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Taustaa 

Sähköpostikysely käsityötieteen opiskelijoille: 

Mitä Käspaikka www.kaspaikka.fi merkitsee sinulle? 

Esim. miten olet käyttänyt Käspaikkaa, mitä mieltä olet siitä,  

miksi se on tarpeellinen, entäs jos Käspaikkaa ei olisi…  

Jos sinulla on kiire, vastaa lyhyesti (vaikka yhdellä lauseella) 

mitä ensimmäiseksi tulee mieleen. Tärkeintä on, että 

vastaat. 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 55 opiskelijaa, joista 

- 1. vsk:n opiskelijoita: 13  

- 2. vsk:n opiskelijoita: 15  

- 3. vsk:n opiskelijoita: 13  

- 4. vsk:n opiskelijoita: 7 

- 5. vsk:n opiskelijoita: 7 

http://www.kaspaikka.fi/


Tiedonhakuun liittyvä merkitys 

”tieto- ja ideapankki, 

jonka puoleen voi 

aina kääntyä” 

”Käyn usein ihan 

"huvikseni" 

selailemassa 

ja katselemassa mitä 

muut ovat tehneet.”  

”Myös Uutta 

Käspaikassa -osio tulee 

aina katsottua sivuille 

mennessä.” 

”Käspaikka merkitsee 

minulle eräänlaista 

tukikohtaa. Tiedän, että 

sieltä saan tietoa 

minulle uusista ja 

tuntemattomista 

asioista lyhyesti ja 

ytimekkäästi.” 

”perusteos, joka 

täytyy ensin 

tarkistaa, ennen 

kuin etsin muita 

lähteitä” 

”Sivustolla on muuten vaan 

mukava käydä ja tutkiskella 

niitä. Se on tavallaan 

rentouttavaa ajanvietettä, 

vähän kuin lukisi jotain 

lehteä.”  



Tiedonhallintaan liittyvä merkitys 

”Ehkä se alkaa olla 

välttämättömyys 

nykyajan kiihtyvässä 

tiedonkasvussa, ei siinä 

yksittäinen opettaja enää 

yksin pärjää ja jaksa.”  

”Valtavasti hyvää tietoa, 

mutta hieman 

vaikeasti löydettävissä.” 

”Sivut ovat selkeät käyttää, sillä 

asiat ovat jaoteltu selkeästi 

eri teemojen alle.”  

”Etusivu voi ensikäyttäjästä tuntua hieman 

sekavalta (sivulla kun on valtava määrä otsikoita, 

linkkejä ja kuvia). Näin muistelen ainakin itse 

kokeneeni pari vuotta sitten, kun tutustuin 

ensimmäisiä kertoja sivustoon.”  



Pedagoginen merkitys 

”Joskus jotain päiväkerhoa 

pitäessä tai omien 

pikkusisarusten kanssa 

askarrellessa on tullut käytettyä 

Käspaikan ohjeita. ” 

”Olen myös käyttänyt sitä 

opetuksen tukena 

käsityöopettajan 

sijaisena toimiessani.” 

”Varsinkin 

opetusharjoittelussa 

Käspaikan materiaalista 

on ollut korvaamaton apu. 

Sieltä olen saanut apua ja 

vinkkejä opetuksen 

järjestämiseen.” 

”Olen 

suositellut sitä myös 

käsityötaidottomille 

työtovereilleni, jotka ovat 

joutuneet vetämään 

kässäkerhoa lastenleirillä. 

Ovat onnistuneet. Siis 

käspaikasta löytyy ohjeita, 

joiden avulla 

käsityötaidotonkin voi 

onnistua :0) ” 

”Mielestäni Käspaikkaa 

voisi mainostaa enemmän 

kouluissa sillä itse en ollut 

kuullut siitä ennen kuin 

tulin tänne opiskelemaan 

ja kuinka paljon siitä 

olisikaan ollut apua.” 



Pedagoginen merkitys 

”Vastaavanlaista opettajan näkökulmasta 

kirjoitettua ja kerrottua juttua ei juuri 

muualta löydy.” 

”Käspaikka on toiminut ja toimii edelleen 

tärkeänä tukena muodostaessani 

käsitystä alasta ja sen opettamisesta. 

Käspaikan materiaalit ovat auttaneet 

ymmärtämään käsityön moninaisuutta ja 

merkitystä sekä käsityön kasvatuksellisia 

mahdollisuuksia.” 

”Lähinnä Käspaikka on 

minulle näyttäytynyt 

2000-luvun opetuksen 

havainnolistamis-

välineenä.” 

”Käspaikka innostaa 

minua itsekin 

kokeilemaan erilaisia 

projekteja käsitöissä kun 

näkee muidenkin 

sellaisia tehneen.” 

”Koen, että Käspaikka on osaltaan ollut 

rakentamassa omaa opettajuuttani ja 

identiteettiäni.” 

”Myös uusien 

ideoiden ja motivaation 

luojana Käspaikka on 

erityisen käyttökelpoinen 

paikka. ” 

”Kun ei vielä ole kokemusta siitä, millaisia 

töitä eri luokka-asteiden oppilaat ovat 

tehneet, on kuitenkin päässyt 

kurkistamaan, mitä muualla on tehty.” 



Yhteisöllinen merkitys: 

toiminnallinen yhteisyys 

”Postituslistalla on 

mielenkiintoisia 

keskusteluja käynnissä ja 

näin opiskelijana pääsee 

tutustumaan vähän siihen 

arkeen, jota 

käsityönopettajat elävät.”  

”Käspaikkahan on toisaalta 

kuten tällainen 

”opettajakollega", jolta voi näitä 

vinkkejä käydä kyselemässä!” 

”Käspaikka on myös auttanut 

minua ymmärtämään, että 

omien tietojeni jakaminen ei ole 

minulta itseltäni pois, vaan 

päinvastoin hyödyn myös itse 

siitä kun saan sitten palautetta 

esim. tekemistäni sivuista.” 

”On mielettömän hienoa että 

Käspaikka toimii 

vapaaehtoisen toiminnan 

avulla. Miksi jemmaisimme 

tietoa, kun saamme 

kaksinverroin enemmän kun 

jaamme ideamme...” 

”On hienoa, 

että opettajat saavat toisiltaan 

tukea ja jakavat opettajuuttaan.”  



Yhteisöllinen merkitys: 

symbolinen yhteisyys 

”Olen ylpeä että meillä käsityö-

ihmisillä on tuollainen oma 

foorumi toimintamme tukena. 

Sitä on voinut kehuskella 

muidenkin aineiden 

opeopiskelijoille... ” 

”Ja yksi tärkeä asia vielä, olen 

ylpeä siitä että me 

käsityöihmiset pystymme 

pitämään näin pyyteettömästi 

yhtä (eli se materiaalin 

runsaus jota ihmiset kokoajan 

harrastuksenaan Käspaikassa 

jakaa…) ja siitä hienona 

osoituksena Käspaikka 

mielestäni toimii kaikille sinne 

edes kerran eksyville.”  

”Käspaikalla onkin merkitystä 

minulle yhteisönä, jonka 

jäseneksi koen kasvaneeni.”  

”Käspaikka on kuitenkin 

opiskeluvuosien aikana luonut 

sisäisen tunteen siitä, että 

apua on oikeasti saatavilla ja 

että on olemassa muitakin 

käsityönopettajia… (esim. 

sähköpostilistalaiset). 

Opettajauran aloittaminen 

valmistumisen jälkeen ei tunnu 

niin pelottavalta asialta, kun on 

oma ”yhteisö” takana… Eli 

tärkeä yhteisöllisyyden 

kehittäjänä ja ylläpitäjänä…” 



Ajallinen merkitys 

”Kaikki tarvittava löytyy 

keskittyneesti yhdestä 

osoitteesta. Se säästää 

aikaa.” 

”Uudet ideat ja 

oivallukset, voisi sanoa 

myös ”muodit ja 

villityksetkin” leviävät 

siellä nopeasti.” 

”Itselleni ainakin 

käspaikka ollut 

SUURI apu. Kaikkea 

ei tarvitse tehdä itse 

alusta alkaen…” 

”Uskon, että juuri 

Käspaikka mahdollistaa 

sen, että käsityönopetus 

pysyy ajan hermolla.”  



Tieto- ja viestintätekninen merkitys 

”Käspaikan kautta olen 

oppinut käsitöiden lisäksi 

myös muita taitoja kuin 

käsitöitä. Se on mm. 

kannustanut tieto- ja 

viestintätekniikan 

lisäopiskeluun.” 

”Uskon, että olen enemmän 

yhteistyökykyinen 

tietotekniikkamaailman kanssa, 

koska opintoihini on kuulunut 

opetusmateriaalin tekemistä 

Käspaikkaan. Koska se on 

oikeasti ja aidosti otettava 

paikka, on se nostanut 

motivaatiota tekemisen tasoon  

ja sitä kautta se on lisännyt 

myös innostusta käyttää ja 

hyödyntää melko monipuolisesti 

tietokonetta… ” 

”Uskaltaisin jopa väittää, että 

käspaikan olemassaolon ja 

siihen liittyvän opetuksen 

johdosta 

käsityönopettajaopiskelijat 

ovat suhteessa muihin 

opiskelijoihin verrattuna 

melko taitavia 

tietokoneidenkäyttäjiä…” 



Ammatinvalinnallinen merkitys 

”Käspaikalla on ollut suurin merkitys minulle varmaan silloin kun 

harkitsin käsityönopettajan opintojen aloittamista ja tutustuin 

Käspaikan kautta käsityön opettamiseen. Käspaikka on ollut jo 

pitkään tietokoneella suosikeissa ja sitä kautta myös aikoinani 

kulkeuduin SOKL:n sivuille. Käspaikan linkkien kautta myös 

kävin viime kesänä lukemassa käsityötieteestä tehtyjä graduja ja 

niiden tiivistelmiä kun yritin valita opiskelupaikkaani.” 

”Löysin Käspaikan tutustuessani Savonlinnan OKL:n 

käsityönopettajakoulutukseen vuosi sitten, kun mietin itselleni 

uutta opiskelupaikkaa ja -alaa. En tuolloinkaan tutustunut kovin 

syvällisesti sivuston sisältöön, mutta muistan yllättyneeni, että juuri 

käsityöihmiset ovat saaneet aikaan tällaisen sivuston. Yleensä kun 

käsistään kätevien ihmisten ajatellaan inhoavan tietokoneita.” 



 Merkityksen muuttuminen opintojen kuluessa 

”Vuosi vuodelta Käspaikan merkitys on siis kasvanut ja luulen, että 

esim. työelämään siirtymisen myötä merkitys kasvaa entisestään.” 

”Tänä syksynä, kun aloitin teknisen työn sivuaineen, on minua 

alkanut kiinnostamaan Käspaikan teknisen työn osuuskin. Toisaalta 

sen laajuus on vielä murto-osan siitä mitä tekstiili puoli on. Mutta 

varmasti ajan kanssa myös teknisen työn osuus Käspaikassa 

laajenee.” 

”Konkreettisten materiaalien kautta 

koen hahmottavani selvemmin 

erilaisia lähestymistapoja, 

näkökulmia ja opetuksellisia 

mahdollisuuksia. Peilaamalla ja 

pohtimalla omia näkemyksiäni 

Käspaikan sisältöihin koen 

pystyväni kasvamaan ja 

kehittymään opettajana.”  

(5. vsk:n opiskelija) 

Minulle käspaikalla ei ole 

tähän mennessä ollut 

juurikaan merkitystä. 

Kuulin siitä vasta kun 

aloitin opiskelut täällä. 

Mutta ideana erittäin hyvä, 

ja tulevaisuudessa tulen 

varmasti tutustumaan 

siihen ja käyttämään sitä. 

(1. vsk:n opiskelija)  



 Joten… 

”Mutta onneksemme Käspaikka on luotu ”oikeaksi kädeksi” 

kässäopelle (ja varsinkin meille opiskelijoille) ja tietysti alan 

harrastajille.” 

”Mietinkin monesti, mitä itseasiassa tekisin ilman Käspaikkaa, 

koska se on ainutkertainen verkkoympäristö, jollaista ei monessa 

muussa aineessa ole!” 


