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1 Johdanto 
 

Toimin eräänä syksynä käsityön opettajan sijaisena alakoulussa. Oppilaat tekivät pie-

niä ompelutöitä. Kysyin eräältä oppilaalta minkä värisen kankaan hän haluaa valita. 

Oppilas häkeltyi ja vastasi, ettei oma opettaja ole vielä määrännyt hänelle mitään tiet-

tyä väriä. Oppilaan vastaus järkytti ja sai minut miettimään, miksi koulukäsityössä an-

netaan niin vähän sijaa luovuudelle ja oppilaan omalle ilmaisulle? Miten sitä voisi lisä-

tä? 

 

Luovuudesta puhutaan paljon ja sen roolia korostetaan niin työ- kuin arkielämässäkin. 

Luovuudesta puhutaan myös paljon koulun ja oppimisen yhteydessä. Luoviin työskente-

lytapoihin kannustetaan ja yleisesti niiden uskotaan parantavan oppimistuloksia ja tuo-

van uusia näkökulmia opetukseen. Koulumaailmassa kannustetaan luovuuteen kuitenkin 

suhteessa vähän. Koulu on täynnä sääntöjä, tapoja ja rutiineja, jotka omalla osallaan pi-

tävätkin koulu instituutiota pystyssä, mutta myös hankaloittavat uudenlaisten näkökul-

mien tai työtapojen syntymistä. Luovuudelle olisi kuitenkin enemmän sijaa koulussa ja 

myös käsityön opetuksessa. Opetussuunnitelman asettamien raamien sisällä on mahdol-

lista irrottautua kaavoista ja löytää oppimiseen uudenlaisia tapoja. 

 

Luovuus on mahdollista missä tahansa oppiaineessa ja koulun toiminnoissa. Luovuus 

syntyy opettajan kokeilevasta ja innovatiivisesta otteesta sekä monenlaisista opetuksen 

sisällöistä. (Joubert ,2001,23.) Käsityö on yksi koulun taito- ja taideaineista ja sitä pide-

tään yleisesti luovana oppiaineena. Kuitenkaan pelkkä taito- ja taideaine luokitus ei ta-

kaa oppiaineen luovuutta. Käsityön opetuksessa saatetaan helposti jämähtää vanhoihin 

rutiineihin ja tekemisessä keskitytään usein vain tekniikan sisäistämiseen tai malleista 

jäljentämiseen. Tällöin luovuudelle ei jää paljon sijaa. Käsityö ei saisi jämähtää paikoil-

leen, vaan sen tulisi pyrkiä uudistumaan, sekä löytää jatkuvasti monipuolisia ja luovem-

pia tapoja tehdä käsitöitä. Luovuuden lisääminen käsityön opetukseen ei kuitenkaan tar-

koita tekniikoiden ja perinteiden hävittämistä. Luova käsityö on uudenlaisten lähesty-

mistapojen, työskentelymuotojen, materiaalien, tekniikoiden ja ideoiden lisäämistä sekä 

opetussisältöjen monipuolistamista. 

 

Käsityön opetuksessa on meneillään murrosvaihe. Uusi peruskoulun opetussuunnitel-

man perusteet otetaan lähivuosina käyttöön ja oppiaineiden sisältöjä hiotaan parhaillaan 
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valmiiksi. Alustavien luonnosten mukaan käsityön oppiaineen painotus tulee siirtymään 

yhä enemmän ilmaisulliseen suuntaan. Käsityön opetuksen painotus on siis siirtymässä 

tuote- ja tekniikkakeskeisyydestä kokeilevaan, keksivämpään ja ilmaisullisempaan käsi-

työhön. Käsityötä kannustetaan myös oppiainerajojen ylittämiseen. (Opetushallitus 

2014.) Opetussuunnitelman perusteet ovat kuitenkin aina tulkinnanvaraisia ja tästä joh-

tuen uudenlaisen käsityön opetuksen tueksi tarvitaan erilaisia apuvälineitä ja ideoita. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää luovan käsityön opetusmateriaalia verk-

koon käsityön opettajille. Materiaalia, joka vastaa uutta opetussuunnitelmaa ja tarjoaa 

yhden näkökulman toteuttaa sitä ja samalla monipuolistaa käsityönopetuksen opetussi-

sältöjä. Tarkoituksena on löytää uudenlaisia luovempia lähestymistapoja ja ideoita käsi-

työnopetukseen, joissa ilmaisullisuus ja luovuus toimivat opetuksen punaisena lankana. 

Opetusmateriaalin on tarkoitus antaa vinkkejä ja inspiraatiota lähestyä käsityönopetusta 

enemmän elämyksellisemmästä ja yhteisöllisemmästä näkökulmasta. Opetusmateriaali 

tähtää ajatusten, aistien ja mielikuvituksen herättämiseen. 

 

Kriteerit opetusmateriaalin sisällölle ja toimivuudelle rakennetaan teorian ja tutkimusai-

neiston tarkastelun pohjalta. Tutkimusaineistona tutkimuksessa toimii videokuvattu 

opetuskokonaisuus, jonka sisältö oli suunniteltu toteuttamaan luovemman käsityön 

päämääriä. Aineistosta tarkastellaan sitä, miten luova lähtökohta toimi ja mitkä asiat tu-

kevat luovuuden käyttöä ja kehittymistä. Teoria ja tutkimusaineistosta nousseet huomiot 

synnyttävät kriteeristön, joka määrittää valmistuvan verkko-opetusmateriaalin sisällön. 
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2  Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tässä kappaleessa avaan sitä, miten tutkimus rakentuu ja etenee, sekä mitkä ovat sen 

keskeiset päämäärät. Tämän jälkeen avaan kehittämistutkimusta ja sen yleisiä piirteitä. 

Lopuksi kerron vielä, minkälaisia opetusmateriaaleja käsityön opettajille on nykypäivä-

nä tarjolla. 

 

2.1 Tutkimustehtävä ja kysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kehittää uudenlaista, luovuutta ja ilmaisullisuutta tu-

kevaa käsityön opetuksen sisältöä, erityisesti peruskoulun käsityön opetukseen. Tutki-

muksessa kehitetään verkko-opetusmateriaalia käsityön opettajien tueksi. 

Tutkimus rakentuu kolmessa osassa. Ensin määritetään mitä on luovakäsityö ja kooste-

taan tutkimusaineisto. Tämän jälkeen tarkastellaan aineistoa ja etsitään huomioita luo-

van työskentelyn piirteistä. Viimeiseksi rakennetaan verkko-opetusmateriaali, aineiston 

analyysin ja teorian tarkastelun pohjalta.  Nämä vaiheet etenevät kolmen keskeisen tut-

kimuskysymyksen kautta. Vaiheet menevät osaksi myös limittäin. 

 

1. Minkälaista on luova käsityö? 

 

Tähän ensimmäiseen kysymykseen etsin vastausta teorian pohjalta. Lähden liikkeelle 

tutustumalla luovuuden käsitteeseen. Tarkastelen luovuutta aluksi yleisesti ominaisuu-

tena ja määreenä, jonka jälkeen pohdin luovuuden ja koulun suhdetta ja erityisesti luo-

vuuden paikkaa käsityön opetuksessa. Mitkä ovat yleisesti käsityön opetusta määrittävät 

sisällöt ja mikä merkitys niillä on luovuuden kehittymisessä. Teorian kautta avaan opet-

tajan roolia luovassa prosessissa ja pohdin miten opettaja voi omalla toiminnallaan edis-

tää luovuutta. Teorian tarkastelun lisäksi kerään luovia käsityön opetuksen ideoita, 

muutaman henkilön aivoriihestä. Aivoriihessä pohditaan luovuutta ja luovempia lähtö-

kohtia ja näkökulmia käsityön opetuksen eri osioille: suunnitteluun, tekemiseen ja ref-

lektointiin. Aivoriihestä syntyneiden ideoiden ja teorian tarkastelun pohjalta suunnitte-

len ja toteutan käsityön opetuskokonaisuuden, jonka lähtökohtana on ilmaisullisuus ja 

luovuus. Opintokokonaisuus toteutetaan syventävän opetusharjoittelun puitteissa, jossa 

itse toimin opettajana. Opetus videoidaan tutkimusmateriaaliksi. 
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2. Miten oppilaat toimivat kun käsityön opetuksen lähtökohtana on luovuus ja ilmaisulli-

suus? 

 

Tutkimuksen toinen vaihe keskittyy videoituun tutkimusaineistoon. Tutkimuskysymyk-

seen lähden etsimään vastauksia aineistosta. Tarkastelen sitä, miten oppilaat toimivat ja 

miten he kokevat opetuksen, jossa päämääränä ei ole valmistuva tuote, vaan luova ja 

kokeileva tekeminen. Miten opetus jossa ei ole määriteltynä tekniikkaa tai materiaalia 

otetaan vastaan? Tarkastelen myös miten oppilaat toimivat ja käyttävät luovuutta yksin 

ja ryhmässä. Aineistosta nousseet huomiot vaikuttavat valmistuvaan verkko-

opetusmateriaaliin. 

 

3. Mitkä asiat muodostavat luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin kriteerit? 

 

Viimeisen tutkimuskysymyksen vastaus kumpuaa kahden edellisen kysymyksen kautta. 

Teoriasta ja aivoriihestä syntyneiden ideoiden ja niistä kasatun opetuskokonaisuuden 

tarkastelun pohjalta tarkentuu tieto siitä, mitä luovan käsityön opetusmateriaalin tulisi 

sisältää. Minkälaisia opetusmateriaalin ideoiden tulee olla ja mitkä asiat kannattaa ottaa 

opetusmateriaalin sisällössä huomioon. Päämääränä on siis löytää luovan käsityön 

verkko-opetusmateriaalin tarkoituksenmukaiset rakennuspalikat ja kriteerit. 
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2.2 Kehittämistutkimus 

 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä toimii kehittämistutkimus ja kehittämisen kohteena 

on luovia ideoita sisältävä käsityön verkko-opetusmateriaali. Opetusmateriaali tulee si-

sältämään monipuolisesti ideoita suunnitteluun, tekemiseen ja reflektointiin käsityön-

opetuksessa. Kehitettävän opetusmateriaalin päällimmäinen tarkoitus on tuoda uuden-

laisia ideoita ja näkökulmia käsityön oppitunneille. Kehittämistutkimus sopii tähän tar-

koitukseen hyvin, sillä kehittämistutkimus on syntynyt tarpeesta saada toimivia ratkai-

suja todellisiin ympäristöihin (Pernaa 2013, 11). Tutkimusmenetelmänä kehittämistut-

kimus on monipuolinen ja joustava (Pernaa 2013, 8). Kehittämistutkimus yhdistää teo-

riaa ja toimintaa ja on myös hyvin käytännönläheistä (Seitamaa-Hakkarainen & Lahti, 

2014, 90). Tällainen lähestymistapa sopii hyvin tämän tutkimuksen pohjaksi, sillä se ra-

kentuu useasta osasta ja hyödyntää erilaisia metodeja ja käytännön keinoja. Kehittämis-

tutkimusmenetelmä sopii hyvin tähän tutkimukseen myös siitä syystä, että sitä käytetään 

paljon juuri opetusalan tutkimuksissa (ks. Anderson & Shattuck, 2012, Pernaa, 2013). 

Kehittämistutkimuksessa vahvuutena on, että tutkimuksen lisäksi siinä syntyy aina jokin 

käytännön tarpeeseen kehitetty tuotos, kuten esimerkiksi kurssi, palvelu tai verkkosivu 

(Pernaa 2013, 8). Tämän tutkimuksen kohdalla käytännön tarpeeseen syntyvä tuotos on 

verkko-opetusmateriaali. 

 

Kehittämistutkimuksen laadukkuuden ja onnistumisen kannalta on syytä tiedostaa tiet-

tyjä asioita. Anderson ja Shattuck (2012, 16-18) listaavat artikkelissaan tärkeitä ominai-

suuksia ja huomioita, jotka ovat tyypillisiä laadukkaalle kehittämistutkimukselle. 

Ensinnäkin, kehittämistutkimus on yleensä sidottu todelliseen opetusympäristöön. To-

delliseen toimintaympäristöön perustuva lähestymistapa lisää luotettavuutta sen suh-

teen, että kehitetty tuotos tulee toimimaan siinä kontekstissa  jota varten se on kehitetty 

ja tarkoitettu (Anderson & Shattuck, 2012, 16). Tässä tutkimuksessa kehitettävän ope-

tusmateriaalin sisältöön vaikuttavaa tietoa kerätään yläkoulun käsityötunnilta, johon 

materiaaliin tuleva sisältö on myös kohdistettu. 

 

Toinen keskeinen ominaisuus kehittämistutkimukselle on, että tutkimus keskittyy suun-

nitteluun ja suunnitellun tuotteen testaamiseen (Anderson & Shattuck, 2012, 16). Myös 

tämä tutkimus noudattaa osakseen tätä rakennetta. Tässä tutkimuksessa opetusmateriaa-
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lia suunnitellaan ja osaa sen sisällöstä testataan, mutta lopullista verkko-

opetusmateriaalia, ei tämän tutkimuksen ja ajan puitteissa kuitenkaan testata. 

Kehittämistutkimuksessa eri metodit yhdistyvät joustavasti. Tutkijan on mahdollista 

käyttää erilaisia tutkimustapoja, parhaan tuloksen saavuttamiseen. (Anderson & Shat-

tuck, 2012, 17.) Tässä tutkimuksessa käytetään myös monipuolisesti erilaisia metodeja, 

kuten esimerkiksi aivoriihityöskentelyä sekä videointia. Kehittämistutkimus prosessi si-

sältää  usein myös toistoja, joiden myötä tuotos hioutuu oikeanlaiseksi. Anderson ja 

Shattuck (2012, 17) vitsailevatkin kehittämistutkimuksen edistyvän välillä yritys ereh-

dys taktiikalla. Oman tutkimukseni kohdalla toistojen määrä ei tule olemaan suuri, sillä 

pro gradu tutkimuksen laajuus ei anna siihen mahdollisuutta. Tämä on harmi, sillä ope-

tusmateriaalin sisällön monipuolinen kokeileminen useaan otteeseen toisi lopputulok-

seen laatua. 

 

Kehittämistutkimukselle on myös tyypillistä, että siinä hyödynnetään tutkimukseen 

osallistujia kehittämisprojektissa (Anderson & Shattuck 2012, 17). Opetuskokonaisuus, 

joka kuvataan tutkimusaineistoksi, on osa syventävää opetusharjoittelua, jossa itse tulen 

toimimaan opettajan roolissa. Opettajana voin vaikuttaa opetuksen sisältöön ja viedä si-

tä haluamaani suuntaan. Pyrin kuuntelemaan myös paljon oppilaiden toiveita ja näke-

myksiä, sekä huomioimaan heidän osallisuutensa tutkimukseen. 

 

Anderson ja Shattuck (2012, 18) nostavat esille, että kehittämistutkimuksen avulla pyri-

tään todella vaikuttamaan käytäntöihin. Näin ei aina kasvatusalan tutkimusten kohdalla 

tapahdu. Harvoin tutkimustieto vaikuttaa suoraan ja konkreettisesti kasvatuksen käytän-

töihin. Kehittämistutkimus on yksi keino vastata tähän ongelmaan. Myös tämä tutkimus 

tähtää konkreettisesti käsityön opetuksen sisältöjen monipuolistamiseen ja uudenlaisten 

näkökulmien avaamiseen. Valmistuva opetusmateriaali tulee avoimesti ja laajasti kaik-

kien käyttöön. Opetusmateriaalin yhteyteen perustetaan myös Facebook- ryhmä, jonka 

kautta tieto opetusmateriaalista tavoittaa laajan joukon käsityön opettajia ja muita käsi-

töistä kiinnostuneita. Opetusmateriaali vastaa myös osaltaan uuden, vuonna 2016 voi-

maan tulevan, opetussuunnitelman linjauksiin ja näin ollen se auttaa myös opettajia kä-

sityön opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Kehittämistutkimuksessa on myös hyvä tiedostaa tutkijan keskeinen rooli tutkimuksen 

etenemisessä. Tutkija valitsee itse näkökulman ja ohjaa tutkimusta valinnoillaan tiettyyn 
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suuntaan (Seitamaa-Hakkarainen & Lahti, 2014, 98). Tämä on hyvä tiedostaa ja ymmär-

tää omien näkökulmien, asenteiden ja arvojen vaikutus tutkimustuloksiin. 

Tutkijan valinnat vaikuttavat myös paljon analyysiin, sillä usein kehittämistutkimukses-

sa syntyy iso aineisto, josta suuri määrä jää analysoimatta resurssien puutteesta. Tutki-

jan valinnat ovat siis keskeisiä tutkimuksen lopputuloksen kannalta. (Seitamaa-

Hakkarainen & Lahti 2014, 98.)  

 

2.3 Käsityön opetusmateriaalit 

 

Koska tämän tutkimuksen päämääränä on kehittää opetusmateriaalia käsityön opettajil-

le, on oleellista tarkastella minkälaisia opetusmateriaaleja on jo tarjolla. Mitä ne pitävät 

sisällään ja minkälainen ajatus käsityön opetuksesta niissä on taustalla.  

Tarkastelun myötä selvisi, että käsityön opettajille suunnattua opetusmateriaalia ei ole 

kovin paljoa saatavilla. Muutamia oppikirjoja ja idea oppaita on olemassa. Internetissä 

opetusmateriaalia on saatavilla jonkin verran, mutta enimmäkseen yksittäisiä ohjeita ja 

tiettyihin tekniikoihin. Verkosta löytyy myös lukematon määrä erilaisia tee-se-itse oh-

jeita ja ideoita. Mutta erityisesti peruskoulun käsityön opetuksen puitteisiin, ei materiaa-

leja ole kovinkaan paljon tarjolla. Luovempaan ja ilmaisullisempaan käsityön tekemi-

seen kohdistettua materiaalia ei ole olemassa. 

 

Vaikka käsityön opetusmateriaalia opettajille ei ole paljon, on kirjoja opetuksen tueksi 

kuitenkin aina tehty ja jo pitkään näistä kirjoista käytetyin on ollut Hyvä sauma (Karhu, 

Malmström & Mannila, 1995). Hyvä sauma tekstiilityön käsikirja -sarjaan kuuluu oppi-

kirjan lisäksi myös opettajan materiaalia ja ideakirjoja. Hyvä sauma on laajasti käytössä 

kouluissa ja opettajat käyttävät paljon hyväksi kirjasta monistettavia ohjeita. Hyvä sau-

ma on perusopus, jossa kerrotaan ja listataan, tekijöiden näkökulmasta, käsityön tär-

keimmät osaamisalueet ja taidot. Kirjassa on kattavasti myös tietoa käsityövälineistä, 

materiaaleista ja historiasta. Hyvä sauma oppikirja on tarkoitettu opettajan ja oppilaiden 

työskentelyn tueksi. Opettajille tarkoitetut aineistot ovat pitkälti monistettavaksi ja oppi-

laille jaettavaksi tarkoitettuja ohjeita ja suunnittelu- tai arviointikaavakkeita. Hyvä sau-

ma ilmestyi jo lähes kymmenen vuotta sitten ja käsityön oppiaineen sisällöt ovat ehti-

neet jo muuttua paljon kirjan julkaisusta. Joitakin uudempia käsityön kirjoja vuosien 

varrella on ilmestynyt, mutta ne eivät ole levinneet yhtä laajaan käyttöön. 
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Verkossa oleva, käsityön opetukseen suunnattu, opetusmateriaali keskittyy pitkälti Pu-

nomo.fi sivuston arkistoihin. Punomo, edelliseltä nimeltään Käspaikka, on verkkosivus-

to, jonne kerätään käsityön oppimateriaaleja ja tietoa käsityönopetuksen ajankohtaisista 

asioista (Kröger, 2003, 1). Punomossa kerätyt materiaalit on järjestetty ryhmiin joko 

tekniikan tai materiaalin mukaan niin, että tietoa on helppo selata ja etsiä. Punomo pitää 

sisällään valtavan määrän erilaisia käsityöohjeita. Sivuston opetusmateriaalit on kerätty 

laajalta joukolta. Tekijät ovat yleensä käsityönopettajia, oppilaita tai opiskelijoita (Krö-

ger, 2003, 6). Mutta käsityön opetusmateriaalia sivustolle voi tarjota kuka vain. Puno-

mon yhtenä keskeisenä ideana on, että opettajien valmistamat opetusmateriaalit, eivät 

jää vain yhden opettajan käyttöön, vaan niistä voi hyötyä myös muut (Kröger, 2003, 6). 

Idea on hyvä, mutta sivustolta löytyvät opetusmateriaalit ovat pitkälti yksittäisiä ja irral-

lisia ohjeita, joiden selaaminen voi olla työlästä. Isompia ja laajempia käsityön opetus-

materiaaleja ei Punomosta tai muualta verkosta kuitenkaan löydy. Yksittäisten ja haja-

naisten ohjeiden etsimiseen ja keräämiseen tarvitaan opettajalta paljon aikaa ja kiinnos-

tusta, jota kuitenkin harvalta löytyy. Verkko-opetusmateriaalien ongelmana on käyttö-

kelpoisen materiaalien löytyminen. (Ilomäki, 2012, 7.) Tämä on selvä ongelma, sillä tie-

totekniikka ja Internetin käyttö opettajan työssä lisääntyy jatkuvasti ja tulee mahdolli-

sesti jossain vaiheessa korvaamaan myös oppikirjat. Monenlaiselle ja eri näkökulmista 

käsityötä käsitteleville opetusmateriaaleille olisi selvästi tarvetta, niin painettuna, kuin 

verkossakin. Tämän tutkimuksen myötä valmistuvalle opetusmateriaalille on siis tilaus-

ta.  
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3 Teoreettinen tausta 
 

Tämän teoriakatsauksen kautta pyrin vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

minkälaista on luova käsityö. Aloitan tarkastelemalla yleisesti luovuudesta ja luovuuden 

ja koulun suhteesta. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan käsityön opetuksen keskeisiä 

piirteitä ja avaan myös kokonaisen käsityön käsitettä. Tästä siirryn pohtimaan käsityön 

opetuksen muutosta ja uutta vuonna 2016 voimaan tulevaa peruskoulun opetussuunni-

telman perusteita. Tämän jälkeen avaan vielä luovan käsityön käsitteen ja sen tärkeim-

piä ominaisuuksia, sekä pohdin miten opettaja voi omalta osaltaan tukea oppilaiden 

luovuutta. Viimeiseksi käsittelen sosiokulttuurista oppimista ja innostamista, joiden 

avaaminen auttaa ymmärtämään tämän tutkimuksen taustalla olevaa käsitystä oppimi-

sesta. 

 

3.1 Luovuudesta 

 

Luovuudesta puhutaan paljon ja sen arvostus on noussut eri aloilla. Se on ominaisuus 

jota arvostetaan niin työelämässä kuin arjessakin. Kun toimimme luovasti, tunnemme 

että olemme kykyjemme huipulla. Luova työskentely antaa sisältöä ja rikastuttaa elä-

mää. Keith Sawyer (2012, 3) pitää luovuutta sinä elementtinä, joka erottaa meidät muis-

ta lajeista ja tekee meistä ihmisiä. Joubert (2001,19) kutsuu luovuutta taas lannoitteeksi 

joka saa ideat kukkimaan ja muuttumaan todellisuudeksi. 

Luovuuden hyödyt ja tärkeys on viime aikoina huomattu erityisesti taloudessa, politii-

kassa ja erilaisten sosiaalisten ongelmien ja konfliktien selvittämisessä. Luovuus näh-

dään myös tärkeänä osana koulutusta ja oppimista. (Sawyer, 2012,3.) Luovuus on myös 

vahvasti keino ilmaista itseä ja tuoda näkyviksi omia tarinoita ja ajatuksia. Tässä kappa-

leessa avaan hieman luovuuden eri määritelmiä sekä tutkimusnäkökulmia.  

 

Jotta luovuutta pystytään avaamaan ja tutkimaan, tulee meidän ensin ymmärtää mitä 

luovuudella tarkoitetaan. Luovuuden tutkiminen ja avaaminen ei ole kovin helppoa. 

Sawyer (2011, 7) pitää luovuuden määrittämistä yhtenä yhteiskuntatieteiden vaikeim-

min avattavista ilmiöitä. Luovuuden määritelmät ja uskomukset myös vaihtelevat paljon 

maittain ja kulttuureittain. Myös historialliset ajanjaksot vaikuttavat, sillä eri aikoina 

luovuus on nähty hyvin erilaisilla tavoilla, joita aikalaiset keksinnöt ja innovaatiot ovat 



 10 

määrittäneet (Sawyer, 2011, 6). Länsimaissa luovuus liitetään usein pelkästään läntiseen 

korkeakulttuuriin tai eurooppalaiseen kulttuuriin. Meidän tulee kuitenkin ymmärtää, että 

luovuus ei ole kaikkialla sama ja että luovuutta esiintyy myös muilla kuin korkeakult-

tuurin aloilla. 

 

Länsimainen luovuuskäsitys rakentuu pitkälti erilaisten uskomusten varaan. Näitä us-

komuksia ovat esimerkiksi se, että luovuuden perusolemus on ahaa-elämys ja että luo-

vuus ja ideat syntyvät mystisesti alitajunnasta. Luovuuden nähdään myös esiintyvän 

vain silloin kun yksilö unohtaa vallitsevat säännöt tai katsoo ongelmaa ns. laatikon ul-

kopuolelta. Luovuus saatetaan kokea myös biologiseksi piirteeksi, niin että sitä joko on 

tai ei ole. Luovuuden koetaan olevan vahvimmillaan myös silloin kun ihminen on yksin. 

Luovuus liitetään usein myös epätasapainoisuuteen ja mielenterveyteen. (Sawyer, 2011, 

12-14.) Luovien yksilöiden saavutuksia pidetään myös yleisesti erityisinä. Tästä syystä 

moni ei pidä itseään lainkaan luovana, sillä vertaa helposti itseään yleisesti tunnettuihin 

neroihin (Joubert, 2001, 19). Luovuus saatetaan yhdistää myös helposti lapsiin ja lap-

suuteen. Ajatellaan, että vain lapset ovat luovia ja että lapsena omaksuttu luovuus kato-

aa aikuistuessa. Heikkilä (1984, 92) kuitenkin toteaa, että lapselle lähes jokainen reaktio 

on uusi, ensikertainen ja kokeileva. Joten kyse on enemmän määritelmästä, kuin biolo-

gisesta ominaisuudesta. Luovuuden määritelmä voi myös vaihdella paljon kontekstin 

mukaan. Nämä luovuuden stereotypiat ja uskomukset määrittävät paljon sitä, miten me 

luovuuden koemme. Uskomusten sijasta meidän tulisi saada tieteellistä tietoa luovuu-

desta ja hyödyntää sitä mahdollisimman hyvin. Erilaiset uskomukset ja kontekstiin, 

kulttuuriin tai aikaan sidotut piirteet on kuitenkin hyvä tiedostaa, jotta luovuutta voi tut-

kia. Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan luovuutta laajana ilmiönä ja katso-

maan luovuusstereotypioiden ohi. 

 

Vaikka luovuutta on vaikea määrittää Craft ja Jeffrey (2001) näkevät, että luovuus käsit-

teelle on tapahtunut viime aikoina jonkinlainen universalisoituminen. Tällä termillä he 

tarkoittavat sellaista globaalia käsitystä, jolla luovuutta voidaan määrittää. Universaali 

luovuus pitää sisällään kolme asiayhteyttä, joihin luovuus usein liitetään. Nämä alueet 

ovat luovuus taloudessa ja politiikassa, luovuus yksilön ominaisuutena, sekä luovuus 

oppimisen välineenä. (Craft & Jeffrey, 2001, 1.) Tämän universalisoitumisen myötä voi 

luovuutta ymmärtää jossain määrin helpommin, mutta sen tutkiminen vaatii silti moni-

tieteisen lähestymistavan (Uusikylä 2012, 57). Monipuolisen kuvan ja ymmärryksen 
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saavuttamiseksi luovuutta ei voida tarkastella vain yhdeltä kantilta, vaan siihen liittyy 

paljon erilaisia näkökulmia.  

 

Vaikka luovuuden hyödyt ja tärkeys on tunnistettu, on sitä tutkittu silti verrattain vähän. 

Robert Sternberg ja Todd Lubart (1999, 4) toteavat, että luovuuden tutkiminen on haas-

tavaa ja tutkimista hankaloittavat tietyt piirteet. Luovuus käsitteen perinteet ja lähtökoh-

dat ovat alun perin mystisyydessä ja spiritualismissa, jotka eivät sovi tieteelliseen kent-

tään. Luovuudella ei ole myöskään psykologista teoriapohjaa ja varhainen luovuustut-

kimus oli pitkään erillään psykologisen tutkimuksen valtavirrasta, joka aiheutti käsityk-

sen siitä, että luovuus on jotain toisarvoista tutkimuskentällä. Myös luovuuden määrit-

tämisen ongelma tuo haasteita sen tutkimiseen ja tekee luovuudesta vaikeasti saavutet-

tavan ja vähäpätöisen. Luovuus saatetaan nähdä myös vain tavallisen prosessi tutkimuk-

sen yhtenä tuloksena, eikä niinkään omana tutkimuskohteena. Myös luovuuden näkemi-

nen laajana ilmiönä luo haasteita sen tutkimiselle. (Sternberg & Lubart, 1999,4.) 

Jotta luovuudesta saatavat hyödyt voisi ottaa paremmin käyttöön, olisi sen tutkiminen 

kuitenkin hyvin tärkeää. Sawyer (2011,5) pitää luovuuden tutkimista erittäin tärkeänä ja 

listaan huomioita siitä, miksi luovuuden tutkiminen ja avaaminen olisi oleellista. Ensin-

näkin, luovuuden avaaminen voi auttaa meitä löytämään ja identifioimaan jokaisen yk-

silön luovat taidot ja parantaa ongelmanratkaisutaitoja. Toiseksi, luovuuden avaaminen 

voi auttaa meitä ymmärtämään positiivisten huippu tunteiden ja onnistumisen kokemus-

ten tärkeyden mielenterveydelle. Kolmanneksi luovuuden avaaminen voi auttaa myös 

päättäjiä kohtaamaan ja vastaamaan paremmin modernin yhteiskunnan haasteisiin. Sa-

wyer (2011, 5) lisää vielä että, luovuuden avaaminen voi auttaa opettajia ja kasvattajia 

opettamaan tehokkaammin. 

Luovuutta on tutkittu monilta eri kanteilta mutta tutkimuksissa on nähtävissä kaksi pää-

suuntaa: individualistinen ja sosiokulttuurinen näkökulma (Sawyer, 2011, 7). Individua-

listinen luovuusnäkökulma tutkii yksilön luovaa ajattelua ja luovia ratkaisuja. Luovuus 

nähdään aina jonain uutena ja originaalina, joka ilmaistaan kaikille. Luovuus nähdään 

myös mielen erilaisten elementtien yhdistelminä. (Sawyer, 2011, 7.) Individualistinen 

näkökulma perustuu pitkälti teoriaan assosiaatioista. Mielessä jo olevat elementit muo-

dostavat uusia yhdistelmiä. Suurin osa näistä yhdistelmistä ei ole täysin uusia tai ori-

ginaaleja koko maailmalle, mutta kunhan ne ovat uusia yksilölle, nähdään että on tapah-

tunut jotain luovaa. (Sawyer, 2011,8.) Heikkilä (1984, 92) näkee, että luovuus on teki-
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jälleen aina jotain ensikertaista, vanhoista tavoista irrottautumista. Kysymys on siis 

enemmän henkilökohtaisesta prosessista, jossa syntyy jotain itselle uutta, tehokkaam-

paa, taloudellisempaa, järkevämpää, inhimillisempää tai omaperäisempää kuin aikai-

semmin. Jokainen yksilö oppii ja kehittyy omaan tahtiin, tästä syystä uutuuden käsite on 

myös kaikille eri. Individualistisen luovuuden yhteydessä on alettu puhua pienen l:n 

luovuudesta (little c creativity). Tämä pienen l: luovuus on mielen sisäisiä yhdistelmiä 

ja arkipäiväisiä luovia ideoita, kuten esimerkiksi leivontareseptin muokkausta tai uuden-

laisen ajoreitin keksimistä. Nämä luovat ideat ovat tekijälleen sillä hetkellä uusia, mutta 

ovat jo varmasti miljoonien muiden ihmisten aikaisemmin keksimiä. (Sawyer, 2011, 8.) 

Individualistisen luovuuden tutkiminen onkin haastavaa, sillä miten voidaan tietää mil-

loin luova toiminta on oikeasti tekijälleen uutta? Tähän avuksi on pyritty kehittämään 

erilaisia luovuus testejä. Testien tulokset on kuitenkin tulkittavissa ja riippuu suuresti 

siitä mitä luovuudella ymmärretään. (Uusikylä, 1999, 39.) 

 

Sosiokulttuurisessa luovuus näkökulmassa luovuus nähdään syntyvän muiden kanssa 

yhdessä sosiaalisissa ja kulttuurisissa systeemeissä (Sawyer, 2011, 8). Sosiokulttuurinen 

luovuustutkimus tutkii siis, miten ryhmät kehittävät luovia ratkaisuja. Se tutkii myös si-

tä miten luova prosessi toimii ja minkälaisia luovat ryhmät ovat. (Sawyer, 2011, 8). So-

siokulttuurisessa näkökulmassa nähdään, että luovuus tuottaa jotain uutta, ennennäke-

mätöntä ja hyödyllistä. Luovuuden tuote on sosiaalisesti arvokasta ja kehitetty idea tai 

tuote on hyväksytty olevan jotain tarkoituksenmukaista jollekin tietylle sosiaaliselle 

ryhmälle. Tämän kaltaista luovuutta saatetaan kutsua vastaavasti ison L: luovuudeksi 

(Big C creativity). Myös sana innovaatio kuvastaa sitä hyvin. (Sawyer, 2011, 8-9.) So-

siokulttuurinen näkökulma on laajasti hyväksytty luovuustutkimuksissa, sillä on hyvin 

vaikeaa määrittää mikä on yksilölle jotain uutta ja luovaa (Sawyer, 2011,9). 

Luovuus voidaan siis nähdä yksilön omana ominaisuutena ja omien luovien prosessien 

tuottajana. Tänä päivänä luovuus tutkimuksissa nähdään kuitenkin, että ympäristöllä on 

suuri rooli luovuuden synnyttäjänä. Luovuuden määrittäminen ja tutkiminen on hanka-

laa ja vaatii luovuuden ymmärtämistä laajana ilmiönä. Luovuuden tutkiminen ja avaa-

minen on kuitenkin tärkeää. Erityisesti koulumaailmassa luovuudesta olisi suuri hyöty. 

Seuraavaksi avaankin luovuuden ja koulun suhdetta. 
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3.2 Luovuus ja koulu 

 

Läntisessä maailmassa luovuuden arvostus on korkealla. Jos sinua kutsutaan luovaksi, 

se on yksi suurimmista kohteliaisuuksista jonka voit saada. (Sawyer 2012, 389). Keith 

Sawyerin mielestä on kuitenkin yksi paikka johon luovuutta ei haluta tuoda: luokkahuo-

ne. Läntisessä kulttuurissa kouluille on opetettu musertaa luovuus ennemminkin kuin 

kehittää sitä. Koulut painottavat enemmän yhdenmukaista ajattelua kuin erilaisia ja uu-

denlaisia tapoja ajatella. (Sawyer, 2012,389.) Koulu on täynnä erilaisia sääntöjä ja rajoi-

tuksia. Koulu on lasten ja nuorten elämässä toimintaympäristö, jossa erilaiset rutiinit 

toistuvat ja jonka käytäntöihin ehdollistutaan heti ensimmäisestä luokasta alkaen. Anti-

kainen, Koski ja Rinne (2006, 223) näkevät, että vain harvassa paikassa toiminta on yh-

tä kontrolloitua ja yhdenmukaisten vaatimusten alaista kuin koulussa. Ennen koulua 

lapset käyttävät paljon mielikuvitusta ja leikkivät mielikuvitusmaailmoissa. Moni lapsi 

kuitenkin menettää tämän luontaisen kyvyn, kun he aloittavat formaalisti rakennetun 

koulun, missä leikkiminen ja fantasiointi onkin usein kiellettyä (Joubert, 2001,18.) On-

gelmallista on myös se, että lapset oppivat nopeasti koulun säännöille ja tiedostavat mi-

ten tulee toimia, jotta vastaa opettajan ja koulun asettamiin normeihin. Koulun käytän-

nöt ovat johtaneet myös osakseen siihen, että oppilaat ovat oppineet miellyttämään 

opettajia ja tekemään ratkaisuja jotka takaavat helpoimman tien. (Uusikylä, 2012, 163.) 

Usein koulun sääntöihin, tapoihin ja rutiineihin sopeutumatonta oppilasta pidetään villi-

nä tai häirikkönä, vaikka hän ei vain sopeudu koulun käytäntöihin. 

 

Koulussa tapahtuu kuitenkin paljon myös sellaista mihin säännöt eivät ylety, kuten esi-

merkiksi oppilaiden väliset suhteet. Elina Lahelma ja Tuula Gordon (2003) näkevät, että 

koulu on jakautunut virallisiin ja epävirallisiin sääntöihin ja käytänteisiin. He nimittävät 

jakoa viralliseksi kouluksi ja informaaliksi kouluksi. Virallinen koulu määritellään ope-

tussuunnitelmassa ja muissa virallisissa asiakirjoissa. Koulun arjessa virallinen koulu 

näkyy opetusmenetelmissä, oppikirjoissa, opetusmateriaaleissa jne. Virallinen koulu pi-

tää sisällään myös koulun säännöt ja hiearkisen asetelman oppilaiden ja opettajien välil-

lä. (Gordon & Lahelma, 2003, 10.) Informaali koulu pitää sisällään taas epävirallisia 

toimintoja ja käytänteitä. Informaalia koulua on esimerkiksi oppilaiden keskeiset ja op-

pilaiden ja opettajien keskeiset epäviralliset suhteet oppitunneilla ja niiden ulkopuolella. 
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Informaali viittaa myös erilaisiin koulussa syntyviin kultuureihin ja hierarkioihin oppi-

laiden ja opettajien keskuudessa. (Lahelma & Gordon, 2003, 10.) 

 

Virallisen ja informaalin koulun jako helpottaa hahmottamaan paremmin koulun toimin-

tatapoja ja päämääriä ja myös suhdetta luovuuteen. Koulun viralliset säännöt ja käytän-

nöt vaikuttavat luovuuden käyttöön ja uudenlaisten opetus keinojen ja sisältöjen tulemi-

seen. Kaiken informaalin toiminnan takana on aina virallinen tieto siitä, mitä koulussa 

tulisi tapahtua ja oppia. Uudenlaisten sisältöjen kokeilu voidaan kokea hankaloittavan 

virallisen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 

 

On mielenkiintoista, miksi luovuuden tuominen kouluihin on niin vaikeaa, vaikka luo-

vuuden tärkeys on tunnustettu yleisesti monilla eri aloilla. Luovuuteen kannustus ja 

luovan otteen löytäminen tekemiseen tulisi olla kouluille erityisen tärkeä päämäärä, sillä 

näitä taitoja tarvitaan nyky-yhteiskunnassa yhä enemmän. Sawyer (2012, 390) uskoo, 

että luovuus on kouluille välttämätöntä ja koulut voisivat hyvin edistää luovuutta pa-

remmin, jos ne ottaisivat luovuustutkimuksen tulokset paremmin vastaan. Menneiden 

50 vuoden aikana luovuuden käyttö kasvatuksessa ja opetuksessa on yhdistetty pitkälti 

vain taiteeseen, erityisesti musiikkiin ja visuaaliseen taiteeseen. Tavallisessa koulussa 

luovuutta ei juurikaan näy taide-aineiden ulkopuolella. (Sawyer, 2012, 391.)  

Keskustelua luovuudesta opetuksessa on hallinnut myös, käsitys lahjakkaiden oppilai-

den kasvatuksesta. Luovuuden painotusta ja kehittämistä on keskitetty juuri vain lahjak-

kaiden oppilaiden opetukseen (Sawyer, 2012,392). Luovuuden tulisi kuitenkin kuulua 

kaikille, ei vain ns. lahjakkaille oppilaille. Kaikki oppilaat tulisi huomioida yksilöinä ja 

tukea jokaisen luovaa ajattelua, jonka kautta kaikki voisivat saada onnistumisen ja op-

pimisen kokemuksia. 

Luovuuden ja luovien taitojen kehittäminen näkyy kuitenkin painottuvat enemmän kou-

lun ulkopuoliseen toimintaan. Koulun ulkopuolella lapsille on tarjolla valtava määrä eri-

laisia aktiviteettejä, joissa luovuus korostuu (Sawyer, 2012, 394). Miksi näin ei voisi ol-

la koulussa? Onko opetussuunnitelmat ja erilaiset säädökset niin voimakkaista että kou-

lut ja opettajat eivät halua ottaa riskejä? Myös opettajien suhtautuminen luovuuteen 

vaihtelee paljon. Sawyer (2012, 389) huomauttaa, että monissa tutkimuksissa on todet-

tu, että useat opettajat yhdistävät luovuuden sellaisiin epämieluisiin piirteisiin, kuten 

jääräpäisyyteen, kriittisyyteen, kapinointiin ja toisinajatteluun. Monet opettajat kyllä us-
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kovat luovuuden hyviin puoliin ja sen kannustamisen tärkeyteen, mutta kokevat koulu-

jen ilmapiirit ja opetussuunnitelmat liian painostavina ja kahlitsevina (Sawyer, 2012, 

390). Myös mielikuvamme koulusta, jossa pulpetit ovat suorissa riveissä ja opettajat 

painottavat järjestystä ja kuria, voi vaikeuttaa luovuuden pääsyä kouluun. Suomessa 

opettajalla on, opetussuunnitelman puitteissa, paljon vapauksia ja mahdollisuuksia jär-

jestää oppitunnit erilaisin tavoin, mutta silti mielikuvat standardisoidusta koulusta voi-

vat olla voimakkaita. 

Miten luovuutta voisi tuoda enemmän kouluihin? Tärkeää olisi, että luovuus näkyisi 

kaikissa oppiaineissa ja myös opetussuunnitelmissa. Jos esimerkiksi matemaattisluon-

nontieteellisten aineiden sisältöjä ei opeteta ongelmanratkaisukeskeisesti ja luovuutta 

kehittäen, niin ei pelkkä taito- ja taideopetus auta koulujen luovuus ongelmassa. Sawy-

erin (2012, 395) mukaan olisi tärkeämpää, että tapa jolla kouluaineita opetetaan muut-

tuisi kokonaisvaltaisemmin luovuutta kehittävämpään ja ongelmaratkaisukeskeisem-

pään suuntaan. Luovuus on mahdollista kaikissa koulun oppiaineissa ja kaikilla elämän 

osa-alueilla (Joubert, 2001, 23). 

 

Jotta luovuus lisääntyisi kouluissa ja oppimisessa tulee ilmapiirin olla salliva ja avoin. 

Huono ilmapiiri tai turvaton, irrallinen tai ahdistunut olo vaikuttavat tunneilla osallistu-

miseen ja oppimisvireeseen (Gordon & Lahelma, 2003, 43). Usein kouluissa annetaan 

oppilaille ulkoisia motivaattoreita, kuten kannustimia tai palkintoja, kuten esimerkiksi 

parempia arvosanoja. Luovemmassa opettamisessa ja oppimisessa on kuitenkin tärkeää, 

että oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan kehittämään myös sisäisiä motivaation muoto-

ja, kuten esimerkiksi uteliaisuutta, sinnikkyyttä ja joustavuutta. Ulkoiset motivaatioteki-

jät ohjaavat oppilaita pärjäämään koulussa, mutta sisäiset motivaatiot kehittävät oppilai-

ta elinikäiseen oppimiseen. (Joubert, 2001, 23.) Lapset saattavat myös koulussa verrata 

itseään luokkakavereihin ja opettajiin (Joubert, 2001,19). Vertailu tuottaa oppilaalle tun-

teen, ettei hänellä ole lainkaan luovia kykyjä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jo-

kainen on luova omalla tavallaan ja eri osa-alueilla. 

 

Luovuuden määritelmä on sidoksissa aikaan ja paikaan (Joubert, 2001,19). Luovuus on 

myös hyvin keskittynyttä. Yksilö voi olla hyvin luova jollain tietyllä alalla, esimerkiksi 

musiikissa, mutta ei niinkään kuvaamataidossa. On kuitenkin olemassa joitakin luovia 

taitoja, jotka ovat yleistettävissä ja siirrettävissä eri alueille. Tämänlaisia taitoja ovat 
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esimerkiksi ongelmanratkaisutaito, itse järjestäytymisen taito ja luovan ajattelun taito 

(Joubert, 2001, 24). Näitä taitoja on mahdollista opettaa ja harjoittaa koulun kaikissa eri 

oppiaineissa ja niistä on suuri hyöty koko elämän ajan. 

 

Myös opettajan rooli tulisi muuttua. Opettajan tulisi olla enemmän ohjaaja ja kanssaop-

pija. (Sawyer, 2012, 400). Opetussuunnitelman arviot ja rajoitukset eivät saisi vaikuttaa 

opettajiin niin, että he päätyvät opettamaan lasten sijasta vain opetussuunnitelmaa (Jou-

bert, 2001, 24). Opettajia tulee rohkaista ja heille tulee antaa mahdollisuus käyttää mie-

likuvitusta opetuksessa ja kokeilla ja kehittää erilaisia lähestymistapoja opetukseen. 

Tavoitteiden saavuttaminen ja luovemman koulun toteutuminen vaatii näkökulmien ja 

asenteiden muuttumista monilla eri tasoilla. Valtakunnallisten, kunnallisten ja opetus-

suunnitelman muutosten syntyminen vie paljon aikaa, mutta opettajat voivat omassa 

työssään toimia niin luovasti kuin haluavat. Opettajilla on mahdollisuus käyttää opetuk-

sessa luovuutta kehittäviä opetustapoja ja osallistaa enemmän oppilaita tuntien sisällön 

suunnitteluun. 

 

3.3 Käsityön opetus ja luovuus 

 

Tässä kappaleessa avaan ensimmäiseksi kokonaisen käsityön käsitettä. Tämä jälkeen 

tarkastelen käsityön opetuksen perinteisiä piirteitä ja sisältöjä, josta siirryn käsityön tä-

mä hetkiseen muutokseen ja uuteen OPS:iin. Toinen keskeinen osio tässä kappaleessa 

käsittelee luovaa käsityötä ja sen keskeisimpiä piirteitä.  

 

3.3.1 Kokonainen käsityö 
 

Käsityön opetus voi rakentua monella eri tavalla. Yleisesti käsityön opetuksessa on kui-

tenkin kaksi selkeää paradigmaa; kokonainen ja ositettu käsityö. Kokonainen käsityö 

tähtää enemmän käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan, kun taas ositettu käsi-

työ on enemmän mekaanista ja mallista tekemistä. Nykypäivän käsityön opetuksessa 

kokonaisella käsityöllä on vahva paikka ja kokonaisen prosessin toteutumista pidetään 

tärkeänä. Myös tässä tutkimuksessa valmistuva verkko-opetusmateriaali tukee kokonai-

sen käsityön ideaa. 
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Kokonainen käsityön opetus pitää sisällään kaikki käsityöprosessin vaiheet. Sama tekijä 

suunnittelee, valmistaa ja arvioi omaa tekemistään. (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 92). 

Kokonainen käsityöprosessi on ideointia, visuaalista ja teknistä suunnittelua, tekemistä 

ja toteutusta sekä arviointia ja reflektiota (Pöllänen & Kroger, 2006, 87). Prosessin eri 

vaiheet etenevät limittäin ja osittain myös päällekkäin (Anttila, 1993,67). Esimerkiksi 

suunnittelua tai arviointia voi tehdä koko prosessin ajan, ei vain alussa ja lopussa. Ko-

konainen käsityö on monialaista ja tekijä tarvitsee paljon erilaisia taitoja. Tekijän on 

hallittava suunnittelun taidot, erilaiset käsityötekniikat ja osattava myös arvioida ja ref-

lektoida omaa tekemistä. Kokonainen käsityö siis kehittää tekijäänsä kokonaisvaltaisesti 

(Kojonkoski-Rännäli, 2006, 111). Kokonainen käsityöprosessi voi toteutua myös niin, 

että tekijä on osa ryhmää. (Pöllänen & Kröger, 2006, 86). Keskeistä on kokonaisvaltai-

nen taitojen ja tietojen kehittyminen. 

Kokonainen käsityöprosessi koostuu siis eri vaiheista. Karkeasti ne voidaan jakaa kol-

meen osaan, suunnitteluun, tekemiseen ja reflektioon. Eri vaiheet pitävät sisällään pal-

jon muita vaiheita ja prosessi voi kulkea myös hyvin erilaisessa järjestyksessä. 

Yleensä kokonaisessa käsityöprosessissa lähdetään liikkeelle suunnittelemisesta, jossa 

inspiroidutaan, ideoidaan ja hahmotellaan, sekä tehdään teknistä suunnittelua. Tekemis-

vaiheessa lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa. Tekeminen on jatkuvaa ongelmien rat-

kaisua ja pähkäilyä. Kokonaisessa käsityössä myös reflektiolla ja oman tekemisen tar-

kastelulla ja arvioinnilla on myös tärkeä osuus. Oman prosessin hallinta ja ymmärrys 

siitä mitä ja miten on tehnyt, syventää oppimista. Reflektointi luo pohjaa myös tuleville 

käsityöprosesseille. 

 

Kokonaisen käsityöprosessin toteutuminen voi onnistua hyvin erilaisten käsityönopetus-

ten puitteissa. Myös luova ja ilmaisullinen lähtökohta toimii kokonaisessa käsityössä. 

Kokonaisen käsityön vaiheet on mahdollista toteuttaa luovasti kokeillen ja samalla it-

seilmaisua kehittäen. Jotta tämä voisi onnistua, tulee meidän pyrkiä uudelleen ajattele-

maan käsityön opetusta yleisesti määrittävät piirteet.  

 

3.3.2 Käsityön opetuksen pinttyneet piirteet 
 

Käsityön opetuksella on tiettyjä piirteitä ja arvoja, jotka pitkälti määrittelevät oppiai-

neen sisältöjä koulussa. Kolme keskeistä piirrettä ovat tuotekeskeisyys, tekniikka- ja 

materiaalipainotteisuus sekä perinteiden vaalinta. Nämä piirteet toimivat koulukäsityön 
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perustana niin hyvässä kuin huonossakin. Jotta käsityön opetus voisi kehittyä ja sisältää 

enemmän luovuutta ja itseilmaisua, tulee näitä piirteitä pyrkiä muuttamaan, soveltamaan 

ja uudelleen tulkitsemaan nykypäivän tarpeisiin. Karppinen (2005, 2) näkee, että käsityö 

jonka pääasiallisena tarkoituksena on valmistaa jokin tuote tai opetella tekniikka, jättää 

ulkopuolelle toiminnan jolla käsityö ottaa kantaa kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin oloihin 

taiteen tavoin. Käsityön oppiaineella on mahdollisuus tarjota ja kehittää hyvin erilaisia 

taitoja ja tietoja, sekä synnyttää kokemuksia, elämyksiä sekä kehittää luovuutta ja roh-

keutta kokeilla. 

 

Ensimmäinen käsityötä määrittävä piirre on tuotekeskeisyys. Käsityöllä on ollut aina 

vankka rooli tuotteiden valmistuksessa. Käsityön sanassa oleva työ viittaa vahvasti työn 

tekemiseen ja tuotteiden valmistukseen. Alunperin myös käsityön oppiaineen päämäärä 

olikin, ennen kaikkea, käytännöllinen ja oli tärkeää, että ihmiset saivat tarvittavat taidot 

arjen tarpeisiin. (Pöllänen, 2009, 250.) Tuotteen valmistuksen perinne on jatkunut käsi-

töissä tähän päivään asti. Oppitunneilla valmistetaan vaatteita, sisustustuotteita ja muita 

käyttöesineitä. Tuotekeskeisyyden tärkeyttä on perusteltu laadukkuudella ja taloudelli-

suudella. Tuotteiden valmistuksessa halutaan keksittyä tarpeellisuuteen ja käytännölli-

syyteen, sekä herättää oppilaiden tietoutta tavaroiden alkuperästä. Oppilaat ovat myös 

motivoituneita tekemään tuotteita, jotka tulevat käyttöön tai ovat muuten merkitykselli-

siä heille (Johnson & Wilson 2005, 127). 

 

Näen tuotekeskeisyydessä kuitenkin joitakin ongelmia. Pelkkä tuotteiden valmistus ei 

kehitä tarpeeksi käsillä tekemisen muita hyötyjä, kuten esimerkiksi ilmaisua tai ongel-

manratkaisutaitoja. Tuotekeskeisen käsityön opetuksen pohjana toimivat usein valmiit 

mallit, jotka ovat joko opettajan tekemiä tai kopioitu lehdistä tai kirjoista (Pöllänen 

2009, 253). Tuotteiden valmistuksessa saatetaan unohtaa suunnittelu- ja ongelmaratkai-

sutaitojen kehittäminen ja oman persoonallisuuden ilmentäminen. Omaa valintaa oppi-

laille saatetaan antaa vain värien tai kankaiden valitsemisessa. Persoonallisuutta tuottei-

siin saatetaan tuoda lisäämällä valmiiseen tuotteeseen jokin pieni omavalintainen koris-

te. Pöllänen toteaa, että tuotekeskeisessä käsityö prosessissa oppilas tietää, että ohjetta 

seuraamalla pääsee haluttuun lopputulokseen (2009, 253). Näin ollen myös opettajan on 

helppo arvioida oppilaita, kun päämäärä on kaikille sama. Tuotteiden valmistusta pai-

nottavassa käsityön opetuksessa saatetaan teettää usein myös hyvin samanlaisia töitä 

vuodesta toiseen. Kärjistettynä syksyllä neulotaan sukat tai lapaset ja keväällä tehdään 
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kesävaate tai sisustustyyny. Tuotekeskeisyydessä työskennellään myös pitkälti aina yk-

sin. Sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen ja muiden oppilaiden vertaistuki saattaa jää-

dä vähemmälle huomiolle. 

 

Tuotekeskeisyys ei saisi hallita liikaa käsityön opetusta ja viedä pohjaa mahdollisuudes-

ta sisällyttää käsityön tekemiseen luovuutta ja itseilmaisua, sekä sosiaalista oppimista. 

Myös käsityön opettajilla tulisi olla halu haastaa itseään, eikä koittaa päästä helpolla 

vuodesta toiseen, teettämällä oppilailla samoja tuotteita, valmiista mallista. 

Käsityön tekemisen arvot ja merkitys ovat muuttuneet ja käsityöllä nähdään yleisesti 

olevan paljon muutakin annettavaan, kuin tuotteiden valmistus. Seija Karppinen (2005, 

102) toteaa, että tuotekeskeisyyttä ei voida enää perustella taloudellisuudella, sillä hal-

patuotanto ja vastaavasti käsityömateriaalien kallistuminen ovat vieneet siltä pohjaa. 

Käsityö laadun takaajana on säilyttänyt merkityksensä, mutta sen rinnalle kaivataan 

erottautumista, ilmaisullisuutta ja viestintää. Myös Collanus, Guttorm, Jokela & Kärnä-

Behn (2006, 150) toteavat, ettei tässä ajassa ja kulttuurissa ole enää realistista, että oppi-

las oppii valmistamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita, sillä kaupasta ostaminen on 

halvempaa ja kätevämpää. Tuotteiden valmistus on usein myös pitkä prosessi ja nykyi-

sillä pienillä peruskoulun tuntimäärillä käsityön opettajien on välillä pakko soveltaa 

opetussisältöjä. Karppinen (2005,106) pohtii voisiko käsityön painopisteen tuotteiden 

valmistuksesta viedä siis enemmän vuorovaikutustaitojen, ilmaisun ja tutkivanotteen 

opettamiseen? Käsityön opetukseen, jossa valmistuu vähemmän konkreettisia tuotteita. 

 

Toinen käsityötä määrittävä piirre on tekniikka- ja materiaalipainotteisuus. Käsityön 

opetuksessa korostetaan perustekniikoiden hallintaa ja materiaalitietoutta. Käsityön ope-

tuksen lukuvuosi rakentuu pitkälti eri tekniikoiden opettelun mukaan. Tekniikat ovat 

myös yleensä erotettuja toisistaan. Erilaisia tekniikoita otetaan käyttöön jatkuvalla syö-

töllä ja kaikesta tulisi hallita ainakin perusteet. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että jokaisen 

oppilaan tulisi saada perustieto ja -taito ainakin neulomiseen, virkkaamiseen, ompeluun, 

kirjontaan, kaavojen piirtämiseen, huovutukseen jne. Käsityön perustaitojen hallintaa 

perustellaan sillä että, se on tärkeää ja oleellista ja niiden opettelu yleissivistävää. Ro-

miszowski (1999, 460) näkee, että tiedot ja taidot perustekniikoista antaa valmiudet sel-

viytyä haastavammista tehtävistä myös tulevaisuudessa, työelämässä ja vapaa-ajalla. 

Perustekniikoiden hallintaa puoltaa myös se, että niiden hallitsemisen jälkeen voi käsi-

töiden tekemisessä alkaa irrottelemaan ja ryhtyä luovempaan ongelmanratkaisuun. Pe-
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rustaitojen hallinta antaa ehdottomasti enemmän mahdollisuuksia käsityön tekemisessä, 

mutta näen, että käsitöitä voi tehdä myös ilman perustaitojen hallintaa, enemmän luo-

vasta näkökulmasta.  

 

Käsityön ei tarvitse täyttää tarkkoja tai yksiselitteisiä laadun kriteereitä ollakseen käsi-

työtä (Kouhia & Laamanen 2014, 13). On oleellista pohtia, tuleeko pohjalla olla aina 

tietotaito jostain oikeasta ja puhtaasta tavasta tehdä käsityötä, ennen kuin voi päästää 

luovuuden valloille? Entä kuka oikein määrittelee ja päättää mikä on oikeanlaista käsi-

työtä tai mitkä ovat käsityön perustekniikat? Collanus ym. (2006, 149) pohtivat myös 

käsityön perustekniikoiden määritelmää. He miettivät miksi käsityön opetuksen keskei-

senä tavoitteena pidetään perustekniikoiden hallintaa, vaikka opetussuunnitelman perus-

teissa tekniikoita ei edes määritellä. Pohdinta on ajankohtaista sillä myöskään uudessa 

vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa ei tekniikoita määritellä. On siis 

täysin opettajasta kiinni, mitä tekniikoita hän haluaa opettaa ja millä tavalla. Opetus-

suunnitelman perusteiden tavoitteen voi saavuttaa hyvin erilaisin sisällöin. 

 

Käsityömateriaalit ovat myös usein sidottuja tiettyihin tekniikoihin. Tekniikat ja materi-

aalit ikään kuin kulkevat käsi kädessä ja ne tarjoillaan oppilaille paketteina. Lankaa neu-

lotaan, kangasta ommellaan jne. Sinikka Pöllänen (2009, 254) pelkää, että tietojen ja 

taitojen valmiina pakettina tarjoaminen oppilaille aiheuttaa oppimisessa passiivisuutta. 

Olisi siis mielekkäämpää ja tehokkaampaa, että tekniikoita ja materiaaleja myös yhdis-

tettäisiin ja kokeiltaisiin erilaisia mahdollisuuksia. Tekniikoiden ja materiaalien oppimi-

nen tulisi olla kokeilevaa ja perustua osaksi myös ongelmanratkaisuun. Collanus ym. 

(2006, 154) näkevät materiaaliin kiinnittymistä käsityön hankalana piirteenä. Käsityö 

joka ei ole sitoutunut tiettyyn materiaaliin, pidetään helposti puuhasteluna tai huuhaana. 

Käsitöitä usein myös arvioidaan materiaalin työstämisen perusteella ja kuinka hyvin sii-

nä on perinteisten käsitysten mukaan onnistuttu. 

 

Syvälle juurtuneet ajatukset käsityön perustekniikoista ja materiaaleista synnyttävät en-

nakkoluuloja ja asenteita. Onkin oleellista miten arvotamme käsitöitä. Onko perustek-

niikalla tehty käsityö arvokkaampi kuin oman pähkäilyn ja ongelmanratkaisun kautta 

syntynyt erilaisia tekniikoita ja materiaaleja yhdistävä käsityö? Seija karppinen (2006, 

38) kiteyttää mielestäni hyvin: “Vaikka käsitöissä tekniikoiden, materiaalien, välineiden 

ja työtapojen taitaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä taitamisen osa-alueita, ovat ne 
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ennen kaikkea välineitä luovaan ilmaisuun, jossa tekijän aistimaailma on vahvasti mu-

kana”. 

 

Kolmas käsityötä määrittävä piirre on perinteisyys. Perinteillä ja perinteiden siirrolla on 

käsitöissä suuri merkitys ja arvo. Käsitöiden kautta voidaan tutustua historiaan ja men-

neisiin aikoihin. Käsityöt kertovat kansanomaisesta kulttuurista ja ilmentävät kansallisia 

tai paikallisia perinteitä. Jaana Kärnä-Behmin (2005) mukaan käsityö on ilmiö, jolla on 

hyvin nationalistisia piirteitä. Sanasta käsityö tuleekin helposti mieleen perinteiset käsi-

työt, pimeät pirtit, kutovat mummot jne. (vrt .Collanus ym. 2006, 152-153). Vaikka kä-

sityö on uudistunut ja yhä useampi harrastaa käsitöitä, tehden mitä erilaisimpia ja inno-

vatiivisempia tuotoksia, laahaa perinne stereotypia mukana. Seija Karppinen näkee, että 

käsityön perinteisyyttä voidaan pitää vahvuutena, mutta myös heikkoutena (2005, 104). 

Parhaimmillaan perinteestä voi ammentaa tietoa ja taitoa, mutta pahimmillaan se on este 

ja hidaste käsityön uudistumiselle ja päivittymiselle tähän päivään. 

 

Käsityön perinteet näkyvät myös koulukäsityössä ja sen käytänteissä. Erityisesti juuri 

edellä ruoditut tuotekeskeisyys ja tekniikka painotteisuus ovat perinteiden perua (Karp-

pinen 2005, 104). Käsityö perinteisiin tutustuminen mainitaan myös peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteissa (OPS, 2004). Perinteiset käsitykset ja ennakkoluulot perin-

nekäsitöiden tekemisestä, vaikuttavat vahvasti käsityön maineeseen. Käsityö on aina ol-

lut myös vahvasti sukupuolittunutta ja eri käsityötekniikat ja materiaalit on jaettu tyttö-

jen ja poikien käsitöihin (Kokko, 2007,10). Nämä perinteiset ajatukset elävät yhä ja 

tekstiilikäsityö liitetäänkin helposti naiseuteen ja pehmeisiin arvoihin. Tämä näkyy 

myös peruskoulussa, jossa jako tyttöjen ja poikien käsitöihin elää yhä vahvasti (Kokko, 

2007, 29). Perinteiset sukupuolijaot saattavat rajoittaa myös oppilaiden itseilmaisua. 

Myös luovuus kärsii, jos oppilaat eivät koe, että he voivat avoimesti olla omia itseään.  

 

Perinteet ovat osa käsityötä ja historiaa, ja osa siitä on hyvä myös säilyttää käsityön 

opetuksessa. Seija Karppinen (2005, 104) painottaa kuitenkin, että perinteet eivät saisi 

näkyä opetuksessa pelkkänä mallinmukaisena jäljentämisenä tai tekniikoiden tarkkana 

kopiointina, vaan perinteitä tulisi käsitellä hyvin monilla eri tavoilla. Käsityön tulee siis 

muuttua ja muokkautua, samalla kuitenkin kunnioittaen perinteitä. Myös käsityön ope-

tuksessa tulee etsiä uusia näkökulmia, sekä luoda uusia sisältöjä ja perinteitä jotka sopi-

vat tähän aikaan ja tähän kulttuuriin. 
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3.3.3 Käsityön muutos ja uusi OPS 
 

Käsityö ja käsityön opetus ovat keskellä muutosta. Erityisesti käsityön arvot ovat siir-

tymässä käytännöllisyydestä ja tuotteiden valmistuksesta, enemmän ilmaisulliseen ja 

moniaistisuutta painottaviin arvoihin (Karppinen 2005, 102). Muutokset ovat suuria 

myös yhteiskunnassa ja tässä ajassa. Muutoksen vauhti on myös kova ja erityisesti tek-

nologia uudistuu jatkuvasti ja markkinoille tulee uusia ja entistä parempia välineitä, joi-

ta on mahdollistaa myös hyödyntää opetuksessa. Myös käsityön opetuksessa teknologi-

an uudistukset on mahdollista ottaa laajempaan käyttöön. Esimerkiksi erilaiset sosiaali-

sen median palvelut tai kuvasivustot, kuten Pinterest tai Instagram, voivat avata uusia 

mahdollisuuksia opetukseen. 

 

Muutokset ovat siis suuria ja nopeita. Käsityön opetuksen puitteissa onkin alettu pohti-

maan vastaako opetus enää parhaalla tavalla nykyihmistä ja pysyykö opetuksen sisällöt 

yhteiskunnan muutoksessa mukana? (Kojonkoski-Rännäli, 2006, 97). Käsityön opetuk-

sessa tulee miettiä mitkä ovat ne merkittävimmät hyödyt ja tarpeet joita käsityön opetus 

voi oppilaille tarjota? On ilmeistä, että yhä enemmän tullaan painottamaan itse käsityö-

prosessia kuin valmistuvia tuotteita. Collanus ym.(2006, 155) näkevät, että taitojen 

opettelun ja kärsivällisen luonteen kasvattamisen sijaan, käsitöissä tulisi painottaa 

enemmän luovaa ajattelua, innovatiivisuutta sekä dynaamisuutta. Nämä ovat selkeästi 

myös niitä arvoja jotka ovat nousussa muillakin yhteiskunnan alueilla. 

 

Käsityön opetuksen uudistus ja muutos ovat nähtävissä vuonna 2016 voimaan tulevassa 

peruskoulun opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman perusteiden luonnokset ilmes-

tyivät keväällä 2014. Luonnoksista kerättiin kommentteja, joiden perusteella opetus-

suunnitelmaa saatetaan vielä hioa. Pääpiirteet ovat kuitenkin olemassa, joten niitä on 

mahdollista tässä tarkastella. Käsityön oppiaineen tehtäväksi, uudessa opetussuunnitel-

man perusteissa, nähdään ennen kaikkea oppilaiden ohjaaminen kohti kokonaisen käsi-

työprosessin hallintaa, jossa kaikki prosessin osa-alueet; suunnittelu, valmistus ja oman 

tekemisen arviointi toteutuvat (Opetushallitus, 2014, 10.6.2014) . Mallista tekeminen ja 

kopiointi eivät kuulu siis tähän. Uudessa OPS:ssa käsityö nähdään moniaistisena ja mo-

nimateriaalisena, sekä ennakkoluulottomana oppiaineena, jossa tekeminen on kokeile-

vaa, keksivää ja tutkivaa. Painotus on käsityöilmaisussa, muotoilussa ja teknologiaan 
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perustuvassa käsityössä. Käsityö ei ole sidottu tiettyihin tekniikoihin tai materiaaleihin, 

vaan siinä etsitään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja. Käsityön tehtävä on kehittää oppilaan 

motorisia ja kognitiivisia taitoja. Myös luovuus ja suunnitteluosaaminen nähdään kes-

keisinä asioina. (Opetushallitus, 2014, 10.6.2014.) 

 

Käsityön uudessa OPS:ssa (Opetushallitus 2014, 10.6.2014) nostetaan esille myös su-

kupuolten tasa-arvon edistäminen. Edellisessä opetussuunnitelmassa tätä ei mainita. 

Suuri muutos vanhaan on myös tekstiili- ja teknisenkäsityön jaon korvaaminen yhdellä 

yhteisellä käsityö nimellä, jonka sisällä eri sisältöjä ei enää eritellä (Opetushallitus, 

2014, 10.6.2014).  Myös tämä voi ajaa osaltaan sukupuolten tasa-arvoa. 

 

Uudessa OPS:ssa mainitaan käsityön itsetuntoa vahvistavista ja mielihyvää tuottavista 

kokemuksista. Uudessa OPS:ssa on otettu huomioon myös yhteisöllinen toiminta sekä 

oppiainerajoja ylittävät mahdollisuudet. Käsityön opetuksen sisällöissä painotetaan op-

pilaan omia kiinnostuksen kohteita ja omaa elinympäristöä, sekä kasvatetaan oppilaita 

eettisiä, tiedostavia ja osallistuvia kansalaisia. Myös ekologiset arvot ja perinteiden ja 

kulttuurien moninaisuus mainitaan. (Opetushallitus, 2014, 10.6.2014.) 

 

Uusi käsityön opetussuunnitelman perusteet on monessa mielessä, selkeä parannus edel-

liseen. Uusi OPS ottaa huomioon niin yhteiskunnallisen kuin globaalikin muutoksen ja 

se avaa mahdollisuuksia luovan otteen lisäämiseen kouluissa. Se tukee myös hyvin tätä 

tutkimusta ja sen tarkoitusperiä, sekä valmistuvaa verkko-opetusmateriaalia. Yhteiskun-

ta muuttuu ja käsityö ja käsityönopetus sen mukana. Käsityöstä tulee keskustella ja poh-

tia kriittisesti, mikä on käsityön paikka ja arvo tässä maailmassa. Collanus ym. näkevät, 

että kriittinen keskustelu on elinehto käsityön uudistumiselle ja kehittymiselle (2006, 

150). Käsityössä ja käsityönopetuksessa ei saa jumittua liikaa tuotteiden valmistukseen, 

perinteisiin, eikä tuote ja tekniikkapainotteisuuteen, vaan rohkeasti ja ennakkoluulotto-

masti etsiä uusia tapoja tehdä käsitöitä. Luovempi ote käsitöissä vastaisi paremmin tätä 

päivää ja uutta OPS:ia ja seuraavaksi avaankin mitä luovalla käsityöllä tässä tutkimuk-

sessa tarkoitetaan. 
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3.3.4 Luova käsityö 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on valmistaa luovan käsityön opetusmateriaalia verk-

koon. Jotta se olisi mahdollista, tulee avata mitä luovalla käsityöllä tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa ja mihin luova käsityö pyrkii. Käytän käsitettä luova käsityö kuvaamaan 

tietynlaista käsityön tekemisen tapaa. Luova käsityö terminä ei ole laajasti tunnettu tai 

ymmärretty käsite, vaan se on itse antamani termi käsityölle, jonka sisältö kehittää tiet-

tyjä luovuuteen liitettyjä piirteitä. Luova käsityö tähtää käsityön opetukseen joka on in-

nostavaa ja joka kehittää käsityöllisten taitojen lisäksi itseilmaisua, ongelmanratkaisu-

taitoja ja luovuutta. 

 

Näen, että luova käsityö on kokeilua, uskallusta, materiaali ja tekniikka vapautta, yksi-

löllistä ja yhteisöllistä oppimista. Se on oman tarinan kerrontaa ja identiteetin kasvua 

sekä itseilmaisua. Luovuus näkyy käsitöissä avoimena ja sallivana ilmapiirinä, jossa jo-

kainen voi kokeilla omia rajoja. Luova käsityö ajaa tasa-arvoa, eikä tee jakoa tyttöjen 

ja poikien välille, eikä vahvista kulttuurisia tapoja tuottaa eri sukupuolia. Luovuus ei 

tarkoita kaaosta, eikä päämäärätöntä sekoilua, vaan sen päämäärät ovat, itseilmaisus-

sa, onnistumisen tunteiden saavuttamisessa, sosiaalisten taitojen kasvamisessa ja käsil-

lä tekemisen tuottamassa ilossa. Luova käsityö käyttää hyväkseen käsityön tekemisen 

perinteitä tuoden ne tähän päivään ja oppilaiden omaan elämänpiiriin. Luova käsityö ei 

ole myöskään sidottu ohjeisiin tai tuotteen valmistukseen, vaan siinä ongelmanratkaisu 

ja oma tekemisen prosessi on keskiössä. Luova käsityön tekeminen ei ole myöskään si-

dottu vain luokkahuoneeseen, vaan se levittyy ja ottaa haltuunsa hyvin erilaisia tiloja ja 

tilanteita.  

 

Karppinen (2005, 101) näkee, että luovuuden käyttö käsitöissä on mahdollisuus oppia 

jotain itsestä ja muista, sekä erilaisista kulttuureista, mutta myös omista ja yhteisistä 

mahdollisuuksista. Luovan käsityön tekeminen ja luovan käsityöprosessin oppiminen 

mahdollisimman varhain on kasvatuksellista kannalta tärkeää, vaikka tulokset olisivat-

kin aluksi aikuisen näkökulmasta tavanomaisia (Suojanen, 1993, 52). Luovuuden käyttö 

ja erilaisten ongelmien kohtaaminen opettaa pärjäämään myöhemmin elämässä. Käsi-

töiden tekeminen luovasta näkökulmasta kehittää itseilmaisua ja tuo itsevarmuutta. 

Karppinen (2005, 101) toteaa, että mitä aikaisemmin käsitöiden tekeminen aloitetaan, 

sitä luontevampaa itsensä ilmaiseminen on myöhemmin elämässä. Collanus ym. (2006, 
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155) näkevät luovemman, lähempänä taidetta olevan käsityön myös emootioiden välit-

täjänä ja puhuttelevaisuutena. Oman ilmaisun ja henkilökohtaisen luovan prosessin li-

säksi käsityö avaa mahdollisuuden puhutella myös muita tai nostaa esille mitä erilai-

simpia teemoja. Luovassa käsityössä on mahdollista ottaa kantaa ja käsitellä hyvin vai-

keitakin aiheita. Käsityön kantaa ottavaisuus on noussut esille erityisesti Craftivism il-

miön kautta, jossa käsityö ja aktivismi yhdistyvät, ottaen kantaa yhteiskunnan tai koko 

maapallon ongelmakohtiin. Craftivism on mielestäni hyvä esimerkki luovasta käsityös-

tä, siinä käsityön lähtökohtana on halu vaikuttaa ja ilmaista itseään, eikä tekemisen 

päämääränä ole tuote. Myös Collanus ym.(2006, 154) peräänkuuluttavat sellaista käsi-

työtä jonka lähtökohtana toimisi ilmaisu tai halu ottaa kantaa. 

 

Luovassa käsityössä käsityön tekemisen aiheet voivat olla hyvin monipuolisia. Luovas-

sa käsityössä itse tekeminen on keskiössä, ei niinkään valmistuva tuote. Lähtökohtana 

on, että aiheet ja teemat ovat tekijälleen mielenkiintoisia, hyödyllisiä, kiinnostavia, he-

rättäviä, yllätyksellisiä tai niillä on vahva linkki omaan elämään tai ympäristöön. Luo-

vassa käsityössä tarinoilla ja tarinan kerronnalla on myös oma paikkansa. Karppinen 

(2005, 103) pitää tärkeänä, että myös kykyä seikkailla unelmien ja fantasioiden maail-

moissa käytetään opetuksessa hyväksi. Käsityön opetuksen sisältöihin on mahdollista 

ottaa rinnalle kulkemaan hyvin erityyppisiä tarinoita tai satuja, joihin tekeminen voi no-

jata. Parhaimmillaan oppilaat itse keksivät tarinan ja vievät sitä käsitöiden kautta eteen-

päin. Myös Pöllänen (2009, 257) toteaa, että käsityö voi ammentaa aiheita esimerkiksi 

perinteistä, tulevaisuudesta, kuvataiteesta, musiikista, tarinoista, runoista, luonnosta, 

retkistä ja vierailukohteista, tapahtumista tai muistoista.  

 

Luovassa käsityöprosessissa ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä käsitöitä. Luovan käsityön 

tekeminen ei vaadi käsityön perustekniikoiden ja materiaalien tuntemusta ja osaamista. 

Niistä on hyötyä ja ne edesauttavat monipuolisempiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin 

ja tukevat oppimista, mutta voidakseen tehdä käsillä ja saada tyydytystä ja onnistumisen 

tunteita siitä, ei perustekniikoita tarvita. Käsityötä voi tehdä myös vain pelkän tunnun ja 

kokeilun kautta ja tekemisen myötä taidot karttuvat. Aina tekniikkaa ja materiaalia ei 

tarvitse olla määriteltynä ennen prosessin alkua, vaan materiaalin työstö ja tekniikka voi 

syntyä oman luovan prosessin kautta. Eri materiaaleja tunnustellen ja eteen tulevia on-

gelmia ratkaisten voi syntyä mitä erilaisimpia käsityötuotoksia. Joskus saatamme olla 

jopa liian sidottuja niihin perinteisiin käsityksiin, joissa lankaa neulotaan ja kangasta 
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ommellaan, ettemme löydä uusia ratkaisuja. Tekijän omat ratkaisut ja uudet innovaatiot 

voivat olla hyvin hedelmällisiä ja synnyttää uudenlaisia tapoja tehdä käsitöitä.  

 

Luovassa käsityössä kokeillaan ja luodaan uutta ja perinteisiä käsityötekniikoita ja -

materiaaleja hyödynnetään luovemmasta näkökulmasta katsoen. Luovassa käsityössä 

perinteitä kunnioitetaan, mutta ne tuodaan lähemmäs oppilaiden omaa arkea ja elämän-

piiriä. Myös perinteisiä tekniikoita voidaan käsitellä ilmaisullisesti, luovasti ja kommu-

nikoivasti (Karppinen, 2005, 105). Pöllänen (2009, 258) näkee luovan ja itseilmaisua 

painottavan käsityön suhteen perinteisiin, tulevaisuus orientoituneena ja uusiutuvana. 

Tällainen käsityö seuraa trendejä ja etsii vaikutteita eri kulttuureita. Pöllänen (2009, 

258) mainitsee hyvänä esimerkkinä tuunauksen. Siinä vanhasta tehdään uutta. Itse näen 

mahdollisuuden myös sellaiselle käsityölle jossa tehdyt materiaalit puretaan ja käytetään 

seuraavan työhön uudestaan. Kyse on vain käsityön opetuksen näkemisestä uudenlai-

sessa kontekstissa ja uudenlaisesta asennoitumisesta. 

 

Käsityön tekeminen on usein hyvin yksilökeskeistä. Valtaosa käsityöllisen suunnittelu- 

ja valmistusprosessin taitotiedosta hankitaankin yksilöllisesti (Suojanen, 1993, 176). 

Käsityö voi olla henkilökohtaisen prosessin lisäksi kuitenkin myös yhteisöllistä ja se an-

taa hyvät mahdollisuudet sosiaalisten taitojen harjaantumiseen. Luovassa käsityössä yh-

teisöllinen oppiminen ja erilaiset projektit ovat tärkeitä. Yhteistyötä voi olla laajasti ko-

ko prosessin ajan, joko suunnittelussa, tekemisessä, reflektoinnissa ja arvioinnissa tai ol-

la kokonaisuudessaan yhteistyöllinen prosessi. Yhteinen päämäärä tai suunnitelma edis-

tää ryhmätyöskentelytaitoja, kuten toisten huomioimista, joustavuutta, kompromissien 

tekemistä, ryhmähengen luomista jne. Käsityön opetus aktivoi oppilaita olemaan sosiaa-

lisia ja synnyttämään uusia kulttuureja (Karppinen 2009, 89). Erityisesti juuri ryhmä-

työskentelyssä sosiaaliset taidot kehittyvät. Luova käsityö ei rajaa pois mitään erilaisia 

yhteistyön muotoja. Siihen sopii erityisen hyvin myös erilaiset projektit ja yhteistyöt eri 

oppiaineiden välillä. Käsityöllä on hyvät mahdollisuudet integroitua toisen oppiaineen 

sisältöihin ja edistää kokonaisvaltaista oppimisprosessia, missä ymmärrys aiheesta tai 

ilmiöstä on laajempi. 

 

Luovassa käsityössä ilon ja hyvän mielen kautta oppiminen on keskeistä. Luovassa kä-

sityössä päämääränä on edistää onnistumisen tunteiden savuttamista ja itsetunnon kas-

vua. Luovan käsityön tekijää kannustetaan rohkeuteen, kokeellisuuteen, ilmaisullisuu-
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teen ja jopa revittelyyn. Omien ratkaisujen kehittämisessä koetaan niin onnistumista, 

kuin haasteitakin. Luovan käsityön tekemisen kautta tekijän identiteetti ja minuus kehit-

tyy, sillä tekemisessä tähdätään omien lähtökohtien hyödyntämiseen ja omista koke-

muksista ammentamiseen. Oman kehityksen lisäksi, käsitöiden tekemisen kautta voi-

daan oppia toisista ja erilaista kulttuureista. Oleellisen tärkeää näiden hyötyjen saavut-

tamiseksi on innostuminen. Innostuminen kädentaitoja kohtaan herättää ja motivoi tule-

vaisuutta varten niin, että oppilas haluaa oppia lisää ja palata käsitöiden pariin myös 

myöhemmin elämässä (Karppinen 2005, 106.) Innostuminen on opetuksen onnistumi-

sen kannalta tärkeää, se toimii parhaana motivaattorina. 

 

Luova käsityö tähtää myös tasa-arvoon, eikä jaottele käsitöitä seksuaalisuuden, etnisyy-

den, yhteiskuntaluokan tai muun kategorisoivan luokan mukaan. Luovassa käsityössä 

jokainen oppilas saa olla oma itsensä ja toimia omien lähtökohtien perusteella. Luovan 

käsityön sisällöt sopivat kaikille ja ne ovat sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin ja ympä-

ristöihin. Positiivinen asenne tekemiseen ratkaisee.  

 

Luovan käsityön lisääminen ja toteuttaminen koulussa vaatii niin opettajalta, kuin oppi-

lailtakin uudenlaista näkökulmaa tekemiseen. Luovuuden ja ilmaisun lisäämisessä on 

kuitenkin paljon hyötyjä, joihin kannattaa pyrkiä. Luova käsityön tekeminen vastaa 

myös hyvin uusia, vuonna 2016 voimaan tulevia, opetussuunnitelman perusteita ja on 

suhteessa tähän aikaan ja henkeen. Luova käsityö on ennen kaikkea tekemisen ilon ja 

hyvän mielen synnyttämistä. Seija Karppinen (2008) on listannut asioita, jotka synnyt-

tävät käsitöissä oppimisen iloa. Listassa olevat asiat pätevät hyvin myös luovaan käsi-

työhön ja sen päämääriin. Valitsin listasta mielestäni keskeisimmät luovaa käsityötä ku-

vaavat piirteet. Lista toimii mainiosti ohjenuorana, kun kaikki listassa olevat kohdat to-

teutuu, voi käsityötä pitää myös luovana. Käsityö on siis luovaa kun: 

 

 Saa tehdä ja kokeilla 

 Saa myös hauskuutella ja irrotella 

 Ei painoteta liikaa oikeita työtapoja 

 Saa positiivista kannustusta ja tunteen siitä, että “minä osaan” 

 Saa osallistua yhteiseen päätöksentekoon, kuten mitä tunneilla tehdään ja mitkä 

ovat yhteiset säännöt 
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 Saa vaikuttaa koulun ympäristöön (kuten käsityönäyttelyt koulussa tai koulun 

ulkopuolella tai pysyvät käsityö-/taidetuotteet koulun sisustuksessa tai pihalla, 

koulun pihan ympäristösuunnittelu 

 Kun annetaan tilaa ja aikaa oppilaiden omille pohdinnoille ja oivalluksille 

 Kun ohjaaja/opettaja on innostunut ja nauttii oppilaiden onnistumisesta ja oppi-

misesta 

 Kun opettaja / ohjaaja uskaltaa mennä mukaan oppilaiden prosesseihin 

 Kun valmiiden vastausten sijaan ohjaaja/opettaja esittää kysymyksiä 

 Kun uskalletaan jakaa tietoa ja taitoja 

(Karppinen, 2008, 104-105) 

 

3.3.5 Opettaja, luovan prosessin tukija 
 

Luovassa käsityössä opettajan rooli on tärkeä. Opettaja tukee, ohjaa, kannustaa ja innos-

taa käsitöiden tekemiseen. Opettajan asenne ja avoimuus vaikuttavat paljon siihen kuin-

ka paljon luovuutta ja ilmaisua opetus sisältää. Opettajan rooli luovassa työskentelyssä 

ei ole tarjota valmista tietoa tai näyttää valmiita ratkaisuja miten tulee tehdä, vaan 

enemmänkin tukea oppilasta ratkaisemaan itse eteen tulevia ongelmia. Opettaja on en-

nen kaikkea oppimisen ammattilainen, jonka tehtävänä on oppimisen tukeminen ja oh-

jaaminen. Opettaja on innostaja, jonka tehtävänä on ohjata oppilaat oman tekemisen 

herroiksi (Karppinen, 2008, 103). Myös oppilaiden rohkaisu on oleellista luovassa opet-

tamisessa. Oppilaiden tulee saada itseluottamusta ja uskoa siitä, että he osaavat ja pys-

tyvät tekemään myös luovia ratkaisuja. Jos oppilaita rohkaistaan käyttämään heidän 

luovia kykyjään, itsetuntemus ja - luottamus rakentuu ja kasvaa, joka ohjaa oppilaat ta-

voittelemaan lisää onnistumisia ja motivaatio tekemiseen suurenee (Joubert, 2001,22). 

On myös tärkeää, että opettaja osaa tarjota oppilaille oikean tasoisia tehtäviä, jotta oppi-

laat voisivat innostua tekemisestä ja samalla kehittää luovuuttaan (Pöllänen 2009, 255). 

Opettajan roolin päämääränä on tukea oppilaiden kasvua, itseohjautuvuutta ja vastuun 

ottamista (Karppinen, 2008, 87- 88). 

 

Useat luovuustutkijat ovat listanneet asioita ja tapoja joilla opettaja voi edistää luovuutta 

ja tukea oppilaiden luovuuden kehittymistä. Mm. Jane Piirto (1999) ja Keith Sawyer 

(2012) ovat listanneet luovuutta edistäviä keinoja opettajalle. Valitsin Piirron (1999, 82-

104) ja Sawyerin (2012, 400) listaamista huomioista sellaisia, jotka mielestäni sopivat 
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parhaiten käsityön opetukseen ja laadin niistä oman käsityön opetukseen sopivan opet-

tajan luovuuslistan. 

 

Rakenna luova ympäristö 

Luokkatilalla ja ympäristöllä on vaikutusta luovuuteen. Kun luokassa on virikkeitä ja ti-

la houkuttelee oppimaan, kannustaa se oppilaita luovaan ajatteluun ja uusien ideoiden 

keksimiseen. Luova ympäristö vähentää myös oppilaan epäonnistumisen pelkoa ja oppi-

laista tulee motivoituneita yrittämään uudelleen ja oppimaan erehdyksistä (Joubert, 

2001, 25-26). Käsitöissä luova ympäristö voisi tarkoittaa luokkatilaa, joka houkuttelee 

tekemään ja jossa on esillä ja näkyvissä paljon erilaisia materiaaleja ja jo valmiita käsi-

töitä. Luovaa käsityön tekemistä on hyvä myös viedä luokan ulkopuolisiin ympäristöi-

hin. Tämä voi avartaa oppilaiden näkökulmia ja selventää opetuksen sisältöjen yhteyttä 

todelliseen elämään. Fyysisen luokkatilan lisäksi ilmapiirillä on suuri merkitys. Avoin 

ja luovuutta lisäävä ilmapiiri syntyy luottamuksesta ja turvallisuudesta (Sawyer 2012, 

400). Opettajan tulee siis pyrkiä luomaan mahdollisimman avoin ja rento ilmapiiri 

luokkaan. 

 

Rohkaise kysymään 

Luovuus kehittyy kokeilemalla, ihmettelemällä, riskien ottamisella ja ajatusten hauto-

misella (Sawyer, 2012,400). Opettajan tulee kannustaa oppilaita avoimuuteen ja ideoin-

tiin. Ongelmanratkaisutilanteissa oppilaita tulisi rohkaista kysymään ja pohtimaan sekä 

viemään ajatuksia ja ideoita pidemmälle. Opettajan tulee myös olla avoin oppilaiden 

kysymyksille ja ajatuksille ja olla valmis itse yllättymään, sekä tukea mitä erikoisimpia 

ideoita (Sawyer, 2012, 400). Luovassa työskentelyssä ei ole koskaan vain yhtä oikeaa 

vastausta, siksi onkin tärkeää, että opettaja huomioi kysyessään mahdollisimman monta 

oppilasta ja kuulee monta erilaista vastausta. On myös tärkeää, että opettaja ei anna 

valmista vastausta, vaan antaa jokaisen oppilaan löytää oma tapa ratkaista ongelmia. 

Käsityön opetus on luonnostaan jo hyvin monipuolista ja mahdollistaa useita eri tapoja 

tehdä. Oman luovan prosessin ja erilaisten lähestymistapojen hyväksymistä voi kuiten-

kin käsitöissä korostaa ja siihen tulee rohkaista. On myös tärkeää että luovalle työsken-

telylle annetaan aikaa ja oppilaat saavat mahdollisuuden itse miettiä ja ratkoa ongelmia 

(Sawyer, 2012, 400). 
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Kannusta oppilaita käyttämään tarvikkeita ja välineitä rohkeasti 

Opettajan tulee rohkaista oppilaita kokeilemaan ja käyttämään erilaisia välineitä ennak-

koluulottomasti ja löytämään ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin. Opettajan tuki ja roh-

kaisu on tärkeä apu omien rajojen ylittämisessä ja uudenlaisten haasteiden kohtaamises-

sa. Käsityössä useiden eri materiaalien ja välineiden rohkea kokeilu ja käyttö, voi syn-

nyttää mitä erilaisimpia lopputuloksia. Oppilaiden omat kokeet ja kokeilut ovat myös 

aina mielenkiintoisempia ja säilyvät mielessä pidempään (Suojanen, 1993, 179). Näin 

ollen myös oppiminen on kestävämpää. 

 

Kannusta ja kehu ja laita oppilaiden töitä esille 

Luovuuden tukemisessa on tärkeää, että oppilaat saavat kehuja ja kannustusta tekemi-

sestään. Opettajan tulee kannustaa ja kertoa oppilaille, että he osaavat olla luovia (Sa-

wyer, 2012,400). Toisen henkilön kannustus voi auttaa merkittävästi luovaa työskente-

lyä (Joubert, 2001, 19). Pöllänen (2009, 258) toteaa, että opettajan tulee tiedostaa, että 

käsityön opetuksen kaikki tuotokset eivät ole aina originaaleja ja odottamattomia. On 

kuitenkin tärkeää, että oppilaita kehutaan ja töitä esitellään yleisesti. Kehujen ja roh-

kaisujen myötä oppilaan itsetunto kasvaa ja seuraavat tuotokset voivat olla edellisiä 

luovempia. On kuitenkin hyvä muistaa, että luovuus ei toimi jos aina odottaa toisten 

mahdollistavan luovan ideoinnin sinulle (Joubert, 2001,19). Toiset henkilöt, voivat olla 

tukena ja apuna prosessissa, mutta lopulta luovuus kuitenkin syntyy itsestä. 

 

Arvosta ja tuo esille muiden luovaa työtä 

Luovan ilmapiirin ja tekemisen esiin tulemiseksi on oleellista, että opettaja myös tuo 

esille muiden tekemää luovaa työtä. Erilaiset museovierailut, taidenäyttelyt, teatteri ja 

tanssiesitykset, konsertit ym. toimivat mainiosti opetuksen lähtökohtana tai tukena. 

Luovan työskentelyn esimerkit antavat laajan kuvan oppilaille siitä, mitä kaikkea luo-

vuus on ja miten eri tavalla eri ihmiset sitä käyttävät. Tämä varmasti synnyttää myös 

oppilaissa paljon ideoita. 

 

Kohtele oppilaita yksilöinä ja vältä stereotyyppisten oletusten korostamista 

On keskeistä, että luovassa työskentelyssä jokainen saa toteuttaa itseään ja olla juuri sel-

lainen kuin on. On myös tärkeää, että opettaja auttaa oppilaita siinä, että he eivät vertai-

lisi itseään muihin. Luokassa ei saisi kilpailla, vaan jokainen on samalla viivalla. Sawy-

er (2012, 400) sanoo, että opettajan tulee antaa oppilaiden olla outoja. Sukupuolisensi-
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tiivisyys on luovassa työskentelyssä myös tärkeää. Kulttuurin synnyttämät ja ylläpitä-

mät sukupuoliroolit rajaavat erityisesti käsitöiden tekemistä. Tiettyjä värejä, malleja ja 

esineitä pidetään joko tyttöjen tai poikien ominaisuuksina. Luovassa käsityössä opetta-

jan ei tule korostaa tai jaotella sukupuolia, vaan lähestyä jokaista oppilasta omana per-

soonana, eikä sukupuolena. Opettajalla tulisi olla välineitä nähdä erilaisten sukupuoli 

kategorioiden ohitse ja tunnistaa moninaisia tapoja toteuttaa sukupuolta (Tainio, Palmu 

& Ikävalko, 2010, 19). Sukupuolisensitiivisyyden lisäksi opettajan ei tule myöskään ko-

rostaa muista stereotyyppisiä oletuksia, esimerkiksi etnistä taustaa. 

 

Käytä opetuksessa huumoria 

Luovassa käsityössä ilo on tärkeää. Käsitöiden tekeminen tulee olla mukavaa ja opettaja 

voi vaikuttaa siihen minkälainen ote tekemiseen otetaan. Opettajan tulee hyväksyä vir-

heet ja erehdykset ja kääntää ne positiiviksi (Sawyer, 2012, 400). Karppinen (2005, 

101) näkee, että leikkimielisyyttä ei saisi käsitöissä unohtaa pedagogisena välineenä. 

Leikkimielisyys ja huumori toimivat paremmin kuin kuri ja rajatut ohjeet ja iloinen ja 

avoin ilmapiiri myös tukee luovuutta. Sawyer (2012,400) näkee, että oppilaita tulisi 

kannustaa huumoriin ja sen kautta ongelmien ratkaisuun.  

 

Toimi myös itse luovasti 

On tärkeää, että myös opettaja toimii itse luovasti (Sawyer, 2012, 400). Opettaja voi 

omalla esimerkillään vaikuttaa paljon luovuuteen. Luova opettaminen voi kuitenkin olla 

haastavaa, sillä siihen ei ole varmoja ohjeita. (Joubert, 2001, 21) Mutta jos opettaja on 

itse innostunut ja halukas kokeilemaan uutta ja osallistumaan erilaisiin projekteihin, an-

taa se myös oppilaille luottamusta käyttää luovuutta. Syrjäläinen näkee, että opettajan 

pedagoginen näkökulma vaikuttaa suuresti siihen, miten luokkahuoneessa arjen myötä- 

ja vastoinkäymiset kohdataan (Syrjäläinen, 2006, 108). On siis oleellista, että opettajan 

omalla luovuuden käytöllä ja luovalla toiminnalla on vaikutusta myös oppilaiden työs-

kentelyyn. On kuitenkin tärkeää, että opettaja lisää luovuutta kohtuullisesti ja oikeisiin 

kohtiin. Luovien ratkaisujen lisääminen vääriin kohtiin voi tehdä oppimisesta epäluovaa 

ja haitata oppimista. Tasapaino on tärkeää. (Joubert, 2001, 21.) Luovan opettajan tulee 

olla valmis oppimaan oppilailtaan ja olla pelkäämättä näyttää typerältä. Luovassa työs-

kentelyssä myös opettajan oma luovuus kehittyy ja kasvaa. 
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Käytä ryhmätyöskentelyn muotoja hyväksi opetuksessa 

Luovassa työskentelyssä on kyse myös yhteisöllisyydestä ja opettajan tehtävänä onkin 

käyttää opetuksessa hyväksi mahdollisimman erilaisia ryhmätyöskentelyn tapoja. Jaettu 

luova prosessi voi synnyttää erilaisia pidemmälle vietyjä ratkaisuja. Opettaja voi siis 

edistää luovuutta rakentamalla oppituntien sisältöihin erilaisia työskentely tapoja, joissa 

oppilaat ja opettaja tekevät yhteistyötä (Sawyer, 2012, 400). Opettaja voi ottaa myös 

oppilaita mukaan päätöksen tekoon ja pohtia yhdessä miten opetuksen voisi toteuttaa. 

Joubert (2001,22) näkee opetuksen ihanteellisena juuri silloin kun opettaja ja oppilaat 

toimivat yhdessä luovasti. Opettajan tulee myös kannustaa oppilaita muodostamaan yh-

teistyöryhmiä itsenäisesti ja tunnistamaan yhdessä tekemisen hyödyt (Sawyer, 2012, 

400). 

 

Arvioi joustavasti ja palkitse luovat kokeilut 

Luovassa opettamisessa keskiössä on kannustaminen ja rohkaisu. Kouluaineena käsityö-

tä ja oppilaiden taitoja pitää kuitenkin myös arvioida. Oppilaat voivat saada käsityöstä 

joko numeroarvion tai suullisen arvioinnin, riippuen luokka-asteesta tai kurssista. Luo-

van työskentelyn arvioiminen onkin hyvin haastavaa. Miten luovaa työskentelyä voi 

laittaa järjestykseen? Joubert (2001,21) näkee tärkeänä, että arviointi prosessissa käyte-

tään mahdollisimman laajasti erilaisia menetelmiä, kuten ryhmä palautetta ja itsearvi-

ointia. Erilaiset arviointimenetelmät antavat oppilaille monipuolista palautetta, mutta ne 

jakavat myös opettajan vastuuta ja helpottavat lopullisen arvioinnin antoa. On tärkeää, 

että opettajan tulee olla arvioinnissa joustava ja palkita kokeilut, vaikka ne eivät aina 

olisikaan onnistuneita. (Joubert, 2001,21.) Sawyer (2012,400) korostaa, että on oleellis-

ta, että oppitunneilla tehdään myös välillä sellaisia töitä joita ei arvioida tai arvostella. 

Arvioitavan opetuksen tai kurssin sisältöihin voi helposti lisätä myös ei arvioitavia osi-

oita. 

 

3.4 Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja sosiokulttuurinen in-

nostaminen 

 

Tämä tutkimus pohjaa sosiokulttuuriseen tapaan hahmottaa maailmaa. Sosiokulttuuri-

nen oppimiskäsitys tukee myös hyvin luovan käsityön ajatusta. Sosiokulttuurisessa nä-

kemyksessä ajatellaan, että oppiminen on sosiaalinen ilmiö, jota ei voi erottaa kulttuuri-
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sesta, ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta tai historiallisesta viitekehyksestä (Kumpu-

lainen & Mutanen 1999). Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapah-

tuu jatkuvasti kaikissa elämän tilanteissa. Jokaisessa verbaalisessa tai toiminnallisessa 

vuorovaikutustilanteessa on mahdollista oppia jotain, mitä voi käyttää myöhemmin hy-

väksi. (Säljö, 2004, 11.) Oppiminen ei siis ole sidottu vain opetustilanteisiin, kuten 

usein saatetaan ajatella. On tärkeää tiedostaa, että oppimista tapahtuu jatkuvasti myös 

ilman opetusta. Usein opetustilanteiden ulkopuolella tapahtunut oppiminen voi olla 

myös vakuuttavampaa. (Säljö, 2004, 11.) Myös luova käsityö pohjaa siihen, että ympä-

ristö ja sosiaaliset tilanteet vaikuttavat oppimiseen. Tekemisen aiheet kumpuavat ympä-

ristöstä ja oppilaiden omasta elämästä. 

 

Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan kulttuurilla on suuri merkitys siihen mitä ja mi-

ten opimme. Oppiminen on riippuvaista siitä missä ympäristössä elämme, miten ajatte-

lemme ja toimimme (Säljö, 2004, 15). Sosiokulttuurisessa oppimisessa on siis kysymys 

siitä, miten yksilö omaksuu erilaisia kulttuurisia toimintoja ja kuinka ne kehittyvät 

omaksumisen seurauksena ja kuinka yksilö käyttää hyväkseen kulttuurin tarjoamia väli-

neitä oppimisessa (Säljö, 2004, 16). Myös käsitöissä erilaiset kulttuurit määrittävät pal-

jon oppimista. Opettajan persoonallinen tapa opettaa ja tekemisen perinteet vaikuttavat 

oppimiseen. 

 

Älyllisillä ja kielellisillä välineillä on sosiokulttuurisessa oppimisessa suuri merkitys. Se 

miten oppija käyttää hyväkseen erilaisia välineitä on ratkaisevaa oppimisen kannalta 

(Säljö, 2004, 97). Erityisesti juuri kielellä on oleellinen merkitys. Se on mekanismi jon-

ka avulla voimme luoda tietoa ja keskustella siitä (Säljö, 2004, 33). Myös käsitöissä kie-

lellisellä kanssa käymisellä on suuri merkitys. Se avulla voimme jakaa ideoita ja koke-

muksia, sekä pohtia yhdessä eteen tulevia ongelmia. Käsitöissä on olemassa kuitenkin 

myös paljon sellaista tietoa, jota ei voi kielellisesti jakaa. Tätä kutsutaan hiljaiseksi tie-

doksi. Hiljainen tieto on taitoa kuvaavaa tietoa ja sitä on vaikea prosessoida tai siirtää. 

Hiljainen tieto on vahvasti juurtunut yksilön toimintaan ja kokemuksiin. (Syrjäläinen, 

2003, 15.) Tämä onkin käsityön opetuksessa haastavaa; miten siirtää hiljaista tietoa 

eteenpäin? Luovassa käsityön opetuksessa voisi esimerkiksi harjoitella hiljaista käsityön 

tuntia, jossa tekeminen tulee näyttää toiselle vain kehollisesti, ilman kieltä. Hiljaisen 

tiedon siirtäminen on tärkeää ja opettelemisen arvoista, sillä mitä enemmän ihminen 

pääsee käsiksi sisäisiin kokemuksiin ja hiljaiseen, piilossa olevaan tietoon, sitä suu-
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remmat mahdollisuudet hänellä on herkistyä kysymysten edessä ja kehittää omaa per-

soonallista luovuuttaan ja luovaa asennettaan (Karppinen, 2006, 38-39). 

 

Yksi sosiokulttuurisen oppimisen muoto on sosiokulttuurinen innostaminen, joka sopii 

hyvin tämän tutkimuksen kontekstiin. Sosiokulttuurisen innostamisen päämääränä on 

herättää ihmisten tietoisuutta, organisoida toimintaa ja saada ihmiset liikkeelle (Kurki, 

2000, 19). Innostaminen on kaikkien niiden toimenpiteiden yhdistelmä, jotka luovat sel-

laisia osallistumisen prosesseja, joissa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi omassa 

yhteisössään (Kurki, 2000, 20). Koen, että sosiokulttuurinen innostaminen sopii hyvin 

myös käsityön opetukseen. Tekemiseen innostuminen luo mahdollisuuksia myös kokei-

levaan luovaan työskentelyyn ja uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Karppinen 

(2008, 101) on tarkastellut sosiokulttuurista innostamista erityisesti juuri käsityössä. 

Hän näkee, että käsityön periaatteet sopivat sosiokulttuuriseen innostamiseen hyvin, sil-

lä siinä sosiaalinen, kulttuurinen ja pedagoginen toiminta kytkeytyvät luontevasti yh-

teen. Käsityö voi parhaimmillaan synnyttää pitkän, koko eliniän mittaisen innostumisen 

käsillä tekemiseen ja sitä kautta itseilmaisuun. 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen on motivointia, vahvistamista ja voimien koordinointia 

niin yksilöiden, kuin ryhmienkin kesken (Kurki, 2000, 23 ). Käsityössä innostaminen on 

ihmisten saattamista käsillä tekemisen iloon, haluun, intoon, taitoon, uteliaisuuteen ja 

ennen kaikkea rohkeuteen kokeilla uutta ja ylittää omia rajoja (Karppinen, 2008, 101). 

Innostamisessa yksilöiden välisellä yhteistyöllä on myös suuri merkitys. Innostaminen 

pyrkii kommunikaation edistämiseen ja ihmisten välisten vuorovaikutustilanteiden li-

säämiseen ja kehittämiseen (Kurki, 2000, 19). Myös käsityön tekeminen on yhä enem-

män yhteisöllistä ja yhdessä tekemistä. Käsityön ympärille on syntynyt lukuisia käsityö 

ryhmiä ja yhteisöjä, jotka kerääntyvät yhteen tekemään käsitöitä. Erityisesti Internet on 

edistänyt käsityöntekijöiden verkostoitumista. Yhteisöllinen käsityön tekeminen on in-

nostanut ja synnyttänyt paljon uusia sisältöjä käsityön tekemiseen. Myös koulukäsityön 

tulisi hyödyntää yhteisöllisyyttä yhä enemmän opetuksessa. Luova käsityö tähtääkin yh-

teisöllisempään ja sosiaalisempaan tekemiseen. 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen pyrkii myös herättämään ihmiset tietoisiksi siitä mikä 

on heidän roolinsa ja paikkansa historiassa, yhteiskunnassa ja yleisesti maailmassa. In-

nostamisella halutaan ihmisten ymmärtävän, miten he omilla valinnoillaan ja teoillaan 
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ovat osallisia kaikkeen mitä ympärillä tapahtuu. (Kurki 2000, 20.) Myös käsityön ope-

tuksella on tavoitteena kasvattaa tiedostavia kansalaisia. Uudessa käsityön opetussuun-

nitelman perusteiden luonnoksissa on myös maininta käsityön roolista eettisten, tiedos-

tavien ja osallistuvien kansalaisten kasvatuksessa (Opetushallitus, 2014, 10.6.2014). 

Karppinen (2008, 102) näkee, että innostaminen on käsityössä ennen kaikkea asenne-

kasvatusta ja taitoa, sekä asennetta kohdata haasteita ja selviytyä niistä. Se on myös ky-

kyä löytää uusia ratkaisuja ja käyttää luovuutta. Oleellista innostamisessa, käsityön ope-

tuksessa, on saavuttaa onnistumisen ja oppimisen iloa, sekä sytyttää myös oppilaissa in-

nostumista käsitöiden tekemiseen ja käsityöhön itseilmaisun välineenä. Tämä on myös 

luovan käsityön päämäärä. 
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4 Tutkimusaineiston rakenne ja kuvaus 
 

Tässä kappaleessa kerron tutkimusaineistosta ja sen rakenteeseen vaikuttaneista teki-

jöistä. Kerron myös aivoriihi-keskustelusta, josta poimin ideat tutkimusaineiston sisäl-

töön. Tutkimusaineistona toimi siis kuuden kerran opetuskokonaisuus, jonka lähtökoh-

tana oli luovuus ja itseilmaisu. Opetuskokonaisuus tapahtui Helsingin normaalilyseossa 

osana syventävää opetusharjoitteluani, keväällä 2014. Opetettavassa ryhmässä oli 24 

kahdeksasluokkalaista oppilasta ja toimin itse opettajana. Opetus oli osa Kokeilevan kä-

sityön kurssia. Opetuskokonaisuus kuvattiin kahdella kameralla tutkimusaineistoksi. 

 

4.1 Aivoriihi – ideoinnin pohjana 

 

Luovien käsityön ideoiden keräämiseksi järjestin aivoriihi keskustelun. Aivoriihi on 

luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jossa ideoita luodaan ryhmässä. Aivoriihityös-

kentelyssä ideoita ja ajatuksia vaihdetaan ja koitetaan keksiä mahdollisimman hyvä rat-

kaisu annetulle ongelmalle. Tärkeää aivoriihessä on, että kenenkään ideoita ei arvostella 

tai tyrmätä, vaan hullut ja lennokkaat ideat ovat tervetulleita ja jopa suositeltavia. Koska 

ideana on myös jatkokehitellä muiden ideoita, voi jostain hullusta ideasta syntyä kaikis-

ta paras idea. Aivoriihen mottona voisikin olla, määrä korvaa laadun. (Meisalo & Lavo-

nen, 30.4.2014 .) 

 

Aivoriiheen pyysin mukaan minulle tuttuja henkilöitä, joita pidän luovina, idearikkaina 

ja rohkeina kokeilijoina. Osallistujia oli yhteensä kolme, itseni lisäksi. Yksi heistä on jo 

valmistunut käsityönopettaja, yksi käsityönopettajaopiskelija ja yksi graafinen suunnit-

telija. Aivoriihi ideointi lähti liikkeelle keskustelulla siitä, mitä luovuus on ja miten se 

näkyy käsitöissä. Lisäksi keskusteltiin siitä, minkälaista käsityön opetus on ja mitä ma-

teriaaleja ja tekniikoita yleensä opetuksessa käytetään. Tämän jälkeen ideoiden heittely 

ja kehittely lähti kuin itsestään käyntiin. Aivoriihestä syntyi valtava määrä erilaisia ide-

oita. Osaa ideoista vietiin pidemmälle ja osa jäi vielä otsikon tasolle. Ideoita syntyi kai-

kille kokonaisen käsityön alueille, niin suunnitteluun, tekemiseen ja reflektioon. 

 

Suunnitteluun ja inspiroitumiseen pohdittiin uusia lähestymistapoja. Keskustelua käytiin 

käsityön muodoista, rytmeistä, äänistä, liikkeistä ja niiden mahdollisuuksista toimia kä-

sityön tekemisen lähtökohtana. Suunnittelun pohjaksi ehdotettiin myös erilaisia vierai-
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lukohteita ja yhteiskunnallisia teemoja. Konkreettisemmin keskusteltiin erilaisista kol-

miulotteisista suunnittelun välineistä kuten esimerkiksi muovailuvahasta tai legoista. 

Ajatuksia syntyi myös sattumanvaraisista lähtökohdista; mitä jos tekemisen aihe ja ma-

teriaali arvotaan tai valitaan muuten sattumanvaraisesti? Ideoinnissa otettiin huomioon 

myös vuodenaikojen vaihtelu ja erilaiset kausikäsityöt. Pohdittiin myös, miten käsityö 

toimii luokan ja koulun ulkopuolella. 

 

Käsityön tekemisen aiheiksi syntyi kaikista eniten ideoita. Ideoita keksittiin niin yksilö- 

kuin ryhmätehtäviin. Yhteisöllinen tekeminen kuului selkeästi keskustelussa ja sitä ha-

luttiin tuoda enemmän käsityönopetukseen. Ideoita syntyi paljon pieniin ja nopeisiin kä-

sitöihin, mutta myös runsaasti isompiin pidemmälle vietyihin käsityöprojekteihin. Ide-

oissa leikiteltiin mittasuhteilla ja koko keholla tekeminen oli vahvasti mukana. Ideoita 

syntyi kattavasti eri käsityö materiaaleista ja tekniikoista ja niiden lisäksi kehiteltiin 

myös uusia tekotapoja ja materiaaleja. Monissa ideoissa syntyi myös selkeä linkki mui-

hin oppiaineisiin. Oppiaineiden välinen yhteistyö koettiinkin sopivan luovaan tekemi-

seen hyvin ja sitä kaivattiin lisää. 

 

Aivoriihessä pohdittiin myös ideoita luovempaan reflektointiin ja arviointiin. Ideoita 

syntyi paljon arvioinnin jakamiseen. Eli siihen, miten opettaja voi jakaa arviointivastuu-

ta oppilaille ja muille toimijoille. Ideoita heiteltiin esimerkiksi siitä, miten eri opetus-

ryhmät tai luokka-asteet voivat toimia palautteen antajina. Myös ideaa koulun ulkopuo-

lisista kässäkummeista pohdittiin. Itsearvioinnin ja reflektion avuksi pohdittiin kattavas-

ti erilaisia laitteita, kuten videokameroita, kännyköitä jne. Myös erilaisten internet pal-

veluiden, kuten Facebookin ja Instagramin mahdollisuuksia mietittiin. 

 

4.2 Heimot – luovan opetuskokonaisuuden teemana 

 

Aivoriihestä syntyneiden ideoiden ja teorian tarkastelun pohjalta koostettiin kuuden ker-

ran opetuskokonaisuuden. Tämä kokonaisuus syntyi ideoita yhdistellen ja muokaten, 

niin, että kokonaisuus sisälsi mahdollisimman monta erilaista luovaa vaihetta ja ideaa. 

Suunnittelun ideoita opetukseen tuli kaksi. Toisessa suunnittelun lähtökohtana oli ääni 

ja tunne ja toisessa kolmiulotteisuus. Tekemisessä tekniikkaa eikä materiaalia määritel-

ty, vaan tekemistä rajasi pelkästään opetuksen teema ja käsityönopetuksen konteksti. 
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Reflektoinnin ideana toimi videointi. Opetuskokonaisuuteen sisällytettiin monipuolisesti 

niin yksin tekemistä, kuin ryhmätyöskentelyäkin. Opetuskokonaisuuden kantava teema 

oli heimot. Oppilaat jakautuivat neljään noin kuuden hengen ryhmään. Jokainen ryhmä 

oli oma heimonsa, jolle oppilaat saivat itse päättää nimen, ominaisuudet sekä heimoa 

yhdistävän tekijän. Jokainen oppilas valmisti itselleen oman heimonaamion tai - päähi-

neen. Päähineestä tai naamiosta sait tehdä minkälaisen ja minkä muotoisen tahansa, 

mutta siitä tuli kuitenkin nähdä mihin heimoon se kuuluu. 

 

Tekeminen aloitettiin inspiroitumalla ja suunnittelemalla. Suunnittelu oli kaksivaihei-

nen. Ensin ryhmät piirsivät yhteiselle isolle paperille silmät kiinni, kuunnellen samalla 

erilaisia äänimaailmoja, kuten esimerkiksi afrikkalaisen heimon ääniä tai suurkaupungin 

melskettä. Syntyneestä piirroksesta oppilaat etsivät mielenkiintoisia muotoja ja kohtia. 

Tämä jälkeen oppilaat aloittivat päähineiden suunnittelun muovailuvahalla. Piirroksesta 

löytyneitä muotoja käytettiin hyväksi muotoilussa. Piirrokset ja muovailuvahasuunni-

telmat kulkivat mukana koko opetuskokonaisuuden ajan ja niitä oli mahdollista myös 

muokata uudelleen. 

 

Suunnittelun jälkeen tekeminen aloitettiin tutustumalla materiaaleihin. Luokkaan esille 

asetettiin iso materiaalipöytä, jossa oli kattavasti kaikkea mahdollista, langoista kana-

verkkoon ja höyhenistä pikku eläimiin. Myös erilaisia käsityövälineitä oli esillä. Ohjeis-

tuksena oppilaita kannustettiin kokeilemaan ja käyttämään mielikuvitusta ennakkoluu-

lottomasti. Tekemisen aikana oppilailla oli mahdollisuus tehdä omia ratkaisuja ja kokei-

luja. Näytin tuntien alussa aina joitakin esimerkkejä tai ideoita erilaisten materiaalien 

työstämisestä, mutta muuten oppilaat saivat itse kehittää ja keksiä ratkaisuja. Oppilaita 

kannustettiin myös toimimaan ryhmänä ja ratkomaan eteen tulevia ongelmia yhdessä. 

 

Reflektoinnin apuna jokainen ryhmä sai yhdeksi oppitunniksi käyttöön pienen video-

kameran, jolla he kuvasivat luokassa tapahtuvaa työskentelyä ja haastattelivat toisiaan. 

Viimeisellä kerralla pidettiin Heimobileet, jossa kuunneltiin musiikkia ja esiteltiin omia 

naamioita ja päähineitä. Viimeisellä kerralla katsottiin myös, yhdessä kuvatusta aineis-

tosta editoitu video ja annettiin itselle, toisille, sekä opettajalle kirjallista ja sanallista 

palautetta. Lopuksi oppilaat saivat vielä kuvata itseään kännykkäkameroilla heimopää-

hineet päässä koulun eri tiloissa. 
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5  Aineistonkeruu ja analysointi 
 

Tässä kappaleessa kerron tutkimusaineiston keruusta, sekä videoaineiston piirteistä. 

Avaan myös aineiston analysointitapaa ja aineiston keskeisimpiä huomion kohteita. 

 

5.1 Videointi 

 

Heimo opetuskokonaisuus kuvattiin kahdella kameralla tutkimusaineistoksi. Toinen 

kameroista kuvasi luokkatilaa yleisesti koko opetuksen ajan ja toinen pienempi käsika-

mera kiersi oppilasryhmissä. Vastuu kuvaamisesta oli siis oppilailla ja heitä ohjeistettiin 

kuvaamaan omaa ja toisten työskentelyä, sekä haastattelemaan toisiaan. Oppilaat innos-

tuivat kuvaamisesta ja käsikameralla kuvattua aineistoa syntyi paljon ja se on materiaa-

liltaan rikasta. Yhteensä videoitua aineistoa syntyi n. 8 tuntia. 

 

Videointi valikoitui aineistonkeruu menetelmäksi helposti, sillä se sopi parhaiten ope-

tuskokonaisuuden tallentamiseen. Videoaineisto mahdollistaa sosiaalisten tilanteiden 

tarkastelun hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Videomateriaali ei myöskään koskaan 

valehtele, vaan tallentaa tapahtumat juuri niin kuin on tapahtunutkin. Näin ollen se an-

taa mahdollisuuden tallentaa sosiaalisen kanssakäymisen piirteitä, puhetta, käyttäyty-

mistä ja erilaisten välineiden käyttöä. (Heat, Hindmarsh & Luff, 2010, 5-6.) Se sopi siis 

mainiosti tämä tutkimuksen tarpeisiin, jossa luokassa tapahtunut työskentely ja oppilai-

den ajatukset, keskustelut ja ratkaisut olivat tarkastelun kohteena. Videoaineisto on hy-

vä myös siitä syystä, että sitä on mahdollista pysäyttää, kelata ja katsoa lukemattomia 

kertoja uudelleen (Heat, Hindmarsh & Luff, 2010, 2). Opetuksen aikana luokassa tapah-

tui paljon samaan aikaan eri puolilla, joten uudelleen katsominen ja videon kelaus on 

tarpeellista. Useat katsomiskerrat mahdollistavat pienienkin yksityiskohtien huomioimi-

sen. Kahdella kameralla kuvaaminen mahdollisti myös sen, että joitakin samoja tilantei-

ta oli mahdollista tarkastella kahdesta eri kuvakulmasta. Tämä helpotti huomioiden 

poimimista sellaisissa tilanteissa, joissa käsikameralla kuului jotain mielenkiintoista, 

mutta kuva näytti muuta. Tällöin yleiskamerasta pystyi näkemään mistä oli kyse.  

 

Vaikka videomateriaaliin pohjautuva tutkimus on toimiva, tuo se mukanaan myös tär-

keitä käytännöllisiä ja eettisiä ongelmia (Heat, Hindmarsh & Luff, 2010, 10), mitkä tu-

lee ottaa huomioon. Jo ennen kuvaamista on tärkeää, että kaikilta kuvattavilta on pyy-
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detty lupa ja kaikki ovat tietoisia siitä, että heidän puhettaan ja käytöstään tallennetaan 

tutkimuskäyttöön (Heat, Hindmarsh & Luff, 2010, 10). Tässä tutkimuksessa kuvattavina 

oli myös ala-ikäisiä, joten lupa kuvaukseen täytyi pyytää myös oppilaiden vanhemmilta. 

Helsingin normaalilyseo on tutkimuskoulu, jossa kaikilta oppilaiden vanhemmilta pyy-

detään lukuvuoden alussa lupa tutkimuksiin. Tämä koulun järjestämä lupa, helpotti pal-

jon tämän tutkimuksen tutkimusaineiston keräämistä. Heat & al. (2010, 20) mukaan on 

tärkeää myös mainita mihin aineistoa käytetään, kuka sen näkee ja kuinka pitkään ai-

neistoa tullaan säilömään. Eettisten huomioiden lisäksi tulee muistaa myös muutama 

oleellinen käytännön asia videoaineiston keruussa. Näistä tärkein on aineiston säilytys. 

Aineisto tulee säilyttää sellaisessa paikassa, missä kukaan ulkopuolinen ei pääse aineis-

toon käsiksi. Myös aineiston tallentaminen useampaan paikkaan on tärkeää, jotta aineis-

to ei häviä. Itse säilöin tutkimusaineiston omalle Yliopiston työaseman verkkolevylle ja 

lisäksi tein aineistosta kopion irrotettavalle tietokoneen kovalevylle, jota säilytin kotona. 

Seuraavaksi avaan, miten lähdin videoaineiston tarkastelussa liikkeelle ja mitä aineis-

tosta katsoin. 

 

5.2 Aineiston analysointi 

 

Aineiston tarkastelussa pohjana toimi luovan käsityön määritelmä, jonka olen Luova 

käsityö kappaleessa avannut. Aineiston analyysi noudattaa kokonaisen käsityön keskei-

simpiä vaiheita; suunnittelua, tekemistä ja reflektiota. Myös valmistuva verkko-

opetusmateriaali rakentuu tämän jaon ympärille. Analyysin tulokset on näin mahdollista 

siirtää helposti opetusmateriaaliin, joka on tämä tutkimuksen päämäärä. 

 

Lähdin tarkastelemaan aineistoa katsomalla sen ensin kokonaan läpi. Tämän jälkeen 

aloin katsomaan sitä tarkemmin osissa ja tekemään muistiinpanoja ja huomioita. Aineis-

ton tarkastelu oli aluksi haastavaa, sillä esiinnyn itse aineistossa. Oman äänen kuulemi-

nen ja kuvan näkeminen oli ensin vaikea ohittaa. Muutaman katselukerran jälkeen pys-

tyin kuitenkin keskittymään kunnolla olennaisten havaintojen tekemiseen. 

 

Tarkastelin aineistosta miten oppilaat työskentelivät ja miten ja mistä he lähtivät teke-

misessä liikkeelle. Mitkä kohdat koettiin helpoiksi ja mikä taas oli vaikeaa. Etsin min-
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kälaisia onnistumisen tunteita ja vastaavasti minkälaisia ongelmakohtia oppitunnilla 

esiintyi. Mitkä olivat niitä kohtia joissa luovuutta käytettiin paljon ja missä taas vähän. 

Tarkastelin myös sitä, mistä oppilaat ottivat ideoita ja miten ideat lähtivät kasvamaan, 

sekä miten ja miksi ne mahdollisesti muuttuivat. Mielenkiintoista oli myös se, miten 

paljon suunnitelmat vastasivat lopullista tuotosta, sekä minkälaisia ajatuksia oppilaat 

toivat palautteessa esille. 

 

Analyysin ensimmäisessä osuudessa, suunnittelu vaiheen tarkastelussa, keskityin siihen 

miten erilainen totutusta poikkeava suunnittelutapa otettiin vastaan ja miten oppilaat 

lähtivät suunnittelussa liikkeelle. Kiinnostavaa oli mikä suunnittelussa koettiin haasta-

vaksi ja mikä taas ei. Tarkastelin suunnittelua yksilön, sekä ryhmän näkökulmasta. Toi-

sessa vaiheessa tekeminen oli tarkastelun keskiössä. Tekemisestä tarkastelin materiaali 

ja tekniikka valintoja, sekä erilaisten uusien ideoiden syntymistä ja kehittymistä. Myös 

oppilaiden positiiviset ja negatiiviset tunteet, suhteessa tekemiseen, kiinnostivat minua. 

Myös tekemisessä tarkastelin erikseen yksilön ratkaisuja, sekä ryhmän yhteisiä ratkaisu-

ja. Analyysin viimeisessä osuudessa, opetuksen reflektio ja palaute vaiheessa, etsin vas-

tauksia sille, miten oppilaat olivat kokeneet luovan työskentelyn. Miten palaute heijasti 

opetuksen päämäärää, eli luovuuden ja ilmaisun kehittymistä. Oliko opetus ollut oppi-

laiden mielestä luovaa ja miten he olivat kokeneet prosessin. 

 

Analyysi rakentuu kolmeen osaan: suunnitteluun, tekemiseen ja reflektointiin. Analyysi 

pitää sisällään tapahtumien kuvailua ja oppilaiden sitaatteja. Oppilaat on nimetty nume-

roin ja mahdolliset sitaateissa esiintyvät nimet on muutettu toisiksi, oppilaiden 

anonymiteetin takaamiseksi.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta  
 

Tässä kappaleessa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen: Miten oppilaat toimivat kun 

käsityön opetuksen lähtökohtana on luovuus ja ilmaisullisuus. Tuon esille aineistosta 

nousseita huomioita ja peilaa niitä teoriaan ja luovan käsityön määritelmään. Pyrin löy-

tämään perusteita luovan käsityön opetusmateriaalille. Lähden liikkeelle tarkastelemalla 

suunnittelua, niin yksilön kuin ryhmänkin näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastelen te-

kemistä ja siinä esiin tulevia huomioita, myös yksilön ja ryhmän kautta. Viimeiseksi 

teen huomioita reflektoinnista ja oppilaiden antamasta palautteesta. 

 

Tarkasteltavan opetuskokonaisuusaineiston aiheena oli siis heimot. Oppilaat muodosti-

vat neljä heimoa ja jokainen teki oman heimonaamion tai -päähineen. Opetuksessa ei ol-

tu määritelty materiaalia eikä tekniikkaa, vaan tekemisessä oppilailla oli vapaat kädet.  

 

6.1 Suunnittelua silmät kiinni ja muovaillen 

 

Suunnittelu tapahtui kahdessa osassa. Ensin oppilaat piirsivät ryhmissä silmät kiinni yh-

teiselle paperille, erilaisia äänimaailmoja kuunnellen. Ohjeistuksena oppilaita pyydettiin 

piirtämään paperille, taustalla kuuluneen äänen innoittamana. Piirtojälki sai olla vapaa-

ta, eikä syntyneen kuvion tarvinnut esittää mitään. Toinen osuus suunnittelusta tehtiin 

muovailuvahalla niin, että jokainen oppilas suunnitteli omaa naamiota tai päähinettä. 

Suunnitelmissa tuli kuitenkin näkyä edellisestä harjoituksesta poimittuja muotoja, sekä 

jokin omaa heimoa yhdistävä tekijä. Ohjeistuksena oppilaita kannustettiin olemaan ko-

keilevia ja käyttämään mielikuvitusta. Suunnitelma sai olla villi, eikä toteutusta tai ma-

teriaaleja tarvinnut vielä miettiä. 

 

Suunnitteluosuus alkoi äänimaailma tehtävällä. Silmät kiinni piirtäminen ja pelkän jäl-

jen tuottaminen oli monelle oppilaalle haastavaa. Uuteen ja erilaiseen tekemiseen heit-

täytyminen, tuntui aluksi oppilaista selvästi oudolta. Ensin kaikki oppilaat tekivät vain 

omaa piirrosta pieneen nurkkaan ja papereihin syntyi paljon piirroksia jotka esittävät jo-

tain tunnistettavaa, vaikka ohjeistuksena oli piirtää äänen ja fiiliksen mukaan. Monelle 

oppilaalle oli selkeästi vaikeaa tuottaa pelkkää vapaata viivaa.  

 



 43 

Ryhmissä piirtäminen aloitettiin eri tavoilla ja ryhmien toiminnassa oli eroja. Muutaman 

ryhmä lähti heti piirtämään, mutta joillakin ryhmillä oli vaikeuksia asennoitumisessa ja 

silmien kiinni pitämisessä. Osaa ryhmistä myös nauratti paljon. Tehtävän aloittaminen 

ryhmissä, vaati selvästi muutaman rohkean oppilaan aloituksen, joka veti myös muut 

ryhmäläiset mukaan piirtämiseen. 

 

Harjoituksen edetessä piirto jälki kuitenkin rohkeni ja oppilaat uskalsivat piirtää laa-

jemmalle alueelle. Oppilaat alkoivat selkeästi irrottautua ja päästää luovemman otteen 

valloilleen. Äänimaailmojen vaihtuessa oppilaat lähtivät yhä rohkeammin kokeilemaan 

erilaisia tyylejä piirtää liidulla. Liidulla piirrettiin lappeeltaan tai naputeltiin pieniä pis-

teitä. Luova asennoituminen ja uudenlaisen työtavan omaksuminen, vaatii selvästi hie-

man aikaa ja totuttelua. 

 

Myös ryhminä piirtäminen kehittyi vapaammaksi harjoituksen myötä. Äänimaailmojen 

muuttuessa oli selvästi nähtävissä miten piirtojälki ja tapa piirtää muuttuivat ryhmissä. 

Näytti siltä kuin ryhmäläiset olisivat aistineet toisiltaan miten ja minkälaista jälkeä pa-

periin piirretään. Muutama ryhmä alkoi tuottaa myös ääntä liiduilla, naputtaen niitä pa-

periin. Kokemus laajeni siis piirtämisestä ja kuuntelusta myös äänen tuottamiseen.  

 

Äänimaailma harjoituksen jälkeen oppilaita ohjeistettiin etsimään papereista mielenkiin-

toisia kohtia ja ympyröimään niitä. Papereita tarkasteltiin myös koko luokan kanssa yh-

teisesti. Mielenkiintoisten kohtien löytäminen ja rajaaminen koettiin aluksi vaikeaksi. 

Piirroksia ei osattu nähdä muuna kuin sotkuna. Kaikki oppilaat kuitenkin löysivät pie-

nen etsinnän jälkeen jonkun mielenkiintoisen kohdan ja yhteisen tarkastelun lomassa 

valinnoille löytyi myös perusteluja. 

 

”Mä löysin tälläsen, se oli tosi hieno, se oli sellanen kivan monimutkainen” (Oppilas 1) 

 

”Mä löysin täält tälläsii aistikkaan pehmeitä, kivasti sävyttyneitä viivoja” (Oppilas2) 

 

Hämmentävä ja uudenlainen tehtävä vaati selvästi hieman yhteistä pohdintaa, ennen 

kuin se avautui kaikille. Yhteisen ajatusten vaihdon ja pohdinnan lomassa oppilaiden oli 

selkeästi helpompi lähestyä tehtävää, jossa ohjeistuksena oli käyttää mielikuvitusta. Op-
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pilaat valitsivat papereista erilaisia kohtia, osa pelkkiä abstrakteja kuvioita tai viivoja, 

mutta moni valitsi jonkin tunnistettavan kuvion. 

”Siel oli tollanen hauska, tollanen epämääränen tollanen, se on vähän niinku sormi tai 

silleen” (Oppilas 3) 

”Tol oli tollanen joku hippi hiuskoriste, se on hieno, mä tykkään siitä, mul tulee siit joku 

hiuskoriste mieleen” (Oppilas 4) 

Tunnistettavan kuvion kuvaileminen oli oppilaille selvästi helpompaa ja sai aikaan 

enemmän pohdintaa. 

Toinen osa suunnittelusta tehtiin muovailuvahalla. Piirrokset olivat pöydillä esillä inspi-

raationa ja tehtävänantona oli tehdä pienoiskoossa heimonaamio tai -päähine. Suunni-

telmaan tuli sisällyttää myös yhdessä piirretystä piirroksesta löytyneitä mielenkiintoisia 

yksityiskohtia. Muovailuvahalla suunnittelu oli kaikille oppilaille uusi tapa. Aluksi va-

haan tutustuttiin tunnustellen ja haistellen. Yksi oppilas kertoi, että ei ole koskaan ollut 

hyvä piirtämään, joten muovailuvahalla suunnittelu tuntui mukavalta. 

 

“Tuntuu kivalta, mä oon niin huono piirtää” (Oppilas 5) 

 

Oppilaat lähtivät muovailussa hyvin erilaisilla tavoilla liikkeelle. Oma yksilöllinen tapa 

tehdä näkyi selkeästi. Osa tunnusteli ja piti kädessään isoa palaa, osa irrotti heti pie-

nemmän palan ja alkoi muotoilla siitä. Osa teki kolmiulotteista, osa taas kaksiulotteista 

pöydän pintaan. Osa käytti pöytää tai muuta apuvälinettä hyväksi, osa muovaili pelkäs-

tään käsillä. Osalla oppilaista oma naamio tai päähine muodostui heti, mutta osa tarvitsi 

enemmän aikaa ideoiden keksimiseen. 

 

Yksi oppilas yhdisti suunnitellessaan muovailuvahan ja edellisessä harjoituksessa teh-

dyn piirroksen, muotoilemalla muovailuvahaa piirroksen päälle. Oppilas oli selkeästi 

tehnyt oman luovan ratkaisun suunnitteluun. 

 

Ryhmissä suunnittelua tehtiin selvästi toisilta mallia ottaen ja ideoita jakaen.  

Valmistuvia suunnitelmia esiteltiin toisille ja muut kyselivät niistä. Yksi oppilas otti 

omasta suunnitelmastaan osia pois näyttääkseen toiselle mitä oli ajatellut. 
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”Miks sä rikot sen?” (Oppilas 11 ) 

”En mä riko, mä vaan otan ne pois” (Oppilas 3 ) 

Tälle oppilaalle muovailuvahalla suunnitteleminen oli selvästi hyvä tapa, sillä hän osasi 

hyödyntää sen mahdollisuuksia. Muovailuvaha suunnittelu materiaalina mahdollisti hy-

vin suunnitelmien nopean muokkaamisen ja osiksi laittamisen, sekä erilaisten ratkaisu-

jen kokeilemisen. Kolmiulotteista suunnitelmaa oli myös kätevä esitellä muille, sillä 

suunnitelman muoto oli helpommin nähtävissä. 

 

Muovailuvahasuunnitelmia tehtäessä, ryhmissä käytiin paljon keskustelua siitä, miten 

sovitut yhteiset tekijät näkyvät suunnitelmissa. Ohjeistus siitä, että jokaisella ryhmäl-

lä/heimolla tulee olla jokin yhteinen tekijä, kuten esimerkiksi muoto, materiaali tai väri, 

oli jäänyt hyvin oppilaiden mieleen. Yhteinen tekijä koettiin kivaksi, sillä oman henki-

lökohtaisen suunnitteluprosessin lisäksi oli selvästi mukavaa, että ryhmäläisiä yhdisti 

jokin asia. 

 

”Mikä se meijän yhteinen juttu oli?” (Oppilas 6 ) 

“ No se rusetti ja glitteri ja pinkki!” (Oppilas 7 ) 

Ryhmien yhteiset tekijät olivat hyvin erilaisia. Jokaisella ryhmällä oli selvästi oma jut-

tunsa. Valittuja yhteisiä tekijöitä olivat esimerkiksi kukat, höyhenet, kasvit ja rusetit. 

Ryhmissä syntyi nopeasti yhteinen, kaikkien käyttämä runko suunnitelmalle ja suunni-

telmista oli helppo tunnistaa mihin ryhmään se kuului. Esimerkiksi yhdessä ryhmässä 

yhteiseksi tekijäksi valittiin rusetti. Ryhmäläiset suunnittelivat yhdessä suullisesti miten 

rusetti tulee näkymään päähineissä ja toteuttivat muovailuvahasuunnitelmat sen perus-

teella. Yhteisen suunnitelman toteutumista pidettiin selvästi tärkeänä ja siitä käytiin pal-

jon keskustelua. 

 

”Tuleeks siit oikeesti noin iso?” (Oppilas 8 ) 

” Joo siit tulee tosi iso, tehään ihan sikana liian iso!” (Oppilas 9 ) 

”Tehääks me kaikki siis rusetit?” (Oppilas 10 ) 

”Joo”(Oppilas 7 ) 
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”Millanen?”(Oppilas 10 ) 

“Iso, siihen tulee tällänen pään ympäri” (Oppilas 9 ) 

”Onks sen pakko mennä pään yli?” (Oppilas 10 ) 

“On!” (Oppilas 9) 

Vaikka jokaisella oli oma suunnitelma, oli ryhmän hyväksyntä silti tärkeä. Oleellista oli 

myös, että yhteinen tekijä varmasti näkyy kaikkein suunnitelmissa ja kaikki ryhmäläiset 

ovat tietoisia mikä heitä yhdistää. 

 

”Jee ja mun ideoita oli siis et mä jatkan näit kukkii, niin ja sit meijän yhdistävä tekijä 

ois niinku nää helmet, niin et kaikki tekis, niin höyhenet ja helmet...eli jos te kaikki lai-

tatte höyhenii tai helmii niin sit kaikki on ilosii” (Oppilas 1 ) 

 

”No mä vähän odottelen et nää muut täs valmistuu, mut mul on tos vähän tollasta hel-

mii ja tollast pitsii ja mul oli tos tollasii kaikkii kukkii, mut ne nyt vähän tyrmättiin…” 

(Oppilas 3 ) 

 

Yhdessä ryhmässä kaikkien suunnitelmat ikään kuin hyväksytytettiin muilla. 

Mielipiteitä suunnitelmista jaettiin ja yhden oppilaan kohdalla ideat kukista eivät miel-

lyttäneet kaikkia ryhmäläisiä, joten oppilas jätti ne pois suunnitelmastaan. 

Ryhmissä haluttiin selvästi pitää yhtä ja yksi ryhmä mietti jos he voisivat aloittaa kaikki 

samasta pohjasta. 

 

”Voiks siin olla sillee et pohja on sama, mut sit jokainen tekee oman?” (Oppilas 3 ) 

 

Muovailun lisäksi suunnitelmia selitettiin myös paljon suullisesti. Yhdessä ryhmässä 

suunnitelma ei rajoittunut muovailuun, vaan niitä tehtiin myös paperille. Suunnittelemi-

sessa uskallettiin siis käyttää myös muitakin tekniikoita hyväksi, opettajan ohjeistukses-

ta huolimatta. 

 

Suunniteltaessa moni oppilas uteli käytettävistä materiaaleista. Oppilaille kerrottiin 

vain, että materiaalivalikoima on laaja. Suunnittelussa ei kuitenkaan materiaaleja tar-

vinnut vielä ottaa huomioon. Oppilaita ohjeistettiin olemaan kokeilevia ja käyttämään 
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mielikuvitusta. Osa oppilaista epäili miten suunnitelmat saa toteutettua jos materiaaleja 

ei tiedä. Suunnittelun lomassa oppilaat puhuivat myös paljon siitä, mitä materiaaleja he 

kuitenkin aikovat käyttää. Käytettäviä materiaaleja kuviteltiin ja ideoitiin suunnittelun 

lomassa. 

”Mä laitan rautalankaa tähän sit...” (Oppilas 5 ) 

”Mä ajattelin laittaa jotain pitsii siihen ympärille” (Oppilas 1 ) 

”Täs on mun suunnitelma. Ehdottomasti jotain helmii, jotain pitsii” (Oppilas 3 ) 

Oppilaat puhuivat tunnilla enemmän ideoista kuin suunnitelmista. Tämän kaltainen 

suunnittelu koettiin ehkä enemmän ideointina ja kokeiluna kuin lopullisena ja pikku-

tarkkana suunnitelmana. Tähän oppilaita oli myös ohjeistettu ja tehtävänanto oli selvästi 

mennyt perille. Luovassa käsityössä suunnitelmat voivat muuttua ja muotoutua tekemi-

sen lomassa, siksi ideointi olikin oiva sana kuvaamaan luokassa tapahtunutta suunnitte-

lua. 

”Kerro mulle sun ideoista, sä laitat siihen jotain kukkii näköjään” (Oppilas 1) 

”No kerro sä sun ideoista? Okei eli sul on täs sulkii ja kukkii ja jotain helmii?” (Oppi-

las 1) 

Oppilaiden yksilölliset taidot ja tyylit näkyivät hyvin suunnittelussa. Osa teki hyvin yk-

sityiskohtaista ja tarkkaa jälkeä, osa suurpiirteistä ja isoja linjoja. Kaikille oppilaille 

muovailuvahalla jokaisen idean ja suunnitelman kuvaaminen ei ollut helppoa. Ideoita 

naamioon suunniteltiin myös sanallisesti ja yksi oppilas piirsi paperille suunnitelmia 

muovailun lisäksi. 

”Mä keksin tehä tälläsen hatun ja tää tulis niinku ihan täyteen sulkii. Se pää olis niiku 

tossa ja se oli sellanen kunnon hiippa” (Oppilas 4) 

Suunnittelun edetessä oppilaat uskalsivat kokeilla myös hieman kokeellisempia ja leikit-

televämpiä suunnitelmia. Ryhmällä oli tähän selvästi tukeva vaikutus, sillä ei tarvinnut 

pelätä itsensä nolaamista. Yksi oppilas kokeili jotain hassua ja toteaa: 

 

”Mä en haluu tehä tällästä naamioo yksin!”(Oppilas 12 ) 
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Ryhmän tuki oli siis luovien ideoiden keksimisessä ja kokeilemisessa merkittävä. Kun 

kaikki tekivät yhdessä, pystyi luovuutta suunnittelemisessa käyttämään villimmin ja us-

kaliaammin. Valmiit suunnitelmat olivat hyvin erinäköisiä. Osa teki todella pikkutarkan 

suunnitelman, osa taas suurpiirteisemmän. Kaikille syntyi oman näköinen suunnitelma, 

omien taitojen puitteissa. Suunnitelmissa näkyi yksilöllisiä eroja, mutta myös ryhmän 

yhteisiä tekijöitä ja tyylejä. 

 

   

Kuva 1. Äänimaailmatehtävä.                                         Kuva 2. Valmis muovailuvahasuunnitelma 

 

6.1.1 Yhteen vedettynä  
 

Yksilöllistä suunnittelua tarkastellessa, aineistosta nousi näkyvimmin esille se, että jo-

kaisella on oma ja persoonallinen tapa suunnitella. Tavat suunnitella ja hahmottaa asioi-

ta ovat hyvin yksilöllisiä ja itselle parhaiten sopiva suunnittelutapa takaa parhaimman 

lopputuloksen. Erilaisten suunnittelu tapojen kokeilu ja harjoitteleminen on käsityössä 

tärkeää, jotta jokainen voi löytää itselle toimivimman tavan. Oman tavan löytäminen 

helpottaa oppimista ja motivoi työskentelemään lisää (Fernström & Laamanen, 2006, 

139). Käsityön opetuksessa tulisi käyttää monipuolisesti erilaisia suunnittelutapoja ja tu-

tustuttaa oppilaita monenlaiseen tekemiseen, joista myöhemmin jokainen voi valita it-

selleen parhaan. 

 

Aineistosta näkyi myös se, että uudenlaisen suunnittelutavan omaksuminen vaati totut-

telua. Vaikka uusi ja erilainen saattaa hämmentää ja viedä aikaa, synnyttää se tuoreita 

näkökulmia ja tuo eri tavalla oppilaiden taitoja ja ajatuksia esiin. Samanlaiset ja toistu-

vat keinot suunnitella voivat tylsistyttää tai tuntua pakonomaisilta, eivätkä kehitä suun-

nittelun taitoa eteenpäin. Karppinen (2008, 105) sanookin, että on tärkeää antaa oppi-
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laille aikaa pohtia ja oivaltaa, jotta tekemisen iloa syntyy. Ajan antaminen on siis tärke-

ää niin luovuuden kehittymisen, kuin tekemisen ilonkin kannalta, mutta toisaalta aika 

luo myös haasteita, sillä jokaisen henkilökohtainen prosessisuunnitelmineen ja kokei-

luineen vie oman aikansa, joten opetuksen suunnittelu voi olla haastavaa. Luovuuden 

kehittymisen kannalta on kuitenkin oleellista, että oppilaille annetaan mahdollisuus ja 

tarpeeksi aikaa ratkoa itse, eteen tulevia pulmia (Sawyer, 2012, 400). 

 

Aineostossa näkyi myös se, että perinteinen tapa suunnitella oli vahvasti oppilaiden 

mielessä. Käsityöllä on pitkä tekniikka traditio (Fernström & Laamanen, 2006, 138), ja 

myös koulukäsityössä tekemisen tavat ovat usein rutinoituneen, niin että tekniikka ja 

materiaali kerrotaan heti opetuksen alussa. Uudenlainen tapa voi synnyttää hämmennys-

tä, mutta luovan suunnittelun tarkoituksena onkin haastaa ajattelemaan ja keksimään 

uusia ideoita. 

 

Yksilöllisen suunnittelun lisäksi ryhmän toiminnalla oli suuri merkitys suunnittelemi-

sessa. Aineistosta nousi selkeästi esille, että ryhmän tuella ja luottamuksella on tärkeä 

rooli yhteisessä suunnittelussa ja luovuuden käytössä. Ryhmä antoi tukea omiin valin-

toihin, mutta myös mahdollisti uudenlaisten ideoiden syntymisen. Yhdessä toimiva 

ryhmä voi pystyä ratkomaan sellaisia ongelmia, joihin yksilö ei itse kykene (Karppinen, 

2008, 107). Yhteinen keskustelu ja pohdinta helpottavat myös omien ajatusten avaami-

sessa. 

 

Yhteisesti jaetussa prosessissa kaikkien osallistujien tiedot ja taidot monipuolistuvat 

(Karppinen, 2008, 107). Ryhmäsuunnittelun vaarana voi kuitenkin olla, että muutama 

oppilas ottaa vallan päättää kaikesta ja muut jäävät varjoon. Tämä on hyvä opettajan 

huomioida opetuksessa ja rakentaa suunnitteluharjoitukset niin, että jokainen saa päättää 

ainakin jotain. Jokaisella oppilaalla on aina jotain annettavaa ryhmälle, oli se sitten 

suurta tai pientä. Kaikkien panos ryhmän toimintaan on tärkeää. (Karppinen, 2008, 

107.) Yhteinen tekeminen on myös hyvin opettavaista ja sitä tulee harjoitella. Myös 

luovuudessa sosiaalisella kanssakäymisellä on tärkeä rooli. Yhdessä ideoita syntyy run-

saammin ja oppiminen voi olla syvempää (Karppinen, 2008, 107). 

 

Opetuksen alussa kaikki ryhmät sopivat keskenään ryhmää yhdistävistä tekijöistä. Ai-

neistossa yhteisen tekijän tärkeys näkyi voimakkaasti. Yhteisestä tekijästä keskusteltiin 
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paljon ja sitä pidettiin tärkeänä. Aineistossa kuului myös, että yhdistävä tekijä antoi 

luottamusta ja rohkeutta tehdä hieman tavanomaisesta poikkeavia suunnitelmia, koska 

niitä ei tarvinnut tehdä yksin. Yhdessä suunniteltu ja päätetty aihe, auttaa ja mahdollis-

taa tekemiseen syventymisen (Pöllänen, 2009,257). Karppinen (2008,107) toteaa, että 

parhaimmillaan yhteistoiminnallisuus johtaa siihen, että jokainen ryhmäläinen uskaltaa 

antaa yhä enemmän itsestään.  

Aineistossa näkyi ja kuului myös tekemisen iloa. Suunnittelun lomassa naurettiin paljon 

ja luokan ilmapiiri oli rento. Tekemisen ilo ja onnistumisen kokemukset ovat luovassa 

käsityössä keskeisiä. Avoin ja rento ilmapiiri ovat avain siihen. Luova ympäristö antaa 

mahdollisuuden kokeilla ja myös virheet ovat hyväksyttyjä (Joubert, 2001, 25). 

 

6.2 Tekemistä kokeillen ja pohtien 

 
Suunnittelun jälkeen tutustuttiin materiaaleihin. Materiaaleja oli valtava määrä ja ne oli 

levitetty yhdelle isolle pöydälle, josta oppilaat saivat vapaasti hakea mitä tarvitsivat. 

Tarjolla oli paljon erilaisia kankaita, lankoja, naruja, nappeja, höyheniä, helmiä, muovi 

roinaa, vaahtomuovia jne. Tekemisessä oppilaille annettiin vapaat kädet tehdä ja kokeil-

la mitä vain. Mitään ideoita ei tyrmätty. Ohjeistuksena oli kokeilla ennakkoluulottomas-

ti erilaisia materiaaleja ja erilaisia työstämistapoja. Oppilaille kerrottiin, että tekeminen 

on keskiössä, ei niinkään lopputulos. Opettaja esitteli joitakin esimerkkejä, erilaisten 

materiaalien työstämiseen, mutta mitään valmiita työohjeita ei ollut. 

Tekeminen lähti monilla käytiin tutustumalla materiaaleihin. Materiaaleja tunnusteltiin 

ja tutkiskeltiin. Oppilaat kerääntyivät joukkoina materiaalipöydän ympärille ja keskuste-

livat mistä materiaaleista he pitivät ja mitä he aikovat käyttää. 

“Ei, ei, tää, mä rakastan tätä…” (Oppilas 3) 

Materiaalien näkeminen ja tunnustelu herätti oppilaissa paljon tunteita. Oppilaat kokei-

livat, tunnustelivat, haistelivat ja yhdistelivät erilaisia materiaaleja. Materiaaleja valittiin 

selvästi enemmän ihastuksen ja mielikuvien perusteella. Suosituimpia materiaaleja oli-

vat höyhenet, pitsit ja helmet. Pelkkä materiaalin näkeminen tai tunteminen voi herättää 

jo paljon ideoita ja viedä omaa suunnitelmaa eteenpäin. Monen oppilaan suunnitelmat 

muuttuivatkin huomattavasti materiaalien näkemisen jälkeen. 
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Tekeminen lähti luokassa vauhdilla käyntiin. Opettaja demonstroi muutamia erilaisia 

tapoja lähteä liikkeelle tekemisessä. Moni oppilas valitsi rautalangan ja vanun pohjama-

teriaaliksi, jota he lähtivät peittämään ja koristamaan. Vaikka oppilailla oli suunnitelmat 

naamiosta tai päähineestä, oli tekemisen päämäärä vielä monella oppilaalla tässä vai-

heessa selvästi vasta muotoutumassa.  

”Tässä mä oon tekemässä jotain outoo, joka laitetaan niinku päähän” (Oppilas 5) 

Oma tekeminen saatettiin kokea myös oudoksi ja erilaisten materiaalien yhdisteleminen 

mietitytti. Tekemisessä lähdettiin selkeästi liikkeelle kokeillen ja pähkäilen, tietämättä 

mitä syntyy. 

”Mitä sä olet tekemässä?” (Oppilas 13) 

”Kultaista tällästä, en mä tiiä vielä” (Oppilas 5) 

Oppilaat olivat keränneet omille työpöydilleen paljon eri materiaaleja ja kokeilivat eri-

laisia mahdollisia tapoja yhdistää niitä. Laaja materiaalivalikoima otettiin hyvin käyt-

töön. Oppilaat olivat valinneet runsaasti erilaisia materiaaleja omaan työhönsä. Suu-

rimmalla osalla oli käytössä useampaa kuin neljää erilaista materiaalia. 

”Mun työ on tässä, se on tälläi pinkki härveli, mä laitan siihen tän (kultainen koriste), 

ja sulkii” (Oppilas 5) 

 

”Aa joo, mun täytyis ommella tätä tällästä pitsiä tähän tän pannan ympärille” (Oppilas 

15) 

 

Oppilaat olivat siis rohkeasti valinneet erilaisia materiaaleja ja löytäneet keinoja yhdis-

tää niitä. Myös paljon erilaisia tekniikoita käytettiin. 

 

“Okei, nyt Liisa päällystää jotain sitä, jotain sen hattu” (Oppilas 15) 

 

”Mä yritän tehä tästä tälläsii kukkia ja sit silleen huovutan päälle” (Oppilas 15) 

Opettajan esittämien esimerkkien lisäksi oppilaat kehittivät paljon omia teknisiä ratkai-

suja. Myös ennestään opittuja taitoja uskallettiin hyödyntää ja yhdistää uusiin materiaa-

leihin. Esimerkiksi yksi oppilas keksi neulahuovuttaa rautalangan päälle. 
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Tekemisessä edettiin selvästi kokeilun kautta. Oppilaat puhuivat paljon ääneen omia 

ajatuksiaan ja pohdintojaan. Yksi oppilas yritti yhdistää kahta kangasta rautalangalla pu-

jotellen, mutta huomasi pian ettei se onnistu ja vaihtoi lankaan ja neulaan. 

”Mä vaihdoin totaalisesti toimintatapaa, koska mä älysin ettei se tuu toimimaan..” 

(Oppilas 13) 

Tässä luova työskentely ja kokeilemalla oppiminen näkyi hyvin. Oppilas lähti ennakko-

luulottomasti kokeilemaan jotain, jonka huomasi myöhemmin ongelmalliseksi tavaksi ja 

vaihtoi sen toiseen. Oppimiskokemus tapahtui oman tekemisen kautta ja ongelmanrat-

kaisutaidot kehittyivät. Luova prosessi laittoi oppilaan reflektoimaan toimintaansa ja se 

synnytti oppimista. Myös muilla oppilailla oli vastaavanlaisia ongelmatilanteita joihin 

he yrittävät löytää ratkaisuja. 

”Mä yritän pujottaa noit helmiä tähän nauhaan, mä en tiiä. Tää olis helpompaa tän 

neulan kans, mut tää on jotenkin hankalaa kun tää tarvii näin pienen neulan, mut sit tää 

lanka ei mee helposti tähän pieneen neulansilmään, joten mä en nyt tiiä mitä tästä tu-

lee…” (Oppilas 16) 

” Mä yritän pujottaa tota jotain ihme verkko juttuu tohon putkeen, mut se ei onnistu 

kauheen hyvin..” (Oppilas 15) 

Kokeilun ja tekemisen myötä ongelmiin kuitenkin löydettiin aina ratkaisu ja tekemises-

sä päästiin eteenpäin. Oman pähkäilyn kautta onnistumiset jäivät varmasti myös mie-

leen paremmin. Tekemisen ja oppituntien edetessä oppilaiden työskentely eteni vauhdil-

la ja oppilaat uskalsivat selkeästi jo leikitellä materiaaleilla, sekä kokeilla ennakkoluu-

lottomammin uusia juttuja. 

”Mä teen sellasta kehikkoo, mihin mä kasaan sit sellasen hienon tsik, ja sit siit tulee 

huntu” (Oppilas 13) 

”No mä teen nyt tätä niinku päähine kehikkoa, tiet sä silleen et mä laitan siihen kukkia 

ja sit siihen tulee tällästä kukka nauhaa” (Oppilas 15) 

Oppilailla oli tekemisen lomassa selkeästi myös kivaa ja omaa tekemistä ei otettu liian 

vakavasti, vaan päähineiden ja naamioiden tekeminen ja päähän kokeileminen synnytti 

luokassa paljon naurua. Luokassa erilaiset tunnetilat vaihtelivat. Moni oppilas koki 

myös välillä ongelmia ja turhautumista työn edistymisen takia. 
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”Mä en nyt…(heittää kankaan palan pöydälle).. tää ei nyt oikeen toimi, mä en oikeen 

tiiä mitä mä teen…” (Oppilas 1) 

”Mä yritän laittaa tähän jotain et se menis ylöspäin tai et siit tulis jotain, mutku tääl ei 

oo noit isoi sulkii, niin se on vähän...” (Oppilas 18) 

Vaikka jokainen oppilas teki omaa naamiota tai päähinettään, oli ryhmällä suuri vaiku-

tus tekemiseen. Tekemisen aikana oppilaat esittelivät omia ideoitaan ja tekemistään 

muille. Oppilaat huutelivat jatkuvasti toisilleen, “näytä, näytä”. Oppilaat kannustivat ja 

antoivat paljon positiivista palautetta toisilleen. Oppilaat kehuivat ja ihailivat toistensa 

tekemisiä. 

“ Petra, kato tänne, toi on hieno…” (Oppilas 15) 

Monet oppilaat saattoivat välillä myös vähätellä omaa tekemistään, mutta toiset oppilaat 

antoivat jatkuvasti hyvää ja kannustavaa palautetta. Toisaalta oman työn vähättely voi-

daan tulkita myös kehujen kalastamiseksi. 

 

”Joo se on vähän säälittävä” (Oppilas 12) 

”Se on kiva”(Oppilas 7) 

”No käyttäisitkö ite?” (Oppilas 12) 

”No kyl mä ehkä käyttäisin, halloweenina” (Oppilas 7) 

 

”Tost tulee oikeesti niin hieno, ku tää mun on oikeesti jotain niin outoo” (Oppilas 5) 

 

Toisten oppilaiden mielipiteillä oli myös vaikutusta tekemiseen. Oppilaat pohtivat yh-

teisesti ratkaisuja eteen tulleisiin ongelmiin. Omien valintojen edessä kaveria kuunnel-

tiin ja neuvoja kyseltiin.  

”Hei Tuija, kun mä laitan tätä lankaa, ku mä päälystän sil tän, niin kannattaisko mun 

ekaks ommella tää…? (Oppilas 15) 

 

”Mä teen rusettii, jost mä ehkä otan tän hunnun pois, mä en oo ihan varma”(Oppilas 9) 
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”Se huntu on kiva” (Oppilas 7) 

”Niin.. ehkä mä säästän sen” (Oppilas 9) 

Yhteinen pähkäily ja mielipiteiden vaihtaminen kannusti ratkaisuihin ja selvästi myös 

tekemiseen. Toisten oppilaiden mielipiteillä voi olla myös negatiivinen vaikutus teke-

miseen. Tätä ei kuitenkaan aineistossa näkynyt, vaan oppilaiden toisilleen antama pa-

laute oli pääosin kannustavaa ja kehuvaa. 

 

”Niin ja sit täs on mun epätoivonen rusetti…” (Oppilas 7) 

”Miten niin epätoivonen?” (Oppilas 11) 

Oppilaat kyselivät paljon toisiltaan ja olivat hyvin itseohjautuvia. Apua pyydettiin myös 

opettajalta, mutta ei kovinkaan paljon, mikä oli huomionarvoista. Opettaja ennemmin-

kin kannusti kuin neuvoi tekemisessä. Oppilaat myös ottivat ideoita toisiltaan ja toteut-

tivat niitä omalla tavalla. Yksi oppilas katsoi vierestä kun toinen esitteli kameralle omaa 

päähinettään ja sai selvästi idean siitä. 

”Mäkin voisin tehä eteen jonku tälläsen jutskan” (Oppilas 13) 

Tekemisen lomassa ideoita siis jaettiin ja otettiin tosilta. Toisten tekemät ratkaisut ja 

ideat herättivät uusia ideoita, joita haluttiin kokeilla myös itse. Ryhmän yhteisen tekijän 

myötä ideoiden ja kokeilujen jakaminen oli luontevaa. Yhteisestä tekijästä keskusteltiin 

paljon ja oppilaat pitävät huolen siitä, että yhteinen tekijä näkyi kaikilla ryhmäläisillä. 

Yhteistä tekijää muisteltiin ja esiteltiin myös muille ryhmille. 

 

“Meil on niinku höyhennaamio teema” (Oppilas 3) 

Vaikka monella oppilaalla suunnitelmat muuttuivat materiaalien näkemisen myötä tai 

ideat kehittyivät muulla tavalla, oli joukossa myös muutamia oppilaita jotka pitävät 

muovailuvaha suunnitelmaansa koko ajan tekemisen mallina. 

”Mitä sä teet?”(Oppilas 7) 

”Siis tätä kättä tähän sivulle” (Oppilas 17 näyttää muovailuvaha suunnitelmaansa) 
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Suunnitelmien toteutuminen oli yksilöllistä. Osa tekivät tarkasti suunnitelman mukaista, 

osa taas ei katsonut mallia suunnitelmasta lainkaan. Lähes kaikilla oli kuitenkin paljon 

samoja elementtejä valmiissa naamiossa tai päähineissä, kuin suunnitelmissakin. 

Valmistuneet tuotokset olivat hyvin erilaisia ja persoonallisia. Niissä oli paljon yksilöl-

lisiä omia luovia ratkaisuja, mutta myös ryhmän vaikutus näkyi. Oppilaat olivat käyttä-

neet materiaaleja kokeillen ja kehittäneet hyvin ideoita eteenpäin. Materiaaleja oli lei-

kelty, rypytetty, laskostettu, kieputettu, ommeltu, sidottu, palmikoitu jne. Ryhmien yh-

teiset tekijät näkyivät, mutta yhtäkään täysin samanlaista heimonaamiota tai -päähinettä 

ei syntynyt. 

  

Kuva 3, 4. Oppilaat keräsivät runsaasti erilaisia materiaaleja pöydille ja yhdistelivät niitä. 

 

6.2.1 Yhteen vedettynä  
 

Yksilöllisessä tekemisessä oli nähtävissä, että oppilaat lähtivät tekemisessä liikkeelle 

pohtien ja pähkäilen. Tämä oli luovuuden kehittymisen kannalta oleellista, sillä luovuus 

kehittyy juuri kokeilemalla ja ajatusten hautomisella (Sawyer, 2012,400). Omien poh-

dintojen ja ideoiden kehittelemisen kautta luova prosessi lähtee parhaiten käyntiin. 

Oman pähkäilyn mahdollisti juuri se, ettei materiaalia, eikä tekniikkaa oltu määritelty. 

Oppilaille ei siis tarjottu valmiita ratkaisuja, vaan tekeminen lähti käyntiin materiaalei-

hin tutustumalla. Oppilaat keräsivät erilaisia materiaaleja ja alkoivat sovittaa niitä yh-

teen.  

 

Materiaalit herättivät oppilaissa paljon ajatuksia ja mielleyhtymiä, jonka myötä osalla 

oppilaista suunnitelmat muuttuivat. Käsitöissä suunnitelmien kehittyminen ja muokkau-

tuminen tekemisen aikana on hyvin normaalia. Erityisesti luovassa työskentelyssä omi-
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en ajatusten kehittyminen on jopa tärkeää. Aineistosta näkyi, että oppilailla oli tekemi-

sen lomassa myös ongelmakohtia, joka synnytti turhautumista. Eteen tulevat ongelmat 

vievät kuitenkin tekemistä eteenpäin. Ongelmakohdissa tekijä saattaa tuskastua ja kaik-

ki ratkaisut eivät välttämättä ole aina toimivia, mutta jo yrittäminen palkitsee ja opettaa 

luovaa ongelmanratkaisua. Luovassa työskentelyssä kokeilut ovat tärkeitä ja myös niistä 

tulee palkita (Joubert, 2001,21). 

 

Oppilaat käyttivät tekemisessä erilaisten materiaalien lisäksi paljon eri tekniikoita. Jo 

osattuja taitoja ja tekniikoita käytettiin uusiin materiaaleihin ja erilaisia yhdistelmiä ko-

keiltiin. Tekeminen oli vapaata ja kokeilevaa. Joskus jo osatut taidot saattavat kuitenkin 

vaikeuttaa luovaa ajattelua. Kun taito koetaan voimakkaasti ohjaavana ja tiettyjä menet-

telytapoja seurataan orjallisesti, menetetään mahdollisia valintoja ja niiden kautta syn-

tyviä luovia ratkaisuja (Syrjäläinen, 2005, 109). Tätä aineistosta oli kuitenkin vaikea tie-

tää, mutta ilmiö on hyvä tiedostaa. 

 

Aineistosta näkyi, että tekeminen oli koko opetuksen ajan vauhdikasta, eikä oppilaita 

tarvinnut juurikaan innostaa. Oppilaat olivat itseohjautuvia ja luokan ilmapiiri oli rento 

ja touhukas. Hyvän tekemisen ilmapiiri vaatiikin avoimuutta ja luottamusta (Karppinen, 

2008, 108). Aineistosta oli myös nähtävissä, että tekeminen ja ideointi kehittyivät oppi-

tuntien aikana luovemmaksi. Oppilaat uskalsivat irrotella ja kokeilla oppituntien edetes-

sä selvästi enemmän. Luova ja salliva ilmapiiri mahdollisti myös leikittelevän otteen te-

kemiseen. 

 

Ryhmien työskentelyä tarkastellessa, päällimmäisenä aineistosta nousi se, että ryhmän 

tuella oli suuri merkitys omaan tekemiseen. Omassa ryhmässä tekeminen oli turvallista 

ja ryhmän antama tuki mahdollisti luovan kokeilun. Ryhmätyöskentelyssä jaettu tieto ja 

taito kehittävät kaikkien tietoja ja taitoja (Karppinen, 2008, 107). Ideoita jaettiin ja kehi-

tettiin yhteisesti eteenpäin. Ryhmien yhteiset tekijät olivat paljon esillä ja ryhmissä pi-

dettiin huolta siitä, että yhteiset elementit näkyivät kaikilla. 

 

Aineistossa näkyi myös, että yhteinen tekeminen oli oppilaista selvästi mukavaa. Oppi-

laat olivat tekemisen aikana hyvällä tuulella ja nauroivat paljon. Karppinen (2008, 105) 

sanookin, että oppilaiden sosiaalinen toiminta synnyttää jaettua oppimisen iloa. Tekemi-

sen lomassa myös keskusteltiin ja pohdittiin yhteisesti ratkaisuja. Rento ja avoin ilma-
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piiri antoi oppilaille rohkeutta. Myös luovuus kehittyy parhaiten juuri avoimessa ja in-

nostavassa ympäristössä. 

 

Aineistossa näkyi ja kuului voimakkaasti oppilaiden toisilleen antaman positiivinen pa-

laute ja kannustus. Oppilaat kyselivät ja kannustivat toisiaan tekemisen lomassa run-

saasti. Aineistossa kuului paljon kehuja ja kauniita sanoja toisten naamioista ja päähi-

neistä. Tekemisen ja ideoiden vertailua tai kateutta ei aineistossa kuulunut eikä näkynyt, 

vaan luokan ilmapiiri oli koko opetuksen ajan hyvä ja kannustava. Joubert (2001,22) 

sanookin, että kannustuksen ja tukemisen myötä motivaatio tekemiseen kasvaa ja tämä 

näkyi hyvin aineistossa reippaana tekemisenä. 

 

Aineistosta oli tulkittavissa myös se, että ideoiden jakaminen ja heitteleminen oli help-

poa ja vapaampaa, kun tekemisessä ei ollut yhtä oikeaa ratkaisua. Oppilaat pystyivät tu-

keutumaan enemmän toisiinsa, eikä ainoa oikea tieto ollut opettajalla. Käsityössä jossa 

toteutetaan jotain tiettyä tekniikkaa tai ohjetta, on luovien ideoiden jakaminen vaikeam-

paa tai jopa mahdotonta. Tällöin myös opettajan tietotaito on keskeisempää. Luovassa 

tekemisessä opettajan päämäärä on antaa oppilaille vastuuta ja tukea heidän itseohjau-

tuvuuttaan (Karppinen, 2008, 87–88). Luovassa käsityössä opettaja on siis enemmän 

kannustaja, innostaja ja tukija, kuin tiedon jakaja. 

 

6.3 Loppureflektiossa ajatukset esille 

 

Suunnittelun ja tekemisen lomassa oppilaat reflektoivat paljon omaa tekemistään. Vii-

meisellä oppitunnilla oppilaat reflektoivat vielä jälkikäteen tehtyä prosessia ja antoivat 

palautetta, niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Keskustelua käytiin ensin pienissä ryh-

missä ja lopulta koko ryhmän kesken. Keskustelun pohjana toimi oppilaiden kuvaama 

videoaineisto, josta opettaja oli editoinut pienen dokumentin. Palautteen anto tapahtui 

niin, että oppilaat saivat dokumenttia katsoessaan kirjata huomioita ylös. Tämän jälkeen 

oppilaat keskustelivat pienissä ryhmissä huomioistaan ja ajatuksistaan, jonka jälkeen ne 

sanottiin yhteisesti kaikille. Opettaja esitti välillä tarkentavia kysymyksiä. Tämän lisäksi 

jokainen oppilas kirjoitti jokaiselle luokkatoverille jotain positiivista palautetta. Keskus-

telu alkoi pohdinnalla; mitä opetuksen aikana oli opittu. 

 



 58 

“Mä opin olemaan luovempi” (Oppilas 12) 

Opetuksen tavoitteena sisällyttää opetukseen mahdollisimman paljon elementtejä, jotka 

kehittävät luovuutta. Tavoite oli siis ainakin osaksi toteutunut. Tämä tarkoittaa myös si-

tä, että sisältö luovuutta kehittävän käsityön rakenteessa oli oikea ja tämä on hyvä huo-

mio opetusmateriaalin sisältöä rakentaessa. 

“No, no siis, tai siis emmä tiiä jotenkin niit eri tapoja miten tehdä tai just ku sä selitit 

ihan hirveesti miten kankaasta saa tehtyy hirveesti kaikkii juttuja sellasii tavallaan hyö-

dyllisii taitoja tulevii projekteja varten, silleen..” (Oppilas 4) 

Luovan työskentelyn lisäksi opittiin myös uusia taitoja tehdä käsityötä. Luova käsityön 

tekeminen ei kuitenkaan ole aina pelkästään uutta ja ihmeellistä, vaan myös jo opittuja 

taitoja on mahdollista hyödyntää ja tekemisen lomassa opitut uudet taidot on mahdollis-

ta säilyttää seuraavia projekteja varten. 

Palautekeskustelussa suunnitteleminen herätti paljon keskustelua. Suunnittelua pidettiin 

turhana. Muutama oppilas piti myös suunnittelua muovailuvahalla vaikeana tai haasta-

vana. 

“No mulle se oli aika vaikeeta se muovailuvaha” (Oppilas 13) 

“Niin ja sitte mä olin kirjottanu tähän paperiin et se suunnittelu on vähän… mä en hir-

veesti tykkää suunnitella…” (Oppilas 2) 

“Munki mielestä se oli vähän turhaa se suunnittelu kun mul oli ainakin ihan erinäkönen 

se mun suunnitelma kun se mun tulos” (Oppilas 12) 

Mielenkiintoista kuitenkin on, että oppilaiden suunnitelmat vastasivat paljon lopullisia 

naamioita tai päähineitä. Suunnitelmat olivat muuttuneet jonkin verran, mutta pääpiir-

teet suunnitelmista olivat siirtyneet tuotoksiin. Yksi oppilas myös koki suunnittelun täy-

sin irrallisena tekemisestä. 

“Se oli periaatteessa vähän niinku eri työ, se oli niinku silleen kiva et siin pysty tekee 

jotain toista kun tost tuli aika paljon erilainen. Se oli niinku hauskaa mut emmä silleen 

ottanu siit silleen mallii siihen työhön, oli vaan ne samat ideat” (Oppilas 9) 

Tämän oppilaan puheessa on ristiriita. Hän kokee suunnittelun turhana ja irrallisena, 

mutta kuitenkin sanoo, että suunnitelman ideat siirtyivät työhön. Tämä on mielenkiin-
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toista. Kokevatko oppilaat, että alussa tehty suunnitelma on lopullinen, eikä se saa 

muuttua tekemisen lomassa? Luovassa käsityössä suunnitelma saa elää ja kehittyä te-

kemisen aikana. 

Palautekeskustelussa iso osa oppilaista oli myös sitä mieltä, että suunnittelu olisi ollut 

helpompaa, jos materiaalit olisi saanut nähdä ensin. Suunnitelmien toteutuminen koet-

tiin vaikeaksi, kun materiaaleja ei tiedetty. Tästä voi tehdä tulkinnan, että perinteiset kä-

sitykset materiaalien käytöstä ohjasi oppilaiden ajatuksia. 

“Must se oli niinku haastavinta et kun mä olin suunnitellu ja sit mä sain nähä vast ne 

kaikki materiaalit niin sit mul muuttu kauheesti suunnitelmat ja sit oli tosi vaikee miettii 

et miten sen toteuttaa” (Oppilas 16) 

“Niin et olis ollu ehkä helpompi nähä eka ne materiaalit ja sit suunnitella” (Oppilas 

12) 

Suunnittelussa oleellista oli ollut se, että mikään ei määritä tai rajaa oppilaiden suunni-

telmia. Materiaalien näkeminen olisi mahdollisesti rajannut likaa suunnitelmia, eikä yh-

tä luovia tuloksia olisi välttämättä syntynyt. Materiaalien tietämättömyys ei tee käsi-

työstä itsestään luovaa, vaan on yksi erilainen näkökulma suunnitteluun ja tekemiseen. 

Tekemisessä oppilaat olivat yksipuolisesti sitä mieltä, että vapaus valita ja tehdä itse 

oman mielen mukaan, oli hyvä asia. 

“Musta oli kiva et sai päättää samalla kun tekee” (Oppilas 19) 

“ Se oli ensinnäkin tosi hyvä et oli tosi vapaat kädet” (Oppilas 9) 

“Must se oli kiva silleen, et ei ollu mitään sellasta et tässä on tällänen pohja ja et kaikki 

tekee tästä, vaan sen sai päättää ihan kokonaan ite, niin se oli must kivaa” (Oppilas 9) 

Vapaus ja oman prosessin tekemien omista lähtökohdista ja omien ideoiden pohjalta on 

luovassa käsityössä tärkeää. Aineistosta kuului, että valmiit pohjat ja mallit käsitöissä 

koetaan epämieluisina ja vapaus valita sen sijaan hyvänä asiana. Tämä antaa tukea luo-

vuuden lisäämisen tärkeydelle käsitöissä. 

Tekemisessä myös monipuolisuus ja kokeilevuus saivat kiitosta oppilailta. Se, että oli 

paljon valinnanvaraa ja sai itse päättää tekniikoista ja materiaaleista koettiin mielekkää-

nä. 
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“Must oli kiva et kokeiltiin” (Oppilas 14) 

“No emmä tiiä, oli kiva silleen kokeilla kaikkee mitä ei oo aikasemmin tehny” (Oppilas 

10) 

Keskustelussa yksi oppilas nosti hyväksi asiaksi myös luovuuden. 

“No oli tosi kivaa kun sai käyttää luovuutta ja soveltaa ideoita” (Oppilas 17) 

Idea luovasta tekemisestä oli siis myös ymmärretty. Opetuskokonaisuuden päämäärän, 

eli luovuuden kehittämisen, tavoittamisessa oli siis ainakin osaksi onnistuttu. 

Oppilaat olivat myös oivaltaneet sen, että luovassa tekemisessä ei ole oikeita ja vääriä 

tapoja tehdä, joka voi olla jollekin oppilaalle suuri helpotus. Luovassa käsityössä myös-

kään oppilaiden taso eroilla ei ole suurta merkitystä. 

“No must oli tosi kivaa kun mä en oo hirveen hyvä näis teknisissä jutuissa ja ompelee ja 

silleen ja sit oli kiva ei voinu mikään mennä väärin tai silleen…” (Oppilas 12) 

Aineiston tarkastelussa aika nousi monesti esille. Uuteen ja erilaiseen tekemiseen tarvi-

taan aikaa ja uudenlaisten työtapojen oppiminen vaatii totuttelua. Palautekeskustelussa 

tuli myös ilmi, että osa oppilaista koki ajan haasteeksi ja olisi halunnut vielä jatkaa te-

kemistä. 

“No siis se tuli aika nopeesti se idea et miten ne saa kehitettyy, mut sit se aika loppu, ku 

tohon olis pitäny tulla viel kaiken maailman lisäjuttuja sit ei oikein ehtiny” (Oppilas 9) 

Luovaan tekemiseen totuttiin pikkuhiljaa ja viimeisillä oppitunneilla oppilaat tekivät ja 

kokeilivat rohkeammin erilaisia ratkaisuja. Myös ideoita syntyi tekemisen ohella lisää. 

Kun prosessin saa käyntiin ja tekemisestä innostuu, syntyy ideoita usein lisää ja rohkeus 

kokeilla ja olla luova kasvaa. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä miten tekeminen olisi 

jatkunut ja mihin suuntaan naamiot ja päähineet olisivat kehittyneet, jos aikaa olisi ollut 

enemmän. 

Vaikka opetuksessa oli vapaat kädet tehdä mitä haluaa ja mitään tiettyä tai erityistä ei 

opetettu, pitivät oppilaat kuitenkin hyvänä sitä, että opettaja oli esitellyt joitakin esi-

merkkejä miten voi tekemisessä lähteä liikkeelle tai miten erilaisia käsityömateriaaleja 

voi työstää. 
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“ Niin et se oli hyvä et oli vapaata mut oli kuitenkin jotain esimerkkejä” (Oppilas 1) 

Keskustelussa annettiin myös suoraa palautetta opettajalle. Opettajan rooli luovassa te-

kemisessä on keskeinen. Tuen antaminen oppilaille siihen, että he osaavat olla luovia ja 

käyttää sitä käsitöissä on tärkeää. Aineistossa opettajan antaman kannustuksen tärkeys 

tuli esille. 

“Must se oli silleen et ku välillä ei olis enää jaksanu niin sä kuitenkin silleen kannustit 

tekee hyvin tai silleen” (Oppilas 1) 

“Ja sit sekin, et tuli silleen hyvii ideoita just sillon kun oli sellanen et nyt en keksi, enkä 

jaksa niin sellanen et haluisit sä tehä tällästä, ootsä ajatellu tällästä, oot sä ottanu 

huomioon nää vaihtoehdot, et sä tarjosit niit vaihtoehtoja ja sit saatto vähän keksii jo-

tain” (Oppilas 9 ) 

 

 

Kuva 5. Valmiita heimopäähineitä 

 

6.3.1 Yhteen vedettynä 
 
Prosessin purkaminen, palautteen saaminen ja tekemisen reflektointi on tärkeää käsi-

työllisessä prosessissa. Erityisesti positiivinen palaute on oleellista, sillä se tukee itse-

tuntoa (Karppinen, 2008, 102). Luovassa käsityössä itseilmaisun ja itsetunnon kehitty-

minen on tärkeää, joten palautteella ja reflektoinnilla on keskeinen merkitys. Monipuo-

lisesti käytetyt reflektointitavat, myös kiinnittävät oppilaiden huomion sen tärkeyteen. 

Videokuvaus on helppo tapa osallistaa oppilaita oman ja muiden prosessin tallentami-

seen. Karppinen (2008, 107) kokee, että prosessin tallentaminen videolle voi olla hyvin 

rakentava kokemus. Videomateriaaliin on myös helppo palata. Videoidun kuvan katso-
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minen on myös hyvin opettavaista ja antaa hyvän mahdollisuuden oppilaille nähdä mitä 

tapahtuikaan ja miten prosessi eteni. 

 

Suunnittelu on tärkeä osa kokonaista käsityötä ja sen tärkeydestä puhutaan koko ajan 

enemmän. Pöllänen & Kröger (2005, 87) pitävät suunnittelua ja ideointia käsityöproses-

sin keskeisimpänä vaiheena. Suunnittelun tärkeys ei kuitenkaan usein avaudu oppilaille. 

Viimeisellä oppitunnilla käydyssä reflektiokeskustelussa, suunnittelu herättikin oppi-

laissa paljon keskustelua. Moni oppilas oli kokenut suunnittelun turhana, pakollisena tai 

liian irrallisena itse tekemisestä. Mielenkiintoista kuitenkin on se, että aineistosta on 

mahdollista nähdä, että hyvin monen oppilaan suunnittelemat ideat päätyivät lopulliseen 

naamioon tai päähineeseen. Suunnittelun ja tekemisen yhteyttä ei siis nähty ja oppilaat 

selvästi kokivat suunnitelman turhana, kun se ei toteutunut täydellisesti. Koetaanko 

suunnitelman muuttuminen siis epäonnistumisena? 

 

Keskustelua herätti myös materiaalien tietämättömyys suunnitteluvaiheessa. Käsityön 

opetuksessa on usein totuttu siihen, että materiaalit tiedetään ennen tekemistä, mutta te-

kemistä voi lähestyä myös toisella tavalla. Joskus materiaali määrittyy vasta suunnitel-

man jälkeen. Moni oppilas kuitenkin koki, että materiaalien näkeminen olisi helpottanut 

suunnittelua. Luovaa ongelmanratkaisua voi harjoitella myös, vaikka arpomalla käytet-

tävän materiaalin. 

Palautekeskustelussa yleisesti kiitosta sai opetuksen vapaus. Oppilaat mainitsivat, että 

tekniikka ja materiaali vapaa opetus oli ollut mieluisaa. Vapaus luovassa käsityössä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että oppilaat saavat päättää kaikesta ja että he olisivat oppitun-

neilla kuin heitteillä, vaan opettaja luo rajat joiden sisällä on vapaus tehdä (Karppinen, 

2008, 105). Muutama oppilas koki myös helpottavana sen, ettei mitään tiettyä tekniikka 

käytetty, vaan kaikki tavat oli hyväksyttyjä. 

Vapauden lisäksi oppilaat mainitsivat kokeilevuuden hyvänä asiana. Kokeilevuus onkin 

luovuuden kehittymisen kannalta oleellista. Sawyer (2012,400) kiteyttää, että luovuus 

kehittyy kokeilemalla, ihmettelemällä, pähkäilemällä ja riskien ottamisella. On siis tär-

keää, että tekijä saa itse kokeilla ja pähkäillä sekä käyttää omaa ongelmanratkaisutaito-

aan käsitöiden tekemisessä. 
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Vaikka opetuksessa oli ollut paljon vapautta, pidettiin kuitenkin opettajan antamia esi-

merkkejä hyödyllisinä. Esimerkkien määrässä tulee opettajan kuitenkin olla varovainen, 

sillä liika esimerkkien ja virikkeiden määrä voi sekoittaa oppilaiden päät ja orastavat 

ideat saattavat hukkuvat ajatustulvaan (Karppinen, 2008, 106). Oppilaat mainitsivat 

myös opettajan tuen tärkeyden. Opettajan tärkein tehtävä onkin innostaa, kannustaa ja 

ohjata oppilaiden omassa prosessissa (Karppinen, 2008, 103). Vaikka opettaja ei luo-

vassa prosessissa kaada tietoa, eikä opeta kädestä pitäen jotain tiettyä taitoa, on opetta-

jan ammattitaidolla merkitystä. Opettajan tietotaito ja ammatillinen osaaminen on myös 

luovassa tekemisessä tärkeää, rooli on vain erilainen. Vaikka oppilaat kokeilevat ja kek-

sivät itse erilaisia ratkaisuja on opettajan ammattitaito kekseistä. Opettajan tulee osata 

nähdä miten oppilaat voivat tekemistään jatkaa ja kehittää ja samalla antaa paljon erilai-

sia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tekemiseen. Myös oikean tasoisten tehtävien anta-

minen on luovuuden kannalta tärkeää (Pöllänen, 2009, 255). Luovan käsityön tekemi-

sessä opettaja ei istu luokassa jalustalla, eikä opeta oikeaa ja väärää, vaan ohjaa ja kul-

kee oppilaiden rinnalla koko prosessin ajan. Sawyer (2012,400) näkee, että tärkeää luo-

vassa työskentelyssä on myös opettajan oma luova toiminta. 

Opetuskokonaisuuden päämääränä oli tehdä luovempaa ja ilmaisullisempaa käsityötä. 

Käsityötä jota tekniikka tai materiaali ei rajaa, vaan oppilailla on vapaat kädet tehdä ja 

kokeilla. Aineiston reflektio-osuudesta käy ilmi, että päämäärä tavoitettiin monilta osin 

ja tekemisessä toteutui paljon luovan käsityön piirteitä. Keskustelussa oppilaat toivat 

esille, että opetuksen aikana oli opittu mm. uudenlaisia tapoja tehdä käsityötä sekä luo-

vaa ajattelua. Analyysistä nousseet huomiot antavat hyvän pohjan valmistuvan opetus-

materiaalin sisällön kriteereille.  
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7  Luovan käsityön opetusmateriaali ja sen kriteerit 
 

Tässä kappaleessa vastaan kolmanteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen: mitkä asiat 

muodostavat luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin kriteerit. Tämän tutkimuksen 

päämäärä, verkko-opetusmateriaali luovasta käsityöstä, pohjaa tiettyihin sisällön ja käy-

tettävyyden kriteereihin, jotka kumpuavat teoriasta ja aineiston tarkastelun tuloksista. 

Omat kriteerit tarvitaan siis opetusmateriaalin sisältöön, mutta myös verkko-

opetusmateriaalin käytettävyyteen. Sisällön kriteerit nousevat teorian ja analyysitulosten 

pohjalta. Verkko-opetusmateriaalin käytettävyyskriteeristö taas nojaa käytettävyyden 

teoriaan. Aloitan kappaleen tarkastelemalla ja listaamalla ensin verkko-

opetusmateriaalin käyttävyyteen vaikuttavat kriteerit, jonka jälkeen tarkastelen teoriasta 

ja aineistosta nousseita tuloksia, peilaten niitä opetusmateriaalin sisältöön. 

 

7.1 Laadukas verkko-opetusmateriaali 

 

Jotta opetusmateriaali olisi toimivaa ja tarkoituksenmukaista, täytyy sen täyttää tiettyjä 

kriteereitä. Opetushallitus julkaisi vuonna 2005 Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit 

nimisen raportin, jossa käydään läpi niitä elementtejä, jotka tekevät opetusmateriaalista 

laadukasta. Raportissa on pyritty luomaan näkemys siitä, millaista on laadukas ja peda-

gogisesti perusteltu verkko-opetusmateriaali. Julkaisussa mainitut pääkriteerit; pedago-

ginen laatu, käytettävyys, esteettömyys ja tuotannon laatu, sopivat hyvin myös tämän 

tutkimuksen myötä valmistuvan luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin laadun pe-

rustaksi. 

 

Pedagogisella laadulla tarkoitetaan sitä, että opetusmateriaali soveltuu luontevasti ope-

tuskäyttöön, tukee opetusta ja oppimista ja tarjoaa pedagogista lisäarvoa (Opetushallitus 

2005, 14). Pedagoginen laatu tarkoittaa myös sitä, että materiaalista löytyy tietoa siitä, 

mitä materiaali sisältää ja miten sitä käytetään. Luovan käsityön opetusmateriaali pohjaa 

uuteen, vuonna 2016 ilmestyvään, opetussuunnitelman perusteisiin ja tähtää mahdolli-

simman toteutettavaan sisältöön. Pedagoginen laadukkuus syntyy myös materiaalin mo-

nipuolisuudella ja sopivuudella erilaisiin tilanteisiin (Opetushallitus, 2005, 15). Luovas-

sa käsityön opetusmateriaalissa muokattavuus ja eri tilanteisiin sopivuus on oleellinen 

osa materiaalia. 
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Käytettävyyskriteeri tarkoittaa opetusmateriaalin rakenteen, teknisen toteutuksen ja 

käyttöliittymän toimivuutta ja helppoutta. Käytettävyys on siis käyttäjän kokemus mate-

riaalin sujuvuudesta (Opetushallitus, 2005, 18.) Myös tämä on tärkeää. Käyttäjä ei saa 

turhautua materiaalin käyttämisessä, vaan sivuston tulee olla mahdollisimman selkeä ja 

ymmärrettävä. Tämä on myös luovan käsityön opetusmateriaalin tärkein tavoite. Inter-

net on täynnä epäselviä ja monimutkaisia käsityösivustoja, joiden selaaminen on raskas-

ta. Opetusmateriaali sivuston tulee olla selkeä ja myös visuaalisesti houkutteleva. 

 

Esteettömyys verkko-opetusmateriaalissa tarkoittaa sitä, että opetusmateriaali on erilais-

ten ihmisten käytettävissä, riippumatta heidän fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista 

ominaisuuksistaan (Opetushallitus, 2005, 21). Tämä on hyvin laaja kriteeri ja siinä tulee 

ottaa huomioon materiaalin pääasiallinen kohderyhmä, joka tässä tapauksessa on käsi-

työn opettajat. Kaikkien käsityön opettajien yksilöllisiä ominaisuuksia on mahdotonta 

tietää tai edes ottaa huomioon.  Päämääränä on siis mahdollisimman helppokäyttöinen 

ja selkeä materiaali, jonka sisällöstä olisi hyötyä mahdollisimman monelle. Materiaalin 

esteettömyys tavoitteet olisivat varmasti hyvin erilaiset jos kohderyhmänä olisi esimer-

kiksi pienet lapset tai eläkeläiset. Opetushallituksen raportissa todetaankin, että esteet-

tömyys tavoitteet usein rajautuvat mahdollisuuksien ja kohderyhmän mukaan (2005, 

21). 

 

Viimeinen pääkriteeri laadukkaalle verkko-opetusmateriaalille on tuotannon laaduk-

kuus. Tällä tarkoitetaan, että materiaali on tuotettu hallitusti niin, että sen tekemistä oh-

jaavat tiedolliset, taidolliset ja oppimista ohjaavat tekijät. Materiaali on siis tuotettu har-

kiten ja sen päämääränä on opettamisen ja oppimisen tukeminen (Opetushallitus, 2005, 

25). Tämä tutkimus tähtää laadukkaan ja käyttökelpoisen opetusmateriaalin tuottami-

seen, jonka pohjalla on teoria sekä käytännön kokeilu. 

 

Verkko-opetusmateriaalin laatuun vaikuttavat pohjimmiltaan samat tekijät kuin muun-

kin opetusmateriaalin laatuun. Nämä tekijät ovat esimerkiksi sisällön tarkoituksenmu-

kainen rajaus, kohderyhmä, didaktinen lähestymistapa, oppimiskäsitys sekä viestinnän 

ja ilmaisun hallinta. Verkko-opetusmateriaalin liittyy kuitenkin myös muita ilmiöitä ja 

tekijöitä, kuten päivitettävyys, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys, jotka on hyvä ottaa 

huomioon materiaalin kehittämisessä. (Opetushallitus, 2005, 9.) Opetusmateriaalin te-

keminen verkkoon mahdollistaa sen laajan käytön. Kuka vaan voi käyttää materiaalia 
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hyväksi ja missä vain. Materiaalit, jotka olivat ennen vain yksittäisen opettajan käytössä 

tai vaativat kirjan, ovat verkossa vapaassa käytössä. Se on verkko -materiaalin ehdoton 

hyöty. Verkko-opetusmateriaalin tekemisessä tulee kuitenkin muistaa myös tekijänoi-

keudelliset tekijät (Opetushallitus, 2005, 9). Opetusmateriaaliin ei siis saa lisätä mitä ta-

hansa kuvia tai videoita, vaan kaikesta tulee olla tekijän lupa. 

 

Valmistuvan opetusmateriaalin laadukkuus ja käytettävyys nojaa siis näihin kriteereihin. 

 

 Sivusto on pedagogisesti tarkoituksenmukainen 

 Sivusto on laadukas ja tehty harkiten 

 Sivustoa on helppo käyttää ja ulkonäkö on selkeä 

 Sivusto on kaikkien saatavilla 

 

7.2 Luova sisältö 

 

Valmistuva opetusmateriaali tähtää erityisesti luovuuden kehittymiseen käsitöitä tehtä-

essä. Luovuuden kehittymiseen voi vaikuttaa monella tapaa. Teorian tarkastelun lisäksi 

myös tämän tutkimuksen tutkimusaineiston tarkastelusta nousi paljon asioita, jotka on 

hyvä huomioida valmistuvassa opetusmateriaalissa. Nämä huomiot synnyttävät joukon 

kriteereitä, jotka ovat oleellisia opetusmateriaalin tarkoituksenmukaisuuden kannalta. 

Huomiot pohjaavat myös hyvin teoriaan. Nämä huomiot vaikuttavat opetusmateriaalin 

sisältöön. Tässä kappaleessa listaan luovan käsityön opetusmateriaalin sisällön kriteerit, 

sekä kertaan tutkimuksen keskeisimpiä huomioita ja tuloksia peilaten niitä opetusmate-

riaaliin tuleviin ideoihin. 

 

Nämä opetusmateriaalin sisällön kriteerit ovat syntyneet teorian tarkastelun ja tutkimus-

tulosten pohjalta. Koko opetusmateriaalin sisältö nojaa näihin kriteereihin. Luovuus ke-

hittyy käsityön opetuksessa kun: 

 

 Jokaisen yksilölliset tavat tehdä ja oppia huomioidaan 

 Luovalle työskentelylle annetaan tarpeeksi aikaa 

 Tekemisen keskiössä on ilo 

 Saa ilmaista itseään 
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 On vapaus tehdä ja kokeilla 

 Kun ilmapiiri on rento ja avoin 

 Tehdään käsitöitä myös yhdessä 

 Opettaja tukee, kannustaa ja innostaa 

 

Suunnittelussa keskeisintä, luovuuden kehittymisen kannalta, on huomioida jokaisen 

yksilöllinen tapa tuottaa ideoita ja suunnitella. Myös ajan antaminen ideoiden kypsymi-

selle on tärkeää. Opetusmateriaalin suunnittelun ideoihin tulee useita erilaisia lähesty-

mistapoja käsityön tekemiseen, joissa erilaiset suunnittelutavat vuorottelevat. Tärkeää 

on se, että oppilaat pääsevät monipuolisesti kokeilemaan erilaisia suunnittelutapoja, 

joista he voivat löytää itselleen toimivimman tavan. Oman itselle toimivan suunnitelu-

tavan löytäminen tuo mielekkyyttä tekemiseen, sekä synnyttää luovempia tuloksia. 

On myös tärkeää ymmärtää suunnittelun tärkeys ja se, että suunnittelulle voi ja tulee va-

rata kunnolla aikaa. Suunnittelun ei tulisi olla vain nopea pakollinen piirros. Näissä 

esimerkki ideoissa suunnittelua viedään ulos luokasta ja niissä oppilaat pääsevät lähes-

tymään suunnittelua uudenlaisesta näkökulmasta. 

 

Ihan pihalla 

Katuliiduilla voi käsityön suunnitelmat tehdä koulun pihalle maahan. Suunnitelmista kan-

nattaa ottaa kuitenkin kuvat, ennen kuin sade huuhtelee ne pois. 

 

Katsele ympärille 

Erilaiset vierailukohteet ovat aina hyvä lähtökohta käsityön tekemiseen. Museoiden ja tai-

denäyttelyiden lisäksi inspiraatiota voi lähteä hakemaan myös muista paikoista. Tehkää vie-

railu kaatopaikalle, laboratorioon, ruokatehtaaseen, sairaalaan, vanhainkotiin, satamaan, ra-

kennustyömaalle, toiseen kouluun, supermarkettiin, vedenpuhdistamoon, sirkukseen jne. 

Käsityön tekemisen lähtökohta tai innoittaja voi olla mikä vaan ja käsitöiden yhteys ympä-

ristöön on tärkeää ymmärtää. 

 

Äänen kautta 

Otetaan ääni suunnittelun lähtökohdaksi. Se voi olla kappale, kuunnelma, satunnaisesti ra-

diosta tuleva ohjelma, ikkunasta kuuluva ääni tai vaikka vain yksi sana. Ääni voi toimia läh-

tökohta vaikka seinätekstiiliin. 
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Tekemisessä luovuuden kehittymiseen vaikuttaa paljon luokan ja ryhmän ilmapiiri. Kun 

ilmapiiri on rento ja avoin kaikelle uudelle, uskaltavat oppilaat käyttää luovuutta ja ke-

hittää uusia ideoita rohkeammin. Tekemisessä vapaus ja mahdollisuus kokeilla ovat 

luovuuden kannalta keskeisiä ja ne synnyttävät myös tekemisen ja oppimisen iloa. 

Myös ryhmän tuella ja yhteisellä pohdinnalla ja ajatusten vaihdolla on vaikutusta luo-

vuuden kehittymiseen. Siksi onkin tärkeää, että käsityön opetuksessa tehdään myös pal-

jon yhteisiä, erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä, tehtäviä projekteja.Tekemisessä on 

hyvä myös huomioida, että uusi ja erilainen lähestymistapa käsityön tekemiseen herät-

tää aina hämmennystä, eikä ensimmäiset kokeilut välttämättä onnistu. Luova ote käsi-

työn tekemisessä vaatii asennemuutosta, niin opettajalta kuin oppilailtakin. Nämä esi-

merkki ideat tekemiseen, katsovat käsityötä erilaisista näkökulmista ja painottavat te-

kemisen iloa ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä kannustavat yhteisölliseen tekemiseen. 

 

Laatikkokankaanpainantaa 

Kuvioidaan kangasta kokeillen. Ison laatikon pohjalle teipataan yksivärinen kangas. Eriko-

koisia ja muotoisia esineitä kastetaan kangasväriin ja ne heitetään laatikon pohjalle. Kään-

nellään laatikkoa ja katsotaan minkälaista kuviota syntyi. 

 

Jäätävät kankaat 

Tehdään talvella jäätäviä käsitöitä. Kastellaan kankaita ja laitetaa ne pakastumaan ulos 

pyykkinarulle. Pakastuneet kankaat kovettuvat ja niitä on helppo leikata ja muotoilla. Miltä 

näyttäisikään jätti lumihiutaleet koulun pihalla? 

 

Sisäelin tyynyt 

Tehdään jättikoossa erilaisia sisäelinten näköisiä tyynyjä. Sisäelimet voi toteuttaa erilaisilla 

tekniikoilla elimestä riippuen. Aivot virkaten matonkuteesta tai sydän tilkkumaalaamalla. 

Tyynyt voi viedä vaikka biologian luokkaa. 

 

Luovassa tekemisessä suunnittelun ja oman prosessin lisäksi reflektoinnilla ja palaut-

teella on tärkeä rooli. Prosessin aikana erilaiset tunteet ja ajatukset vaihtelevat ja on tär-

keää, että niitä avataan ja niistä keskustellaan. Reflektointia on mahdollista tehdä koko 

prosessin ajan, ei vain lopussa. Positiivisella ja kannustavalla palautteella on suuri rooli 

luovuuden kehittymisessä. On tärkeää, että tekijä saa itseluottamusta ja uskoo omaan 

juttuunsa. Opettajan rooli onkin tässä keskeinen. Opettajan luova, kannustava ja innos-
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tava toiminta rakentavat pohjan luovalle käsityön opetukselle. Nämä esimerkki ideat 

luovasta reflektoinnista ja palautteesta, käyttävät ympäristön tarjoamia palaute mahdol-

lisuuksia hyväksi ja lähestyvät omaa reflektointia innostavammalla tavalla.  

 

Ryhmät sekaisin 

Palautteen antoa voi käsityön opetuksessa jakaa niin, että osan palautteesta oppilaille antaa-

kin toinen opetettava käsityöryhmä. Toinen ryhmä tutustuu tehtyyn käsityöprojektiin ja an-

taa siitä palautetta. nimettömästi. Toisen ryhmän palaute on puolueetonta ja sillä voi olla 

enemmän merkitystä kuin opettajan palautteella. 

 

Sarjakuva 

Oman prosessin kuvauksen voi tehdä myös sarjakuva tyyliin. Sarjakuvia on kiva lukea yh-

teisesti viimeisellä kerralla ja pohtia haasteita ja onnistumisia. Sarjakuvaa tehdessä oppilaan 

tulee palata ajatuksissaan tehtyyn projektiin ja muistella miten oli tehnyt ja miksi. 

 

Insta 

Prosessin kuvauksen apuna toimii hyvin luokan oma Instagram sivu, johon oppilaat saavat 

ladata vapaasti kuvia tekemisestä. Joka oppitunnilla kaikki voivat ottaa ja ladata kuvan In-

stagramiin. Seuraavien tuntien alussa tai opetuksen lopussa prosessin vaiheisiin on helppo 

palata ja kuvia on kiva tarkastella yhdessä. 

 

Ideoiden lisäksi sivustolle tulee myös ohjeita opettajalle, miten edistää oppilaiden luo-

vuutta. Opettajan ohjeet kumpuavat teoriasta ja tukevat myös edellä listattuja kriteereitä. 

 

7.3 Luova lanka - luovan käsityön idealainaamo 

 

Tämän tutkimuksen päämääränä oli kehittää luovaa käsityön verkko-opetusmateriaalia. 

Opetusmateriaali rakennettiin tutkimuksen kautta kasatun kriteeristön pohjalta. Valmis-

tuneen verkkosivun nimi on Luova lanka. Luova lanka sivusto pitää sisällään runsaan 

määrän erilaisia ideoita käsityön opetukseen. Se on idealainaamo, josta kuka tahansa voi 

lainata luovia ideoita käsityöhön. Ideoiden lähtökohtana on luovuuden kehittäminen ja 

oppilaiden itseilmaisun ja ongelmanratkaisutaitojen harjaantuminen, sekä yhteisöllisen 

käsityön tekemisen lisääminen. 
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www.luovalanka.wordpress.com 

 

 

Kuva 6. Luova lanka-sivuton yksi kansikuva 

 

Luova lanka - verkko-opetusmateriaali on rakennettu niin, että kokonainen käsityöpro-

sessi on huomioitu. Sivustolla on luovia ideoita niin suunnitteluun ja ideointiin, tekemi-

seen, kuin palautteeseen ja reflektointiinkin. Sivuston ideoita on mahdollista valita joko 

vain yhdelle tai kahdelle käsityöprosessin osiolle tai rakentaa ideoista kokonaan luova 

käsityön opetuskokonaisuus. Sivuston ideoiden tarkoitus on herätellä ja antaa vinkkejä 

siihen mitä kaikkea käsityön opetus voi olla ja mitä kaikkea käsillä voi tehdä. Sivuston 

ideat ovat osaksi lähtöisin tätä tutkimusta varten järjestetystä aivoriihestä. Suurin osa on 

kuitenkin itselleni syntyneitä välähdyksiä ja ideoita, jotka ovat syntyneet tutkimuksen 

myötä tai vain ympäristöä havainnoiden. Ideat ovat lyhyitä ja niiden tarkoitus on herät-

tää lukijan oma mielikuvitus ja luovuus, jonka kautta idealainaaja voi muokata ideasta 

itselle omaan opetukseen toimivimman ratkaisun. Sivuston tarkoituksena on ennen 

kaikkea herättää käsityönopettajien kiinnostus ja innostaa heitä lisäämään luovuutta 

omaan opetuksen ja omaan opettamiseen. Tärkeää on opettajien oman luovuuden syt-

tyminen ja opettamisen ilon lisääminen. 

 

Ideoiden lisäksi sivustolla on myös lyhyesti kerrottu luovuuden tärkeydestä ja sivuston 

ideasta. Sivulla kerrotaan kenelle se on tarkoitettu ja miten ideoiden lainaaminen toimii. 
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Sivustolla kerron myös lyhyesti itsestäni ja sivuston syntymiseen liittyvästä tutkimuk-

sesta. Luova lanka sivustolla on myös luovan opettajan vinkkilista, eli miten opettaja 

voi omalta osaltaan vaikuttaa luovuuden kehittymiseen ja luovaan oppimisilmapiiriin. 

 

   

Kuva 7, 8. Kuvia Luova lanka sivustolta 

 

Luova lanka- sivusto on rakennettu Wordpress nettisivu alustalle, joka on suosittu sisäl-

lönhallintajärjestelmä. Wordpress antaa lukemattomasti erilaisia mahdollisuuksia päivit-

tää sivua ja tehdä siitä minkä näköinen tahansa. Wordpressille rakennettu nettisivu nä-

kyy myös automaattisesti tableteissa ja älypuhelimissa, joka lisää sivuston käyttömuka-

vuutta. Sivuston ulkoasu on tarkoituksella mahdollisimman yksinkertainen, mutta sa-

malla visuaalisesti kiinnostava. Kauniiden ja kiinnostavien kuvien tarkoituksena on he-

rättää kävijän uteliaisuus luovaa käsityötä kohtaan. 

 

Nettisivun lisäksi Luovalle langalle perustetaan oma Facebook-sivu, joka toimii aktiivi-

semmin uusien ideoiden tiedottajana ja sen kautta voi antaa myös palautetta tai jakaa 

omia ideoita ja kuvia luovasta käsityöstä. Tarkoituksena on pitää sivusto ja Facebook- 

sivu aktiivisina ja samalla jakaa luovan käsityön tekemisen iloa. 
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8  Pohdinta 
 

Käsityön opetus elää muutoksessa. Ympäröivä maailma painottaa uudenlaisia arvoja, 

joihin myös käsityönopetuksen tulee vastata. Käsityön arvot ovat siirtymässä käytännöl-

lisyydestä ja tekniikka- ja tuotepainotteisuudesta, enemmän moniaistiseen ja ilmaisulli-

sempaan suuntaan (Karppinen 2005, 102). Luovuus on tässä keskiössä. Luovuus on 

ominaisuus jota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän niin arjessa kuin eri työaloilla. 

Luovuus nähdään tärkeänä myös koulutuksessa (Sawyer, 2012,3). Käsityönopetus tarjo-

aa oivan kentän kehittää ja oppia luovuutta. Nykyiseltään käsityön opetus ei läheskään 

aina tähtää luovuuteen, vaan enemmän tuotteiden valmistukseen tai tekniseen osaami-

seen. Tämän tutkimuksen päämääränä oli löytää uudenlaisia luovempia lähestymistapo-

ja käsityön opetukseen. Tutkimuksen myötä syntyi Luova lanka- luovan käsityön ide-

lainaamo verkkoon, joka pitää sillään erilaisia luovuutta kehittäviä ideoita käsityön ope-

tuksen eri vaiheille, suunnitteluun, tekemiseen ja reflektointiin. Luova lanka haastaa pe-

rinteistä yksipuolista, tuotekeskeistä ja tekniikka painotteista käsityön opetusta ja pyrkii 

tarjoamaan kokeilevampia, yhteisöllisempiä ja nykyaikaisempia käsityön opetuksen 

ideoita. Luova lanka haluaa antaa myös opettajille mahdollisuuden lisätä luovaa otetta 

omaan opetukseen, sekä kannustaa opettajia pohtimaan omaa tekemistä. 

 

Käsityön opetuksen tulee pysyä muun maailman mukana uudistuen ja ammentaen sisäl-

töä myös oppilaiden elämänpiiristä. Innostuminen käsillä tekemiseen on tärkeää ja ope-

tuksen tuominen lähelle oppilaiden omia kiinnostuksia ja harrastuksia, lisää motivaatio-

ta. Käsityön opetuksessa tulisi käyttää laajasti uudenlaisia lähestymistapoja ja välineitä. 

Nykypäivän teknologia ja erilaiset sovellukset antavat loputtomasti mahdollisuuksia ja-

kaa, tallentaa ja viestiä käsityön keinoin. Käsityö on myös mainio keino vaikuttaa ja ot-

taa kantaa. Käsityön opetuksen tulisi näkyä enemmän luokkien ulkopuolella ja levittyä 

erilaisiin tiloihin ja tilanteisiin. Käsityön tulee synnyttää tekijöissään iloa ja se mitä 

kautta ilo syntyy, ei tulisi olla riippuvainen “oikeista” ja “vääristä” tavoista tehdä käsi-

työtä. Jokainen joka tuntee iloa käsillä tekemisestä, tekee käsityötä oikein.  

 

Luova lanka verkkosivuston kehittäminen ja rakentaminen oli tutkimuksen teon ohella 

välillä työlästä, mutta toisaalta oma motivaatio ja päämäärä innoittivat tekemiseen. Halu 

jakaa luovan käsityön tekemisen ideoita ja iloa oli minulle suuri motivaatio. Toivon, et-

tä sivusto ja sen ideat otetaan vastaan ja käyttöön ja niistä olisi käsityönopettajille ja 
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muille opetusalalla toimiville hyötyä, oman opetuksen sisältöjä suunniteltaessa. Sivusto 

toimii myös itselleni, jonkinlaisena muistikirjana ja opintojeni summaajana. Aion tule-

vaisuudessa pitää sivuston aktiivisena ja päivittää sinne uusia ideoita. Toivon myös, että 

sivuston yhteydessä olevat facebook-sivut innostavat ihmisiä kommentoimaan ja jaka-

maan myös omia luovia käsityöideoita.  

 

8.1 Luotettavuus 

 

Luovuus ja sen käyttö käsitöissä on ollut minulle tärkeä aihe koko opintojeni ajan. Luo-

vempi ote käsityönopetuksessa on kiinnostanut minua pitkään, joten oman subjektiivi-

suuden tiedostaminen on tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeätä. On siis hyvä 

huomioida, että oma asenteeni, arvoni ja ajatukseni käsityön opetuksesta ovat määrittä-

neet pitkälle tämän tutkimuksen sisältöä ja etenemistä. En näe sitä kuitenkaan huonona 

asiana, vaan tutkimuksen henkilökohtaisuus on tuonut myös tekemiseen motivaatiota ja 

kunnianhimoa. Oma asenteeni ja halukkuuteni kehittää ja uudistaa käsityön opetusta, sai 

minut kehittämään uudenlaista opetusmateriaalia kaikkien käyttöön.  

 

Tutkimuksen aineiston keruussa ja tarkastelussa on myös hyvä huomioida joitakin seik-

koja joilla on merkitystä luotettavuuteen. Tutkimusaineisto kerättiin kokeilevan käsi-

työn kurssilta. On siis oletettavaa, että kurssille osallistuneet oppilaat olivat jo etukäteen 

kiinnostuneita käsitöistä ja heillä oli motivaatiota lähestyä sitä kokeilevammasta näkö-

kulmasta. Tutkimustulokset olisivat voineet olla hyvin erilaiset toisenlaisella kurssilla. 

Myös saman opetuskokonaisuuden toteuttaminen toisen ryhmän kanssa tai toisessa kou-

lussa ja tulosten vertailu olisi mielenkiintoista. 

 

Aineiston tarkastelussa luotettavuuteen vaikutti videomateriaalin laatu. Opetus kuvattiin 

kahdella kameralla, joista toinen oli oppilaiden käytössä. Oppilaat siis kuvasivat itse it-

seään, joka toi aineistolle uskottavuutta. Jos kuvauksesta olisi vastannut joku ulkopuoli-

nen, oppilaille vieras henkilö, olisi videoilla näkynyt materiaali voinut olla epäluonte-

vampaa. Aineiston tarkastelua vaikeutti muutama seikka. Ensinnäkin se, että itse esiin-

nyin videolla, joka aluksi häiritsi huomioiden tekemistä. Lisäksi haastetta huomioiden 

tekemiseen toi se, että monella oppitunnilla soi tekemisen lomassa musiikki. Taustamu-

siikin johdosta kaikkia oppilaiden ajatuksia ja keskusteluja ei videoaineistosta voinut 
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kuulla kunnolla. Opettajana olisin voinut vaikuttaa taustamusiikkiin tuntien aikana, mut-

ta en osannut huomioida tätä aineiston keruu vaiheessa. Moni mielenkiintoinen huomio 

saattoi jäädä siis kuulematta. 

 

8.2 Tästä eteenpäin 

 

Luovuus on aihe joka vaatisi lisää tutkimusta myös käsityöntieteen alalla. Se on mielen-

kiintoinen ja ajankohtainen aihe, jossa on loputtomasti näkökulmia. Luovan tekemisen 

ja luovuuden kehittämisen tärkeyden tulisi näkyä mielestäni paremmin myös käsityön 

opettajan opinnoissa. Nyt erilaisten tekniikoiden opettelu määrittää pitkälle opintoja, jo-

ka on myös tärkeää, mutta jo yhden luovan käsityön tekemisen kurssin lisääminen kurs-

sitarjontaa, voisi antaa uusia näkökulmia. Olisi tärkeää harjoitella erilaisten tekniikoiden 

ja materiaalien luovaa käyttöä. Tämä voisi innostaa opiskelijoita myös luovuuden tut-

kimiseen, sillä luovuuden ja käsityön suhdetta käsittelevälle tutkimukselle olisi ehdot-

tomasti tarvetta.  

 

Luova lanka verkko-opetusmateriaalin sisältö ja käytettävyys nojaa tutkimuksen myötä 

syntyneisiin kriteereihin. Sivuston sisällön toimivuuden tarkastelua ei kuitenkaan tämän 

tutkimuksen laajuuden ja ajan puitteissa ollut mahdollista tehdä. Verkko-

opetusmateriaalin toimivuuden kannalta olisi oleellista toteuttaa sivustosta käytettävyys-

tutkimusta ja kehittää sitä tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Olisi myös mielenkiin-

toista kuulla käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä sivustosta. Sivuston rakentamisessa 

olen pyrkinyt mahdollisimman yksinkertaiseen ulkoasuun ja sisältöön, joka ainakin 

omasta mielestäni tuo sivustolle käyttömukavuutta. 
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Liitteet 
 

Aivoriihen muistiinpanot 9.12.2013 

 

Ideat suunnitteluun 

 

 Töiden lähtökohtana henkilökohtainen kokemus/tunne, mitä pelkään, mitä inhoan, 

mitä himoitsen, mitä rakastan 

 Liike rytmi lähtökohtana 

 Kässäväline sinfonia inspiraationa 

 Draaman avulla stereotypiat likoon - minkälainen on kutova tyyppi? jne. 

 Temmot tehdä kässää. Miten neuloa niin nopeasti kuin mahdollista, miten taas hi-

taasti, entä pimeässä, välkkyvillä valoilla - reflektio miltä tuntui? 

 Valmis esine- miten se on tehty? Rikotaan palasiksi ja kasataan uudestaan tehdään 

uudenlainen esine paloista 

 Otetaan ääni jostain (elokuva, kappale) Tehdään sen innoittamana tekstiiliteos 

 Miten käsitöiden kautta voi ottaa kantaa. 

 3D-suunnittelu. Miten suunnittelu onnistuu massasta kynän ja paperin sijasta. voiko 

esimerkiksi kankaan kuoseja suunnitella koliulotteisesti? 

 Sunnuttelussa inspiraationa musiikki, elokuva, pelkkä yksi sana… 

 Leegot suunnittelussa? 

 Sisälle materiaaleihin. Miltä materiaalit tuntuu. 

 Reissu kaatopaikalle! YÖK 

 Lähtökohtana - tehdään jotain jollekkin toiselle. 

 Miten olla itse osa teosta - liikkuva tekstiiliteos 

 Vedetään hatusta - aihe ja materiaali arvotaan tekijälle 

 Valitaan nykytekstiilitaiteilija ja tehdään taiteilijan innoittaman oma versio 

 Lumi suunnittelun avuksi - tehdään lumiveistoksia 

 Tutustutaan materiaaleihin ensin silmät kiinni tunnustellen ja aistien 

 Tuotetaan oma äänimaailma ja sen perusteella lähdetään tekemään käsityötä 

 

Ideat tekemiseen 

 

 Vaate jossa voi liikkua vain yhdessä asennossa tai tietyllä tavalla - lähtökohtana ko-

kemus -tehdään video kun erikoiset asentovaatteet kulkee kaupungilla- HAH! 
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 Tunnelaatikot 

 Luokan oma kiertävä käsityö - yksi aloittaa toinen jatkaa 

 Koru julkkikselle. Tehdään koru jollekkin tunnetulle henkilölle - Lähetetään se hä-

nelle! 

 Kuula kankaanpainantaa - Millä muilla esineillä painanta onnistuisi. Isot laatikot! 

 Pixelinaamoja tilkkutyönä 

 Jäädytettyt kankaat/langat. Kun ulkona on kunnon pakkaset voi märistä jäädytetyis-

tä kankaista tehdä veistoksia- Valo installaatiot pakkasessa 

 Tehdään oikean kokoinen nukke. Ryhmät valmistavat eri ruumiinosa. 

 Rakennetaan pesä. -minkälainen olisi täydellinen pesä/turvapaikka 

 Valitaan yhdessä jokin tunnettu tv-sarja/ohjelma ja toteutetaan sen hahmot 

 Leikitellään mittasuhteilla 

 Halivaate - tehdään kierrätetyistä vaatteista yksi koko ryhmän yhteinen vaate johon 

kaikki mahtuu sisään 

 Voidaan tehdä myös vaatteita jotka ovat kiinni toisessa vain jostain tietystä kohdas-

ta. 

 Tunnelaatikko - tehdään laatikko jonka sisälle mahtuu vain käsi. 

 Ihminen sisältä. Toteutetaan eri sisäelimiä kässä tekniikoin. 

 PÄÄ! Oppilaalla on valmis pää (nukesta tai muusta lelusta). Tehdään päälle vartalo 

 Röntgenkuvat tai mikroskooppikuvat aiheena - ristipisto, teepaita, kankaanpainao 

jne. 

 Toppapötköt - kieputetaan pötköjä 

 3D-kangas - painetaan sama kuvio ensin sinisellä ja sitten hieman vinoon punaisella 

 Virkataan mikrobeja, ameeboja 

 Peitetään erilaisia esineitä langalla kieputtaen. Kerätään yhteen 

 2 eläintä yhdessä? 

 Vaahtomuovi rakennelmat. Tehdään vaahtomuovista erilaisia veistoksia 

 tärkätty kangas, pistely 

 Mini alttari/kynttilänjalka omalle idolille 

 Niskatuki eläin. 

 Kankaan ylläri värjäys. Laitetaan pussiin/ämpäriin vaalea kangas ja heitetään jouk-

koon väriin kastettuja esineitä. SHAKE Well! 

 Tehdään lemppari annokset kässä tekniikoin. Viedään lautaset ruokalaan. 

 MOBILE - oma keksitty aihe 

 Graffitti kangas- maalataan kannuilla graffitteja - ommellaan kankaasta reput 
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 HARTSI - virkataan pieniä juttuja ja hartsataan niistä esineitä - fossiili ötököitä? 

 Videopelit aiheena 

 Pilli himmelit ja hommelit 

 Mini maailmat 

 Jouluna joulukuusi pihalle tai sisälle revityista kankaista 

 

Ideat reflektointiin 

 

 Tärkeä henkilö antaa palautteen - kuka voisi olla merkityksellinen palutteen antaja? 

Ylemmän luokan oppilaat, julkkis, omat vanhemmat… 

 Kässäkummit 

 Eri ryhmät antaa nimettömät palautteet toisille 

 Etsitään hyvät puolet tehdystä 

 Kässä dokkari 

 Kerro/kirjoita tarina työstäsi joka alkaa Olipa kerran… 

 tehdään sarjakuva siitä miten projekti sujui 

 Otetaan valokuva tehdyn työn muutamasta kohdasta jotka olivat onnistuneita, kerro-

taan niistä. 

 Fiilispäiväkirja 

 Kässä ryhmän oma instagram - johon lisätään kuvia kässätunnilta. Kuvia myös val-

miista ja keskeneräisistä projekteista 
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