja tunteista. (Weiss 1994, 76–75.) Haastattelurungon laatimisessa toimivat tukena 

ne aihealueet, teemat, joihin tutkimuksessa halutaan keskittyä. Myös teoreettinen tieto aut-

taa jäsentämään haastattelurungon laadintaa. On myös tärkeää pyrkiä välttämään haasta-

teltavan johdattelua liiaksi. 

Tässä tapauksessa tutkimuksen haastattelujen teemoiksi muodostuivat: opiskelijan taustat 

(ikä, elämäntilanne, tausta kansalaisopisto-opiskelijana), opiskelija käsityön harrastajana 

ja sen merkitys hänelle itselleen sekä ryhmän merkitys käsityökurssilla. Pyrkimyksenä oli 

ottaa huomioon ne seikat, jotka voisivat johdattaa opiskelijan käsityöharrastukselleen an-

tamiin merkityssisältöihin. Mannisen ja Luukanteleen (2008) tutkimus omaehtoisen aikuis-

opiskelun vaikutuksista, Leistevuon (1997) tutkimus sosiaalisista motiiveista ja sosiaalises-

ta toiminnasta aikuisopiskelussa sekä Kojonkoski-Rännälin (1995) tutkimus käsityön käsit-

teen merkityssisällöistä toimivat haastattelun kysymysten rakentamisessa ohjenuorana ja 

viitekehyksenä muun teoreettisen taustatiedon ohella. Haastattelut etenivät siten seuraa-

van rungon mukaisesti: 

 taustatiedot 

(ikä, elämäntilanne, perhe, tausta vapaan sivistystyön opiskelijana) 

 opiskelija käsityön harrastajana 

(tausta käsityön harrastajana, tapa tarttua käsityöhön) 

 käsityön merkitys 

(hyvinvointi, elämänkokemuksen merkitys, käsityön herättämät kokemukset) 

 ryhmän merkitys 

(yksin vai ryhmässä, merkitys oppimisen kannalta, kokemus mielekkyydestä) 

 kansalaisopisto 

(motiivit opiskella kansalaisopistossa). 

Teemahaastattelun tarkoituksena on saada haastateltava kertomaan tutkimuksen kannalta 

merkityksellisistä asioista mahdollisimman monipuolisesti ja rehellisesti. Keskustelunomai-

nen ilmapiiri toimii helposti lähestyttävänä kontekstina haastateltavan näkökulmasta. Toi-

saalta mahdollisuus kertoa omista mielipiteistä ja itselle tärkeistä asioista voivat toimia 
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myös motiivina osallistua haastatteluun. (Eskola & Vastamäki 2001, 25–26.) Mielenkiintoi-

sesta ja omalle kokemusmaailmalle merkityksellisestä aihealueesta puhumisen voi ajatella 

olevan molemmista näkökulmista, tutkijan ja tutkittavan, tarkasteltuna mielekästä.  

Keskeistä teemahaastattelussa on ihmisten tekemät tulkinnat eri asioista sekä heidän niille 

antamansa merkityssuhteet. Tutkijalle tarjoutuu haastattelussa mahdollisuus esittää suo-

raan kysymyksiä, joihin hän tutkimuksessaan haluaa vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

48.) Haastattelu on toimiva menetelmä selvittää erilaisten tapahtumien, muutosten ja pro-

sessien kulkua yksilön näkökulmasta (Rubin & Rubin 2005, 3). Menetelmä toimii suorana 

väylänä hankkia informaatiota tutkittavasta ilmiöstä haastateltavilta. Haastattelijan on 

mahdollista esittää johdattelevia ja suoria kysymyksiä haastattelutilanteen puitteissa ja 

siten myös säästää aikaa ja resursseja tutkimuksen kannalta turhien asioiden käsittelyltä. 

Haastattelutilanne on aina ainutkertainen ja – laatuinen vuorovaikutustapahtuma. Etukä-

teen on mahdotonta tietää, miten haastateltava mihinkin kysymykseen reagoi ja miten sy-

vällisesti hän on asiaa valmis käsittelemään.  Oleellista onkin, minkälaisen tilanteen ja il-

mapiirin haastattelija kykenee luomaan, jotta haastattelija tuntisi olonsa mahdollisimman 

helpoksi tuoda esille omia henkilökohtaisia ajatuksiaan ja mielipiteitään. 

Keskustelunomaista haastattelutilannetta ohjaa hienovaraisesti tutkija haastattelijan roolis-

sa. Tavoitteena on tuottaa laadukasta tietoa tutkimustarkoitusta varten. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 1997, 204; Rubin & Rubin 2005, 4.) Haastattelija on vastuussa haastattelun 

etenemisestä ja tarvittavien aiheiden käsittelystä eräänlaisen ohjaajan ja johdattelijan roo-

lissa, mutta hänen on myös aistittava haastateltavan valmiuksia ja haluja tuoda julki erilai-

sia asioita. Haastattelijan on työssään kyettävä lukemaan haastateltavaa ja tämän olotiloja 

ja siten myös ennakoimaan edessä olevia tilanteita ja tunnetiloja. 

Haastattelua voidaan vuorovaikutteisuutensa johdosta kutsua eräänlaiseksi tutkimukselli-

seksi kumppanuudeksi, jossa tutkija ja tutkittava tuottavat yhdessä aineistoa tutkimusta 

varten. Tutkijan toimii ohjaajana ja havaintojen tekijänä tilanteessa, jonka tutkittava on hy-

väksynyt. Haastattelutilanteessa tutkija on etuoikeutetussa asemassa, jossa hänellä on 

vapaus kysyä ja saada vastauksia haastateltavan kokemusmaailmasta. Tutkijan tulee 

kunnioittaa haastateltavaa ja välttää siten kyseenalaistamasta tämän mielipiteitä, valintoja 

jne. Kumppanuus edellyttää myös tutkijalta toimia, joilla hän varmistaa tutkittavan yksityi-

syyden suojan. (Weiss 1994, 66.) Kumppanuus todentuu osapuolten välisenä toimintana 
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tutkimustarkoituksen kontekstissa. Tutkijan rooli on kuitenkin johdattaa tilannetta ja olla 

vastuussa sen etenemisestä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Haastattelupaikan valinnalla on myös merkitystä haastattelutilanteen kannalta. Paikan tuli-

si olla mahdollisimman neutraali ja rauhallinen sekä mahdollisuuksien mukaan haastatel-

tavan kannalta mielekäs. Tilassa oleviin esineisiin ja välineisiin liittyy myös erilaisia merki-

tyksiä, jotka tutkijan tulisi pyrkiä hahmottamaan. Huomiota tulisi kiinnittää myös istumajär-

jestykseen ja pyrkiä sitäkin kautta tilanteen luontevuuteen. (Eskola & Suoranta 1998, 90; 

Eskola & Vastamäki 2001, 29; Hirsjärvi & Hurme 2011, 74, 91.) Tutkimuksen haastattelut 

tapahtuivat lopulta viidellä eri kansalaisopiston käsityökurssilla. Haastattelutiloihin ei ollut 

mahdollista vaikuttaa, sillä valinnanvaraa ei juuri ollut luokkahuoneen läheisyydessä. Tiloi-

na toimivat niin varastotilat kuin luokkahuoneet. Tutkijana olikin syytä olla varautunut haas-

tattelupaikan osaltaan asettamiin reunaehtoihin ja vaikutuksiin itse haastattelun kannalta. 

Vaikka tilat eivät olleetkaan ihanteellisia haastattelujen toteuttamisen kannalta, ei silti niillä 

ollut havaittavaa vaikutusta haastattelujen kulkuun ja antiin. On myös todettava, että tilat 

olivat haastateltaville entuudestaan tuttuja ja ympäristön ulkoiset elementit toisaalta tukivat 

käsiteltävää aihetta, käsityö ja sen opiskelu. 

Aika ja siihen liittyvät tekijät ovat myös mielenkiintoisia elementtejä tarkastella haastattelun 

yhteydessä. Ensinnäkin haastatteluajankohta tulisi sopia haastateltavan ehdoilla. Tämän 

toiveiden huomioiminen on ele, jolla luodaan myös ensivaikutelmaa ja orientoidutaan tule-

vaa tilannetta varten. Ylipäänsä aikaa tulisi olla varattuna riittävästi, sillä kelloon vilkuilu ei 

edesauta haastattelutilanteen tarkoituksenmukaisessa etenemisessä. Haastatteluun käy-

tetyn ajan pituus ei välttämättä ole myöskään suoraan verrannollinen aineiston laadukkuu-

teen tutkimuksen kannalta. Haastatteluun kuluva aika riippuu mm. aiheesta ja osapuolten 

välisestä vuorovaikutuksesta. Asetelmaan vaikuttavat myös osaltaan haastatteluun osallis-

tuvien osapuolten persoonat, tapa puhua ja käsitellä asioita. Välitön ja turvallinen keskus-

teluilmapiiri voivat olla motivoiva tekijä kertoa monipuolisemmin kokemuksistaan haastatte-

lijalle. Toisaalta vahva orientoituminen ja käsiteltävän aihealueen tuttuus, selkeys ja ehkä 

mielekkyyskin voivat vaikuttaa puheen määrään, mutta toisaalta myös ohjaavat pitäyty-

mään asiassa. Ei siis ole yksinkertaista arvioida haastattelua sen keston perusteella. 

Tässä tutkimuksessa haastatteluihin kuluneet ajat olivat verrattain lyhyitä, 8-26 minuuttia. 

Tämä herätti pohdintoja siitä, kiirehtivätkö haastateltavat jostain syystä vai oliko haastatte-

lurunko laadittu ehkä liian suppeasti. Toisaalta haastattelurungon tarkistaminen ja arviointi 
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osoittivat ensimmäisen haastattelun jälkeen, että muutoksille ei esiintynyt tarvetta. Haasta-

teltavien puheet olivat hyvin informatiivisia ja aiheessa pitäytyviä, johon vaikuttivat toden-

näköisesti käsiteltävän aiheen selkeys ja läheisyys. Haastatteluaikoja lyhensi jonkin verran 

oppituntien alussa yhteisesti käyty lyhyt esittely puheenvuoro haastattelun tarkoituksista ja 

haastattelijan taustoista, joten haastattelutilanteet käynnistyivät käytännössä katsoen il-

man erityisiä orientoivia esipuheita. 

Haastattelu rakentuu tutkijan ensisijaisesti vuorovaikutuksellisten taitojen perustalle (Rubin 

& Rubin 2005, 12). Haastattelijan olisikin hyvä pohtia, miten haastattelutilanne tulisi aloit-

taa. Eräänlaisena esipuheena voidaan tässä tapauksessa pitää itse käsityökursseja, joilla 

haastattelut toteutettiin. Kurssin opettaja esitteli haastattelijan lyhyesti, minkä jälkeen haas-

tattelua varten siirryttiin kunkin haastateltavan kanssa sille varattuun erilliseen tilaan. Käsi-

työkurssille saapuminen, työn aloittaminen ja opiskelutovereiden tapaaminen toimivat 

omalta osaltaan orientoivana osuutena käsityöhön liittyvään haastatteluun siirtymisessä. 

Tutkijalle on monissa tapauksissa eduksi, jos hänellä on tutkittavasta aiheesta syvällistä 

tietoa. On tärkeää hallita tarvittavat esille tulevat käsitteet ja aihealueet. Tämä on erityisen 

tärkeää, kun haastattelu koskee tiettyä esimerkiksi ammatillista tai johonkin erityisosaami-

seen liittyvää aihealuetta. Erityisesti on huomioitava, että haastattelija puhuu samaa ”kiel-

tä” haastateltavan kanssa (Eskola & Vastamäki 2001, 31). Monimutkainen ja sivistyssano-

ja viljelevä puhetyyli ei ole omiaan lähentämään haastattelijan ja haastateltavan vuorovai-

kutteista suhdetta. Toisaalta haastattelijan ei myöskään sovi aliarvioida haastateltavaa, 

vaan pyrkiä keskustelussa tasavertaiseen asetelmaan. Haastatteluissa käydyssä keskus-

teluissa haastateltavilla oli esiymmärrys haastattelijan taustasta käsityön opettajana. Käsi-

työ sisältää laajan kirjon erilaisia tekniikoita, käsitteitä ja ilmaisuja, joista on hyvä olla ym-

märrystä aihetta tutkiessa. Yhteinen kieli ja tässä tapauksessa myös yhteisesti jaettu ko-

kemusmaailma johdattivat keskustelun luontevaksi, jossa ei ylimääräisille asioiden perus-

teisiin liittyville selittelyille ollut tarvetta. 

Tutkija on myös tarkkailun kohteena. Haastateltava seuraa tutkijan olemusta, puhetapaa ja 

tekee niistä omia tulkintojaan. Tutkijan läsnäolon eri tekijät vaikuttavat osaltaan haastatte-

luprosessin etenemiseen. Henkinen valmistautuminen tilanteeseen auttaa tutkijaa hallit-

semaan omia tunteitaan ja käyttäytymistään haastattelun aikana (Rubin & Rubin 2005, 

79.80.) On muistettava, että tutkijan tehtävänä on kuunnella ja saada haastateltava puhu-

maan. Päälle puhumista ja keskeyttämistä on syytä välttää, sillä se saattaa vaikuttaa haas-



33 
 

tateltavan puheeseen ja motivaatioon jatkaa keskustelua. (Weiss 1994, 78.) Toisen vasta-

uksen huolellinen ja sensitiivinen kuunteleminen viestittää haastateltavalle, että tutkija on 

aidosti kiinnostunut tämän ajatuksista ja kokemuksista. 

Haastattelun nauhoittaminen on hyvin yleinen tallennustapa ja se vapauttaa haastattelijan 

huomion haastateltavaan. Haastateltavalta tulisi kuitenkin pyytää suostumus nauhoittami-

seen, mielellään jo etukäteen. Tässä tukena toimivat haastattelijan pätevät perustelut käy-

tön hyödyille, mutta myös vakuutus niiden käytön luottamuksellisuudesta. (Eskola & Vas-

tamäki 2001, 38.) On myös huomioitava, että haastateltava saattaa arastella nauhurin 

käyttöä. Tärkeää onkin, miten haastattelija ottaa nauhurin käytön tilanteen alussa puheek-

si. Laitteeseen itsestäänselvyytenä suhtautuminen saattoi lieventää tässä tapauksessa 

haastattelijan vastalauseita sen käytölle. Välitön ja turvallinen keskusteleva ilmapiiri auttoi 

unohtamaan nauhurin olemassaolon. Nauhoittaminen vapauttaa tutkijan tarkkojen muis-

tiinpanojen tekemiseltä. Eleet ja ilmeet saattavat joko tukea haastateltavan puhetta tai olla 

myös ristiriitaisia vastauksiin nähden. Tutkija havainnoi tilannetta ja tekee tulkintoja näistä 

nonverbaaleista viesteistä liittäen ne haastattelun puhuttuun ainekseen. Tämän tutkimuk-

sen haastatteluissa nonverbaali viestintä tuki haastateltavien puhetta, eikä ristiriitaisuuksia 

siten ollut havaittavissa. 

Tutkijan kannalta haastattelutilanteessa on tärkeää kyky nähdä tilanne haastateltavan nä-

kökulmasta (Eskola & Vastamäki 2001, 37). Tutkijan kyky osoittaa empatiaa haastatelta-

vaa kohtaan välittää tutkittavalle viestin, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita ja hänen 

ajatuksensa koetaan merkityksellisiksi. Tämä saattaa rohkaista ja motivoida haastatelta-

vaa jakamaan kokemusmaailmaansa monipuolisemmin ja aidommin (Rubin & Rubin 2005, 

81). Kysymykset, jotka koskevat yksilön kokemusmaailmaa ja henkilökohtaisia merkityk-

sen antoja, voivat johdattaa keskustelun haasteellisiin ja vaikeisiinkin aiheisiin. On tärkeää 

kyetä osoittamaan myötätuntoa ja ymmärrystä tarvittaessa, jotta haastateltava voi kokea 

ajatustensa olevan merkityksellisiä, mutta haastattelijan on myös hallittava keskustelun 

suuntaa tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 Haastattelijan tulisi olla luottamusta herättävä haastattelutilanteessa. Häneltä vaaditaan 

myös tilanne herkkyyttä ja sensitiivisyyttä ihmisten käyttäytymisen tulkitsemisessa. Hänen 

tulisi myös suhtautua avoimesti ja vakavasti tutkittavaan ilmiöön. Häneen kohdistuu myös 

haastateltavan taholta erilaisia rooliodotuksia, joihin tutkijan olisi hyvä valmistautua jo etu-

käteen. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 68–69, 95.) Tutkijaan kohdistuu rooliodotuksia niin tutkit-
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tavan kuin tutkijankin puolelta. Tutkijan omat tulkinnat roolistaan haastattelussa tulisi tie-

dostaa etukäteen ja pohtia sen tarkoituksenmukaisuutta. Haastattelijan asenteen tulisikin 

olla nöyrä, sillä tavoitteena on oppia ymmärtämään haastateltavan kokemusmaailmaa, ei 

tuoda esille omaa pätevyyttään ja asiantuntevuuttaan väärin perustein. (Rubin & Rubin 

2005, 85–86.) Tutkijan rooli on siten myös oppijan ja tiedonhakijan rooli. Tämä edellyttää 

nöyrää, uteliasta, mutta silti asiantuntevaa asennetta. 

4.2. Haastateltavat 

Haastattelemalla voidaan selvittää monentyyppisiä asioita, kuten mielipiteitä, tietoja, asen-

teita, arvoja ja ideologioita. Haastattelija valitsee haastateltavan asiantuntijaperiaatteen 

näkökulmasta, jolloin haastattelija edustaa tutkimuksen kannalta merkityksellistä asiantun-

tijaa ja siten tiedon haltijaa. (Uusitalo 2001, 92.) Haastateltavien valinnan tulisi tapahtua 

tarkoituksenmukaisesti. Lähtökohtana tuleekin aluksi pohtia haastateltavalta vaadittavien 

ominaisuuksien, tietojen tms. kokonaisuutta. Tärkeää on hahmottaa, minkälainen haasta-

teltava todennäköisesti on merkityksellinen tutkimusongelmaan vastaamisen kannalta. 

(Vilkka 2005, 114.) Tutkijan on siis pohdittava eri vaihtoehtoja haastateltavien kohdalla ja 

lopulta hänen on myös perusteltava valintansa. Tällä kertaa tutkimuksen kannalta oli ensi-

sijaista tavoittaa haastateltavat kansalaisopiston käsityöaiheisilta kursseilta. Oletuksena 

oli, että kurssille osallistuvilla oli kokemuksia käsityöstä ja sen opiskelusta. Tämän perus-

teella saattoi myös olettaa, että he olivat muodostaneet käsityksiä ja merkityssuhteita käsi-

työn tekemisen ja sen opiskelun välille. Haastateltavat edustivat siis asiantuntijoita tutki-

muksen aineistonkeruun näkökulmasta. 

Tutkimuksen tavoitteeksi oli asetettu myös vertailunäkökulman saavuttaminen kahden eri 

ikäluokan välillä käsityön tekemisen ja kansalaisopisto-opiskelun asetelmassa. Tämän 

vuoksi ennen haastatteluja oli tehty päätös, mitä ikäluokkia ryhmien tulisi mahdollisuuksien 

mukaan edustaa. Ikäluokkien viitteellinen jako hahmottui tarkasteltaessa kansalaisopisto-

opiskelijoiden ikärakennetta, joka on esitelty aiemmin luvussa 3.2. Haastattelut toteutettiin 

kahdessa erässä, toinen vuoden 2010 alkutalvesta ja toinen vuonna 2011 vastaavaan ai-

kaan.  Ensimmäisenä haastateltavina olivat 55–65-vuotiaiden naisten ryhmä, jotka edusti-

vat iäkkäämpää naista kahdella eri käsityökurssilla. Myöhemmin haastatteluihin osallistui 

31–45 -vuotiaita naisia, jotka opiskelivat erilaisia käsitöitä kansalaisopiston kolmella eri 

kurssilla. Haastateltavia oli yhteensä 12, kuusi kummastakin ikäryhmästä.  
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Tutkijan on ennen haastattelua otettava selvää, tarvitaanko haastatteluja varten lupia tai 

sopimuksia. Tutkimusluvan haastatteluille antoi kyseisen oppilaitoksen koulutussuunnitteli-

ja saatuaan saatekirjeen, jonka yhteydessä haastattelurunko oli esitetty. Lisäksi hän muis-

tutti haastattelujen tulevan perustua vapaaehtoisuuteen, mikä onkin haastattelun yksi pe-

rusedellytyksistä (Eskola & Vastamäki 2001, 37). Haastattelut tapahtuivat oppituntien yh-

teydessä, minkä vuoksi opiskelijat suhtautuivat niihin tavallaan osana kurssia, johon oli 

halutessaan mahdollista osallistua. Oli kuitenkin havaittavissa, että haastattelun aiheen 

mielenkiintoisuus ja läheisyys kullekin toimi motivoivana tekijänä osallistua. Haastattelu 

antoi mahdollisuuden kertoa itselle tärkeistä asioista. Toisaalta oman mielipiteen tuominen 

esille sekä mahdollisuus sitä kautta ehkä vaikuttaa kansalaisopistotoiminnan kehittämi-

seen saattoi myös motivoida haastateltavia. 

Haastateltava pyrkii haastattelun aikana tekemään erilaisia päätelmiä tutkimuksen tarkoi-

tuksista ja haastattelukysymyksistä. Tämä vaikuttaa haastateltavan orientaatioon haastat-

telua kohtaan ja siten myös vastausten sisältöön. (Alasuutari 1999, 149, 151.) Tutkijan on 

pyrittävä olemaan tietoinen näiden orientaatioiden merkityksistä tutkimuksen kannalta. Tä-

hän liittyen on myös pohdittava sitä informaation määrää ja syvällisyyttä, joka annetaan 

ennen haastattelua tutkittavalle. Toisaalta etukäteen annettu mahdollisuus orientoitua ja 

tavallaan myös valmistautua haastattelutilannetta varten, voi saattaa haastateltavan poh-

diskelemaan aihealuetta jo etukäteen entistä syvällisemmin ja tällöin hän on valmistautu-

nut puhumaan aiheesta eri tasoilla ja ehkä myös monipuolisemmin. Toisaalta etukäteinen 

aiheen pohdiskelu voi ohjata liikaa tulevaa haastattelutilannetta, jolloin haastateltava saat-

taa suodattaa puheitaan tai pyrkiä pitäytymään tiukasti olettamassaan aiheessa. Tällöin 

voi puheesta jäädä pois mielenkiintoisia ja lisäarvoa tuottavia yksityiskohtia, joilla tutkijan 

olisi mahdollista tavoittaa aineistoa tukevia merkityksiä.  

Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu käsityön merkityssisältöjen muodostumiseen 

osana kansalaisopisto-opiskelua sekä iän merkitykseen tässä asetelmassa. Ikäjakaumaa 

tarkasteltaessa voidaan opiskelijat jakaa sen perusteella eräänlaisiin viitteellisiin opiskeli-

jasukupolviin tai ikäluokkiin. Tutkimusongelman kannalta on olennaista kyetä suorittamaan 

vertailua eri ikäryhmiin kuuluvien opiskelijoiden välillä. Tästä syystä kohderyhmäksi valikoi-

tuivat 31–44-vuotiaiden ryhmä sekä yli 55-vuotiaiden ryhmä. Valinnan taustalla toimi oletus 

siitä, että kummankin ryhmän jäsenillä on kokemusta kansalaisopisto-opiskelusta, käsityön 

tekemisestä sekä sen muodostamista merkityksistä. Toisaalta mahdollinen kokematto-

muus olisi myös mielenkiintoista tarkasteltavaa. Oletettavaa oli myös ikäerosta pääteltä-
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vissä oleva elämäntilanteiden vaihtelevuus, jolla saattaisi olla merkitystä tutkimusongel-

man kannalta. 

Taustaksi kohderyhmien jäsenten tarkastelulle oli syytä pohtia heidän elämäntilanteiden 

mahdollisia ja oletettuja sisältöjä, jotta haastateltavien vastaukset voitaisiin hahmottaa pa-

remmin kontekstissaan. Käsityön ja sen opiskelun merkityksien muodostumista on sen 

kautta myös helpompi ymmärtää, joskaan elämänkulku ei sinänsä ole tässä tapauksessa 

tutkimuksen kohteena, vaan kunkin haastatellun yksilöllinen lähtökohta muodostaa merki-

tyssisältöjä. 

Nuoremman ikäluokan edustajien elämässä työelämällä on merkittävä asema elämässä, 

samoin perheellä ja parisuhteella. Tällä hetkellä pysyvä siirtyminen työmarkkinoille tapah-

tuu yleensä noin 30-vuotiaana. Ajalle tyypillinen piirre on työelämän muutos. Tyypilliset 

työurat ovat muuttuneet epätyypillisiksi. Määräaikaiset työsuhteet, projektiluontoisuus ja 

kilpailu työpaikoista sävyttävät tämän hetkistä työelämää. Epätyypilliset työsuhteet ja nii-

den kautta syntynyt epävarmuus ovat osaltaan vaikuttaneet myös muun elämän suunnitte-

luun monella tasolla. Tämän on todettu vaikuttavan naisten lasten hankinnan lykkäämi-

seen, jopa lapsettomuuteen päätymiseen. Epävarmuuden läsnäolo vaikuttavat monella 

tapaa yksilön hyvinvointiin, aiheuttamalla haasteita elämänhallinnassa, ongelmia jaksami-

sessa, masennusta, parisuhdeongelmia, jne. (Martikainen 2006, 21–22.) Nuoremman ikä-

luokan edustamien naisten arjen merkittävissä rooleissa voidaan nähdä olevan perheen ja 

työnelämän sekä näiden osa-alueiden yhteensovittamisen. Koulutuspolut ovat pidenty-

neet, mutta kouluttautuminen jatkuu myös läpi työuran. Perheen perustaminen on usein 

tästä syystä aloitettu myöhemmin. Lähestyttäessä 40 ikävuotta, elämäntilanteet alkavat 

vähitellen tasoittua ja vakiintua. 

Lasten syntymä tuo tauon työelämään, mikä saattaa mahdollistaa myös harrastamisen. 

Toisaalta lasten kasvun myötä voi vapautua lisää vapaa-aikaa omasta hyvinvoinnista huo-

lehtimiselle. Yli 30 -vuotiaiden naisten huomio kiinnittyy aiempaa enemmän omaan hyvin-

vointiin ja itsensä toteuttamisen väylien etsintään. Elämäntilanteen voi ylipäänsä olettaa 

vaikuttavan harrastamisen motiiveihin ja siihen liittyviin tavoitteisiin ja tarpeisiin. 

Itsensä kehittäminen ja individualismi eivät merkityksellisyydestään huolimatta nouse nais-

ten elämässä perheen tai parisuhteen edelle, joskin sillä on positiivisia ja tapapainottavia 

vaikutuksia arkeen ja hyvinvointiin yleensä. Ikäluokkaa kuvaa käsitys, jossa omiin kykyihin 

ja mahdollisuuksiin on merkittävässä roolissa tulevaisuuden suunnitelmien yhteydessä. 
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Perhe, terveys, hyvät ihmissuhteet ja taloudellinen toimeen tuleminen ovat merkittäviä teki-

jöitä tyytyväisyydessä omaan elämään. Yhteiskunnassamme perheen arvojen korostami-

sen rinnalla korostetaan puhetta työllisyydestä, kilpailukyvystä ja kasvusta, mikä aiheuttaa 

erityisesti naisten kokemana ristiriitaisia tunteita perheen, työn ja muun elämän välisessä 

tasapainoilussa. (Martikainen 2006, 89–93.) Kaikki nuoremman ryhmän haastateltavat oli-

vat mukana työelämässä, yksi tosin oli parhaillaan hoitovapaalla. Haastateltavien elämän-

tilanteet olivat ylipäänsä moninaisia. Osa eli parisuhteessa, osa ei. Osalla oli lapsia, osalla 

ei. Ajankohtaisena ilmiönä esiintyi kuitenkin työelämän merkittävä rooli arjen määrittäjänä. 

Kiireinen arki ja työ olivat ohjanneet kaikki haastateltavat hakemaan tasapainoa ja vaihte-

lua käsityöharrastuksen parista. Joukko oli siis hyvin heterogeeninen, joskin heitä yhdisti 

yhteinen kiinnostuksen kohde, käsityö. 

Tämän päivän ikäkeskustelussa puhutaan ns. kolmannesta iästä, joka tarkoittaa aikuisuu-

den ja vanhuuden väliin sijoitettua elämänvaihetta. Tässä ikävaiheessa eläkkeelle siirtymi-

nen tai siellä oleminen on ajankohtaista. Perhe-elämä mahdollistaa oman vapaa-ajan itse-

näisen suunnittelun. Kolmannessa iässä ei vielä ole tarvetta huolenpidolle fyysisistä syistä. 

Ikää kuvaa kokemus vapaudesta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista. (Ojala 2010, 

72–73.) 

Yli 55-vuotiaiden ikäryhmää edustavat naiset ikääntyvät ja lähestyvät vähitellen eläkeikää 

tai ovat jo siirtyneet eläkkeelle. Heitä on varsin runsas osuus väestöstämme. Tässä vai-

heessa mahdolliset lapset ovat yleensä muuttaneet pois kotoa ja aikaa itselle on tästäkin 

syystä enemmän. Kyseisen ikäluokan naiset ovat olleet aktiivisesti työelämässä mukana ja 

perinteinen kotiäitiys on muuttunut heidän aikanaan vähitellen yhä harvinaisemmaksi. Heil-

lä on myös siitäkin syystä paremmat mahdollisuudet kuluttaa resursseja omaan hyvinvoin-

tiinsa. Tämän sukupolven edustajat ovat eläneet jo elinikäiseen oppimiseen kannustami-

sen aikakautta. He ovat eläneet myös ajan, jolloin harrastaminen on yleistynyt vastapaino-

na työssä käynnille. Aikuiskoulutukseen liittyville kursseille vuonna 2006 osallistuikin 55–

64 -vuotiaita naisia n. 262 000 (Tilastokeskus 2006). Määrä on siis huomattavan suuri.  

Nykypäivän ikääntyvien sukupolvi vastustaa roolijaottelua, joissa heidät lokeroidaan tietty-

jen ikään liittyvien oletettujen tekijöiden mukaiseen muottiin. Heillä on tarve määritellä itse 

oma identiteettinsä ja asemansa tämän päivän yhteiskunnallisena toimijana. Yksilöllisyy-

den kokemuksen tarve on voimakas myös tässä ikäluokassa. Toisaalta juuri heidän laaja 

ja moninainen kokemusrepertuaarinsa tekevät heistä merkityksellisiä yksilöitä yhteiskun-
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nassamme. (Ahteenmäki-Pelkonen 2002, 135–136.) Kokemusten runsaus syventää suh-

tautumista itseen ja muihin sekä luo edellytyksiä myös uuden oppimiselle omaehtoisesti. 

Omaehtoisuus puolestaan on osatekijä merkityksellisyyden kokemusten muodostumises-

sa. 

Aikamme eläkeläiset ovat edeltäjiään toimeliaampia ja terveempiä. Tämä myös osaltaan 

on vaikuttanut käsityksiin vanhuudesta ja ikääntyvien oppimisesta. Ikääntyvän oppijan 

vahvuutena toimii elämänkokemuksen kautta karttunut kokemustietovaranto. Merkittävä 

osuus uuden oppimisessa on myös motivaatiolla. (Sallila 2000, 9-10.) Uusien asioiden ja 

taitojen opiskelu auttaa sopeutumisessa muutoksiin avartamalla suhtautumista ympäris-

töön ja yhteiskuntaan (Ahteenmäki-Pelkonen 2002, 130). Opitut asiat toimivat välineinä 

mukautua uusiin toiminta- ja menettelytapoihin. Ne ovat konkreettisia tuloksia, joiden kaut-

ta ikääntyvä voi tulkita kyvykkyytensä toimia yhteiskunnassa tasavertaisena kansalaisena.  

Opinnollisen ja kehittävän toiminnan on todettu vaikuttavan henkiseen vireyteen, pidentä-

vän aktiivista elinikää sekä parantavan elämänlaatua. Näillä seikoilla on myös yhteys sosi-

aalisen avun tarpeen vähentymiseen. (Sallila 2000, 12.) Itsensä kehittäminen säilyttää ja 

ylläpitää ikääntyvän toimintakykyä monella tasolla. Aktiivisen ja kehittävän toiminnallisuu-

den vaikutukset voi nähdä toteutuvan niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. 

Haastatteluun osallistuneet iäkkäämmät naiset olivat iältään 55–65-vuotiaita. Heistä kaikki 

olivat yhtä lukuun ottamatta eläkkeellä. Elämäntilanteet olivat luonnollisesti myös heidän 

kohdallaan yksilöllisiä ja siten hyvin moninaisia. Osa asui yksin, osa puolison kanssa. 

Eläkkeelle siirtyminen oli tuonut mukanaan usealle huolehtimisen lapsenlapsista, näiden 

vanhempien ollessa mukana työelämässä. Mukana oli myös yksi, joka huolehti omasta 

vanhemmastaan. Työelämästä poisjääminen toimi näin mahdollisuutena auttaa läheisiä, 

ylimääräiseksi jäänyt aika oli siirtynyt muihin palkattomiin huolehtimistehtäviin. Onkin hyvä 

kiinnittää huomiota kyseisen ikäluokan edustajiin siinäkin suhteessa, että he ovat suuri 

voimavara yhteiskunnassa aktiivisina kansalaisina, vaikka he eivät enää teekään perintei-

sesti ajateltuna tuottavaa työtä. 
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4.3. Aineiston käsittelemisestä 

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena kuvailla ilmiötä yksityiskohtaisesti, antaa 

sen sisällöille tulkintoja sekä tehdä tutkittava aihe ja ilmiö ymmärrettäväksi. Tutkittavasta 

ilmiöstä tulee löytää merkityksiä ja merkityssuhteita, joita tutkija pyrkii avaamaan tekemällä 

tulkintoja. Tulkintaan ja ymmärtämiseen vaikuttavat tutkijan omat lähtökohdat ja hänen 

kokemusrepertuaarinsa.  Tutkimusprosessia kuvaavat siten ymmärtäminen, selittäminen, 

tulkinta ja soveltaminen. (Anttila 2005, 276, 280, 306.) Tavoitteena oli aineiston avulla ta-

voittaa haastateltavien kokemuksia ja ajatuksia käsityön tekemisestä ja sen opiskelusta 

kansalaisopiston viitekehyksessä sekä analysoinnin avulla muodostaa niistä merkityssuh-

teita käsityön erilaisten näkökulmien välille. Pohjana tulkinnoille toimivat teoreettisen taus-

tatiedon ohella oma käsityöhön liittyvä kokemusmaailma ja esiymmärrys aiheesta.  

Esiymmärrykseni mukaan käsityö on monimuotoinen tekemisen, osaamisen ja kehittymi-

sen ilmiö, jossa yhdistyy konkreettinen materiaalien työstäminen, yksilön fyysisiin ja 

psyykkisiin ominaisuuksiin. Käsityö toimii itseilmaisun välineenä, mutta se liittyy voimak-

kaasti myös toimintaan ja tuotoksiin liittyviin tarpeisiin. Koen käsityön tekemisen kokonais-

valtaisena prosessina, joka yhdistettynä kansalaisopistossa tapahtuvaan opinnollisen har-

rastamisen viitekehykseen, luo kiinnostavan ilmiön, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. 

Tutkijana olen kiinnostunut tarkastelemaan tätä asetelmaa kokonaisuutena ja yhtälailla 

sen osia ja niiden välisiä yhteyksiä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole tavoitella tyhjentäviä 

vastauksia käsityön merkityssisältöihin, sillä kyse on yksilön henkilökohtaisista kokemuk-

sista ja niiden kautta muodostuneista merkityksistä. Siksi aineiston avulla onkin tarkoitus 

laajentaa ymmärrystä ilmiöstä ja mahdollisesti tutkimuksen kontekstin määrittelyn kautta 

tuoda myös uutta näkökulmaa aiheeseen. 

Tutkimusta voidaan lähestyä aineistopohjaisesti. Tällöin analyysi etenee aineiston kulkies-

sa sen läpi punaisena lankana, johon sidotaan teoreettista ainesta erilaisista näkökulmista 

ja lähteistä. Teoriat täydentävät aineistoa antaen sille tulkinnallisen kehyksen ja vertailu-

pohjan. (Eskola 2001, 138.) Käsityön moninaisten ulottuvuuksien joukosta valituksi tulivat 

ne näkökulmat, jotka tukivat tutkimuskysymykseen vastaamisen tavoitteita. Lisäksi kansa-

laisopisto tutkimuksen kontekstina edellytti huomioimaan opiskeluun ja sen motiiveihin liit-

tyviä ajatuksia. 

Haastatteluja seuraa aineiston litterointi, jotta ne saadaan tutkittavaan muotoon. Kahdesta-

toista haastattelusta kertyi lopulta litteroitua aineistoa n. 52 sivua. Haastateltavien vasta-
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ukset sisältöineen ja merkityksineen tuli säilyttää muuttumattomina sillä pienilläkin yksityis-

kohdilla voi olla joskus merkitystä aineiston tulkinnan ja analyysin kannalta. (DiCicco-

Bloom & Crabtree 2006, 318; Eskola & Vastamäki 2001, 41; Vilkka 2005, 115–116.)  

Aineiston teemoittelemalla etsitään aineistosta erilaisia teemoja, jotka auttavat tekstin jä-

sentämisessä ja käsittelyssä. Teemoittelun avulla on mahdollista tarkastella aineistosta 

ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä useammalle haastatellulle. Pohjana voivat toimia tee-

mahaastattelussa muodostetut teemat tarjoten analyysille lähtökohdat. Aineiston analyy-

sissä ilmenee myös prosessin edetessä usein lisää teemoja, jotka tukevat aiempia teemo-

ja ja niistä tehtyjä tulkintoja. Oleellista analyysin onnistumisen kannalta on muistaa luoda 

vuoropuhelua aineiston ja teoreettisen tiedon välille sekä pyrkiä muodostamaan ja tarkas-

telemaan yhteyksiä aineistosta tehtyjen löydösten välillä. (Eskola & Vastamäki 2001, 41–

42; Hirsjärvi & Hurme 2011, 173–174.) Tässä tapauksessa aineiston läpikäyminen tapah-

tui teemoittelemalla. Aineistosta poimittujen toistuvien ja tutkimuksen kannalta kiinnostavi-

en teemojen poimiminen tapahtui teoreettisen viitekehyksen ja ennalta laaditun teema-

haastattelurungon ohjaamina, joskin sallien tarvittavaa liikkumavaraa mahdollisille poik-

keaville ilmiöille. 

Teemoittelun jälkeen tutkija tekee tulkintoja aineistosta, johon teoreettinen taustatieto pyri-

tään sitomaan yhdessä tutkijan oman reflektion kanssa. Aineistosta nostetaan esille ne 

seikat, jotka ovat tutkimuksen kannalta merkityksellisimmät ja kiinnostavimmat. Tutkija yh-

distää tulkintansa ja analyysinsä esimerkkeihin aineistosta. Lopulta on muistettava aineis-

ton ja teorian välinen vuoropuhelu. (Eskola 2001, 145–150.) 

Aineistoa on myös pyrittävä kuvailemaan mahdollisimman monipuolisesti, jotta se toimisi 

analysoinnin tukena. Analysoinnissa tulisi aineistoa luokittelemalla ja jäsentämällä pyrkiä 

tulkitsemaan merkityssuhteita ja luoda uudenlaisia näkökulmia ja kokonaisuuksia ilmiön 

ymmärtämiseksi, saavuttaa eräänlainen synteesi.  Aineiston kuvailussa tulisi sijoittaa tutkit-

tava ilmiö kontekstiinsa huomioiden ajan, paikan ja kulttuurin muodostaman viitekehyksen. 

Luokittelun avulla aineistoa on mahdollista jäsentää osiksi, joita voidaan tarkastella ja ver-

tailla keskenään. Luokitellut osat voidaan nähdä ”käsitteellisinä työkaluina”, joiden muo-

dostamisessa tarvitaan teoreettista taustatietoa. Luokittelussa voidaan hyödyntää yhdessä 

ja erikseen mm. tutkimusongelmia, tutkimusmenetelmää, aiemmissa tutkimuksissa käytet-

tyjä luokitteluja, teorioita, aineistoa ja tutkijan omaa intuitiota. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

143–149.) Aineistosta tavoitettujen teemojen luokitteleminen merkityssisällöiksi auttoi 
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hahmottamaan kokonaisuuksia, joilla olisi merkitystä tutkittavan ilmiön ymmärtämisen 

kannalta. Luokittelun muodostamisessa yhdistyivät edellä mainitut eräänlaiset analysoin-

nin apuvälineet, erityisesti taustalla olevat teoreettiset ainekset.   

Luokittelun jälkeen on tarkasteltava niiden tarkoituksen mukaisuutta tutkimuksen etenemi-

sen kannalta. Luokkia tulisi arvioida niiden sisältöjen soveltuvuuden, tasapainon ja keski-

näisten suhteiden perusteella. Luokkien yhdistelemisessä pyritään löytämään samankal-

taisuuksia ja säännön mukaisuuksia.  (Hirsjärvi & Hurme 2011,149.) Tutkimuksen tuloksi-

en yhteydessä muodostettuja luokkia on kutsuttu teemoiksi ja merkityssisällöiksi, joita oli 

lopulta 10. Teemat sisälsivät keskenään osin päällekkäisyyksiä, mutta vastausten ana-

lysoinnin kannalta niiden yhdistelyn välttäminen varmisti teeman monipuolisemman tarkas-

telun. Varsinaisen pohdintaosuuden yhteydessä oli tarkoitus saattaa nämä kaksi haastat-

teluaineistoa yhteen ja suorittaa vertailua niiden kesken. Pohdinnan yhteydessä myös on 

arvioitu teemojen sisältöjen päällekkäisyyksiä ja niitä on yhdistelty mahdollisuuksien mu-

kaan. 

Sisällönanalyysi merkitsee tekstin analysointia, jossa pyritään löytämään aineistosta mer-

kityksiä. Sisällönanalyysi pyrkii kuvailemaan tiivistetysti aineistoa sanallisesti informaatiota 

kadottamatta. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 105–107, 110.)  Aineiston analysoinnissa voi so-

veltaa lukuisia erilaisia menetelmiä. Sisällönanalyysissä hyödynnetään mm. laskemista, 

jonka avulla selvitetään, montako kertaa jokin tietty asia tai ilmiö esiintyy aineistossa. Las-

keminen osoittaa aineistossa ilmenevät säännönmukaisuudet. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

172.) Tulosten yhteyteen laadittujen taulukoiden avulla kävi ilmi vastausten määrällinen 

esiintyminen suhteessa teemoihin. Näin tulosten arvioinnin seuraaminen helpottui ja toi-

saalta myös toimi apuna vertailujen tekemisen yhteydessä. 

Sisällönanalyysi tapahtui lähinnä aineistolähtöisesti etsien kiinnostavia ja merkityksellisiä 

ilmauksia haastatteluaineistoista, jonka jälkeen ne pyrittiin sijoittamaan teoreettisesta tie-

dosta aiemmin muodostettuihin teemoihin eli luokkiin. Tällä tavoin olennaiset sisällöt erot-

tautuivat vähitellen joukosta ja mahdollistivat lopulta tulkintojen muodostamisen tulosten 

pohjalta. Samalla hahmottui aineistosta poimitut eroavaisuudet ja yhteneväisyydet suh-

teessa toisiinsa. Sisällönanalyysin tarkoituksena on päättelyn ja tulkinnan kautta edetä 

aineistosta kohti teoreettisempaa näkökulmaa tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 115). Aineiston läpikäyminen eri näkökulmista käsin tuottaa uusia tulkintoja ilmiöstä. 
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Käytännössä sisällönanalyysi läpäisee koko tutkimusprosessin eräänlaisena punaisena 

lankana ja muistutuksena sisältöjen huolellisesta tarkastelusta. 

Johtopäätöksiä muodostaessaan tutkijan tavoitteena on ymmärtää tutkittavia ja heidän 

asioille ja ilmiöille antamiaan merkityksiä juuri tutkittavien näkökulmasta käsin (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, 115). Aineistoon tulee siis suhtautua avoimesti ja silti kriittisesti. Haastat-

teluaineistojen vertailu sijoittui tutkimuksen pohdintaosuuteen, jonka yhteydessä oli tavoit-

teena esittää johtopäätökset tulosten analysoinnista. Vertailun yhteydessä tavoitteena oli 

saattaa yhteen teemojen eli merkityssisältöjen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä sekä poh-

tia niiden taustoja. Kyse oli tässä vaiheessa eri-ikäryhmien aineistojen vertailu. Tulosten 

yhteydessä oli pohdittu jo aiemmin ikäryhmän sisällä ilmenneitä sisältöjä.  

4.4. Luotettavuus ja etiikka 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi ei ole yksiselitteinen prosessi. Arvioinnis-

sa kuitenkin korostuu tutkimus kokonaisuutena ja sen sisäinen johdonmukaisuus. Koko-

naisuuteen kuuluvat tutkittavan ilmiön valintaan kohdistuvat perustelut, tutkijan oma asema 

ja sitoumukset tutkimuksessa, aineistonkeruuseen liittyvät tekijät, tutkimuksen tiedonanta-

jat, tutkittavan ja tiedonantajan välinen suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, eetti-

set näkökulmat sekä tutkimuksen raportointi.  (Tuomi & Sarajärvi, 135–138.)  

Tutkimusaiheen valintaa ohjasivat ensisijaisesti oma kiinnostukseni aihetta kohtaan tekstii-

lityönopettajana kansalaisopistossa sekä käsityöhön ja kädentaitoihin suuntautunut harras-

tuneisuus. Kiinnostus ohjasi tarkastelemaan aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia ja nii-

den tuloksia, jotka toisaalta syvensivät ammatillista ajattelutapaa kannustamalla itsereflek-

tioon ja toisaalta kannustivat tarttumaan aihealueeseen uudesta näkökulmasta. Aihevalin-

taan vaikuttivat myös omaehtoisen opiskelun vaikutuksista tehdyt tutkimukset, joiden tu-

lokset osoittivat harrastuspainotteisten opintojen merkityksellisyyden eri-ikäisten aikuisten 

elämässä.  

Omaehtoisen opiskelun positiiviset vaikutukset aikuisen elämässä yhdistyivät käsityöhön 

liittyviin merkityssisältöihin ja käsityön tekemisen yksilössä aikaan saamiin vaikutuksiin. 

Käsityöllä on ajassamme toisaalta vanhahtava ja perinteikäs hyödylliseen toiminnallisuu-

teen vivahtava kaiku. Toisaalta nopeatempoinen ja teknistyvä arkemme on nostanut käsi-

työn merkitykset ajankohtaisiksi uudella tavalla. Nuorempi sukupolvi yhdistää käsityön vas-

tapainoksi hektisyydelle ja hakee sen piiristä arjen tahdin hidastamista. Käsityöstä on 
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muodostunut trendikäs ilmiö, jonka harrastajat hakeutuvat sen äärelle lukuisista eri syistä. 

Käsityön ajoittainen arvostuksen puute on myös vaikuttanut kasvatuksen alueella yksilön 

omaaviin kädentaitoihin, jotka liittyvät monin tavoin myös arjessa selviytymiseen käytän-

nön tasolla. Käsityötaidolla on merkitystä yksilön elämässä muutoinkin, kuin harrastunei-

suuden alueella. 

Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu tarjosi mahdollisuuden tavoittaa haastatel-

tavien ajatuksia syvällisellä tasolla. Haastattelun kulku muistutti keskustelua, jota ennalta 

hahmotellut teemat johdattelivat. Haastateltavat suhtautuivat avoimesti ja innostuneesti 

aihealueeseen, joka oli heille hyvin merkityksellinen. Kysymykset eivät koskeneet vaikeita 

tai arkoja asioita, joten vastaukset olivat hyvin luontevia, eivätkä ne antaneet tutkijalle ai-

hetta epäillä niiden totuuden mukaisuutta. Toisaalta moni haastateltavista avautui ter-

veyteensä ja elämäntilanteeseensa liittyvistä vaikeuksista arvioidessaan käsityön merki-

tyksiä heidän hyvinvointinsa kannalta. Arvion mukaan tutkijan ja tutkittavien välille syntyi 

luottamuksellinen ja välitön keskustelutapahtuma.  

Haastateltavat olivat tietoisia haastattelijan taustoista käsityön opettajana ja tekijänä. Tä-

mä auttoi huomattavasti keskustelun etenemisessä, sillä käsityöhön liittyvät lukuisat termit 

ja tekniikat olivat kummallekin osapuolelle tuttuja. Yhteinen tausta käsityön tekemisessä 

myös tavallaan lähensi osapuolia, koska heillä oli yhteinen tekemisen ja kiinnostuksen 

kohde. Aiheen tuntemus auttoi myös haastattelutilanteessa reagointiin. Haastattelutilan-

teessa oli siis toisaalta läsnä opettaja ja oppilas. On mahdollista, että haastateltava olisi 

voinut kokea tämän asetelman haasteellisena. Toisaalta kansalaisopisto-opiskelussa on 

ominaista opettajan ja opiskelijoiden välinen tasavertaisuus ja vuorovaikutteisuus (Jokela, 

Poikela & Sihvonen 2012, 10). Opettaja ja opiskelija toimivat ryhmässä usein molemmat 

oppijan roolissa ja keskusteleva työskentelytapa on tyypillistä, jossa käydään läpi käsityö-

hön liittyviä tekniikoita, kokemuksia ja tunnetiloja. 

Haastattelut tapahtuivat oppituntien yhteydessä. Tämä käytäntö johtui opiskelijoiden toi-

veesta. Oppituntien aikana järjestetty haastattelu saattoi vaikuttaa haastateltavien kiirehti-

miseen haastattelutilanteessa. Kansalaisopiston käsityökurssilla toiminta on hyvin opiskeli-

jalähtöistä ja hänen ehdoillaan etenevää. Käsityön ohella oppitunnit edustavat voimak-

kaasti sosiaalista tapahtumaa, mikä liittyy olennaisesti myös harrastamiseen. Haastatteluti-

lanteista saattoi aistia, että opiskelijat kokivat tilanteen luontevaksi osaksi kurssille osallis-

tumista. 
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Haastattelu on menetelmä, joka vaatii aikaa, vaivaa ja valmistelua (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 1997, 202). Huolellinen valmistelu auttaa haastattelijaa keskittymään itse tilantee-

seen täysipainoisesti. Tällöin haastattelija kykenee kiinnittämään täyden huomionsa haas-

tateltavaan ja tämän tarjoamaan kokemusten ja merkitysten maailmaan. Huolellinen val-

mistautuminen vähentää myös haastattelijan jännittämistä haastattelutilanteessa ja toisaal-

ta antaa haastateltavalle kuvan asiantuntevasta ja luotettavasta toiminnasta.  

Haastatteluita edelsi aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja aiempien tutkimuksien tarkastelu, 

joiden pohjalta käynnistyi tutkimusprosessi. Lähdemateriaalin kautta oli mahdollista muo-

dostaa käsityöstä monipuolinen kuva sen erilaisineen sisältöineen ja merkityksineen. 

Taustatyön pohjalta muodostui haastattelurunko, josta kävi ilmi tärkeimmät aihealueet, 

teemat. Haastattelurunko ei vaatinut korjauksia tai täsmennyksiä prosessin aikana, mikä 

osaltaan helpotti myös vertailuasetelman säilyttämisessä aineistojen välillä.  

Haastateltavien määrän hahmottaminen erityisesti kvalitatiivisissa tutkimuksissa on usein 

haasteellista. Kohdejoukon ollessa liian suppea, on mahdotonta tehdä tilastollisia yleistyk-

siä saati suorittaa ryhmien välistä vertailua. Toisaalta liian runsaasta joukosta on hankalaa 

ryhtyä tekemään syvälle meneviä tulkintoja pohdintoja. Perinteisesti puhutaan harkinnan-

varaisesta näytteestä, sillä tavoitteena on yleensä tavoittaa syvällistä tietoa ja ymmärrystä 

ilmiöstä sekä luoda yhteyksiä uusiin teoreettisiin näkökulmiin. Saturaation saavuttaminen 

antaa suuntaa haastateltavien määrän riittävyyteen. Tällöin haastateltavat eivät enää tuota 

uutta informaatiota, vaan vastaukset alkavat toistaa itseään. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 58–

60.) Tässä tutkimuksessa ei ollut kuitenkaan tarkoituksena tavoitella tilastollisia yleistyksiä, 

vaan tarkastella pienen joukon jäsenten muodostamia merkityssisältöjä ja sitoa niitä mah-

dollisuuksien mukaan laajempaan kontekstiin. Kummankin haastatellun ikäryhmän sisällä 

vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa runsaasti toistoa ja samankaltaisuuksia, josta saat-

toi päätellä, että kuusi haastateltavaa kummastakin ryhmästä oli tässä tapauksessa riittävä 

määrä tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tarkastelun tueksi.  

Haastattelun laatuun on mahdollista vaikuttaa erilaisin keinoin, kuten huolellisella valmis-

tautumisella, haastattelupäiväkirjan pitämisellä ja huolellisen litteroinnin tekemisellä mah-

dollisimman nopeasti haastattelutilanteen jälkeen. Haastatteluaineiston luotettavuus on 

myös sidoksissa sen laatuun. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 184–185.) Haastattelutilanteita 

edelsi huolellinen valmistautuminen, minkä johdosta tilanteessa oli mahdollista keskittyä 

kuuntelemaan ja keskustelemaan haastateltavan kanssa täysipainoisesti. Litterointien 
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työstäminen lähes heti haastattelujen jälkeen auttoi palauttamaan keskustelut vielä eläväs-

ti mieleen ja täydentämään litteroitua aineistoa erillisillä huomiolla haastattelutilanteesta. 

Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden toimia joustavasti tilanteen mukaan haastateltavan 

ehdoilla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 201). Haastattelijan on tällöin mahdollista 

esittää täydentäviä ja tarkentavia kysymyksiä tarpeen mukaan ja siten varmistaa aineiston 

monipuolisuus ja kattavuus. Haastattelija voi suunnata ja keskustelua reagoimalla haasta-

teltavan puheeseen. Haastattelut olivat varsin lyhyitä teemahaastatteluiksi, minkä vuoksi 

tilanne vaati uudelleen arviointia ja siihen vaikuttavien syiden pohtimista. Mitään syitä 

muuttaa lähestymistapaani tai haastattelurunkoa en kuitenkaan lopulta kokenut tarpeelli-

seksi, sillä haastatteluaineisto oli joka tapauksessa tarkoituksenmukainen ja informatiivi-

nen. Tästä oli tarkempaa pohdiskelua jo edellä aineiston käsittelyä koskevassa osuudes-

sa. Tilanteen arviointi tutkijana oli kuitenkin välttämätön tutkimuksen etenemisen ja luotet-

tavuuden kannalta.  

Luotettavuutta saattaa heikentää haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia. Haastateltava saattaa tietyissä tilanteissa antaa vastauksia, joita hän uskoo 

tutkijan odottavan tai joita hän uskoo olevan soveliasta tai ihanteellista vastata. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 202–203.) Haastattelukysymyksissä olikin tärkeää välttää joh-

dattelevien kysymyksien esittämistä. Kysymykset kohdistuivat haastateltavien omakohtai-

siin kokemuksiin välttäen suoria kysymyksiä esimerkiksi jonkin tietyn asian tärkeydestä. 

Tavoitteena oli siis antaa haastateltavalle itselleen mahdollisuus nostaa esille niitä koke-

muksia, jotka olivat hänelle merkityksellisimpiä ja ajankohtaisimpia. 

Haastattelu on aina konteksti- ja tilannesidonnainen tapahtuma, jonka elementtien tunte-

minen ja jäsentäminen on tutkijan tehtävänä. Tapahtuman ainutkertaisuus on siten huomi-

oitava myös tutkimuksen tuloksien yleistettävyydestä puhuttaessa. (Alasuutari 1999, 150; 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 203) Haastattelijan on pyrittävä tiedostamaan oma 

paikkansa ja sen merkitykset asetelmassa. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tulisi tut-

kijan kirjoittaa auki ne ennakko-oletukset, joiden ohjaamana hän on lähtenyt prosessissa 

liikkeelle. Hänen tulisi myös tiedostaa ja ymmärtää omien toimintatapojensa vaikutukset 

tutkimuksen kulkuun ja lopputulokseen.  

Tutkimuksessa triangulaatio merkitsee erilaisten menetelmien ja lähteiden yhteen saatta-

mista. Esimerkiksi haastattelemalla saadun aineiston tuloksia tukee vertailuasetelma mui-

hin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin. (Anttila 2005, 469; Hirsjärvi & Hurme 2011, 189.) 
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Haastatteluista muodostetut tulkinnat saivat tässäkin tutkimuksessa syvyyttä aiemmin teh-

tyjen aihetta koskevien tutkimusten ja muun aineiston kautta. Samankaltaisuudet tulosten 

vertailussa suhteessa muihin vahvistivat osaltaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuk-

sessa yhdisteltiin erilaisia tutkimusongelmaan liittyviä ilmiöitä yhdeksi kokonaisuudeksi, 

jonka tavoitteena oli luoda täydentävää näkökulmaa aiempiin tutkimuksiin nähden. 

Reliabiliteetin käsite kvalitatiivisessa tutkimuksessa liitetään aineiston käsittelyn ja analyy-

sin luotettavuuteen. Tämä korostuu erityisesti tutkimuksessa tehtyjen tulkintojen yhteydes-

sä. Reliabiliteetin kriteerinä voidaan pitää analyysin arvioitavuutta, mikä tarkoittaa lukijalle 

annettua mahdollisuutta seurata tutkijan tekemien päätelmien prosessia ja myös kritisoida 

niitä. Uskottavuuden tavoittaminen merkitsee tutkimusprosessin etenemistä johdonmukai-

sella ja uskottavalla tavalla päätyen raportoituihin päätelmiin. (Anttila 2005, 517–518.) Tut-

kimuksen raportoinnissa on pyritty loogisuuteen tutkimuksen etenemisen kuvaamisessa. 

Raportissa on myös tuotu esille haastateltavien ääni mm. lainaten haastatteluaineistosta 

sitaatteja. Haastateltavien äänen esille tuomisen kautta on myös lukijan kannalta mahdol-

lista seurata tutkijan muodostamien tulkintojen prosessia (Tracy 2010, 844). Tämä osal-

taan vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. 

Tutkimusta tulisi myös arvioida tulosten siirrettävyyden ja käyttökelpoisuuden kannalta 

(Anttila 2005, 519; Tracy 2010, 845). Aineistosta tehdyt tulkinnat ja päätelmät ovat hyvin 

käytännönläheisiä ja konkreettisia. Tämän vuoksi niiden merkitystä on melko helppo arvi-

oida käytännön kannalta. Tulokset voidaan liittää lukijasta riippuen kansalaisopistotoimin-

nan arvioimiseen ja tarkasteluun käsityön opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Toisaal-

ta tulokset auttavat osaltaan sijoittamaan käsityöharrastuksen ja sen merkitykset laajem-

paan kontekstiin, johon liittyy mm. yksilön hyvinvointi, sukupolvinäkökulma, merkitykset 

yhteiskunnan kannalta, käsityön tekemisen vaikutukset yksilöön jne. Tulokset voivat toimia 

kannustimena oman käsityön harrastamisen näkemisenä merkityksellisenä ja toisaalta 

hahmottaa muita ymmärtämään käsityön merkityksellisyyden viitekehystä. 

Tutkimuksen tekemisessä tutkijaa sitoo velvoitus luottamuksellisuudesta. Tutkijan tulee 

myös sitoutua johdonmukaisen toimintaan tutkimusprosessissa ja välttää tietoisesti johta-

masta harhaan prosessin eri osapuolia. On myös pohdittava, mitä mahdollisia hyötyjä ja 

haittoja tutkimus saattaa aiheuttaa tutkittaville ja muille osapuolille. Hänen on kunnioitetta-

va tutkittavien ihmisarvoa ja suojella näiden yksityisyyttä. (Anttila 2005, 510.) Tutkijan on 

hyvä muistuttaa haastateltavaa tutkimuksen raportoinnin tavasta, jossa haastateltavan 
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anonymiteetti säilytetään. Haastateltavan henkilöllisyyttä ja tunnistettavuutta on suojeltava 

erilaisin keinoin. Tutkija tai tutkimus ei saa myöskään aiheuttaa haittaa tutkittavalle. (Di-

Cicco-Bloom & Crabtree 2006, 319; Kuula 2006, 129–130.) Tutkimuksen raportoinnissa ei 

käy ilmi, mistä kansalaisopistosta on kyse, jonka kursseilla haastateltavat opiskelivat. 

Myös haastateltavien anonymiteetti on säilytetty eikä tekstistä voi päätellä heidän henkilöl-

lisyyttään. Tutkimuksessa on siis huolehdittu haastateltavan yksityisyydestä ja siten nou-

datettu niitä sääntöjä ja ohjeita, jotka tieteellinen yhteisö häneltä vaatii ja odottaa. Moraali-

set ja eettiset näkökulmat tutkijan työssä kulkevat läpi koko tutkimusprosessin. 

Tutkimuksessa asetettuihin ongelmiin oli mahdollista vastata valittujen menetelmien avulla, 

millä on merkitystä tutkimuksen validiteetin kannalta (Anttila 2005, 512). Tutkimusaineisto 

oli riittävä tämän tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se mahdollisti erilaisten tulkin-

tojen tekemisen tutkittavasta ilmiöstä, jotka saivat myös tukea ja vahvistusta aiemmin teh-

dyistä aihetta koskevista tutkimuksista. Tulkinnat täydentävät näkökulmastaan osaltaan 

ymmärrystä käsiteltävänä olevasta ilmiöstä, jonka kiinnostuksen kohteina olivat eri-ikäisten 

naisten opinnollinen käsityön harrastaminen kansalaisopiston kontekstissa. 
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5. NAISIA KANSALAISOPISTON KÄSITYÖKURSSILLA 

 

 

5.1. Jako teemoihin 

 

Erityisesti Anttilan (1993, 5) muotoilema käsityön tulkinnan jako arvotavoitteisiin toimi viite-

kehyksenä tulosten teemojen hahmottamisessa, sillä haastateltavien puheissa esiintyneet 

merkityssisällöt olivat hyvin johdonmukaisesti näitä arvotavoitteita myötäileviä. Samaa ja-

ottelua tuki myös Saloheimon (2004, 22–23) nimeämät käsityön merkityssisällöt hieman 

suppeammassa mittakaavassa. Merkityssisällöistä erityisesti elämyksellisyyden näkökul-

ma on liitetty mukaan, sillä se esiintyi vahvana tekijänä haastateltavien puheissa. Myös 

oma hyvinvointi muodostui omaksi teemakseen. Hyvinvointi sinänsä on hyvin moniulottei-

nen käsite, mutta se esiintyi hyvin olennaisena tekijänä haastateltavien puheissa. Hyvin-

voinnin eri ulottuvuuksia tässä asetelmassa käsitellään tulosten esittelyn sekä pohdinnan 

yhteydessä lähemmin. Lisäksi sosiaalisten motiivien sekä itsen kehittämisen ja oppimisen 

teemat ovat hyvin olennaisia osia käsityön harrastamisessa kansalaisopiston käsityökurs-

silla. Toisaalta valitut teemat on löydettävissä myös Kojonkoski-Rännälin (1995, 67) ni-

meämistä käsityön käsitteen merkityssisällöistä, joskin hieman yleisemmällä tasolla. Ai-

neistosta poimitut teemat ovat seuraavat: 

 toiminnantarpeen tyydyttäminen 
 luova ideointi, persoonallisuus 
 perheen hoito/käytännön hyöty 
 ekologisuus 
 terveydelliset näkökulmat 
 perinteen säilyttäminen 
 oma hyvinvointi 
 sosiaaliset motiivit 
 elämyksellisyys 
 itsen kehittäminen, oppiminen. 

 

Teemojen jäsentäminen taulukon muotoon auttaa muodostamaan käsityksen niiden esiin-

tymisen yleisyydestä aineistossa. Vastaukset jakaantuivat teemoihin nähden kolmeen: 

teemalla on merkitystä, teemalla ei ole merkitystä tai siitä ei ole haastattelussa mainintaa. 

Tämän jaon mukaisesti on kussakin haastattelussa esiintyneet asiasisällöt sijoitettu sen 

mukaan, monessako haastattelussa ne olivat tulleet esille. Taulukko on muodostettu yh-

distämällä teemat nuoremman ja vanhemman ikäryhmän haastatteluaineistojen sisällöistä, 
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jotta tuloksia olisi mahdollista vertailla keskenään. Käsittelen haastatteluaineistot erillisinä 

kokonaisuuksina. Ennen teemojen käsittelyä on lyhyesti esitelty haastateltavien lähtökoh-

dat ja taustat käsityöntekijänä. Tämän jälkeen teemat käsitellään taulukon mukaisessa 

järjestyksessä pyrkien samalla tuomaan haastateltavan äänen esille. Lopuksi käsitellään 

vielä haastateltavien kokemuksia prosessin ja produktin näkökulmasta suhteessa ositet-

tuun ja kokonaiseen käsityön tekemiseen sekä heidän ajatuksiaan iän merkityksistä käsi-

työn harrastamisessa ja kansalaisopisto-opiskelusta. Haastatteluaineistojen vertailu ja niis-

tä tehdyt johtopäätökset esitetään raportin lopussa pohdintaosuuden yhteydessä. 

 

5.2. Nuoremmat naiset ja käsityön merkityssisällöt 

 

Yhteistä kaikille tämän ryhmän haastateltaville oli käsityöharrastuksen lähtökohdat. Kaikki-

en käsityöharrastus oli lähtenyt liikkeelle jo lapsuudesta. Usealla äiti tai isä oli ollut käsi-

työn ammattilainen. Osa oli saanut oppinsa taitavalta isoäidiltä. Toistuvana vastauksena 

käsityön tekemisen taustoista ja lähtökohdista kysyttäessä oli: ”Äidinmaidosta.” Vastaukset 

vahvistivat osaltaan käsitystä käsityön tekemisen ja harrastamisen periytyvyydestä. 

TAULUKKO 1. Teemajaottelu. 

Teemat On merkitystä Ei merkitystä Ei mainintaa 

    
Toiminnan tarpeen tyydyttäminen 6 - - 
Luova ideointi, persoonallisuus 6 - - 
Perheen hoito, käytännön hyöty 4 1 1 
Ekologisuus 2 - 4 
Terveydelliset näkökulmat 4 - 2 
Perinteen säilyttäminen - - 6 
Oma hyvinvointi 6 - - 
Sosiaaliset motiivit 6 - - 
Elämyksellisyys 4 - 2 
Itsen kehittäminen, oppiminen 5 - 1 

 

 
 
Taulukko 1 osoittaa, että merkityksellisimmät teemat kyseisen ryhmän kokemina olivat 

toiminnan tarpeen tyydyttäminen, luova ideointi, oma hyvinvointi, sosiaaliset motiivit sekä 

itsen kehittäminen. Sen sijaan perinteen säilyttämisen teema ei yllättäen esiintynyt puheis-

sa suoranaisesti ollenkaan. Toisaalta on huomioitava, että ”Ei merkitystä” – vastauksia ei 

juuri esiintynyt, joten tietyn teeman mainitsematta jättämisestä ei voida kuitenkaan suo-
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raan tehdä tulkintoja, etteikö sillä olisi kuitenkaan mitään merkitystä haastateltavalle. 

Olennaista ja tutkimuksen tavoitteiden mukaista onkin tuoda esille niitä merkityssisältöjä, 

jotka esiintyivät haastateltavien puheissa, mutta pohtia myös niitä syitä, miksi jollekin mer-

kityssisällöille ei annettu erityistä huomiota. 

 
Toiminnan tarpeen tyydyttämisen teema esiintyi kaikkien haastateltavien puheissa mer-

kityksellisenä motiivina tehdä ja harrastaa käsityötä. Teemaa sävyttää toisaalta omakoh-

tainen halu tehdä käsityötä ja toisaalta jopa sisäisesti koettu pakko toimintaa kohtaan (Sa-

loheimo 2004, 23). Osalle toiminnallinen vapaa-aika vaikutti olevan luonnollinen jatkumo 

kiireiselle arjelle: 

..se ei pelkästään ole itsensä toteuttamista, vaan se on ahkerat kädet, tai mitä 

nyt onkaan, että ei ehkä osaa rentoutua sillä lailla vaan, että olisi. 

Haastatteluista saattoi päätellä toiminnallisen arjen olevan toisaalta tavoiteltavaa ja ihailta-

vaa, mutta myös tavallaan itseen kohdistuvien odotusten täyttämistä. Yhteiskuntaa ympä-

röivän tehokkuuden ilmapiirin voi nähdä siten sävyttävän myös yksilön arkea. Tehokkuu-

den ihannointi ja ahkeruus antavat toisaalta oikeutuksen omaan harrastukseen, jossa työn 

tuloksena syntyy käytännön tarpeisiin tuotteita. Kuitenkin käsityöharrastus nähdään rau-

hoittavana tekemisenä ja vastapainona kiireiselle arjelle ja työelämälle. Asetelma luokin 

mielenkiintoisen ristiriidan tai jännitteen tehokkuuden ja hidastamisen välille, jotka kuiten-

kin yhdistyvät kumpikin käsityön tekemiseen liitettävään toiminnan tarpeen tyydyttämisen 

merkityssisältöön: 

..kyllä se on rentouttavaa ja myöskin sellaista uppouttavaa. Ehkä se on sitä 

meditatiivista varsinkin nykyään, kun mä en osaa enää telkkaria katsoa ilman, 

että siinä on jotain työtä. 

Luovuus ja ideoinnin merkitys korostuivat myös haastateltavien puheissa poikkeuksetta. 

Merkityksellistä oli oman käden jäljen näkeminen konkreettisesti. Taitojen kartuttua oli 

mahdollista toteuttaa omia luovia näkemyksiä käsitöiden tekemisessä. Käsityö sallii tekijäl-

leen kuitenkin vaihtoehtoja valita tapansa työskennellä myös luovuuden näkökulmasta: 

Aina kutkuttaa mielessä se, että se antaa vielä enemmän, kun sää teet sen 

ihan itte. Tavallaan muutaman sellasen työn oon tehny itte niin huomaa, että 

se antaa tavallaan niinku vielä enemmän. 
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Vapaus valita lähestymistapansa tehdä käsityötä saattaa vaihdella ajan, paikan, mielialan 

ja tilanteen mukaan, jolloin korostuu ajatus käsityön siirrettävyydestä (Rosner & Ryokai 

2008, 3). Tekijällä saattaa olla yhtä aikaa työn alla erityyppisiä käsitöitä, osa suorittavam-

pia, yksinkertaisia prosesseja, joiden työstäminen tapahtuu ilman ideoinnin ja luovuuden 

tarvetta. Nämä prosessit saattavat liittyä toiminnan tarpeen tyydyttämiseen toisaalta hyö-

dyn tavoittelemisen näkökulmasta, toisaalta niillä saattaa olla merkitystä esimerkiksi ren-

touttavana ja rauhoittavana toimintana. 

Useimmille käytännön hyöty oli myös merkittävä osa käsityöharrastusta, joka edusti käsi-

työprosessin konkreettista tulosta (Kojonkoski-Rännäli 1995, 61). Vaatteita oli valmistettu 

niin itselle kuin perheen jäsenillekin sekä kodintekstiileitä erilaisiin käytännön tarpeisiin oli 

työstetty. Toisaalta käsityönä valmistetut tuotteet ovat hyvin usein käyttöön tarkoitettuja, 

kuten neuleet, sisustustekstiilit jne. Tuote sisältää lähes poikkeuksetta jonkin tarkoituksen 

oli se sitten tehty käyttöön tai koristeeksi. Tällöin ei välttämättä hyötynäkökulmaa käsityön 

tekijän tule erityisesti pohdittua, sillä sitä voi pitää lähes itsestään selvyytenä.  

Erään haastateltavan pohdinta käytännön hyödystä kertoo, ettei hyötynäkökulmaa välttä-

mättä tiedosteta aktiivisesti. Joulukorttien valmistukseen voi kuitenkin liittää useita eri mer-

kityksiä, joissa hyötynäkökulma esiintyy olennaisessa osassa. Mukaan voi liittää myös ta-

loudellisen näkökulman sekä ilon ja mielihyvän tuottamisen muille. Päättäessään lähettää 

kortin, ihminen tekee päätöksen, jolla on tavoite. Jos hän ei osta korttia kaupasta, hän te-

kee kortin itse. Itse tekemällä hän saattaa saavuttaa kustannussäästöjä. Tekemisen 

eräänlaisina sivuvaikutuksina tekijä saa itse kokea mielekkään prosessin eri vaiheet ja lo-

pulta tuotteen välityksellä tuottaa kortin saajalle hyvää mieltä ja kokemuksen merkitykselli-

syydestä:  

- Täytyyks sulla olla aina jotain käytännön merkitystä sillä, mitä sää teet? 

- Ei aina. Voi vaan tehdäkin. Et joulukortitkaan ei välttämättä oo sitä käytän-

nön juttua, vaan.. 

- Että se on siinä rajalla? 

- Se on siinä rajalla. Että mun mielestä se on sellasta ilon tuottamista muille 

ehkä enemmänkin. 

Osalle käytännön näkökulma käsityön tekemisessä oli erityisen tärkeää. Hyödyllinen har-

rastus on saattanut olla tärkeä osa arkea taloudellisesti tiukoissa elämänvaiheissa. Käy-

tännön hyöty on tällöin toiminut myös oikeutuksena harrastukselle: 
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Sitten se on ollu myöskin ihan tarpeeseenkin, että lasten vaatteiden tekemi-

nen on ollu äärimmäisen tärkeetä, että on suoraan sanoen tehny tarpeeseen. 

Hieman yllätykselliseksi osoittautui ekologisuuden teema, joka esiintyi ainoastaan kah-

den haastateltavan puheessa ja niistäkin vain toisen puheessa merkittävänä. Toisaalta on 

myös huomioitava haastattelun toteutustapa. Todennäköisesti suora kysymys ekologisuu-

den tärkeydestä tai merkittävyydestä olisi johtanut myönteiseen vastaukseen. Suoraan 

esitetyt johdattelevat kysymykset olisivat saattaneet johtaa kuitenkin sosiaalisesti odotet-

tuihin, yleisesti hyväksyttyjä periaatteita noudatteleviin vastauksiin. Tällä saattaisi olla ne-

gatiivisia vaikutuksia haastattelun luotettavuuden kannalta (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

1997, 202). Ekologisuus ja siihen sisältyvä kierrättämisen teema ovat tällä hetkellä hyvin 

suosittuja ja ajankohtaisia ilmiöitä käsitöiden maailmassa, minkä vuoksi haastatteluiden 

tulokset tältä osin hieman yllättävätkin: 

..siis sitä kierrätystä on itte tehny niin sieltä ihan pienestä lähtien, että se vaan 

lähinnä niinkun huvittaa, että joo se on niin trendikästä ja nyt ollaan niin muo-

dikkaita. 

Edellä haastatellun puheesta on myös mahdollista päätellä, että kierrättäminen ja ekologi-

suus ovat toisaalta myös mahdollista nähdä itsestään selvänä osana käsityön tekijän ar-

kea. Kankaita uusiokäytetään, neuleita puretaan langoiksi; vanhasta tehdään uutta. Uusia 

ja käytettyjä materiaaleja yhdistetään eri tavoin. Tällöin merkittävässä asemassa ovat 

myös käsityönä tehtävään tuotteeseen kohdistetut tavoitteet ja esteettisyyteen liittyvät sei-

kat. Soveltuvaa materiaalia etsitään suunnitelman toteuttamiseksi, jolloin taustalla ei vält-

tämättä ole muuta ideologiaa, kuten ekologisuus. 

Ekologisuuden teeman erityisen merkittäväksi nimesi yksi haastatelluista. Aihe läpäisi käy-

tännössä katsoen koko keskustelun. Haastateltava käsitteli erityisesti kierrättämistä liittäen 

sen ajan henkeen, trendikkyyteen, mutta myös omalla kohdallaan elämäntavan muutok-

seen: 

Tuunaan, siis teen vanhasta uutta kaikenlaista. Mää oon just mm. huovuttanut 

vanhan villakangastakin eli pessyt sen kaks kertaa koneessa kuudessa kym-

pissä ja siit on valmistunu laukku, jos toinenkin ja siit tulee viel rukkaset ja 

säärystimet, et se on aika vau. 
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Haastateltavan puheesta voi päätellä käsityössä yhdistyvän yksilölle merkityksellisten si-

sältöjen ja asenteiden summan. Kierrättäminen näyttäytyy niin asenteena kuin keinona 

lähestyä käsityötä. Materiaalin työstäminen ja sen muokkaaminen uudistavalla tavalla an-

taa myös tekijälleen kokemuksen mielekkyydestä, käytännön hyödyn tavoittamisesta ja 

oivaltamisesta. 

Terveydelliset näkökulmat korostuivat haastateltavien käsityöharrastuksessa. Käsityöt 

toimivat vastapainona työelämälle tai lapsiperheen arjelle. Tässä yhteydessä tulee esille 

myös aiemmin mainittu käsityön tekemisen erilaiset vaihtoehdot. Käsityö toimii siis erään-

laisena välineenä työstää oman olotilan muodostamia tarpeita: 

..tasapainottaa arjen, työn ja muun elämän.. pystyy tekemään tiettyjä töitä il-

man, että ajattelet mitään. Että käsillä on jotain tavallaan, että se pitää kasas-

sa koko paketin. Se tasapainottaa ja pitää pollan kunnossa. Pään kunnossa. 

Osa mainitsi myös kokevansa käsityön tekemisen vaikuttavan psyykkiseen terveyteen hoi-

tomuodon tavoin. Käsityön terapeuttisia vaikutuksia onkin hyödynnetty pitkään erilaisten 

sairauksien ja ongelmien hoitamisessa muiden hoitomuotojen rinnalla (Pöllänen 2009, 48). 

Kansalaisopisto-opiskelulla onkin osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia mielenterveyden 

ylläpitäjänä (Saarenpää-Numminen 2003, 63).  Mielenkiintoisena ilmiönä käsityön tervey-

teen liittyvässä näkökulmassa onkin tarkastella sitä eräänlaisena itsehoitokeinona ja elä-

mänhallinnan välineenä, jossa ei välttämättä missään vaiheessa ole ollut terveydenhuollon 

ammattilaista arvioimassa tilannetta. Tällöin tekijä itse on kokemuksen kautta löytänyt kä-

sityön tekemisestä väylän selviytyä: 

Et ylipäänsä masennukseen ja väsymykseen ja tämmöseen, niinkun semmo-

seen käsityöt on niinkun ihan terapiaa siihen, että hoitomuoto tavallaan. 

Tekijä itse määrittelee, minkälainen toiminta vastaa hänen tarpeisiinsa terapeuttisessa 

mielessä itsehoidon välineenä. Toistoon perustuva, suorittava käsityön tekeminen perus-

tuu automaattisuuteen, jossa tärkeässä asemassa voi olla esimerkiksi ajatusten suuntaa-

minen, keskittyminen ja siten levottomuuden kokemusten hallinta. Luovuuteen pyrkivä kä-

sityö saattaa toimia tunteiden purkamisen ja käsittelemisen välineenä tekijälle. Terveyteen 

liittyvän näkökulman kautta käsityön tekeminen saa lisäarvoa yksilön hyvinvoinnin kannal-

ta.  
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Perinteen säilyttämisen näkökulmaa ei esiintynyt haastateltavien puheissa ollenkaan. 

Tämä oli varsin yllättävää. Haastatteluista ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä, että 

haastateltavat eivät arvostaisi käsityöperinteitä eivätkä haluaisi niiden säilyvän. Teeman 

sivuuttamiseen saattaa olla useitakin syitä. Haastatellut olivat jo lapsena oppineet erilaisia 

käsityötekniikoita ja jatkaneet taitojensa harjaannuttamista koko ikänsä. Tekniikat olivat 

siis olennainen osa heidän arkeaan ja harrastamistaan, joten on mahdollista, että niihin 

suhtauduttiin myös osaltaan itsestään selvyytenä. Toisaalta on kuitenkin huomion arvoista, 

että perinteen säilyttäminen ei puhuttanut haastateltavia.  

Erilaiset tekniikat ovat syntyneet aikojen saatossa, osa muokkaantuen ja osa säilyen en-

nallaan. Tekniikat ovat olennainen osa käsityöperinnettä ja sitä ylläpitävä voima. Tekniikat 

ovat tekijälle väline toteuttaa käsityötä. Siten hän ei välttämättä pohdi aktiivisesti perintei-

den asemaa osana käsityön tekemistä. Toisaalta käsityö toimintana sisältää arvolatauksia 

ja taidon kunnioittamista, joissa myös perinteet ovat merkittävässä roolissa. 

Oma hyvinvointi esiintyi merkittävänä näkökulmana käsitöiden harrastamisessa kaikkien 

haastateltavien puheissa. Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmaa ei voi erottaa toisistaan, 

mutta haastattelujen analysointivaiheessa halusin nostaa ne kuitenkin erillisiksi kokonai-

suuksiksi. Hyvinvoinnin lähestymistapoja on useita, ne ovat moninaisia ja samalla myös 

vaikeasti määriteltäviä osa-alueita. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus pureu-

tua sen syvällisemmin hyvinvoinnin käsitteen tieteellisesti määriteltyihin sisältöihin, vaan 

kartoittaa haastateltavien kokemuksia siitä, mitä asioita he itse nimittävät hyvinvoinniksi 

omassa elämässään. Hyvinvoinnin teema keskittyi tässä tapauksessa muihin kuin suoraan 

terveydellisiin näkökohtiin. Erityisesti henkisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä kansalaisopisto-

opiskelulla on opiskelijoiden kokemana suuri merkitys (Manninen & Luukannel 2008, 42). 

Osa haastateltavista toi esille käsityön tekemisen positiiviset vaikutukset erityisesti jaksa-

miseen: 

Se on ollu kotona tavallaan käsityöt se henkireikä sit lopulta, et se on niinku 

auttanu jaksaan tietyissä vaiheissa. 

Aiemmin mainittu toiminnan tarpeen tyydyttämisen merkityssisältö voidaan suhteuttaa 

myös oman hyvinvoinnin merkityssisältöön, jotka yhdessä tasapainottavat käsityöharras-

tuksen oikeutusta yksilölle itselleen ja hänen lähipiirilleen. Toiminnallinen harrastus tyydyt-

tää toisaalta ajatusta ahkerasta ja tehokkaasta vapaa-ajan hyödyntämisestä, toisaalta se 

toimii samalla mielihyvää tuottavana toimintana, jossa on mahdollista havaita oman käden 
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jäljen tulokset. Näiden elementtien lisätuotteena syntyvät oman hyvinvoinnin kannalta 

merkitykselliset positiiviset kokemukset: 

No, kyl mä huomaan sitten, että jos töissä on stressiä ja jää joku ajatus pyöri-

mään päähän, niin kyl mää pystyn niinkun esimerkiks jollain käsityön tekemi-

sellä uppoutuun siihen hetkeks ja se menee pois.. 

Mielekäs harrastus ohjaa ajatuksia myös ilman konkreettista tekemistä. Eräs haastatelta-

vista kertoi saavansa avun rentoutumiseen ja nukahtamiseen suuntaamalla ajatuksiaan 

pois mieltä painavista seikoista kohti innostavaa ja motivoivaa harrastamista: 

..sit mä oon huomannu, tästä mä oon muuten puhunu näitten mun kässykave-

reiden kanssa muutenkin, että jos ei meinaa saada yöllä unta, herää vaikka 

vatvomaan jotain työasiaa ja illalla ei nukahda, niin mä mietin jotain käsityöjut-

tuja, että mitä mä tekisin seuraavaksi. 

Kaikki haastateltavat toivat esille käsitöiden tekemisen tuottavan heille mielihyvää ja onnis-

tumisen tunteita. Myös vastoinkäymiset olivat kaikille haastateltaville tuttuja käsityön teke-

misessä. Näihin tilanteisiin kuitenkin suhtauduttiin oppimisen ja kehittymisen kannalta. Lo-

pulta vaikeuksien kautta saavutettu onnistumiskokemus tuotti erityisen suurta mielihyvää. 

Oman työn tuloksen näkeminen koettiin palkitsevana ja itsetuntoon vaikuttavana: 

..se antaa semmosta, semmosta, se on vaikee sanoin kuvailla sitä hyvää oloo, 

mitä siitä tulee. Tai lähinnä just se, että saa luoda jotain ihan itse, niin sellanen 

päivä on aina onnistunu. 

Sosiaaliset motiivit korostuivat kaikkien haastateltavien puheissa. Merkityksellisenä 

esiintyi kokemus ryhmään kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisen kokemuksesta. Ryhmän 

jäsenenä toimimisen eräänlaisena sivutuotteena voidaan pitää ideoiden ja kokemusten 

jakamista yhteisesti. Ryhmän mahdollistaman vuorovaikutteisen ilmapiirin avulla käsityön 

tekemiselle voi löytää uusia merkityksiä:  

Kyl se on tärkee se ryhmä. Ja, että pääsee ryhmään sisälle, niin se on iso 

asia..se ei oo pelkästään, miten ne ottaa mut, vaan mun täytyy mennä siihen 

ryhmään mukaan. Siinä jaetaan mielipiteitä ajatuksia, ideoita ja se, että ku-

kaan ei pysty olemaan ihan täysin yksin sellanen, että keksis kaikki ideat ja 

keksis suurin piirtein maailman ja muuta. 
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Haastatteluista kävi ilmi sosiaalisten kontaktien merkittävyys osana käsityöharrastusta. 

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden samanhenkiseen seuraan mielekkään tekemisen äärellä. 

Ryhmä mahdollistaa myös kontekstin, jossa voidaan käsitellä muita asioita laajemmassa 

mittakaavassa, mikä edesauttaa osaltaan yhteisöllisyyden syventymistä (Niemelä 2004, 

65).  Eräässä vastauksessa kävi ilmi, että opiskeluryhmän tarjoama sosiaalinen viitekehys 

oli muodostunut jopa itse käsityötä merkityksellisemmäksi. Käsityötä on yleensä mahdollis-

ta tehdä yksin ja omassa kodissaan, mutta kansalaisopiston kurssille osallistuminen antaa 

mahdollisuuden jakaa käsityöhön ja siihen liittyvien prosessien kokemuksia muiden kans-

sa:  

Se on se sosiaalinen kontakti siinä ryhmässä mun mielestä se paljon tär-

keempi kuin se pelkkä tekeminen. Ihminen on sosiaalinen eläin. 

Eräs haastateltavista kertoi muodostaneensa käsityöharrastuksen kautta jopa ystävyys-

suhteita. Kurssien yhteydessä muodostuneet ihmissuhteet ja sen myötä elämänpiirin laa-

jentuminen ovatkin yksi merkittävimmistä motiiveista osallistua kurssitoimintaan (Manninen 

& Luukannel 2008, 59). Yhteinen kiinnostuksen kohde muodostui kansalaisopiston luo-

massa viitekehyksessä yhteen kokoavaksi voimaksi, jolla oli sosiaalista pääomaa kasvat-

tava vaikutus laajemmassakin mittakaavassa, kuin vain kurssin oppituntien rajaamassa 

ajassa ja tilassa: 

Mä oon tutustunut ihan uusiin ihmisiin ja ystävystyny sitä kautta, että sillä tota 

aikuisiällä ei helposti tuu uusia ystävyyssuhteita, että niitä on tullu ihan muka-

vasti ja sitä paitsi se on myös tämmöstä, joku hienompi vois sanoo, että se on 

hyvää verkostoitumista. 

Elämyksellisyys ei sanana esiintynyt haastateltavien puheessa, mutta käytännössä lä-

päisi kaikki keskustelut. Elämyksellisyyden teema esiintyi käsityöharrastuksen punaisena 

lankana ja toimi siten motiivina ja syynä tekemiselle. Teemaa kuvaa parhaiten positiiviset 

ja palkitsevat kokemukset, joiden kohtaaminen kannusti jatkamaan harrastusta edelleen. 

Onnistuminen ja oivaltaminen ovat perustavaa laatua olevia osia elämyksellisyyden koke-

misessa, mutta sillä voidaan nähdä olevan myös elämää tasapainottavia vaikutuksia (Sa-

loheimo 2004, 27–28). Elämyksellisyyttä voidaankin pitää aineistossa esiintyneiden merki-

tyssisältöjen yhtenä kokoavana käsitteenä ja teemana. 
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Oman käden jäljen näkemisen konkreettisesti voi tulkita synnyttävän elämyksiä tekijässä. 

Tällöin omakohtainen tekeminen tuottaa näkyvän tuotteen, jonka taustalla on henkilökoh-

taisesti latautunut prosessi, jonka osina esiintyvät itsen toteuttaminen sekä oman identitee-

tin vahvistuminen (Luutonen 2004, 17). Prosessin aikana läpikäydyt tunteet kulminoituvat 

tuotteessa. Valmis tuote edustaa tekijälle omien tietojen ja taitojen näkyväksi saattamista. 

Tällainen kokemus on palkitseva ja elämyksellinen:  

- Millaisia kokemuksia käsityön tekeminen herättää? 
 
- Ensinnäkin sen oman tuotoksen näkeminen valmiina siinä. Se mielihyvän-

tunne. 

 
Oppimisen ja itsensä kehittämisen teema muodostui omaksi selkeäksi kokonaisuudek-

seen aineistoa analysoidessa. Uuden oppiminen ja hankittujen taitojen ylläpitäminen esiin-

tyi lähes kaikkien haastateltavien puheissa, mikä tukeekin tutkimustuloksia, joissa opiske-

lumotiivina uuden oppiminen ja taitojen syventäminen ovat merkittävimpiä osallistua (Man-

ninen & Luukannel 2008, 53). Suhtautumisen voi nähdä helposti liittyvän elinikäisen oppi-

misen periaatteiden ihanteisiin. Käsityön tekijä ei koe olevansa valmis tai kaiken oppinut. 

Aina on mahdollisuuksia kehittää taitotasoaan ja tutustua erilaisiin uusiin tekniikoihin. Tä-

mä tukee tavoitteellista ja opinnallista toimintaa myös harrastamisen näkökulmasta. Kan-

salaisopistossa tämän tyyppinen toiminta onkin mahdollista kaiken ikäisille. 

Osalla oli hyvin selkeät tavoitteet kehittää käsityötaitojaan ja he olivatkin samaa periaatetta 

noudattaneet jo pitemmän aikaa. Halu kehittää omia taitoja perustuu omien mahdollisuuk-

sien arviointiin ja reflektointiin (Niemelä 2004, 63). Eräs haastateltavista kertoi järjestelmäl-

lisestä tavastaan kehittää omaa taitotasoaan mahdollisimman monipuolisesti: 

Mulla on silleen tuota niin niin joka vuoden uudenvuodenlupaus, että opettelee 

uuden taidon joka vuosi, sit mul on ollu joka vuosi eri kurssit. Sit, kun mä oon 

maalta kotoisin, siellä kaikki osas, osaa tehdä periaatteessa, kaikki osaa neu-

loa, tämmöstä näin, niin se on sitä, että perustaidot haluaa opetella sen takia. 

Oppimisen halu liittyy käsitöissä usein hyvin konkreettisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ympä-

ristöstä saadut mielekkäät virikkeet ja ideat ohjaavat ja motivoivat hakeutumaan opetuksen 

piiriin. Opinnollisesta harrastuksesta haetaan täydennystä omien taitojen ja tietojen reper-

tuaariin. Kullakin opiskelijalla on yksilöllinen taustansa käsityön tekijänä. Hän itse määritte-

lee ne tarpeet, joiden ohjaamana hän osallistuu käsityöaiheiselle kurssille: 
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Sit, kun mää vähän yli kolmekymppisenä heräsin, että mä osaan lyhentää 

housun lahkeet ja verhot, mutta mä en osaa tehdä mitään muuta. Sitte mulla 

on niinkun ihan hirveesti kaikkia sellasia ideoita, just tuunauksesta ja tämmö-

sestä, että on aika tylsää, että on kaikkia hienoja ideoita, muttei osaa toteuttaa 

niitä. 

Seuraavaksi käsittelen haastatteluaineistoa käsityöhön liitettävän prosessin ja produktin 

näkökulmien kautta, jotka voidaan toteuttaa ositettuna tai kokonaisena käsityönä.  Pro-

sessin ja produktin näkökulmat esiintyivät odotetusti jollain tavalla kaikkien haastateltavien 

puheissa. Prosessin eri vaiheiden kautta tapahtuva eteneminen kohti valmista tuotetta 

mahdollisti oman käden jäljen seuraamisen konkreettisella tavalla. Prosessi sinänsä näyt-

täytyi konkreettisena käsin kosketeltavana ilmiönä, jossa tuotteen valmistumisen vaiheita 

oli mahdollista seurata, kokea ja tunnustella:   

Mä oon toimistotyössä, ni siellä ei juuri koskaan saa mitään aikaseksi, niin sit 

se on mukavaa, kun se kaulahuivi siinä vähitellen pitenee, että siinä ihan oi-

keesti näkee, mitä sillä ajalla on tehny. 

Tuotteen näkeminen valmiina tuotti kaikille mielihyvää ja onnistumisen tunteita. Tämä liit-

tyy osaltaan myös aiemmin mainittuun elämyksellisyyden teemaan. Konkreettinen tuotos 

toimi osoituksena omista kyvyistä ja taidoista suunnitella ja valmistaa (Kojonkoski-Rännäli 

1995, 67). Oman kädenjäljen näkeminen konkreettisena tuotteena merkitsi omakohtaisesti 

merkityksellistä kokemusta:  

Se, että näkee jotain omaa, itte tehtyä valmiina ja varsinkin, jos on itte suunni-

teltu, niin se on tärkeetä, hirveen tärkeetä. 

Käsitöiden tekeminen haastateltavien kohdalla tapahtui niin ositetusti kuin kokonaisenakin 

prosessina. Tässä tapauksessa korostuivat siten käsityön vaihtelevuuden mahdollisuudet. 

Tekemisen tavan valintaan vaikuttivat erilaiset tekijät, kuten tilanne, tavoitteet, taidot ja 

motivaatio. Esille tuli kuitenkin kokonaisen käsityön tekemisen merkityksellisyys: 

Aika paljon käytän valmiita, mutta aina kutkuttaa mielessä se, että se antaa 

vielä enemmän, kun sää teet sen ihan itte. 

Osalla oli hyvin selkeät periaatteet tehdä käsityötä mahdollisimman kokonaisena prosessi-

na, halliten omakohtaisesti kaikki vaiheet suunnitelmasta valmiiksi tuotteeksi (Kojonkoski-
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Rännäli 1995, 92). Kurssille osallistumalla oli mahdollista saada tukea ajatuksilleen ja työ-

tapojen valinnoille: 

Mää haluan tehdä omia malleja että mulla on niin paljon omia ideoita, että nyt-

kin mää vaan piirtelen niitä kaikenmaailman vihkoihin. Et se, että mä tuon ta-

vallaan sen oman idean ja mallin ja opettaja auttaa mua siinä, että miten se 

kannattas toteuttaa. 

Hyvin tyypillistä vastauksissa oli juuri vaihtoehtojen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Si-

ten käsityön tekeminen toteutui tilanteen mukaan niin ositetusti kuin kokonaisenakin. Voi-

daan myös ajatella, että prosessin eri osat olisi mahdollista toteuttaa kokonaisena tai osi-

tettuna, vaikka perinteisesti ajateltuna lähestymistapa edustaakin koko prosessia. Tällöin 

prosessin osien merkityksellisyyden ohjaamina, on tekijän mahdollista valita tapansa työs-

kennellä ja toteuttaa itseään: 

Mul on yllensäkin se, että mä alotan tekeen jotain tietyn mallin mukaista, jos-

sain vaiheesta se lähtee käsistä, että se on ihan eri näkönen loppujen lopuks. 

Se on niinkun ihan hyvä, että opettaja tuo jonkun, että lähetään tästä ja siitä 

voi sitten tehä omansa. 

Iän ja elämänkokemuksen merkitykset käsityön tekemiseen muodostuvat pohtimalla 

omaa historiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia ja käännekohtia. Haastateltavat arvioivat 

käsityön merkityksiä elämän eri vaiheissa ja niiden tapahtumien jatkumoa, jonka tuloksena 

on syntynyt tämän hetken kokemusrepertuaari: 

..kakskymppisenä on niinku muut ajatukset mielessä. Sit oon asunu ulkomailla 

ja tehny hirveesti töitä ja elämä on täyttyny muista asioista. Se, että mä kiin-

nostuin oli varmaan paljon muutakin, sellasta oman ajan arvostamista, on tullu 

vähän erilaista sisältöö…semmonen halu tehdä itte käsillä ja semmonen ar-

vostaminen, et kyl se selkeesti just 30+ ikään liittyy ihan varmasti. 

Ajan myötä hankitut tiedot ja taidot käsitöissä ovat jalostaneet haastateltavien osaamista. 

Toisaalta iän mukanaan tuoma kokemus on saattanut myös asettaa käsityön tekemiselle 

erilaisia merkityksiä. Valmistamiseen liittyvät teknisten yksityiskohtien hallinta on saattanut 

muodostua vähitellen periaatteeksi, jossa riittävän hyvä suoritus tekee tekijän tyytyväisek-

si. Eräs haastateltavista kertoikin, miten hänen suhteensa käsityön tekemiseen oli iän 

myötä muuttunut: 
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..tiettyä tarkkuutta on tullu vielä enemmän, mutta toisaalta myös sellasta, että 

antaa enemmän anteeksi itelleen, ettei oo  niin kauhean pilkun tarkka. Et on 

vähän armeliaampi siinä suhteessa itelleen. 

Osalla haastateltavista lapset alkoivat olla jo vähintään kouluikäisiä, osalla vasta syli-

vauvoja. Tyypillistä kuitenkin oli haastateltavien asenne järjestää aikaa käsityön tekemisel-

le, mikäli perheen tilanne sen vain salli. Tämän vuoksi aikaa oli vapautunut myös omalle 

harrastamiselle: 

Mulla sattuu ne lapset oleen jo sen ikäsiä, että mä en oo ihan kiinni siinä, että 

tota on enemmän aikaa nyt. 

Lapsuudessa opitut ja omaksutut asenteet ja suhtautuminen elämään, ohjasivat monien 

käsityöharrastuksen toteutumista. Pitkäaikainen suhde käsityöhön osaltaan edustaa jatku-

vuutta ja toisaalta voi myös ajatella sen olevan osa turvallisuuden tunteen kokemusta. 

Tässä yhteydessä voidaan tuoda esille myös käsityön periytyvyyden ilmiö: 

Mä oon kotoo saakka oppinu sen, että jotain pitää tehdä koko ajan. Se on ollu 

kotona tavallaan käsityöt se henkireikä sit lopulta, et se on niin auttanu jak-

saan tietyissä vaiheissa. 

Ikä ei esiintynyt haastateltavien puheissa siis numeroina, vaan oman elämäntilanteen ja – 

historian analysointina. Eletyt vuodet edustivat kokemusten jatkumoa, joka toisaalta muo-

dosti yksilön henkilökohtaisen historian kokonaisuuden ja sen myötä tavan lähestyä käsi-

työtä ja sen merkityksiä. Toisaalta kokemusten kokonaisuuden avulla yksilö saattoi suun-

nata tavoitteitaan ja kiinnostustaan käsityön parissa. 

Opiskeleminen kansalaisopistossa esiintyi haastateltaville innostavana, lähellä toimiva-

na ja kohtuuhintaisena mahdollisuutena harrastaa käsitöitä. Kaikki olivat opiskelleet kansa-

laisopistossa jo aiemmin, suurin osa koko aikuisikänsä ja pari oli löytänyt kurssitoiminnan 

uudelleen muutama vuosi sitten. Eräs haastateltavista, joka kutsui itseään ”käsityön uus-

herännäiseksi”, kiteytti motiivit opiskella kansalaisopistossa vastauksessaan: 

No, missäs muualla mä voisin opiskella harrastusluonteisesti käsityötä? Että 

tää on sopivasti harrastusluontosta, mut täällä on sit kuitenkin ammattitaitoset 

opettajat. Että tää sopii niinkun mun aikatauluihin, tää ei sillä tavalla oo sito-
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vaa, että pitäis tehdä tutkintoja tai olis läsnäolopakko. Kurssitarjonta on kans 

älyttömän hyvä. 

Kansalaisopisto-opiskelu tarjoaa monipuolisen valikoiman kursseja, joille voi osallistua. 

Kurssit voivat olla lyhyitä, viikonlopun kestäviä tai koko lukuvuoden jatkuvia opintojaksoja. 

Kursseilla voi käydä oman elämäntilanteen ehdoilla, ilman että osallistumisesta syntyy 

paineita. Omaehtoisuuden periaate tekeekin kursseista helposti lähestyttäviä: 

Mulla on ollu pari vuotta taukoo, mutta mä oon aina opiskellu sitä, mitä mä 

oon itte halunnu. Et sehän se mun mentaliteetti on ollu, että mä saan itte sivis-

tää itteeni niillä asioilla, joista mä sillä hetkellä oon ollu kiinnostunu. 

Omaehtoisen opiskelun vaikutusten tarkastelussa korostuvat oppiminen ja osaaminen, 

käytännön hyödyt, sosiaalinen vuorovaikutus sekä hyvinvoinnin eri näkökulmat (Manninen 

& Luukannel 2008, 62–63). Edellä esitetyt merkityssisältöjen teemat voidaan osaltaan yh-

distää osaksi kansalaisopisto-opiskelun vaikuttavuuden kontekstia. Opiskelijoiden kokemat 

omakohtaiset vaikutukset elämän sisältöön toimivat myös jatkossa motiiveina osallistua 

opinnolliseen harrastustoimintaan. 
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5.3. Iäkkäämmät naiset ja käsityön merkityssisällöt 

 

Ryhmään kuuluneet naiset olivat iältään 55–65-vuotiaita, joista kaikki olivat yhtä lukuun 

ottamatta eläkkeellä. Myös tämän ryhmän jäsenet olivat tehneet käsitöitä pitkään, käytän-

nössä katsoen koko ikänsä. Suhde käsityöhön oli kaikilla saanut alkunsa jo lapsuudesta, 

pääasiassa vanhempien ja isovanhempien kautta. Haastateltavien lapsuuden ja nuoruu-

den ajalle oli tyypillistä käsityötaidon välttämättömyys ja itsestään selvyys osana arjesta 

selviytymistä. Siten käsityön tekeminen oli jatkunut luonnollisena osana heidän elämäänsä 

myös jatkossa. 

Seuraavaksi tarkasteltavana on teemajaottelun pohjalta laadittu taulukko 2, jossa käyvät 

ilmi haastateltavien vastauksista poimitut merkityssisällöt määrällisesti.   

TAULUKKO 2. Teemajaottelu. 

Teemat On merkitystä Ei merkitystä Ei mainintaa 

    
Toiminnan tarpeen tyydyttäminen 6 - - 
Luova ideointi, persoonallisuus 4 1 1 
Perheen hoito, käytännön hyöty 5 - 1 
Ekologisuus 2 - 4 
Terveydelliset näkökulmat 3 - 3 
Perinteen säilyttäminen 4 - 2 
Oma hyvinvointi 6 - - 
Sosiaaliset motiivit 6 - - 
Elämyksellisyys 5 - 1 
Itsen kehittäminen, oppiminen 1 - 5 

 

 
Taulukkoa seuraamalla voi nostaa esille haastatteluissa ilmi tulleet merkityksellisimmät 

ajatukset käsityön harrastamisesta. Toiminnan tarpeen tyydyttäminen ja oma hyvinvointi 

tulivat esille jokaisessa haastattelussa. Myös persoonallisuus, käytännön hyöty, perinteen 

säilyttäminen ja elämyksellisyys saivat erityistä huomiota. Sen sijaan ekologisuus sai ehkä 

jopa yllättävän vähän huomiota.  

Käsillä tekeminen esiintyy luonnollisena ja välttämättömänä osana arkea. Toimettomana 

oleminen tuntuu vaikealta. Kädet ja mieli vaativat tekemistä, josta syntyy samalla tunne 

mielihyvästä ja toiminnan tarpeellisuudesta. Käsityön voi ajatella liittyvän työn ja taidon 

merkitysjärjestelmään, jossa korostuvat taidot suhteessa ahkeraan tekemiseen, siisteyteen 

ja huolellisuuteen. Samaa koskee myös kokemus kohtalosta, mikä ilmentää eräänlaista 

sisäistä pakkoa tehdä käsitöitä. (Saloheimo 2004, 23.) Toiminnantarpeen tyydyttäminen 
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on merkittävässä roolissa haastateltavien puheissa ja se tuodaan esille hyvinkin voimak-

kain sanakääntein. Eräs haastateltavista oli käynyt keskustelua käsityön harrastamisen 

koetusta välttämättömyydestä toisen käsitöitä harrastavan ystävättärensä kanssa: 

..jos tarvis valita, että menetänkö kädet vai jalat, niin kyllä mä melkein jalkani me-

nettäisin. 

Toiminnan tarpeen tyydyttäminen edustaa arvoa, joka liittyy ahkeruuteen ja aikaan saami-

seen eräänlaisessa omien mieltymysten ja toisaalta omakohtaisesti koetun näkemyksen 

hyödyllisestä elämäntavasta välisessä ristitulessa. Asetelman ei kuitenkaan tarvitse olla 

ristiriitainen, vaan molemmat näkökulmat oikeuttavat tavallaan toisensa ja siten perustele-

vat tekijälle toiminnan merkityksellisyyden.  

Käsityönä valmistettu tuote on aina persoonallinen ja siihen johtava prosessi yksilöllinen. 

Taitotason kasvaessa oma kyky soveltaa opittua kehittyy ja luo uskallusta kokeilla omape-

räisiä ratkaisuja työssä. Käsityönä tehdyillä tuotteilla on vahva persoonallinen leima, mikä 

onkin yksi syy valmistaa niitä erottuakseen kaupallisesta massatuotannosta. Itse tehdyssä 

tuotteessa voi ottaa huomioon mitoitukseen, tekniikoiden valintaan sekä materiaaleihin 

liittyviä seikkoja ja omien toiveiden sekä tavoitteiden mukaisesti valita tilanteeseen parhai-

ten soveltuvat tekijät. Oman työpanoksen ja luovuuden kautta syntyvä tuote luo onnistumi-

sen kokemuksia: 

..se oma luovuus, niin minusta se on hirveen tärkeetä, että pystyy niinkun teke-

mään muutakin kun sellasia malleja..että mitenkä itse näkee asiat ja voi toteuttaa 

niitä, niin sillä on niinkun aika paljon semmosta tärkeetä merkitystä. Ja se persoo-

nallisuus, mitä siitä saa, se on ihan eri asia, kun tuolta kaupasta vaikka ostaa vaat-

teita. 

Perheen hoitoon liittyvät näkökulmat liittyvät huolehtimisen ja hoivan näkökulmaan (Salo-

heimo 2004, 24). Käsityöprosessin kautta syntyvän tuotteen kohdistaminen läheiselle on 

osa huolenpitoa ja välittämistä. Olennaisena osana esiintyy tällöin myös käytännön hyöty 

sekä toisaalta eräänlaisena lisämerkityksenä myös toisten ilahduttaminen. Tämä kaikki 

tuottaa myös tekijälleen hyvää mieltä sekä kokemuksia omasta tarpeellisuudesta: 

..sillon, kun sää onnistut ja näät..niinkun tyttären tytär meillä justiin, että mummu tää 

on ihana, kun mää tein viimeks sille siitä lehdestä tiäksää, missä oli ne hihat ja iso 

kaulus. 



64 
 

Käsitöiden tekijöitä ei enää ole välttämättä joka perheessä, joten käyttötekstiilien valmista-

jia kaivataan. Ulkopuolisten odotukset ja heidän esille tuomansa tarpeet luovat käsityönte-

kijälle kokemuksia oman toiminnan merkityksellisyydestä ja siltä osin vaikuttavat myös it-

setunnon kasvamiseen. Osa haastatelluista sai jopa tilauslistoja läheisiltään ja tuttaviltaan, 

sillä taitavilla tekijöillä on kysyntää: 

Niin tota käsitöitä, ei ne tota niitä tumppuja eikä sukkiakaan, että sikäli mun on ollu 

kiva, kun oon kaikille kutonu. Oon niitten vanhempien täti, niin mää oon sitten tehny. 

Nyt meille on sukuun tullu tänä vuonna neljä vauvaa, niin mää kaikille oon sukat ja 

tumput tehny ja yhelle mää lupasin tehdä ton peiton, vauvanpeiton.. 

Toiminnan tarpeen tyydyttäminen tähtää lähes kaikkien haastateltavien mukaan pääasias-

sa hyödylliseen lopputulokseen. Ajatus siitä, että oma, henkilökohtainen aika harrastuksen 

parissa tuottaa samalla jotain hyödyllistä, tuottaa mielihyvää sekä myös toimii eräänlaise-

na selityksenä perheen jäsenille ja oikeutuksena lähteä harrastamaan pois kodin piiristä: 

Sä pääset sieltä keittiön ja hellan ja siivoomisen luota ihan laillisesti pois. Ja sit, kun 

sä saat ulos sieltä jotakin, esimerkiks kissalle jonkun peitteen, niin sillai se on sallit-

tua. 

Haastateltavien ikäpolvi heidän sanojensa mukaan on kasvatettu nuukuuteen. Ehkä sen 

vuoksi haastatteluissa ei ekologisuuden teemaa korostettukaan erityisesti, sillä materiaali-

en hyödyntäminen, kierrättäminen ja muokkaaminen ovat olleet olennainen osa heidän 

elämäänsä muodostuen aikaa myöten itsestään selvyyksiksi. Kuitenkin keskusteluissa 

kävi ilmi, että he hyödyntävät esimerkiksi erilaisia vanhoja, käytettyjä materiaaleja käsitöis-

sään, mikä noudattelee juuri kierrättämisen ja ekologisuuden periaatteita. Eräs haastatel-

luista tiivisti muutamaan sanaan oman näkökulmansa, mikä noudatteli myös hyvin pitkälle 

muiden ajatuksia: 

Mul on tällanen ekologinen lähestymistapa, että mä yritän ostaa mahollisimman 

vähän uutta, käytän aika paljon kierrätystä, puran vanhaa, käytän niitä. 

Tällä hetkellä ajankohtaisena teemana käsitöissä on tuunaus, mikä tarkoittaa vanhojen 

tuotteiden uudelleen muokkausta. Lopputuloksena voi olla materiaalia muokkaamalla uu-

distettu tuote tai materiaalia työstämällä toteutettu kokonaan uusi tuote. Periaatteen avulla 

voi hyödyntää esimerkiksi vanhoja materiaaleja, joilla on muistoarvoa. Tällä tavalla voi kä-
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sityön tekeminen olla osa muistelutyötä, itselle tärkeiden asioiden yhdistämistä osaksi ny-

kyhetkeä. Tuunaus lukeutuu tällöin osaltaan kierrätyksen teeman alle: 

..mul on sängynpeitteen kokonen joululiinani, jonka sain aikaseks, niin siihen mä ke-

räsin, anoppi on kuollu 10 vuotta sitten, niin hänen vanhoja sellasia joululiinoja, jois-

sa oli tonttuja ja leikkasin niistä ne tontut ja tein ja suunnittelin sen itse..” 

Käsitöiden tekemisellä on todettu olevan merkittävä rooli sosiaalipsykologisesti sekä psy-

kologisesti ihmisen persoonallisuuden eheyttämisessä, mielenterveyteen liittyvissä asiois-

sa sekä innostamisessa yleensä (Kojonkoski-Rännäli 1995, 116; Pöllänen 2009, 46). Käsi-

työt voivat herättää myös vahvoja tunteita ja muistoja. Sen avulla voidaan työstää esimer-

kiksi surutyötä tai vaalia rakkaita muistoja. Tässä yhteydessä tulee esille käsityön osuus 

terapeuttisena tekijänä ihmisen elämässä. Se voi tapahtua tiedostettuna tai tiedostamat-

tomana toimintana, niin mekaanisena kuin luovempanakin käsityön tekemisenä (Leinonen 

2009, 17). Eräs haastateltavista kertoi työstävänsä oman äidin kuolemaan liittyviä ajatuk-

sia hyödyntämällä tältä jääneitä materiaaleja käsityöharrastuksessaan: 

Ja nyt sit, kun mun äiti kuoli ja siltä jäi erinäisiä määriä kankaita ja kun nyt on aikaa, 

niin täs osu niinku kaikki yhteen. 

Terveydelliseen näkökulmaan voi liittää myös vastapainon hakemisen arjelle ja työelä-

mälle. Näillä seikoilla on merkitystä mm. jaksamisen kannalta. (Luutonen 2004, 15; Saa-

renpää-Numminen 2005, 63.) Kurssille osallistuminen sinänsä takaa oman henkilökohtai-

sen hetken mielekkään harrastuksen parissa. Kiireiset perheelliset hakevat kursseilta 

omaa aikaa, yksinäiset sosiaalisia kontakteja. Käsityön terapeuttinen ominaisuus voi toi-

mia stressinlaukaisijana sekä auttaa jopa vaikeiden elämäntilanteiden ylipääsemisessä 

(Luutonen 2004, 15; Saloheimo 2004, 21). Elämäntilanne vaikuttaa osallistumismotiiveihin, 

mutta yhteinen kiinnostuksen kohde yhdistää ryhmän jäseniä. 

Haastateltavilla oli runsaasti konkreettisia kokemuksia käsitöiden positiivisista vaikutuksis-

ta heidän terveyteensä. Lähes kaikki mainitsivat käsitöiden vaikuttavan heihin virkistävästi 

ja innostavasti. Käsitöiden tekeminen auttoi keskittymään ja rauhoittumaan. Eräs heistä 

kertoi hyödyntävänsä käsityön terapeuttisia ominaisuuksia sairaudestaan toipumiseen ja 

kuntoutumiseen: 

Mun mielestä ensinnäkin tämmöset ompelu ja käsityöt, ne on kolmiulotteisia eli ne 

käyttää aivoista aika suurta osaa niitä tehdessä ja tota mulla on ollu hoitoja, joihin 
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kuuluu voimakkaita aineita, jotka vie vähän tota keskittymiskykyä ja muita justiin 

tämmöstä, niin mä just käytän näitä käsitöitä myös ihan tietosesti tämmösenä jump-

pana. 

Arvostus käsitöitä kohtaan heijastui kaikkien haastateltavien puheista. Huoli käsityön pe-

rinteiden säilymisestä esiintyi neljän keskustelun yhteydessä erityisesti. He mainitsivat 

useita erilaisia valmistustekniikoita, joiden he pelkäsivät jäävän ajan myötä unohduksiin. 

Vapaan sivistystyön kurssien nähtiin olevan merkittävässä asemassa säilyttävänä ja elvyt-

tävänä tahona käsityöperinteiden säilymisessä jälkipolville. 

Käsityöt tekniikoineen ovat muotoutuneet vuosien saatossa aina ajan tarpeisiin soveltuvik-

si ja samalla heijastumiksi kulttuurista. Teknologisen kehityksen voimakas yleistyminen on 

varmasti ollut osasyynä käsityön tekijöiden rivien harvenemiseen. Tällainen kehityssuun-

taus luonnollisesti on osasyynä perinteisiin työtapoihin ja malleihin kohdistuvan kiinnostuk-

sen ja osaamisen heikentymiseen. Toisaalta haastateltavien mukaan oli havaittavissa, että 

käsityön yleinen arvostus on nousussa tällä hetkellä ja olivat siten myös sitä mieltä, että 

käsitöiden asema muiden harrastusten joukossa on melko hyvin turvattu. Yksi haastatelta-

vista kiteytti ajatuksensa käsitöiden mahdollisuuksista: 

Tää on ihan mieletön sellanen, mites mää nyt sanon, semmonen Pandoran lipas, 

josta löytyy niinkun sekä mahdollisuuksia eteenpäin ja myös todella mielenkiintosta 

tietoa ja historiaa taaksepäin. 

Oma hyvinvointi esiintyy merkittävässä roolissa merkityssisältöjen asetelmassa. Ongel-

mallista on hyvinvoinnin käsitteen sisällön avaaminen ja sen muodostaminen omaksi ko-

konaisuudekseen. Hyvinvointiin sisältyväksi voidaan lukea mm. terveydellisen, sosiaalisen 

ja psyykkisen näkökulman (Leinonen 2009, 10). Kullekin hyvinvointi saattaa merkitä erilai-

sia asioita erilaisin painoarvoin. Sen voi yleisesti ottaen ajatella olevan sidoksissa ihmisen 

henkilökohtaisen kokemukseen, siitä mikä on hänelle hyväksi, mikä antaa hänelle mielihy-

vän ja onnellisuuden kokemuksia ja mikä edesauttaa hänen tasopainoisuuttansa elämäs-

sä. Erään naisen kommentissa kiteytyi ajatus käsityön merkityksellisyydestä hänen hyvin-

vointinsa kannalta: 

”.kun käsillään tekee, siit tulee hirveesti hyvää mieltä ja tota siit saa heti palkintoa, 

heti näkee, et mitä kaikkee tekee ja kun opettelee uutta niin sehän on aika palkitse-

vaa. 



67 
 

Edellä terveydellisen näkökulman yhteydessä mainitut keskittyminen, innostuminen, virkis-

tyminen sekä rauhoittuminen auttavat tasapainottamaan mielentilaa. Toisaalta uuden luo-

minen mielenvirkistymisen ja ongelmanratkaisutaidon harjaantumisen lähteenä ja toisaalta 

rutiininomaiset toistoon perustuvat toiminnot voivat molemmat toimia terapeuttisina, hyvin-

vointia edistävinä tekijöinä. Elämäntilanne ja intuitio ohjaavat kulloinkin valitsemaan itselle 

sillä hetkellä parhaan tavan toimia. Käsityöt antavat mahdollisuuden tällaisiin valintoihin. 

Ihmisen valintojen taustalla tietä viitoittavat elämäntilanteet, joihin vastauksia etsimällä hän 

pyrkii kohti elämänhallintaa (Poutanen & Kauppi 1991, 210). Eräs haastateltavista kuvasi 

tasapainoisuuteen pyrkimystään käsityön avulla seuraavasti: 

Se on sellasta aavemariaa, aavemariaa, aavemariaa, vähän rukousnauhan tyyppi-

nen. Ni, sitä se on. 

Tärkeänä osana hyvinvointia osa haastateltavista vastasi itsetunnon merkityksen. Itsetun-

non kehittyminen on osa persoonallisuuden kehittymistä (Virolainen, Vaherva & Renko 91, 

220). Tekijän itsetunto kehittyy saadun palautteen ja omakohtaisten onnistumisen koke-

musten kautta. Samalla hän oppii hyödyntämään monipuolisemmin taitojaan sekä myös 

suhtautumaan kriittisyyteen mahdollisuutena kehittyä. Itsetuntoa parantavat kokemukset 

siitä, että on kykenevä valmistamaan itse jotain konkreettista ja tavoitteellista. Onnistumi-

sen tunteet rohkaisevat jatkamaan ja parantavat itsetuntoa: 

kyllähän se kasvattaa esimerkiks itsetuntookin, kun vaikka et teet vaikka nypläämäl-

lä pöytäliinan, joka menee näyttelyyn, että sää pystyt kykeneen, tekeen jotain sel-

lasta, josta saat aikaan lopputuloksen.. 

Sosiaalisia motiiveja osallistumiseen liittyen ovat mm. sosiaaliset kontaktit, joita ihmiset 

hakevat ryhmäkursseilta sekä virkistyksen ja vaihtelun tarve omaan arkeen. Lisäksi oppi-

misen ilo, käytännön hyöty ovat motivoivia tekijöitä. (Leistevuo 1998, 146–147.) Perheen 

ja kodin liittyminen käsityön tekemiseen on myös vahva. Tähän liittyy käytännön hyödyn 

aspektin lisäksi myös huolenpitoon lukeutuvat seikat. (Saloheimo 2004, 22–23.) Käsityöt 

ovat perinteisesti liittyneet naisiin ja kodin piiriin, jossa on itse valmistettu sisustus- ja käyt-

tötekstiilejä. Haastateltavat pitivät käytännön hyötyä merkittävänä osana käsitöiden teke-

mistä ja sen mielekkyyttä. Valmiista tuotteista saivat nauttia itsensä lisäksi perhe, sukulai-

set ja ystävät. Myös hyväntekeväisyyteen osallistuneita löytyi, jotka olivat osallistuneet 

omalla panoksellaan projektiin tekemällä käyttötekstiilejä heikompiosaisille. Sosiaalisiksi 
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motiiveiksi edellä mainitut seikat tekevät suhteen käsityön viitekehyksessä muihin ihmisiin, 

ympäröivään ihmisten verkostoon, jossa käsityön tekijällä on oma asemansa. 

Ryhmän läsnäolon kursseilla kokivat kaikki merkittäväksi ja myös siten yhdeksi syyksi 

osallistua ryhmäkursseille. Ryhmän antama kannustus ja säännöllinen yhdessäolo moti-

voivat osallistumaan. Erityisesti kädentaitoihin liittyvissä opinnoissa vuorovaikutus on 

luonnollinen osa toimintaa. Teknisten oppiaineiden suuntautuminen on opinnollisuuteen 

voimakkaammin suuntautuvaa kun taas käytännölliset aineet, mukaan lukien käsityöt, ovat 

osoittautuneet sosiaalisemmiksi. Sosiaaliset motiivit osallistua ryhmäkursseille ovat tärkei-

tä. Yhdessäolo, kokemusten jakaminen ja sosiaaliset tarpeet liittyvät inhimilliseen yhteis-

toimintaan. Elämäntilanteista riippuva yksinäisyys ja yksinäisyydentunteet motivoivat etsi-

mään ihmiskontakteja. Ikääntymisen myötä motiivit opiskella muuttuvat yhä sosiaalisem-

miksi. (Leistevuo 1998, 49–52, 165.) Ryhmän olemassaolo vaikuttaa osallistumiseen myös 

silloin, kun omat voimavarat tai motivaatio ovat koetuksella (Leinonen 2009, 68). Eräs 

haastateltavista viittasikin juuri ryhmän merkitykseen motivoida osallistumaan toimintaan: 

..ryhmässä on se vetoapu. Ja toki tää on sosiaalinen viiteryhmäkin. 

Elämänpiirin laajentuminen, ystävä- ja tuttavapiirin muodostuminen sekä yhteisöön kuulu-

minen olivat merkittäviä vaikutuksia vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisessa (Man-

ninen ja Luukannel 2008, 56). Nämä seikat voi hyvin liittää edellä mainittuihin sosiaalisiin 

motiiveihin, joiden perusteella ihmiset kursseille hakeutuvat. Sosiaaliset verkostot luovat 

sosiaalista pääomaa. Ryhmä muodostuu vähitellen erilaisista vuorovaikutussuhteista ja 

etenee kohti sitoutumista. Sitoutunut, yhtenäinen ryhmä herättää jäsenissään luottamusta 

ja yhteenkuuluvuudentunnetta. Tällaisen tilanteen tavoittaminen vaatii kuitenkin pidempiai-

kaista kurssia, jossa sen jäsenillä on aikaa muodostaa kiinteä ryhmä. (Saarenpää-

Nummela 2005, 88.) Ryhmä kokoontuu yhteen vapaaehtoisesti, mikä osaltaan vaikuttaa 

sen suhteiden tiiviyteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Leinonen 2009, 68). Ryhmän 

olemassaolo voikin syntyä jäsenilleen hyvin merkittäväksi.  

Tärkeää on myös kokemus välittämisestä ja mahdollisuudesta kertoa mieltä painavista 

asioista käsitöiden tekemisen lomassa (Saloheimo 2004, 29). Käsityö edistää sosiaalista 

hyvinvointia (Anttila 1993, 20). Pelkästään vapaamuotoinen jutustelukin maustaa omalta 

osaltaan ryhmässä työskentelyä. Kuulumisten vaihtaminen ja säännölliset kohtaamiset 

vahvistavat ajatusta kuulumisesta johonkin yhteisöön. Tämä on tärkeää niin yksinäisyyttä 
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kokeville kuin työn ja perheen välillä tasapainottelevillekin. Ryhmän läsnäolon luoma ilma-

piiri luo ympäristön, jossa on mielekästä toimia: 

..ryhmässä, sehän siin just on, että vaikka kotona olis kaikki pelit ja vehkeet ja vois 

tehdä, niin ei sitä siel sit kuitenkaan tuu sillai tehtyyn..ryhmä aina innostaa ja näkee 

mitä toiset tekee ja sen takia aina lähtee näille kursseille. 

 

Elämyksellisyys liittyy kokemuksellisuuteen. Tätä koskevia elementtejä ovat mm. työn 

haasteellisuus, uusien ideoiden ja tekniikoiden kokeileminen, oman taitotason kehittymi-

nen, työn tulosten näkeminen sekä näihin liittyvät kokemukset. (Saloheimo 2004, 23, 27–

28.) Käsitöiden tekeminen on aistimusten jatkumoa, mihin liittyvät materiaalien, välineiden 

ja ulottuvuuksien hallinnan tunne (Anttila 1993, 21; Vilkka 1993, 46). Elämyksellisyyden voi 

ajatella edelleen liittyvän myös muihin teemoihin, mutta omana osanaan se kuvastaa opis-

kelijoiden tuntemusten merkittävyyttä käsitöiden tekemisessä. Kokemukset tässä yhtey-

dessä ovat pääasiassa positiivisia, usein mielihyvään liittyviä ja ovat siten osa innostusta 

jatkaa harrastusta edelleen: 

Se on sama, kun sää maalaisit tauluja, sama se on puseroissa ja kaikissa, kun ku-

too niin se et siin saa aikaseks jotain nättiä, niin se on täällä ihmisessä jossain kor-

keimpana, joku tämmönen kulttuurijuttu ja muu, niin sitä se on eniten, kaikkein eni-

ten, et saa sellast mielihyvää.. 

Itsensä toteuttamisen mahdollisuus ja onnistumisen tunteet motivoivat jatkamaan opiske-

lua sekä ovat samalla osa persoonallisuuden kehittymistä ja vahvistumista (Luutonen 

2004, 15–16; Saarenpää-Numminen 2005, 53). Itsensä toteuttamisen voi ajatella olevan 

osa toiminnan tarpeen tyydyttämistä ja toisaalta osa luovuutta ja persoonallisuuden ilmen-

tämistä, joihin myös elämyksellisyyden läsnäolo liittyy. Jokainen käsityö on erilainen ja te-

kijänsä näköinen. Tämä onkin toisaalta käsityön perimmäistä ideaa ilmentävä seikka, mut-

ta toisaalta joidenkin mielestä ehkä jopa tuskastuttava piirre. Käsityöt sisältävät myös 

haasteellisuutta tekijän tavoitetason mukaisesti.  

Käsitöiden tekeminen ei itsestään selvästi tuota vain onnistumisen kokemuksia. Oman 

käsityön kohtaama kritiikki ja arvostelu saattaa aiheuttaa mielipahaa tai tunnetta epäonnis-

tumisesta (Luutonen 2004, 14). Haastateltavien kursseilla palaute oli ollut pääasiassa po-

sitiivista ja kannustavaa. Vapaaehtoisuuden ilmapiiri värittää osaltaan töistä annettavaa 

palautetta. Koska kursseilla ei pääsääntöisesti anneta numeroita tai todistuksia, ei myös-
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kään ole vastaavaa tarvetta arvioida oppilaiden töitä tiettyjen kriteerien nojalla. Kyseisillä 

kursseilla oppilaat saivat tehdä haluamiaan töitä haluamallaan tahdilla, mikä saikin run-

saasti positiivista palautetta. Pelkkä positiivinen palaute ja töiden alituinen ihailu ei välttä-

mättä ole ainoastaan hyvä asia. Toisilla oppilailla saattaa olla halu kehittyä paremmaksi 

tekijäksi, mutta heillä ei välttämättä ole uskallusta vaatia voimakkaampaa arviointia: 

Kyllä sillä tietysti on merkitystä, mutta meidän palaute on pelkästään positiivista, et 

kukaan ei sano mitään, ku et ai miten hieno. Joskus tuntus, et ne vois ihan oikeesti-

kin neuvookin, mut ei ne taia viel uskaltaa. Ne ajattelee, et toi ei kestä sitä. 

Halusin myös tavoittaa haastateltavien puheista heidän suhteensa käsityöprosessiin ja 

produktiin, mikä on hyvin olennaista kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Kertomuk-

set prosessista ja produktista kietoutuivat yhteen. Tärkeää heille olivat kurssin tarjoama 

ympäristö, tila, aika, kurssitoverit ja opettaja harrastuksen toteuttamisen kontekstina ja sii-

nä tapahtuva prosessi, johon liittyy myös kurssin sosiaalinen elementti. Produktin eli tuot-

teen rooli saattoi kuitenkin jäädä hieman prosessin varjoon sen merkitystä kuitenkaan yh-

tään väheksymättä. Havainto tukee aiempaa tutkimustietoa prosessin ensisijaisuudesta 

suhteessa itse tuotokseen, produktiin (Anttila 1983, 112). Eräs haastatelluista kertoi teke-

vänsä kurssilla vain yksinkertaisia töitä, jotta voisi osallistua paremmin itse sosiaaliseen 

tapahtumaan ja kotiin hän säästi töiden keskittymistä vaativammat osuudet. 

Käytännön hyödyn tärkeys korosti osaltaan produktin merkitystä. Valmiin tuotteen aikaan 

saaminen esiintyi myös käsityöharrastuksen oikeutuksena niin itselle kuin läheisillekin teh-

den harrastuksesta samalla sallitun ja mielekkään. Produktin osuus prosessin lopputulok-

sena oli kaikille haastateltaville tärkeä osa käsityöharrastusta. Tuote edusti tekijälleen it-

seilmaisun välinettä ja omien taitojen konkreettista ilmentymää tuottaen mielihyvää ja tyy-

dytystä. 

Prosessin ja produktin välille ei ole mielekästä tehdä jyrkkää eroa. Merkityksellistä on kui-

tenkin ymmärtää niiden suhde toisiinsa. Käsityöprosessissa syntyy aina jokin tuotos tai 

tuotoksia. Ne eivät välttämättä ole aina viimeisteltyjä, perinteisesti ajateltuna valmiita tuot-

teita, vaan ne voivat olla kokeiluja tai hahmotelmia erilaisten suunnitelmien ja tavoitteiden 

pohjalta. Prosessi tarkoittaakin erilaisten vaiheiden jatkumoa, joiden lopputulos voi olla 

ehkä uusi suunnitelma tuotteesta, jatkokehittelyn aihe jostakin ideasta tai vaikka roskako-

riin päätynyt kokeilu uudesta tekniikasta. Tärkeää on hahmottaa, että prosessin itsensä 
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merkitys on juuri matkassa kohti produktia. Miten ihminen etenee vaiheesta toiseen? Miten 

hän käsittelee ja omaksuu tietoa? Miten hän toimii suhteessa ympäristöönsä? 

Poikkeuksetta haastatellut olivat harrastaneet käsitöitä hyvin pitkään, käytännössä koko 

ikänsä. Iän mukanaan tuoman kokemuksen he katsoivat vaikuttavan tekniseen toteutusky-

kyyn, jolloin on myös helpompi tarttua vaativampiin käsitöihin ja soveltaa valmiita ohjeita ja 

malleja. Jako ositettuun ja kokonaiseen käsityön tekemiseen tukee haastateltavien ker-

tomuksia. Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa oli hahmottaa haastateltavien tapa lähestyä 

ja tehdä käsitöitä. Halusivatko he luoda uutta ja toteuttaa siten itseään vai turvautuivatko 

he valmiina tarjottuihin malleihin ja ideoihin? 

Oma asennoituminen käsityön tekemiseen vaihteli omasta taitotasosta huolimatta. Osa 

koki valmiiden ideoiden ja ohjeiden olevan välttämättömiä ja se olikin siksi osasyynä osal-

listua kurssille. Toisaalta korkea taitotaso ei välttämättä automaattisesti tarkoita myöskään 

halua luoda uutta ja erilaista. Merkityksellisempää on toteuttaa halua tehdä omilla käsillä, 

mikä viittaa edelleen toiminnan tarpeen tyydyttämiseen: 

 ..mulla täytyy olla se ohje mistä mä saan rivi riviltä mennä. Mulla ei oo minkäännä-

köstä tarvetta keksiä jotakin. 

Yleisempää oli kuitenkin käsityöhön suhtautumisessa erään haastateltavan kuvaama: ”fif-

tyfifty” -periaate, minkä mukaan tekijä soveltaa työtään aiemmin opitun ja omaksutun pe-

rustekniikan pohjalta. Hän seuraa muiden työskentelyä, katselee annettuja malleja ja ideoi-

ta ja lopulta tekee omien taitojensa ja tavoitteidensa mukaisesti ratkaisut toteuttaa omaa 

työtään. Prosessiin liittyvät elementit saattavat jäädä hautumaan tekijän mieleen ja tarvit-

taessa hän voi hyödyntää niitä myöhemmin omalla tavallaan: 

Opettaja tuo meille joka kerta jotain ideoita tai sitten muilla ja sit ne vaan muhii jos-

sakin ja sit niin niitä yhistää ja ne putkahtaa jollakin tavalla pihalle. 

Tärkeää kaikille haastateltaville kurssille osallistumisessa oli muiden opiskelutovereiden 

käsitöiden katseleminen. He saivat siitä mielihyvää ja samalla uusia ideoita, joita he voivat 

itse hyödyntää omissa töissään myöhemmin. Yleinen ilmapiiri käsityön harrastajien kes-

kuudessa onkin ideoiden ja tekniikoiden kokeminen yhteiseksi. Tämä luo yhteisöllisyyden 

tunnetta. Omat ideat jaetaan ennakkoluulottomasti ja jaetaan myös tietoa siitä, miten lop-

putulokseen on päästy. Tällainen periaate ryhmäopiskelussa onkin hyvin antoisaa, mutta 
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ei itsestään selvää.  Olennaista on jäsenten persoonallisuuksien yhteensopivuus ja halu 

toimia vuorovaikutteisesti ja osallistuvasti ryhmän jäsenenä.   

Iän näkökulmasta tälle ikäryhmälle oleellista oli oman ajan käyttämisen mahdollisuuksien 

runsaus siitäkin huolimatta, että heidän arkeensa liittyi paljon muutakin toimintaa. Eläk-

keelle jääminen mahdollisti omaan harrastustoimintaan panostamisen. Ajallisten resurssi-

en yhteydessä tuli esille omien tietojen ja taitojen hyödyntämisen tilaisuuden tulleen:  

Kun on sitä aikaa, niin siihen pystyy niinkun keskittyyn ja ehkä niin haasta-

vampia juttuja pystyy tekeen ja sitten tekee semmosta, mitä niinkun mieli te-

kee tehdä ja kokeilla. 

Omaehtoisuus nojaa yksilön omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin (Manninen & Luukannel 2008, 

17). Erään haastateltavan vastauksessa korostuikin osuvasti omaehtoisuuden merkitykset. 

Mahdollisuus päättää oman toiminnan sisällöistä ja siihen liittyvistä tekijöistä tuotti mielihy-

vää ja toisaalta vahvisti tunnetta vapaudesta. Enää ei ollut välttämätöntä valmistaa tiettyjä 

asioita, vaan sai päättää itse tekemisistään ja ohjautua omien mieltymysten ja motivaation 

mukaan: 

Mun ei tartte saada aikaseks jotain tähellistä. Saan miettiä, mitä tekisin ja te-

kisinkö jotain, ko ennen se oli lapsille ja miksei itelleki. Oli kuitenki sellanen ta-

vote hommissa, et nyt saa tehdä tai olla tekemättä. 

Kokemus ja elämänhistoria toimivat yhteisenä nimittäjänä tämänkin ryhmän kokemuksista 

iän merkityksistä käsityön tekemisessä. Iän myötä muodostunut tieto- ja taitovaranto edus-

tivat osaa yksilön identiteetistä. Varsinaista tarvetta uusien asioiden oppimiselle ei välttä-

mättä esiintynyt yhtä vahvasti, kuin oman taitotason ylläpitämistä yhdistettynä sosiaaliseen 

kontekstiin ja mielekkääseen tekemiseen. 

Kansalaisopistossa opiskelun katsottiin olevan merkittävä harrastustoiminnan mahdol-

listaja lähinnä opistojen monipuolisen ja verrattain edullisen kurssitarjonnan vuoksi. Kurs-

simaksujen nousut puhuttivat monia. Vuosien mittaan maksut ovat kohonneet moninker-

taisiksi. Osa epäili sen vaikuttavan jo pienituloisten mahdollisuuksiin osallistua. Tässä suh-

teessa tasavertaisuuden periaatteen opiskelumahdollisuuksissa koettiin kärsineen vuosien 

aikana, sillä vapaan sivistystyön toiminta on tarkoitettu jokaiselle kansalaiselle taustaan 

katsomatta. 
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Osa haastateltavista mainitsi huolensa painokkaasti juuri pienituloisten ja syrjäytyneiden 

osalta. Omat kokemukset käsitöiden tekemisen positiivisista vaikutuksista elämään, kuten 

mielihyvä, itsetunnon kohoaminen ja sosiaaliset kontaktit, aiheuttivat keskustelua siitä mi-

ten harrastustoimintaa kannattaisi hyödyntää näiden ryhmien aktivoimiseen ja kuntoutta-

miseen: 

..ajatellaan sitä terapeuttista vaikutusta ihmiselle, niin siinä vois jotain progressiota 

olla esimerkiks työttömille ja näin, että alkaa olla hintataso melkein sellanen, että se 

vaatii työssä käyvän henkilön tällä hetkellä. 

Kansalaisopistojen järjestämillä kursseilla on suuri merkitys kuntien ja kaupunkien koulu-

tustarjonnassa. Tällä on erityinen merkitys erityisesti haja-asutusalueilla, joilla se saattaa 

olla ainoa vaihtoehto osallistua aikuiskoulutukseen. (Saarenpää-Numminen 2005, 70.) 

Haastateltavat kokivatkin hyvin tärkeäksi, että koulutus järjestettäisiin mahdollisimman lä-

hellä, mieluiten julkisten kulkuneuvojen reittien varrella. 

Kansalaisopisto-opiskelulla on vaikutuksia myös terveyteen opiskelijoiden kokemusten 

mukaan. Terveydentilan kohentuminen, mielenvirkeys, mielenterveyden ylläpitäminen ovat 

eräänlaisia sivutuotteita kursseille osallistumisessa sekä samalla toimivat myös motiiveina 

jatkaa opiskelua. (Saarenpää-Numminen 2005, 61–63.) Rauhoittuminen ja keskittyminen 

kiireen keskellä esiintyivät haastateltavien puheissa tärkeänä osana käsitöiden tekemistä, 

samoin vireystason nousu ja innostuminen. Vaikka ensivaikutelma saattaa olla ehkä ristirii-

tainen, voi kuitenkin ajatella tiettyyn, mielekkääseen tekemiseen keskittymisen ja rauhoit-

tumisen antavan tilaisuuden olla vain siinä hetkessä ja nauttia toimintaprosessista. Tällöin 

oman käsityön tekeminen muiden samanhenkisten kurssitovereiden kanssa parhaimmil-

laan innostaa, motivoi ja virkistää.  

Syynä opiskeluun haastateltavat mainitsivat poikkeuksetta myös vapaaehtoisuuden, minkä 

he kokivat olevan hyvin tärkeää varsinkin tässä elämänvaiheessa. Vapaaehtoisuuden 

ohella myös vapaamuotoisuus ja vapaus tehdä mitä ja milloin itse halua omaehtoisesti oli 

hyvin tärkeää. Mainitut vapaudet eivät toki ole mahdollisia kaikilla vapaan sivistystyön 

kursseilla, mutta käsitöihin liittyviin kursseihin liittyen tämän tyyppinen toimintatapa tuntui 

mielekkäälle haastateltavista. Tässä lieneekin haastetta opetushenkilökunnalle, jolta vaa-

ditaan tässä suhteessa monipuolista osaamista ja erilaisten päällekkäisyyksien ja element-

tien yhtäaikaista hallintaa opiskelijoiden omatessa erilaisen taitotason ja tavoitetason eri-

laisten käsitöiden tekemisessä. Vapaamuotoisuuden puolesta puhui eräs opiskelijoista: 
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..ihan hyvä, että ihmiset saa tehä vähä niinku omaansa, mut se ois inhottavaa, jos 

pakotettais, että tehkääs tälläsiä ja näytätte ens kerralla. Ei sovi tähän, et tää on just 

hyvä tällänen ryhmä oppimisen kannalta ja kehittymisen kannalta ja mielenvirkistyk-

sen kannalta. 

Onnistumisen ja oppimisen kokemukset antavat opiskelijalle positiivisia kokemuksia. Tästä 

seuraa opinnollista viihtyvyyttä ja sen myötä innostusta jatkaa opintoja. Viihtyvyydestä on 

syytä erottaa viihteellisyyden käsite, jossa viitataan oppilaiden viihdyttämisen keinoin yllä-

pidettyyn mielenkiintoon opiskelussa. Viihtyvyyttä voi pitää seurauksena onnistuneesta 

opettamisesta ja ryhmän toiminnasta. Sosiaalista viihtyvyyttä on mahdollista hyödyntää 

opinnollisuudeksi. Tähän liittyvät mm. positiivinen ja kannustava opiskeluilmapiiri sekä in-

nostava toiminta ryhmän sisällä. (Ollakka 1997, 88–89.)  

Viihtymisen ja viihdyttämisen välinen ero ei ole aivan yksiselitteinen, mutta sisällöltään ne 

antavat ajattelun aihetta erityisesti opettajan näkökulmasta. Vapaan sivistystyön toiminnan 

periaatteisiin kuuluu kuitenkin opinnollisuuden ja oppilaan kehittymisen korostaminen. 

Opettajan tehtävänä onkin kyetä luovimaan viihtyvyyden ja viihdyttämisen välimaastossa 

vapaan sivistystyön luomien reunaehtojen viitekehyksessä. Opiskelijat ovat maksavia asi-

akkaita ja he äänestävät jaloillaan. Ei ole siten yksinkertaista olla huomioimatta myöskään 

opiskelijoiden odotuksia ja tarpeita kurssien sisältöjä kohtaan. Näiden elementtien yhteen-

sovittaminen opinnollisuuden nimissä onkin haasteellista viihteellisyyteen kallistuvassa 

nyky-yhteiskunnassa. 
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6. KÄSITYÖLLÄ ON MERKITYSTÄ - Onko iällä? 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa käsityön merkityksellisyyden sisältöjä eri-ikäisten 

naisten näkökulmasta kansalaisopisto-opiskelun kontekstissa. 12 haastattelun kautta saa-

dusta informaatiosta ei ollut tarkoitus tehdä yleistyksiä, vaan raottaa tämän ryhmän jäsen-

ten itselleen muodostamia merkityssisältöjä käsityön tekemiseen liittyen ja samalla tarkas-

tella niiden mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia iän näkökulmasta. Vertaillessa 

tutkimuksen tuloksia aiemmin tehtyihin tutkimustuloksiin, voi kuitenkin todeta, että esille 

nostetut teemat saavat voimakkaasti tukea niistä.  

Käsityön merkityssisältöjä ja aikuiskoulutuksen vaikutuksia on tutkittu runsaasti. Tutkimuk-

sessa halusin yhdistää nämä elementit liittäen mukaan asetelmaan myös iän ja naisen 

näkökulmat. Tutkimuksessa kävi ilmi, että haastateltavien suhde käsityöhön oli säilynyt 

verrattain samana elämän ajan. Iän mukanaan tuoman kokemuksen myötä taitotason ko-

hoaminen mahdollisti vaativampien käsitöiden tekemisen. Käsityöprosessin hallinta ja 

vahva osaaminen mahdollistivat myös osallistumisen sosiaaliseen tapahtumaan, jolloin 

huomion jakaminen työn ja vuorovaikutuksen kesken ei johtanut käsityön tekemisen kär-

simiseen. 

Kaikilla haastateltavilla oli poikkeuksetta pitkä kokemus käsityön harrastamisesta. Kaikilla 

oli myös runsaasti kokemusta erilaisista tekniikoista, käsityön eri lajeista. Tekniikan vaihte-

lut liittyivät elämäntilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Käsityötaito esiintyi osaamisva-

rantona, johon saattoi palata tarvittaessa, yhdistää eri tekijöitä eri osa-alueista, hyödyntää 

tietämistä, neuvoa muita, informaationa omasta identiteetistä käsityöntekijänä ja mielek-

kään ajanvietteen valintojen repertuaarina.  

Käsityöharrastuksen taustat olivat lähtöisin kaikilla haastateltavilla jo lapsuudesta, jossa 

merkittävinä vaikuttimina toimivat käsistään taitavat perheenjäsenet tai sukulaiset. Tässä 

yhteydessä voi ajatella tulosten tukevan käsityön periytyvyyden ilmiötä. Omien sanojensa 

mukaan haastateltavat kertoivat käsityön tekemisen saaneen alkunsa ”äidin maidosta”. 

Taitotason karttuminen johtaa tekniikan yhä parempaan hallitsemiseen. Tämä mahdollis-

taa aiemmin opitun yhdistämisen uuteen tietoon, ympäröivien ideoiden hyödyntämiseen ja 

niiden soveltamiseen. Tällöin voi käsityön tekemisen ajatella lähestyvän kokonaista teke-

mistä. On kuitenkin huomioitava, että vahva taitotaso ei välttämättä johda haluun luoda 
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uutta, kokonaista käsityötä, vaan motiiviksi voi riittää myös pelkkä toiminnan tarpeen tyy-

dyttäminen. Jako ositetun ja kokonaisen käsityön tekemisen välillä ei ole aivan yksiselittei-

nen. Yleensä käsityöt ovat toisten ideoiden jatkumoa eikä aivan uutta ja erilaista ole mah-

dollista luodakaan. Siten voi myös ajatella kokonaisen käsityön tekemisen merkitsevän 

laaja-alaisen osaamisen soveltamista kokonaisvaltaisesti prosessiin ja produktiin. Näin 

ajateltuna haastateltavani täyttivät kokonaisen käsityön tekemisen periaatteet.  

Esitellyistä teemoista toiminnan tarpeen tyydyttäminen vaikutti läpäisevän kaikki muut 

teemat tavalla tai toisella. Se toimii eräänlaisena kimmokkeena käsityön tekemiselle ja 

kursseille osallistumiselle. Tarve tehdä käsillä johtaa haluun luoda itse persoonallisia ja 

yleensä mielellään hyödyllisiä tuotteita. Tekemisessä hyödynnetään kokemuksen kautta 

saatua tietotaitoa ja yhdistetään perinteikkäitä tekniikoita uusiin soveltaen. Näin syntyy 

yksilöllisiä ja persoonallisia tuotteita.  

Aineistosta havaittuja eroavaisuuksia voidaan käsitellä eri näkökulmista. Toisaalta on kyse 

arvoista ja arvostuksista, toisaalta yksilön historiasta aikakautensa kasvattina. Nämä ele-

mentit tulisi suhteuttaa tähän hetkeen ja elämäntilanteeseen tässä yhteiskunnassa. Merkit-

täviksi eroiksi käsityön merkityssisällöissä kahden ikäluokan välillä muodostuivat perinteen 

säilyttämisen ja uuden oppimisen teemat. Iäkkäämpien naisten ryhmä toi esille perinteen 

säilyttämisen hyvin merkittävänä osana käsityöharrastusta, kun taas nuoremman ikäluo-

kan edustajat eivät maininneet haastattelujen yhteydessä tätä teemaa ollenkaan. Tästä ei 

luonnollisestikaan voi päätellä, etteikö nuorempi sukupolvi arvostaisi perinteitä ja pitäisi 

niiden säilyttämistä tärkeänä. 

Taidokkuus ja osaaminen eivät välttämättä ole suoraan verrannollisia ikään (Johnson & 

Wilson 2005, 119). Uuden oppimisen ja itsensä kehittämisen merkityssisällöt puolestaan 

esiintyivät hyvin voimakkaina nuoremman sukupolven edustajien puheissa. Ikääntyvien 

naisten ryhmä ei maininnut uuden oppimista puheissaan lainkaan. Ilmiön voisi tulkita, että 

iäkkäämpien naisten käsityötaidot ovat jo kehittyneet ehkä sille tasolle, johon he itse teki-

jöinä ovat tyytyväisiä tai kokevat olevan riittävällä tasolla. Tämän vuoksi uuden oppiminen 

ja itsen kehittäminen eivät välttämättä esiinny heidän puheessaan merkittävässä roolissa. 

Oppiminen ei ole varsinainen tavoite, vaan kurssille osallistumisen sivutuote. Toiminnan 

tarpeen tyydyttäminen ohittaa siten opinnolliset tavoitteet. Kurssi toimii siten toiminnan 

mahdollistavana kontekstina. 
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Ekologisuus ja ympäristönäkökulma esiintyivät kummankin ryhmän puheissa verrattain 

vähän. Tulos on sinällään hieman yllättävä ottaen huomioon ajan hengen, jossa kierrättä-

minen ja vanhan uudistaminen ovat eräitä kädentaitojen osa-alueen merkittäviä trendejä. 

Toisaalta voidaan kuitenkin olettaa ekologisen näkökulman olevan luonnollinen osa käsi-

työn harrastamista, joka ehkä voidaan luokitella jopa itsestäänselvyydeksi. Perinteisesti 

osana käsityön tekemistä korjataan rikkoutuneita tekstiilejä tai muokataan vanhaa, otetaan 

talteen käyttökelpoisia materiaaleja pois heitettävistä tekstiileistä ja etsitään täydentäviä 

materiaaleja esimerkiksi kirpputoreilta. Nämä ovat hyvin tavallisia tapoja toimia käsityön 

tekijänä, eikä niitä siten välttämättä aktiivisesti mielletä ekologisuuden ideologiaksi. 

Käsityön tekemisen merkitys on muuttunut ajan myötä nykyhetkeen tultaessa. Toisaalta 

käsin tekemisen merkitys on tullut samaan aikaan näkyväksi aivan uudella tavalla. Käsi-

työn tekemisen motiivit eivät enää kohdistu suoraan hyödyllisyyteen ja käyttötuotteiden 

valmistamiseen, vaan tekeminen liittyy luovuuteen, oman elinympäristön estetiikkaan ja 

tekemisen iloon. Perinteitä rikotaan ja luodaan uusia tapoja yhdistää tekniikoita ja luoda 

uusia tuotteita ja merkityksiä. Käsityön tekemisen motiivit ovat selvästi muualla kuin hyöty-

tuotteiden valmistamisessa. Internetin voimakas läsnäolo on myös synnyttänyt uusia tapo-

ja lähestyä käsityötä. (Seitamaa-Hakkarainen 2009, 73.) Tämän tyyppinen ajattelutapa 

edustaakin vahvasti nuoremman ikäluokan ajatuksia käsityön tekemisestä ja harrastami-

sesta. Heidän lähestymistapaansa kuvaa utelias, innostunut ja yksilöllinen asenne. Heidän 

tarpeensa suhteessa käsityöhön on saavuttaa yhtä lailla elämänlaatuun positiivisesti vai-

kuttavia elämyksiä kuin luoda käsityötuotteita omien lähtökohtien ja tulkintojen pohjalta. 

Ryhmän naiset eivät epäröi soveltaa tietojaan ja taitojaan. Tärkeintä on olla tyytyväinen 

käden jälkeensä ja saada tyydytystä myös itse prosessista.  

Nuoremmat naiset suhtautuivat siis käsityön tekemiseen iäkkäämpiä ennakkoluulotto-

mammalla asenteella. He olivat rohkeita ideoimaan uutta ja soveltamaan valmiita malleja 

ohjeita. Luovuuden näkökulma korostui tässä suhteessa ja voikin päätellä, että tämän 

ryhmän käsityön tekeminen tavoittelee monessa suhteessa kokonaisen käsityön periaat-

teita. Iäkkäämpien naisten joukossa mallien ja ohjeiden hyödyntäminen oli tavallisempaa, 

mutta niiden soveltaminen kuitenkin yleistä.  

Molemmat ikäryhmät pitivät käytännön hyödyn näkökulmaa merkityksellisenä, mutta ai-

neistoista oli tulkittavissa, että teema esiintyi iäkkäämmille naisille eräänlaisena oikeutuk-

sena harrastaa käsitöitä. Käytännön hyöty liittyy prosessista syntyvään produktiin, jonka 
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tarkoitus tulisi olla käytännöllinen hyödyke. Nuoremman ikäryhmän vastauksista puoles-

taan saattoi aistia käytännön hyödyn olevan mielekkään prosessin, johon on ladattu erilai-

sia elämänlaadullisia tekijöitä, oheistuote. Käytännön hyöty on merkittävässä asemassa, 

mutta ei välttämättä ylitse muiden merkitysten. 

Käsityöprosessin kautta syntyy tuotteita. Prosessiin yleensä liittyvä hitaus mahdollistaa 

toiminnan etenemisen ja seurausten ymmärtämisen (Vilkka 1993, 58). Tavallista käsityön 

harrastajien kommenteissa on puhe keskeneräisistä käsitöistä. Tämä tulee esille niin 

haastateltujen puheista kuin omista kokemuksistani käsityön harrastajista vuosien varrelta. 

Käsitöitä saattaa olla työn alla useita. Ne voivat olla samaa tai aivan eri tekniikkaa edusta-

via. Työhön tartutaan usein mielialan mukaan, mikä kulloisellakin hetkellä innostaa eniten. 

Tällöin erityisesti työn edistyminen saattaa olla hyvinkin hidasta. Toisaalta tämä mahdollis-

taa eräänlaisen vuoropuhelun työn ja tekijänsä välillä. Ajan kuluminen ja etäisyys työhön 

saattavat herättää ajatuksia ja uusia ideoita sen muokkaamiseksi. Käsityö elää näin teki-

jänsä mukana. 

Käsityönä syntyvät tuotteet ovat aina yksilöllisiä ja kantavat mukanaan tekijänsä persoo-

naa. Luovuus ja persoonallisuus käsityössä ovat tällöin eräänlainen itsestään selvyys eikä 

sitä liene mahdollista täysin välttää. Kokemus luovuudesta on myös hyvin henkilökohtai-

nen. Luovuuden käsite mielletään usein liittyväksi taiteen tekemiseen ja sen vuoksi ehkä 

sen käyttöä voidaan arastella puhuttaessa omasta käsityön tekemisestä. Vaikka juuri luo-

vuuden sanaa ei välttämättä kaikkien puheissa käytetty, oli kuitenkin ilmiselvää, että oman 

käden jäljen ja siten myös yksilöllisyyden näkyminen prosessissa ja valmiissa tuotteessa 

olivat hyvin merkityksellisiä ja yksi käsityön tekemisen tärkeimmistä motiiveista. 

Käsityöllä on merkitys ihmisen identiteetin muodostumisessa sekä hänen itsetuntonsa ke-

hittymisessä, millä on vaikutuksia myös hänen elämänlaatuunsa. Sosiaalinen tuki ja kan-

nustaminen ovat tärkeitä, mutta eivät välttämättömiä omakohtaisen onnistumisen tunteen 

heräämisessä käsityön tekemisessä. Kokonaisuuden hallinta edistää persoonallisuuden 

kasvua ja antaa tyydytyksen tunteita sekä kehittää sisäisiä kvalifikaatioita kuten hienomo-

toriikkaa, koordinaatiota, tarkkuutta, luovuutta, ilmaisukykyä, havaintokykyä jne. (Kojon-

koski-Rännäli 1995, 121–125; Luutonen 2004, 16.) Haastatteluista käy ilmi, että kullakin 

on vahva leima käsityöntekijänä ja osaajana. Tämän voinee laskea osaksi henkilön identi-

teettiä. 
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Eräänlaisina sivuvaikutuksina käsityön tekemiselle voi ajatella olevan terveyteen liittyvät 

positiiviset vaikutukset, oman hyvinvointi ja elämänlaadun kohentaminen. Keskittyminen, 

rauhoittuminen, virkistyminen ja innostuminen tulivat voimakkaasti esille kaikenikäisten 

haastateltavien puheissa. Käsitöiden suhde hyvinvointiin voi ajatella olevan tavallaan kak-

sisuuntainen. Toisaalta käsitöitä tehdään siitä huolimatta vaikuttaako se hyvinvointiin, mut-

ta toisaalta hyvinvointiin liittyvät positiiviset kokemukset motivoivat myös jatkamaan käsi-

työharrastusta. 

Nuorempien naisten vastauksissa korostuivat oletetusti myös arjen tasapainottaminen kä-

sityön tekemisen avulla. Kiireinen arki ja työelämän vaativuus ohjasivat käsitöiden pariin 

hakemaan rauhoittumista ja hyvää oloa. Iäkkäämpien naisten elämäntilanteesta johtuen 

käsityöt edustivat enemmänkin meditatiivista vapaa-ajan täyttämistä, jonka vahvat kytkök-

set johtivat toiminnallisuuden säilyttämiseen sekä hyödylliseen lopputulokseen. 

Haastateltavat arvostivat kursseilla myös mahdollisuutta tehdä omassa rauhassa töitään. 

Apua ja ohjeita oli tarvittaessa saatavilla, samoin juttuseuraa. Tärkeää on ryhmän sisällä 

yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden muodostama tasapaino (Leinonen 2009, 69). Kunkin 

oman persoonallisuuden huomioiminen toimivassa ja tapapainoisessa ryhmässä koettiin-

kin tärkeänä. Tämä koskee niin opettajaa kuin muita opiskelutovereitakin. Ryhmä luovii 

eteenpäin itsenäisenä yksikkönä, jäsentensä yksilöllisenä summana. 

Kaikki haastateltavat olivat monipuolisesti käsitöitä pitkään harrastaneita ja siten ilmeisen 

taitavia käsityön tekijöitä. Silti iäkkäämpien puheista nousi esille hyvin tyypillisesti omaan 

työhön kohdistuva tietty vaatimattomuus ja samalla muiden työn arvostaminen ja ihailemi-

nen. On todettu, että iäkkäiden naisten käsityön tekemiseen liittyvistä ilmaisuista löytyy 

ajatuksia vaatimattomuudesta ja epävarmuudesta omaan osaamiseen nähden. Muiden 

osoittama ihailu motivoi sen sijaan jatkamaan harrastusta. (Leinonen 2009, 70). Eräs 

haastateltavista iäkkäämpien ryhmästä kertoi asenteistaan ja arvostuksistaan omaa käsi-

työtä kohtaan varsin vaatimattomaan, jopa väheksyvään sävyyn: 

..omiin töihinsä saattaa sillai niinkun kyllästyä eikä ne näytä miltään. Toisten työt 

näyttää aina paljon paremmilta ja sitten kuitenkin, kun niitä omia töitä näyttää niin 

toiset sanoo, että ompa tää hyvä, vaikkei se itestä näytä yhtään miltään. 

 

Vaikka vaatimattomuus esiintyy useasti puheissa, on silti huomattava, että kaikki tuovat 

hyvin monipuolisesti esille mitä käsitöitä he ovat vuosien varrella tehneet. Kokemuksen 
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moninaisuus ja tietoisuus siitä eivät tue toisaalta päätelmiä vaatimattomuudesta. Toisaalta 

vaatimattomuus saattaa sisältää myös sosiaalisen aspektin. Ei ole suotavaa kehua omia 

töitään, mutta muiden töiden ihailu puolestaan vaikuttaa olevan eräänlainen kirjoittamaton 

sääntö. Toisaalta omien töiden vähättely ja muiden ihastelu voi toimia yhtäältä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen käynnistäjänä. Käsitöistä puhuminen on turvallinen aihealue erityisesti, 

jos ryhmällä ei ole pitkää historiaa takanaan. 

Vaatimattomuus saattaa edustaa toisaalta pelkkää sanahelinää haastatteluissa, mutta 

osaltaan se kertoo myös kunnioituksesta muiden taitoja kohtaan. Käsitöiden valtava kirjo 

ja mahdollisuuksien mittaamattomuuden ymmärtäminen tulee esille tiettynä nöyryytenä. 

Käsitöiden tekijänä ei koskaan voi tulla täysin oppineeksi; aina on kehitettävää. Yhdistävä-

nä tekijänä vaikuttaa olevan keskeneräisyyden hyväksyminen tekniikoiden hallitsemisessa, 

mikä ei kuitenkaan johda tekniikasta luopumiseen, vaan motivoi harjoittelemaan ja kokei-

lemaan. Tässä ideassa lieneekin käsitöiden houkuttelevuus: 

Että aina voi kehittää itteensä ettei koskaan voi tuntee itteensä, et on täysin oppinu. 

Nuoremman ikäluokan puheessa suhtauduttiin omiin taitoihin ja tekemiseen rohkeammin 

ja avoimemmin. Käsityön tekemisen taito koettiin toisaalta itsestään selvyydeksi, toisaalta 

ylpeyden aiheeksi. Suhde käsityöhön vaikutti olevan välitön ja rehellinen. Epäonnistumisiin 

suhtauduttiin osana oppimisprosessia, välietappina kohti valmista produktia. Merkitykselli-

senä esiintyi kokemus oman käden jäljen näkemisestä konkreettisesti. 

Käsitöistä keskusteltiin nuorempien keskuudessa kriittisesti, mutta silti kannustavaan sä-

vyyn. Omiin töihin kohdistettuun ihailuun suhtauduttiin siihenkin kriittisesti, joskin opiskelu-

tovereilta saadut positiiviset kommentit koettiin vaikuttavan itsetuntoon: 

Kyllähän se jokasen itsetuntoo hivelee, jos joku sanoo, että ootpas sää nyt ki-

van tehny, mut en mä koe, että sillä olis hirveen voimakas merkitys siihen, mi-

tä mä teen. 

Asenteiden syntymisessä omaa käsityön tekemisen prosessia ja produktia kohtaan ovat 

osana myös kasvatus ja koulutus, joiden kautta on muotoutunut pohja arvostuksille ja suh-

tautumiselle käsityöhön. Haastateltavat olivat kukin aikansa kasvattamia. Merkittävin osa 

oppimiskokemuksistamme onkin peräisin formaalin koulutuksen ulkopuolelta, informaaleis-

ta oppimisympäristöistä. Oppimisessa merkitykset rakentuvat suhteessa aiempaan koke-

mukseen. Haastateltujen kahden ryhmän väliset elämäntilanteet olivat hyvin erilaiset, mut-
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ta yhteisenä motiiveina opiskella kansalaisopistossa esiintyivät vapaus, helppous, sosiaa-

linen viitekehys sekä ammattitaitoinen ohjaus. 

Omaehtoisuus ja opiskelun itseisarvo eli sen kokeminen hyödylliseksi ja mielekkääksi 

ajankäytöksi kuvaavat kansalaisopistossa opiskelevien osallistumismotiiveja. Myönteisten 

kokemusten voi nähdä liittyvän merkittävästi vapaaehtoisuuteen (Saarenpää-Numminen 

2005, 65). Työskentelyssä yhdistyvät omien toiveiden täyttyminen sekä käytännön hyöty ja 

toisista huolehtiminen. Nämä seikat tuottavat edelleen mielihyvän kokemuksia. Ihmiset 

osallistuvat niille kursseille, jotka heitä todella kiinnostavat. Vastaavasti vapaaehtoisuuden 

nimissä he voivat myös jättää kurssin kesken, jos se ei vastaa heidän odotuksiaan. Tästä 

syystä mielekkyyden kokeminen kursseille osallistumisessa lienee melko yleistä. 

Käsityöaiheisilla kursseilla sosiaaliset motiivit osallistumisessa ovat merkittävässä ase-

massa. Parhaassa tapauksessa tuttavuudet syventyvät ajan myötä ja muodostuvat merkit-

täväksi sosiaalisiksi voimavaroiksi. Kursseilla yhdistyvät organisoidusti mahdollisuus op-

pia, kehittyä, jakaa kokemuksia ja tavata muita samanhenkisiä ihmisiä mielekkäässä ym-

päristössä. Haasteelliseksi tehtäväksi opettajalle muodostuukin opinnolliseen viihtyvyyteen 

perustuvan ilmapiirin luominen. Vaihtoehtoisena lähestymistapana viihteellisyyteen pyrki-

minen edustaa helposti ulkokohtaista opiskelijoiden kosiskelua eikä välttämättä johda pit-

källä tähtäimellä vapaan sivistystyön edustamien arvojen mukaiseen lopputulokseen. 

Kansalaisopiston kurssilla voi ajatella yhdistyvän käsityön merkityssisältöjen kirjon koko-

naisuudessaan. Vastaavanlaista toimintaa ei ole juuri tarjolla, jos otetaan tarjonnan laajuus 

sekä hintataso huomioon. Kurssitoiminta onkin elinvoimainen kasvualusta käsityön teke-

misen jatkumiselle ja kehittymiselle yhteisöllisenä ja juurevana toimintana elinikäisen op-

pimisen periaatteen nimissä. 

Nuorempien naisten joukossa iän merkitykset koettiin liittyvän läheisesti elämäntilanteisiin. 

Lasten kasvaminen tai muutokset työelämässä olivat vapauttaneet aikaa omalle harrasta-

miselle ja siten käsityön merkitys oli juuri nyt korostuneessa asemassa heidän elämäs-

sään. Lisäksi he kokivat myös iän myötä käsityön arvostamisen kasvaneen. 

Iäkkäämmät haastateltavat eivät vielä tässä elämänvaiheessa maininneet iän vaikuttavan 

erityisesti käsityön tekemiseen. Tarkoitan tällä lähinnä terveyteen liittyviä seikkoja, kuten 

motoriikka, näkö, jaksaminen jne. Käsityöt edustivat kaikille elämäntapaa; luonnollista ja 

tärkeää osaa arkea. Iän mukanaan tuoman kokemuksen myötä heidän taitonsa käsityön 



82 
 

tekijöinä oli lähipiirissä tunnustettu ja siten oman tekemisen kokeminen hyödylliseksi tuotti 

paljon heille mielihyvää. Ikänäkökulmaan voi näin myös liittää huolenpitoa ja perheen hoi-

toa koskevan teeman. 

Ikään liittyvän pohdinnan taustalla kokoavana voimana esiintyi kaikilla haastateltavilla ni-

menomaan yksilön suhde omaan historiaan, elettyyn elämään ja sen arviointiin henkilö-

kohtaisen kokemusrepertuaarin näkökulmasta. Ikä ei sinänsä esiintynyt merkityksellisenä, 

ei myöskään numeerisena tietona, vaan elämäntilanteeseen sidoksissa olevana ilmiönä. 

Käsityöharrastuksen merkityssisältöjä voi tarkastella yhtenä suurena kokonaisuutena, jos-

sa toisiinsa kietoutuvat kaikki edellä esitetyt teemat kunkin käsityön tekijän kohdalla omal-

la, yksilöllisellä tavallaan. Yksilöllisyyden muodostavat kunkin henkilökohtainen tausta ih-

misenä, persoonana ja käsityön tekijänä; hänen sen hetkinen elämäntilanteensa. Lähestyt-

täessä käsityön merkityssisältöjä korostuvat myös arvot, asenteet, historia, kulttuuri, sosi-

aalinen ympäristö ja yhteiskunta suhteessa yksilöön ja yhteisöön. Toimintaa ohjaavat omat 

ja ympäristön odotukset sekä tavoitteet yhdistettynä henkilökohtaiseen taitotasoon. 

Käsityön merkityssisältöjen kokonaisuutta kuvaava kuvio 1 pyrkii kokoavasti kuvaamaan 

niitä merkityksiä, joita yksilö on muodostanut suhteestaan käsityöhön. Osa-alueita on siis 

lähestyttävä yksilön näkökulmasta, johon vaikuttavat hänen taustansa ja tarpeensa sekä 

konteksti, jossa hän käsityötä toteuttaa. Kolme osa-aluetta voidaan nähdä samalla myös 

motiiveiksi tehdä ja harrastaa käsitöitä, joiden merkityksen voimakkuus yksilön näkökul-

masta saattaa vaihdella riippuen mm. elämäntilanteesta. On myös todettava, että merki-

tyssisältöjen osa-alueet ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa ja siten vuoropuhelevat 

keskenään yksilön ohjaamina. 
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KUVIO 1. Käsityön merkityssisältöjen kokonaisuus.  

Elämänhallinnan osa-alue edustaa eräänlaista elämänhallintaan liittyvää välineistöä, joka 

muodostuu käsityön tekemisen ja siitä syntyvien kokemusten myötä. Nämä välineet voi-

daan nähdä käsityön tekemisen positiivisina sivuvaikutuksina, joilla on merkitystä yksilön 

elämänlaadun ja hyvinvoinnin kannalta.  Sisäisten kvalifikaatioiden näkökulmasta käsityö-

hön liittyvät kokemukset kehittävät henkisiä ja fyysisiä kykyjä sekä ominaisuuksia (Kojon-

koski-Rännäli 1995, 68). Elämänhallinta näyttäytyy siten hyvin moniulotteisena kokonai-

suutena, jonka sisällöistä ja vaikutuksista suhteessa käsityöhön ei välttämättä itse käsityön 

tekijä ole aina tietoinen. On myös huomioitava, että näiden osien syy- ja seuraussuhteita ei 

ole myöskään aina aivan yksinkertaista osoittaa. Toisaalta kuitenkin yksilön omakohtaiset 

kokemukset käsityön merkityksestä oman elämänhallinnan kannalta on silti tärkeää. Käsi-

työ toimii monesti tekijälleen myös itsehoidon keinona erilaisista elämäntilanteista selviä-

misessä. Tällöin korostuu yksilön kokemus siitä, mikä hänelle on hyväksi ja minkälaisten 

tekijöiden hän kokee tukevan oman elämän hallintaa. 

Prosessi ja produkti ovat oleellisia ja erottamattomia osia käsityötä. Tässä osa-alueessa 

korostuvat yksilön tietojen ja taitojen taso, joiden kautta hän käsityötä lähestyy. Prosessi 

tyydyttää yksilön toiminnan tarpeita, kun taas itse produktissa tiivistyy prosessin vaiheet 

konkreettiseksi tuotteeksi, millä yleensä toivotaan olevan käytännön merkitystä. 

 

Elämänhallinta 

•hyvinvointi & terveys 

•sisäiset kvalifikaatiot 

Kokemuksellisuus 

•elämyksellisyys 

•sosiaalisuus 

•luovuus 

Prosessi ja 
produkti 

•tiedot ja taidot 

•käytännön hyöty 

•toiminnan tarve 
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Kokemuksellisuuden osa-alue liittyy olennaisesti myös elämänhallintaan ja prosessiin sekä 

produktiin. Käsityö tuottaa alusta loppuun erilaisia kokemuksia, joiden pohjalta myös käsi-

työn lopullinen merkitys muodostuu. Yksilö kokee erilaisia tunteita ja tilanteita prosessin 

aikana, jotka nekin tiivistyvät valmiissa tuotteessa. Lopuksi yksilö päättää, minkälaisen 

arvon läpikäydyt kokemukset tuottavat käsityölle. Kokemukset eivät ole aina positiivisia, 

vaan saattavat aiheuttaa turhautumista, hermostumista, mielipahaa jne. Toisaalta useasti 

positiivinen kokemuksellisuus eli elämyksellisyys, nousee negatiivisia tekijöitä merkityksel-

lisemmäksi. Käsityö harrastuksenahan on omaehtoista, mistä johtuen suhde käsityöhön on 

ennalta kuitenkin latautunut positiivisella asenteella. 

Kokemuksellisuus liittyy oleellisesti kansalaisopiston kontekstissa, myös sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen. Kokemuksia ja elämyksiä jaetaan ryhmässä ja avoin keskustelu mahdol-

listaa myös reflektoivan otteen suhteessa omiin toimintatapoihin. Kokemus luovuudesta 

tarkoittaa sitä lähestymistapaa, jolla yksilö pyrkii toteuttamaan suunnitelmiaan yksilöllisellä 

tasolla. Luovan toiminnan kautta yksilö tavoittaa elämyksiä ja vahvistaa osaltaan myös 

hänen sisäisiä kvalifikaatioitaan.  

Tutkimuksessa on kautta linjan todettu, että käsityöllä on merkitystä, niin teoreettisen tie-

don näkökulmasta, kuin haastatteluaineistojen tuloksista johdetuissa päätelmissä. Tutki-

muksessa oli tavoitteena tarkastella tätä asetelmaa myös iän näkökulmasta. Aiemmin esi-

tellyt haastateltavien kokemukset iän merkityksistä suhteessa käsityöhön ja sen opiske-

luun kansalaisopistosta, toivat esille iän edustavan kokemusta, elämäntilannetta ja henki-

lökohtaista historiaa. Nämä seikat loivat taustan suhteelle käsityöhön, mutta eivät kuiten-

kaan vaikuttaneet käsityön tekemiseen erityisen voimakkaasti. Käsityö esiintyi haastatelta-

vien puheessa elämäntapana, luonnollisena osana arkea.  

 

Iällä on merkitystä luonnollisesti yksilön elämän kannalta. Tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella voi kuitenkin ajatella sen olevan kuitenkin vain yksi osa yksilön ominaisuuksia. 

Yksilö tekee ja harrastaa käsitöitä iästä huolimatta todennäköisesti koko ikänsä. Otsikossa 

esitettyyn kysymykseen vastasikin varsin tyhjentävästi eräs haastateltavista:  

 

Mun mielestä sillä iällä ei oo varsinaisesti merkitystä, lähinnä se on se moti-

vaatio ja mielenkiinto, joka sitä ohjaa. 
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