
KÄSITYÖN OPETUS ON LAHJAN ANTAMISTA

Käsityönopetus kehittyy jatkuvasti. Kaukana takanapäin ovat ajat jolloin patalappua 
virkattiin itku silmässä, kädet hikisinä. Mekaaninen taito ilman ymmärrystä tekemisestä ei 
kuulu nykyaikaan. Uusiutuneet opetussuunnitelman perusteet edellyttävät käsityön 
opetukselta ennen kaikkea sitä, että oppilaan itsetunto kasvaa ja hän kokee iloa ja 
tyydytystä työstään. Tavoitteena on oppia arvostamaan työtä ja sen laatua. Itse tekemällä 
oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön 
kulttuuriperinteeseen. Parhaimmillaan syntyy oivalluksia käsityön yhteiskunnallisista 
merkityksistä, esimerkiksi siitä miten käsityökulttuurin tehtävä on pohjimmiltaan yhteisön 
jäsenten motivaation ja aktiviteetin ylläpitäminen. 
Esitän tässä joitakin ajatuksia käsityöstä. Olen pohtinut asiaa elämän varrella monista 
näkökulmista: lapsuuden kodissa, koulussa, opiskeluaikoina, designerinä, äitinä, 
toimittajana, opettajana ja myös opetuksen kehittäjänä. Käsityön kokemus on tuottanut 
minulle mielihyvää ja ajatuksia kaikissa näissä rooleissa.

KÄSITYÖ ON IHMISENÄ KASVAMISEN MENETELMÄ

Ensimmäiset käsityöhön liittyvät muistoni ovat moniaistisia. Voin vieläkin palauttaa 
mieleeni miltä tuntuu, näyttää, haisee ja kuulostaa istua kangaspuiden alla polkusten 
päällä kun äiti kutoo mattoa. Hän ei varmasti arvannut, että sallimalla minun istua siellä 
työn aikana, hän todennäköisesti viitoitti jo silloin minulle työuraa. Lapselle käsin 
tekeminen on leikkiin verrattavaa toimintaa, mutta lapsuus on kuitenkin valmentautumista 
aistien ja kädentaitojen hallitsemiseen. Tyttäreni kanssa ompelimme yhdessä hänelle 
iltapuvun lukion vanhojentansseihin. Viimeistään siinä vaiheessa hän vakuuttui 
mahdollisuuksistaan prosessissa, jossa mielikuvituksen tuottava haavekuva saa 
visuaalisen muodon.

Kodin arvot ja aktiviteetit synnyttävät rohkeuden ryhtyä yrittämään tekemistä. Käden taidot 
vaativat jatkuvaa harjoittamista. Perheen ymmärrys on paras tuki syvenevälle taidolle. 
On onnekasta, jos kodin perintönä saa käsityöhön liittyvän elämyksen. Se ei kuitenkaan 
ole välttämätön edellytys käsityöinnostukselle. Kaikilla on mahdollisuus onnistumisen 
kokemukseen koulun käsityötunneilla. Tunnit eivät tänä päivänä enää saa olla kopiointia 
tai orjallista jäljittelyä, vaan nyt uskotaan että kulttuuriperinnön tuntemus yhdistettynä 
luovaan ongelmaratkaisuun tuottaa kestävää jälkeä. Luovuutta osoittavat prosessit 
rakentuvat aikaisempien saavutusten varaan. Tämän viestin välittämisestä ovat opettajat 
vastuussa. Vaikka työn pohjana onkin kulttuuriperinnön tuntemus, niin tekemisen 
lähtökohtana on oma ympäristö ja kokemukset. Tajunnan syvillä alueilla on kyky tuottaa 
uutta, ei opittua ja ennen nähtyä, vaan ainutkertaista. Niiden johdattamana syntyy 
mielikuva, josta oppilas luo suunnitelman.  Juuri tämän suunnitelmavaiheen tärkeyttä 
nykyisin kovasti painotetaan. Yleensä tekemisen into ilmaantuu suunnitellessa kuin 
itsestään. Jokainen on oman ideansa asiantuntija. Viisas opettaja ohjaisi oppilaitaan 
havaitsemaan ongelmia ja auttaa häntä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on oppia 
suunnittelemaan toteuttamiskelpoisia tuotteita, joissa on otettu huomioon omat resurssit, 
käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, esteettisyys, ekologisuus, kestävyys ja 
taloudellisuus. Toimitaan kuin käsityön ammattilaiset, mutta vaan omassa mittakaavassa. 
Kysymys ei siis ole ainoastaan hauskasta puuhastelusta paremman puutteessa vaan 
tärkeästä ihmisenä kasvamisen menetelmästä. Luovuus taltioituu meihin jo lapsuudessa.
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KÄSITYÖ KEHITTÄÄ AISTIMUSVOIMAA

Luovuuden edellytyksiä itsessämme voimme lisätä kehittämällä aistiemme toiminnan 
tehoa – aistimusvoimaamme. Käsityön tekemisen ja kokemisen avulla siihen on 
mahdollisuus.

Joitakin vuosia sitten sain suunnitella ja toteuttaa käsityöhön liittyviä projekteja 
pääkaupunkiseudun kouluissa alimpien luokkien kanssa. Langantie –nimisessä 
kokonaisuudessa kävimme ensin läpi tekstiilihistoriaa, sitten kehräsimme lankaa, niin 
värttinällä kuin rukilla, lopuksi suunnittelimme ja toteutimme kangaspuissa kutoen 
raidallisen tekstiilitilateokseen. Tässä yhteydessä havaitsin kuinka, tuotteen lisäksi, käsityö
on myös ongelmanratkaisua, selviytymistä sisäisellä tasolla, joka johtaa asiayhteyksien 
käsittämiseen. Käsityön tekemiseen on ikään kuin integroituna useiden oppiaineiden 
tietojen käyttöä. Kokemus tuotteen valmistusprosessista, tässä tapauksessa kudotun 
kankaan valmistamisesta, avaa rakenteellisen ajattelun portteja, lisää ymmärrystä siitä 
miten abstraktista tulee konkreettinen. Tätä rakenteellisen ajattelun tapaa voi käyttää 
monien ongelmien ratkaisumallina.

Käsityöllä on perustansa ihmisen neurofysiologiassa. Käden taidot kehittyvät vain kaikkien 
aistien ja mielen yhteistyönä. Taitojen perusta on jokaisessa ihmisessä itsessään, mutta 
taitavuus syntyy vain ajan kuluessa harjoittelun avulla. Vaikka tietokonepelien 
pelaaminenkin harjaannuttaa motorisesti käden ja silmän yhtäaikaista toimintaa, niin 
vaikuttaa siltä että käsityön tekemisellä olisi suurempi merkitys avaruudellisen tajun 
kehittymiseen. Itse tekemällä lähihavainto tilasta ja kappaleesta tarkentuu. Etenkin 
teknisessä työssä kolmiulotteisten kappaleiden kanssa työskentely vahvistaa 
avaruudellista hahmottamisen kykyä. Matematiikassa opitut geometrian muodot saavat 
käsin kosketeltavan hahmon. Käden taidoilla on siis siirtomerkitystä myös muuhun 
aivotoimintaan ja persoonallisuuden kehittymiseen. Lapsen motorinen kehitys ja 
aistitoiminnan kehitys ovat ikäsidonnaisia. Tämän hyödyntäminen käsityönopetuksessa on
hieno mahdollisuus yksilön monipuoliselle kehittymiselle. Osaamisen lisääntymisen myötä 
rohkeus kasvaa ja identiteetti vahvistuu.

KÄSITYÖ ON VOIMAUTTAMISEN KEINO

Käsityön tekeminen on mielestäni hyvin demokraattinen harrastus. Se ei vaadi välttämättä 
kalliita välineitä eikä erityisiä tiloja. Tekemisen alkuun pääsee melko olemattomilla 
investoinneilla. Käsityön harrastaminen on myös mielihyvää tuottavaa viihdettä. Käsityö 
merkitsee tunteen liittämistä tietoon, taitoon ja osaamiseen. Äitini opetteli sukankutomisen 
eläkkeelle jäätyään. Hänestä on hauskaa sommitella työn edetessä raitoja erivärisistä 
langoista. Kun käsityökokemus on ollut miellyttävä, siitä voi muodostua yksilönä olemisen 
tapa. Sukkaa pitää kutoa joka päivä, silloin vaivat unohtuvat. Käsityön tekemisellä on näin 
suorastaan voimauttava vaikutus.

Eikä aina tarvitse olla edes järkevä ja tuottava. Perinteillä voi myös leikitellä. Tämä on 
varsinkin nuorten suosiossa. Larppaaminen eli roolileikit on yksi esimerkki historiatiedon, 
käsityön ja leikin yhdistämisestä. Myös yllättävien materiaalien käyttäminen uudessa 
asiayhteydessä vaatii luovaa mielikuvitusta. Ne ovat ikään kuin taiteellisia jekkuja, joissa 
katsojaa innostetaan mukaan leikkiin. Tästä hyvä esimerkki oli Sinebrychoffin museon 
Garderobi –hanke. Mukana siinä on ollut esimerkiksi Turun suomalainen yhteiskoulu. 
Hankkeessa oppilaat tutustuivat museokokoelmien avulla menneen ajan elämään ja 
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maailmankuvaan. Valta ja alistussuhteet havainnollistuivat hyvin metalliverkosta tehdyssä 
paidassa, kuten myös nälkä, näkkileipäviitassa. 

KÄSITYÖ ON YHTEISKUNTAA RAKENTAVA VOIMA

Käsityö kertoo hyvästä ammattitaidosta ja yksilöllisestä mielikuvituksesta. Ihailen suuresti 
ateljeetyönä tehtyjä asuja. Hyvin harvoin enää näkee esim. jakkupukua tai miesten pukua, 
joka on tehty juuri kantajansa mittojen mukaan istuvaksi. Sellainen vaate on kuin veistos, 
joka korostaa persoonaa. Lahjakkaita ovat ne ihmiset joilla on taito valmistaa itselleen tai 
toiselle tällaisia vaatteita.

Käsityöaloja opiskellaan Suomessa paljon. Opiskelijat mieltävät alan kulttuuris-
taiteelliseksi. Kiinnostus saattaa johtua nuorten kehitysvaiheesta, jossa kädentaidot ja 
minän kehitys kulkevat ikään kuin käsikädessä. Eri oppilaitoksista valmistuu vuosittain 
lähes 2000 käsityöläistä. Suurin osa kuitenkin jatkaa opintojaan aloilla, joissa heillä on vain
välillistä hyötyä aikaisemmasta koulutuksesta. Käsityöalan arvioidaan työllistävän tällä 
hetkellä lähes 30 000 henkilöä. Määrän on mahdollisuus kasvaa entisestään, mikäli 
tuotekehitys seuraa ennakkoluulottomasti kysyntää. Käsityöyrittäminen on muuttumisen 
tilassa. Yksilöllisyyden arvostus on lisääntymässä. Kuluttajien maku vaatii yhä enemmän 
erottumista muista. Teollisuuden ja käsityön yhdistämisellä ehkä voidaan tuottaa sopivaa 
erilaisuutta. Useat harrastajapiirit tarvitsevat varusteita, joissa on huippuominaisuuksia, 
jotka vain käsityöläinen pystyy valmistamaan.

Matkailukohteissa käsityömyynti on ollut tärkeä markkinointimahdollisuus. Matkailun 
lisääntyminen saattaa myös tehostaa uudenlaista käsityöyrittämistä. Jotakin hyvin 
suomalaista on mielestäni kankaan kutominen ja erityisesti räsymatto.  Perinteisestä 
räsymatosta voisi kehittää suomalaisen matkamuiston. Ehkäpä matkailija haluaisi kokea 
myös elämyksen kutoessaan oman mattonsa tai veistäessään kauhan tai ovenkahvan.

Käsityöosaajille on kysyntää myös erilaisissa opetus- ja ohjaustöissä. 
Monikulttuuristuvissa oppimisympäristöissä tarvitaan monialaista yhteistyötä. Käsityö 
tukee hyvällä tavalla suomenkielen ja muiden oppiaineiden opetusta. Oppiminen 
helpottuu, kun abstraktioita ja analogioita voi hahmottaa tekemisen avulla. Myös 
työstettävä materiaali ihmisen käsissä asettaa tekijänsä vuorovaikutustilanteeseen. 
Ohjaajan tehtävä on varmistaa, että prosessista valmistuu esteettinen, 
tarkoituksenmukainen ja käyttökelpoinen esine, joka tuottaa mielihyvää tekijälleen. Se on 
merkityksellistä maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta. Käsityötä tehdessä tulee esille 
piilevä kehollinen tieto – hiljainen tieto, kädet muistavat mitä tulee tehdä tai sanoa. 

Eikä kädentaitojen käyttö rajoitu vain käsityöammatteihin. Esteettisyys ja taitava käsillä 
tekeminen kuuluvat monen muunkin ammatin perusosaamiseen. Käsityöläisten lisäksi niitä
tarvitaan esimerkiksi niin autonasentajan kuin kirurgin työssä.

LUOVAT KÄDET KEHITTÄVÄT LUOVAA MIELTÄ

Työssäni muotoilijana, tekstiilisuunnittelijana teollisuudessa, luovuus ja esteettisyys ovat 
korostuneet. Käsityö muistuttaa läheisesti taidetta. Olen toiminut siinä välimaastossa, joka 
hyödyntää sekä käsityöosaamista että taiteellista osaamista. Suunnittelijan työ on uuden 
luomista, mutta ani harvoin tulee keksityksi jotakin täysin uutta ja ainutkertaista.  Tietysti on
olemassa keksijöitä, joiden työn tulokset saattavat olla ennennäkemättömiä oivalluksia.
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Suunnittelija ratkaisee annettua tai huomaamaansa ongelmaa, yhdistelee kokemuksiaan 
ja elämyksiään todentaakseen sen näyn joka hänellä ratkaisusta on. Hän ikään kuin 
asettelee palasia paikoilleen niin kauan kunnes tuotos tyydyttää hänen esteettistä, eettistä 
ja taloudellista näkemystään. Koen suunnittelutyön portaalta toiselle nousemisena. Työ 
etenee mielestäni sen tyyppisesti kuin professori Kari Uusikylä luovasta prosessista 
määrittelee. Kun saan idean jonkun asian tuottamisesta, merkitsen sen muistiin joko 
kuvallisesti, sanallisesti tai muulla keinoin. Tekstiilien suunnittelu jatkuu kehittelemällä 
ideaa kuvan ja sanan avulla. Sen jälkeen hankin tietoa toteuttamismahdollisuuksista ja 
laadin työsuunnitelman. Se sisältää kuvia, sanoja, matemaattisia laskelmia, kemiallisia ja 
fysikaalisia ohjeita, sekä ohjeita hinnoittelua ja markkinointia varten. Vasta 
mallikappaleiden testauksien ja koemarkkinoinnin jälkeen voidaan tuotteen valmistuksesta 
päättää.

KEHO VOI AJATELLA JA KÄSI KATSOA

Mihin suuntaan kuvittelen käsityön ja muotoilun kehittyvän? Uskon, että yhä enenevässä 
määrin käsityöläisen tulee verkottua teknologiaosaajien kanssa. Maailmamme 
digitalisoituu kovaa vauhtia. Puhutaan älyvaatteista, jotka toimivat pienenpienen 
mikrotietokoneen avulla säädellen ominaisuuksiaan sään ja kantajansa fysiologian 
mukaan. Tätä tultaneen kehittämään yhä pidemmälle, ehkä suorastaan 
virtuaalitodellisuudeksi. Ehkä digitaalisesti pystytään yhdistämään luonnonkuitujen 
parhaimmat ominaisuudet ja aineen luonnollinen tuntu lumetodellisuudeksi, josta halutaan 
maksaa paljon. Toivottavasti se ei kuitenkaan tule olemaan ainoa mahdollisuus. 
Virtuaalimaailmassa ihminen haluaa kokea myös todellisia elämyksiä, 
moniaistikokemuksia, ei pelkkää näkemiseen ja kuulemiseen perustuvaa mielikuvaa. 
Uskon että tulevaisuudessa halutaan myös fyysisyyttä, kosketuksen mukanaan tuomaa 
aisti-iloa, sitä miten keho voi ajatella ja käsi katsoa.

Taidot ja tiedot ovat ihmisen pääomaa, jonka varassa elämässä täytyy joka tapauksessa 
selvitä. Kädentaidon oppimiseen liittyy myös tärkeän taidon, kärsivällisyyden ja 
pitkäjännitteisyyden oppiminen. Mitään taitoahan ei voi toiselle opettaa, sen voi vain oppia 
ja omaksua itse tekemällä. Oppiminen on elinikäistä, mutta kaikille tasapuolinen 
mahdollisuus käsityön kokemukseen muodostuu koulussa. Opettaja voi antaa lahjan 
innostukseen, arvostukseen ja rohkeuteen ryhtyä käsityöhön, jolla kartutamme 
kulttuuriperintöämme.

Heljä Järnefelt, 2006

Kirjoittaja on pitkään teollisuudessa työskennellyt suunnittelija, joka toimii tällä hetkellä 
Opetushallituksessa luovuus- ja kulttuurikasvatuksen kehittämistehtävissä.
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