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1 Johdanto 

Rakastan mummojen tarinoita. Olen viettänyt paljon aikaa molempien mummojeni kanssa 

ja kuullut monta hauskaa ja koskettavaa tarinaa menneistä ajoista. Enpä liene ainoa! Muis-

teluhan on perinteinen tapa siirtää tietoa ja kokemuksia sukupolvelta toiselle. Nykyisin se 

on myös työmenetelmä esimerkiksi vanhustyössä. Merja Isotalon (2012, s. 134) mukaan 

näin on käynyt, koska perinteinen tiedonsiirto muistelemalla ei ole enää itsestäänselvyys 

sukupolvien fyysisen ja henkisenkin välimatkan vuoksi.  

Olisi harmillista, jos ikääntyneiden arvokas tieto ja värikkäät muistot jäisivät kertomatta 

ja kuulematta. Muistelu on rikastuttavaa ja hyvinvointia lisäävää puuhaa puolin ja toisin. 

Muistelijalle kysymys voi olla identiteettityöstä: muistot kertovat, kuka olen. Identiteetin 

säilyttäminen on tärkeää iäkkäänä, kun elämässä on suuria muutoksia, voimat vähenevät ja 

joudutaan ehkä turvautumaan toisten huolenpitoon esimerkiksi muuttamalla kotoa palvelu-

kotiin. Yhtä tärkeää on, että joku kuuntelee ja viestittää, että tarinasi on tärkeä ja arvokas. 

Spontaania muistelua tapahtuu arjessa koko ajan. Työmenetelmänä muistelu tarkoittaa 

muistelun virittämistä erilaisilla esineillä, tuoksuilla ja äänillä. Muistellessa kootaan elettyä 

elämää kokonaisuudeksi, ja pyritään hyväksymään se hyvine ja huonoine puolineen. Kehi-

tyspsykologi Erik H. Eriksonin (1986) mukaan tämä on tärkeä vanhuusiän kehitystehtävä, 

ja usein muistelutyötä perustellaan tällä.  

Muistelu voi olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa tai terapiaa. Viime vuosina on 

myös tehty paljon eräänlaisia kevytversioita muistelusta. Erityisesti museot ovat kehittä-

neet muistelulaukkuja, joita voi tilata vanhain- ja palvelukoteihin. Laukut sisältävät virike-

kokoelman, yleensä erilaisia vanhoja esineitä. Esineitä katsellen ja tunnustellen muistellaan 

ja jaetaan omia muistoja muille. Sosiaalisuus ja yhdessäolo ovat tärkeä osa muistelua. Ta-

voitteet lyhyille muistelupajoille ovat kevyempiä kuin pitkäkestoiselle muistelutyölle, mut-

ta varmasti nekin lisäävät mukavana toimintana hyvinvointia.  

Keväällä 2013 minulle tarjottiin mahdollisuutta päästä suunnittelemaan ja kehittämään 

muistelulaukku, jonka aiheena ovat käsityöt. Otin haasteen vastaan, ja laukun kokoamisen 

rinnalla kulkee tämä kehittämistutkimus, jossa tutkimustehtäväni on kehittää käsityöaihei-

nen muistelulaukku vanhustyöhön. Muistelulaukun tilaajana on Dagny Bäckströmin säätiö, 

jonka toiminnan tarkoitus on tukea ja kannustaa vantaalaista käsityöharrastamista. Säätiöllä 

on käsityökokoelma, joka koostuu pääosin perustajan Dagny Bäckströmin (1918-2007) 

tekemistä käsitöistä.  Nämä ovat muistelulaukun kokoamisen lähtökohtana ja runkona.  
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Kehittämistyö pitää sisällään muistelupajan käsikirjoituksen ja esineistön suunnittelun 

sekä kokoamisen. Työskentelyn aikana esittelen suunnitelmiani säätiön väelle ja muille 

asiantuntijoille ja saan heiltä palautetta. Esineistön kokoamisen jälkeen pidän kolme kokei-

lupajaa, joiden kokemusten perusteella laukun sisältöä ja toimintaa voi kehittää. Valmiit 

muistelulaukut lähtevät kiertueelle palvelutaloihin syyskuussa 2014. Videoin ensimmäisen 

muistelupajan ja analysoin, miten muistelupajalle asetetut tavoitteet toteutuvat sekä teen 

vielä muutoksia laukkuun, jos aihetta on. Uskon, että muutoksia tulee myöhemminkin, sillä 

kokemuksen karttuessa syntyy myös käsitys siitä, miten toimintaa voisi vielä parantaa. 

Ensimmäisten pajojen videointi auttaa huomaamaan akuuteimmat kehityskohteet. 

Käsityö on hyvä aihe muisteltavaksi. Iäkkäille se on ollut itsestään selvä osa arkielämää. 

Suurin osa tekstiileistä ja tavaroista tehtiin ennen kotona käsityönä, koska valmista ei ollut. 

Välttämättömyydestä huolimatta käsityö on mielekästä ja palkitsevaa toimintaa, joka ra-

kentaa positiivista identiteettiä ja tuottaa hyvinvointia. Lisäksi käsitöihin liittyy usein tär-

keitä ihmisiä: taidon opettajia, kanssatekijöitä ja niitä, joille käsitöitä on annettu. Käsityöt 

ovat esineinä erityisiä, sillä ne säilyttävät muistoja tärkeistä ihmisistä ja omista saavutuk-

sista. Muistelussa esineet ovat keskeisessä roolissa virittäjinä. Käsityöt ja niihin liittyvät 

esineet voivat olla hyviä muistelun virittäjiä ja innoittaa monenlaisia muistoja. 
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Muistelua on tutkittu jonkun verran, ja oppaitakin löytyy. Tässä työssä erityistä on käsi-

työaihe. Suomen käsityön museolla on ryijy-aiheinen laukku, ja yleisissä muistelulaukuissa 

on usein myös käsitöitä. Vastaan ei ole tullut toista käsitöihin keskittyvää muistelulaukkua. 

Niinpä aiheesta ei tutkimustakaan juuri ole. Ammattikorkeakouluissa on tehty useita opin-

näytteitä muistelutyöstä yleensä. Käsityötieteen alalla Liisa Leinonen (2009) käsittelee pro 

gradu-tutkielmassaan omaelämäkerrallista muistelukäsityötä, joka sivuaa aihetta, mutta 

kysymys on eri asiasta. Leinosen tutkimassa Näppärät mummot-ryhmässä naiset työstivät 

muistoja ja kokemuksia käsitöiden muotoon, eivät muistelleet tekemiään käsitöitä. Reetta 

Hirsimäki (2012) on tutkinut pro gradussaan, mitä dementiaoireiset vanhukset ajattelevat 

käsityöstä. Hän videoi muistelutuokioita, joissa käsitöitä harrastaneet vanhukset muistele-

vat virikkeiden avulla käsityötä. Tutkimuksissamme on yhteistä, mutta näkökulmat ja ana-

lyysin tapa ovat erilaiset. Hirsimäki tutki, miten käsityöhön liittyviä esineitä muistellessa 

käsitellään ja millaisia muistoja käsityöstä puhutaan. Itse pyrin löytämään muistelulaukun 

ja –pajan kehityskohteita videota tarkastelemalla.  

Toisekseen minua kiinnostaa, miten muistelu etenee esineiden ja ihmisten vuorovaiku-

tuksessa. Haluan ymmärtää, mitä muisteluhetkessä oikeastaan tapahtuu. Niinpä analysoin 

videosta myös, millaisia vuorovaikutuksellisia muisteluketjuja muistelutuokiossa esineiden 

ja ihmisten vaikutuksesta syntyy. Ketjulla tarkoitan tapahtumaa, joka alkaa jonkun aloit-

teesta ja joku toinen jatkaa siitä. En löytänyt muistelukirjallisuudesta analyysia tai kuvausta 

siitä, muistelukeskustelun etenemisestä. Hirsimäki kuvaa pro gradu-tutkielmassaan käsi-

töistä heränneitä muistoja sekä sitä, mitä esineille tehdään, mutta ei koko muistelutapahtu-

maa. Tieto voi auttaa esimerkiksi virikekokoelmien kehittämisessä ja pajojen käsikirjoituk-

sen suunnittelussa. 

Olen yrittänyt kuvata kehitysprosessia mahdollisimman aidosti. Olen koko prosessin 

ajan kuljettanut monia asioita yhtä aikaa rinnakkain, rönsyillyt jokaiseen ilmansuuntaan, 

kulkenut eteen, taakse ja sivuttain. Kaikkea tätä ei voi millään kuvata. Parhaan kuvan pro-

sessista saa aikajärjestyksessä, siksi olen kirjoittanut raportin mahdollisimman kronologi-

sesti. Osa luvuista on nimetty designprosessin osien mukaan. Polut-verkkojulkaisussa näitä 

ovat tehtäväalueen hahmottaminen, designhaasteen määritys, hautomisvaihe, ideointi, kar-

sinta ja jatkokehittely (Seitamaa-Hakkarainen, Raami, Mielonen & Hakkarainen, 2004). 

Huomasin jälkikäteen omaa prosessiani tarkastellessa, että nämä vaiheet on erotettavissa 

työskentelystäni, vaikka tietenkin ne lomittuivat toisiinsa. Näihin lisäsin vielä inspiraatio-

vaiheen.  
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2 Inspiroituminen 

Työskentelyn ensimmäinen vaihe oli inspiroituminen. Tutustuin aiheeseen ja innostuin 

siitä. Työ sai ensimmäiset raaminsa säätiön tarkoituksesta ja toiveista. Muistelulaukut 

muualla toimivat esikuvina ja inspiraation lähteinä. Oli tärkeää myös tutustua Dagnyn elä-

mään ja persoonaan sekä hänen käsityökokoelmaansa. Näiden pohjalta syntyivät ensim-

mäiset tavoitteet ja ajatukset siitä, millainen muistomatkalaukku tästä tulisi.  

 

2.1 Dagny Bäckströmin säätiö 

Säätiön perustaja ja muistelulaukun ”emo” Dagny Bäckström (1918-2007) oli vantaalainen 

nainen ja innokas käsityön harrastaja. Dagnyn vanhemmat ja myöhemmin Dagny itse an-

saitsivat elantonsa viljelemällä ja myymällä vihanneksia. Työn vastapainona ja talvisin 

viljelypuuhien lakattua Dagny harrasti ahkerasti käsitöitä. Dagny toivoi, että hänen käsi-

töistään olisi iloa myös hänen kuolemansa jälkeen, ja määräsi perustettavaksi omaa nime-

ään kantavan säätiön. Säätiö perustettiin vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on ylläpitää 

käsityöperinnettä ja edistää käsityöharrastusta. (Dagny Bäckströmin säätiö, 2014.) 

Dagnyn tekstiilikokoelmassa on yli 200 tekstiiliä, jotka ovat pääasiassa Dagnyn, hänen 

äitinsä ja sisartensa tekemiä. Kokoelmassa on esimerkiksi paljon kirjontatöitä, virkattuja 

pitsejä ja liinoja, kudottuja poppanaliinoja ja ryijyjä sekä kanavatöitä. Osa kokoelmasta on 

perusnäyttelynä, joka on esillä Taito Uusimaa ry:n Hiekkaharjun käsityökeskuksen yhtey-

dessä. Perusnäyttelyn teemaa vaihdetaan aika ajoin. Loput esineistä on arkistoituna, sillä 

perusnäyttelyyn mahtuu vain pieni osa kokoelmaa kerrallaan. Näyttelyiden lisäksi säätiö 

jakaa vuosittain stipendejä vantaalaisille käsityönharrastajille, yksityishenkilöille ja yhtei-

söille. (Dagny Bäckströmin säätiö, 2014.) 

Ajatus muistelumatkalaukusta syntyi, kun säätiössä mietittiin, miten Dagnyn toive ko-

koelman saattamisesta ihmisten iloksi toteutuisi mahdollisimman hyvin käytännössä. Sää-

tiö on tehnyt yhteistyötä Vantaan kaupunginmuseon kanssa esimerkiksi luetteloidessaan ja 

arkistoidessaan Dagnyn tekstiilikokoelmia. Kaupunginmuseolla oli oma muistelumatka-

laukku, joka toimi esikuvana ja innoittajana säätiön laukulle. Museon kokemukset laukun 

käytöstä antoivat vahvistusta sille, että idea toimii käytännössä. Säätiö myös järjesti vuosi-

na 2010-2012 kiertävän vitriininäyttelyn vantaalaisissa palvelutaloissa. Näyttely Dagnyn 

käsitöistä herätti paljon muistoja talojen asukkaissa, ja todettiin, että tilausta ikäihmisten 

palvelulle on. (Arvilommi, 2014.) 
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Säätiö asetti ikäihmisten muistelupalvelun tarkoitukseksi ja tavoitteeksi virkistäytymi-

sen ja muistelun elämyksellisesti ja moniaistisesti. Päätettiin myös, että sama matkalaukku 

kiertäisi peruskouluissa toiminnallisempina työpajoina. Koululaispajojen tavoite olisi tu-

tustuminen entisajan elämään ja käsitöihin, siihen, ”mitä isomummi teki”, vanhojen teknii-

koiden tuominen nykypäivään ja käsin tekemisen kokeminen. Toivottiin, että käsityöesi-

neet liitettäisiin laukussa osaksi muuta ympäröivää elämää. (Arvilommi, 2013.)  

Nämä tavoitteet olivat ensimmäinen ohjenuorani, kun otin työn vastaan. Tässä tutkiel-

massa käsittelen vain ikäihmisten palvelun kehittämistä, koska se koettiin säätiössä ensisi-

jaiseksi ja tärkeimmäksi palveluksi. 

 

2.2 Museot matkalaukussa 

Aluksi oli tärkeää tutustua muistelulaukun ideaan ja siihen, mitä muualla on tehty. Kerron 

muistelusta tarkemmin luvussa 4, mutta lyhyesti kysymys on menneiden aikojen ja oman 

elämän muistelusta. Spontaania muistelua harrastavat kaikki, mutta muistelu on myös työ-

menetelmä, jota käytetään esimerkiksi vanhustyössä. On tavallista, että muistelun tukena 

on virikkeitä, kuten vanhoja esineitä. Virike-esinekokoelmasta voi tulla vaikka kiertävä 

muistelulaukku.  

Viime vuosina muistelulaukkuja on koottu paljon. Pääasiassa niitä ovat koostaneet mu-

seot, joiden kokoelmista löytyy helposti muisteluun sopivaa esineistöä. Museon tehtävään 

tällainen toiminta sopii hyvin. Kristiina Kumpulainen ym (2012, s. 13) toteavat, että muse-

on tehtävä on edistää yhteiskunnan kollektiivista muistia ja tarjota eri ikäisille mahdolli-

suuksia tiedonhankintaan, oppimiseen ja virkistymiseen. Museopalveluiden tulisi olla 

kaikkien saavutettavissa, ja museoilta odotetaan monipuolistuvaa vuorovaikutusta erilais-

ten kävijöiden ja käyttäjien kanssa. Museon tulisi olla osallistava, ja tukea aktiivista toimi-

juutta ja elinikäistä oppimista. On tärkeää kehittää sellaisia museopedagogiikan muotoja, 

jotka tukevat näitä asioita eri väestöryhmien, kuten ikääntyvien, parissa. Palvelu- tai van-

hainkodeissa asuville museoon lähteminen on hankalaa tai jopa mahdotonta, mutta kiertä-

vän laukkukokoelman avulla entistä useammat pääsevät osalliseksi museoelämyksestä.  

Säätiö ei ole museo, mutta se on kuitenkin perustettu jossain määrin palvelemaan samaa 

tarkoitusta. En käsittele museoita tässä tutkielmassa sen enempää, mutta museomaiset aja-

tukset yhteisistä ja yksilöllisistä muistoista ja muistista sekä niiden ylläpitämisestä ja välit-

tämisestä ovat joka tapauksessa työn taustalla. 
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Ensimmäinen laukkuesikuva oli Vantaan kaupunginmuseon matkalaukkunäyttely. Kä-

vimme tutustumassa laukkuun työparini, säätiön koordinaattorin Heli Arvilommin kanssa 

heti suunnittelutyön aluksi. Laukku esittelee 1940-50-lukujen elämää,  ja sen voi tilata 

käynnille vanhainkotiin. Paja kestää noin tunnin ja ohjaajana on museolehtori. (Vantaan 

kaupunginmuseo, 2013).  

Laukku oli riemastuttava! Laukussa oli esimerkiksi vanha nukke, käsitöitä, valokuvia, 

lehtiä, mainoksia, purkkeja sekä kahvimylly ja papuja. Tavaraa oli paljon, laidasta laitaan. 

Sisältö tuntui runsaalta, kiinnostavalta, lämminhenkiseltä ja helposti lähestyttävältä. Mu-

seolehtori Marjo Eerikäinen (2013) kertoi, että keskustelua laukun tavaroista herää yleensä 

paljon, ja useimmat osallistuvat siihen mielellään. Aluksi hänellä oli kehiteltynä tarina, 

jonka mukaan edetä, mutta ajan myötä toiminta on siirtynyt enemmän muistelijoiden eh-

doilla spontaanisti eteneväksi.  

Monet kaupunginmuseot ovat koostaneet samankaltaisia yleisiä elämänkaarilaukkuja, 

jotka sisältävät monenlaisia esineitä elämän eri alueilta. Helsingin kaupunginmuseolla on 

useampikin Muistojen matkalaukku. Osa on yleisiä elämänkaarilaukkuja, joihinkin taas on 

valittu tietty teema, esimerkiksi kauneudenhoito. (Helsingin kaupunginmuseo, 2014.) Eri-

koistuneet museot koostavat laukkuja omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi Suomen meri-

museo ja Kymenlaakson museo ovat tuottaneet satama-aiheisen lainalaukun (Museoviras-

to, 2014). Suomen käsityön museolla taas on vanhainkoteihin maksutta lainattavat Kansa-

koulu-muistelulaukku ja Muistojeni ryijy-nostalgiasalkku (Suomen käsityön museo, 2013).  

Tutustuimme myös ryijy-salkkuun. Laukussa oli esimerkiksi pieniä ryijyjä, pieni kehys, 

johon voi kokeilla ryijyn solmimista, tuoksupurkkeja ja ääniä. Usein muistelulaukut raken-

netaan moniaistisiksi. Tämä ehkä juontaa juurensa museon luonteeseen oppimisympäristö-

nä. Mielenkiintoiset esineet ja hyvin rakennetut näyttelyt tarjoavat elämyksiä (Kumpulai-

nen ym, 2012, s. 13). Tähän kuuluu monien aistien huomioon ottaminen. Toisaalta on ky-

symys myös saavutettavuudesta, joka pitäisi ottaa huomioon palvelujen suunnittelussa 

(Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, 2014). Aistien osalta saavutettavuus tarkoittaa, 

ettei jonkun aistin heikentymä tai ihmisten erilainen tapa käyttää aistejaan saisi estää osal-

listumista, vaan tietoa pitäisi olla tarjolla eri aistien avulla.  

Koimme ryijylaukun hieman liian spesifinä, ja päätimme, että säätiön laukun tulisi olla 

monipuolinen, jotta esineistä löytyisi mielenkiintoista muisteltavaa mahdollisimman mo-

nelle. Dagnyn kokoelma ehdottaa tätä jo itsessään, koska se on niin monipuolinen ja hyvä 

läpileikkaus käsityöstä muutamien vuosikymmenten ajalta. Hyvää ryijylaukussa oli se, että 

siellä oli selkeät ohjeet muisteluun ja taustatietoa esineistä. Faith Gibsonin (2011, s. 106) 
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mukaan laukkuun onkin hyvä laittaa kansio, jossa on esineluettelo, kuvaus ja tietoa esinei-

den taustasta, lyhyet ohjeet muisteluun sekä palautelappuja. Erityisen hyvä tämä on, jos 

muistelun vetäjä vaihtuu pajasta toiseen, kuten lainattavissa laukuissa. Ohjekansio mahdol-

listaa jatkuvuuden, kun ohjeet ovat laukussa, eivätkä vain ohjaajan päässä. 

 

2.3 Tutustuminen Dagnyyn 

Matkalaukkuun toivottiin käsitöitä elävöittäviä esineitä ja rekvisiittaa. Halusin tutustua 

Dagnyn elämään ja persoonaan, jotta osaan kerätä oikeanlaiset tavarat. Erityisesti minua 

kiinnosti Dagnyn suhde käsityöhön, sekä suunnittelun kannalta että ymmärtääkseni pa-

remmin kohderyhmää, käsitöitä muistelemaan tulevia ihmisiä. Halusin tietää, miksi Dagny 

piti käsitöistä niin paljon. Mitä käsityö merkitsi Dagnylle? 

Suurelta osin tutustuminen oli Dagnyn valokuvien ja ennen kaikkea käsityökokoelman 

katselua. Oli hyvä katsoa käsityökokoelma useaan kertaan läpi, tulla tutuksi sen kanssa. 

Joitakin käsityön lajeja oli kokoelmassa paljon, esimerkiksi kirjontaa. Toisia, kuten neulei-

ta, ei ollut lainkaan. Monet käsityöt liittyvät tiettyyn elämänvaiheeseen tai vuosikymme-

neen. Jotkut ovat selvästi aikansa muoti-ilmiöitä, esimerkiksi taulu, jossa kuvio muodostuu 

levyyn lyödyistä pienistä nauloista ja niiden ympärille pujotetuista langoista.  

Päätimme, että laukun esineistö kootaan pitkäksi kaareksi, joka esittelee kunkin vuosi-

kymmenen tyypillisiä töitä ja sitoo ne tiettyihin elämän- ja ikävaiheisiin. Esimerkiksi kirjo-

tut pitsilakanat liittyvät nuoruuteen, koska niitä on tehty yleensä kapioiksi. Ajallisesti ne 

sijoittuvat ennen 1960-lukua, jolloin pussilakana korvasi perinteisen peittolakanan. Yllä 

mainittu naula- ja lankataulu taas on uudempaa käsityötä, ehkä 1970-luvulta. Tietenkään 

en voi varmuudella tietää, mitä käsitöitä Dagny on minkäkin ikäisenä tehnyt. Haastattele-

malla hänen ystäviään sain joitakin tietoja. Loput päättelin kirjallisuuden perusteella.  

Halusin ottaa laukkuun sekä käyttötekstiilejä että koristeita, näin hahmottuu paremmin 

käsityön monipuolisuus ja arkisuus. Mietimme Helin kanssa jo melko aikaisessa vaiheessa, 

mitkä käsityöt valitaan laukkuun, vaikka lopulliset päätökset tehtiin vasta myöhemmin. 

Pohdimme myös, millaisia muistelu- ja työpajatehtäviä mistäkin käsityöstä saisi ja mitä 

voisi olla siihen käsityöhön liittyvä muu esineistö ja virikkeet eri aisteille.  

Luin myös Dagnysta kirjoitettuja lehtijuttuja ja kävin haastattelemassa hänen neljää ys-

täväänsä. Olin tehnyt löyhän haastattelurungon, joka enemmän tai vähemmän toteutui 

haastattelusta toiseen. Minulla oli mukana valokuvia Dagnysta ja hänen käsitöistään kes-

kustelun virittämiseksi. Valitsin kuvia sellaisista töistä, joita olin harkinnut laukkuun laitet-
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tavaksi ja jotka mielestäni edustivat jotain tyypillistä käsityön lajia. Kuvia oli esimerkiksi 

nimikoiduista liinavaatteista, kirjotuista liinoista, poppanaliinoista ja kanavatöistä.  

Haastattelut vahvistivat sen, että muistelu on mukavaa ja mielenkiintoista kaikille osa-

puolille. Sain paljon tietoa Dagnyn elämästä, käsityön tekemisestä ja elämästä maalaista-

loissa. Sain tietää, että kirjonta oli Dagnyn lempilaji, mutta neulomista hän ei harrastanut. 

Vaatteiden ompelu oli hänelle mieleistä, vaikkei vaatteita olekaan säilynyt kokoelmaan. 

Tällainen tieto rikastutti työtäni valtavasti. Olin kuitenkin toivonut saavani haastatteluista 

suoran vastauksen siihen, mitä käsityö Dagnylle merkitsi. Ei se ihan niin toiminutkaan.  

 

Kuva 1. Dagny piti kirjonnasta. Tämä kirjottu pöytäliina valittiin laukkuun. 

Kuunneltuani haastattelunauhat useaan kertaan aloin huomata teemoja, jotka kertoivat 

käsityöhön suhtautumisesta sekä Dagnyn kannalta että yleisemmin. Teemoittelin haastatte-

lut löyhästi, sillä ne olivat valmistelevia vaiheita. Täydensin teemoja kirjallisuuden avulla 

ja rakensin kuvaa siitä, mitä käsityö on ehkä merkinnyt Dagnylle ja hänen kaltaisilleen 

käsityön harrastajille. Tämä kuvan rakentaminen on tapahtunut vähitellen muun työskente-

lyn ohessa aivan loppumetreille asti, ei suinkaan kerralla aluksi. Kerron kuitenkin seuraa-

vaksi käsityön merkityksestä, sillä se luo perustelun sille, miksi ylipäänsä on järkevää ryh-

tyä käsityöaiheisen muistelulaukun kokoamiseen.   
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3 Käsityön merkitys 

Dagny Bäckström oli innokas käsityön harrastaja. Muistelulaukku perustuu hänen käsityö-

jäämistöönsä ja tarinaansa. Olen pohtinut paljon, miksi Dagny oli niin innostunut käsitöis-

tä. Millaisia merkityksiä käsityöstä muodostuu aktiivisille harrastajille ja mistä syntyy kä-

sityön ilo? Muistelun kannalta näihin kysymyksiin vastaaminen voi auttaa perustelemaan, 

miksi pitäisi muistella käsityötä. Dagny ei ole kertomassa, joten oli turvauduttava muihin 

tietolähteisiin, kirjallisuuteen ja haastatteluihin.  

 

3.1 Yleistä ja eriytynyttä 

Ihminen, joka asuu maalla, jossa kaikki tehdään kotona ja mitään ei osteta. Et se on 

siirtyny äidiltä tai sisarelta, tai keneltä tahansa, niin se vanha taito, sitä on siirretty 

polvelta toiselle, ja siel on tehty kaikki. (Haastattelu 2, Anneli Nisonen, syyskuussa 

2013) 

 

Yleinen käsitys entisajan käsityöstä lienee yllä kuvatun kaltainen. Haastatteluista nousi 

yhdeksi tärkeäksi teemaksi käsityö hyödyllisenä välttämättömyytenä ja itsestään selvänä 

osana arkea. Muutama vuosikymmen sitten välttämättömyys oli totta, kun valmistavarate-

ollisuus ei ollut niin kehittynyt kuin nykyään. Kodin tarve-esineet tehtiin itse käsityönä.  

Jos valmista ei saanut, niin kaiketi ”kaikki” sitten tekivät käsitöitä? Kaija Heikkinen 

(1997, s. 19, 32) toteaa, että menneestä puhuttaessa käsityö nähdään ennen kaikkea kollek-

tiivisena, kaikki ihmiset kattavana. Yleistetyssä puheessa kaikki tekivät ja osasivat kaik-

kea. Itsellenikin käsityön yleisyys on ollut tärkeä näkökulma alusta asti. Tämä on osin ollut 

myös peruste käsityöaiheisen muistelulaukun rakentamiselle: kaikilla on jotain muistoja 

käsitöistä, joten tämä on hyvä muistelun aihe ja sopii monelle.  

Kyllä käsityön tekeminen olikin ennen yleistä, paljon yleisempää ja erilaisessa konteks-

tissa kuin nykyään. Suomi oli pitkään varsin maatalousvaltainen maa. Terhi Torkin (2003, 

ss. 220-222) mukaan maaseudun naisten rooliin kuului lähes aina käsitöiden tekeminen. 

Kodin sisustaminen eli tekstiilien hankinta kuului emännän tehtäviin, ja sitä myötä myös 

käsityö. Kodeissa naiset viljelivät pellavaa, kasvattivat lampaita ja työstivät kuidut langaksi 

eri vaiheiden kautta. Sitten kutoivat, neuloivat ja ompelivat, ja hoitivat monta muuta asiaa 

samalla. Miehet tekivät puusepän ja sepän töitä. (Heikkinen, 1997, s. 37.) Tämä näkyy 

asenteissa vielä nykyäänkin: mummojen tärkeä taito on sukkien neulominen. On turhaa 

edes miettiä, osaavatko he kantapään. Tietenkin, hehän ovat tehneet niitä aina.  
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Haastatteluissa sain kuulla, etteivät kaikki suinkaan tehneet kaikkea, tai olleet innostu-

neita käsitöistä. Käsityössä oli eriytymistä ja työnjakoa. Heikkinen (1997, ss. 37-38, 56-58) 

erottelee käsityön ensinnäkin ammattikäsityöhön ja omatarvekotiteollisuuteen. Vaativia ja 

erikoisia töitä tekivät vain ammattilaiset. Käsityössä on myös alueellista jakautumista, eli 

eri puolilla Suomea tehtiin erilaisia töitä ja käytettiin eri materiaaleja. Kirjonta, kankaan-

painanta ja ryijyn tekeminen olivat harvinaisempia käsityötekniikoita Pohjois-Karjalan 

Enossa, jossa Heikkinen teki tutkimuksensa. Näitä ei opittu kotona, vaan niihin on tutustut-

tu myöhemmin kansalaisopistojen kautta.   

Pienistä eroista huolimatta Suomessa on ollut melko yhtenäinen tekstiilikäsityökulttuuri. 

On kudottu, neulottu, ommeltu ja kirjottu. Jotkut tekniikat ovat vuodesta toiseen suositum-

pia kuin toiset. Jotkut taas jäävät hetken hurahduksiksi. Neulonta on suosittua nykyäänkin. 

Myös kankaankudonta pysyy kansalaisopistojen kurssilistoilla suosittuna vuodesta toiseen. 

Ei niin pientä opistoa tahdo ollakaan, ettei sieltä kudontakurssia löytyisi.  

Käsityössä oli myös talokohtaista ja perheensisäistä työnjakoa. Kaikissa taloissa ei tehty 

kaikkea, vaan yhdessä talossa saatettiin olla erikoistuneita puutöihin, toisesta löytyi taitavia 

ompelijoita. Naapuriavulla kaikki saivat, mitä tarvitsivat. Myöskään kaikki perheenjäsenet 

eivät tehneet käsitöitä. Jos äiti oli kiireinen taloustöiden parissa, teki mummo tai muu lä-

hiomainen talon tekstiilityöt. Työnjakoon perheen sisällä vaikuttivat taidot ja kiinnostus. 

Sisarukset ovat voineet olla jokainen käsityöihmisiä, mutta eri lajeissa. Nämä jaot kävivät 

ilmi myös haastatteluissani ja koemuistelupajoissa. Käsitöissä on myös sukupuolten väli-

nen työnjako, jossa naisten aluetta ovat tekstiilityöt. (Heikkinen, 1997, ss. 37-38.) Iästä ja 

sosiaalisesta asemastakin riippui, mitä tekstiilityön aluetta pääsi tekemään. Kudonta oli 

emäntien ja nuorten naisten työtä, iäkkäämmät neuloivat, parsivat, kehräsivät ja leikkasivat 

matonkuteita. Nuorten naisten piti myös valmistaa kapioita. (Torkki, 2003, ss. 220, 233.)  

Käsityö siis oli olennainen osa arkea, mutta ”kaikki tekivät”-puheet eivät ihan pidä 

paikkaansa. Käsityön tekeminen ja harrastaminen oli monella tapaa eriytynyttä. Toisaalta 

kaikki eivät pitäneet käsitöistä eivätkä tehneet niitä edes ennen vanhaan. Heidän työpanok-

sensa yhteisössä suuntautui toisaalle. Muistelulaukun kannalta käsityön eriytyminen vai-

kuttaa ensinnäkin kohderyhmän rajaamiseen. Palvelua kannattaa markkinoida niille, jotka 

ovat innostuneita käsityöstä ja ovat harrastaneet sitä. Useimmilla iäkkäillä on suhde käsi-

työhön ainakin jonkun läheisen kautta, mutta keskustelua rikastuttaa muistelijoiden oma-

kohtainen kiinnostus aiheeseen.  

Dagnyn käsityöjäämistö koostuu tekstiilitöistä. Tämä ehkä rajaa luonnostaan kohde-

ryhmää, sillä tekstiilityö oli naisten aluetta ja laukku edustaa melko naisellista maailmaa. 
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Myös miehet ovat tervetulleita muistelemaan, mutta ehkä heillä ei ole niinkään paljon 

muisteltavaa tekstiilitöistä. Toisekseen tekemisen eriytyminen vaikuttaa pajojen sisältöön. 

Dagnylla oli omat suosikkitekniikkansa, ja esineistö on yhden ihmisen näkökulma käsityö-

hön. Kaikki eivät ole tehneet samoja käsitöitä, ja jokainen osallistuja tuo mukaan oman 

näkökulmansa. Salkku kiertää pääkaupunkiseudulla, ja tännehän on kerääntynyt ihmisiä 

joka puolelta Suomea. Dagny oli monipuolinen tekijä ja mielestäni hänen käsityönsä muo-

dostavat aika hyvän läpileikkauksen tuon ikäpolven tekemistä töistä. Salkusta löytyy lähes 

jokaiselle jotain, mutta aina on erojakin. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi muistelu 

muodostuu. On unohdettava oletukset ja kysyttävä avoimia kysymyksiä, jotta erilaisille 

kokemuksille jää tilaa.  

 

3.2 Positiivisen minäkuvan tukija 

Toinen haastatteluista noussut teema oli käsityö osana työteliäisyyttä ja ahkeruutta. Ystävät 

ihailivat Dagnyn ahkeruutta ja ihmettelivät, missä välissä hän ehti tekemään käsitöitäkin. 

Tietenkin Dagny varmasti teki käsitöitä, koska piti siitä. Käsityötä tehdessä on hyvä olla, 

mutta samalla käsityö on kuitenkin tuottavaa, ja monet arvostavat hyödyllistä ajankäyttöä. 

Ahkeruus on yleisesti arvostettu ominaisuus, ja ahkera voi olla vaikkapa tekemällä käsitöi-

tä. Tässä näkyy kaikuja menneestä ja käsityön yhteydestä työntekoon. Varsinkin maaseu-

dulla ahkeruus oli arvossaan, ja näppärältä miniältä sujui käsitöiden tekeminen vaikka kar-

jatöiden lomassa (Torkki, 2003, s. 221). Ennen käsitöiden perusteella punnittiin jopa nai-

sen arvo perheenemäntänä. Edelleen käsityöntekijän (ja naisen!) olisi hyvä olla ahkera, 

nopea, huolellinen ja siisti. (Heikkinen, 1997, ss. 65-66, 70.)  

Heikkinen (1997, ss. 65-66) huomasi, että iäkkäämmät naiset eivät miellä käsityötä var-

sinaiseksi työksi, mutta ei täysin vapaa-ajaksikaan. Tämä johtuu siitä, että ennen käsityö 

oli myös välttämättömyys. Nykyään käsityö on vapaa-aikaa, mutta hyötynäkökulma on 

edelleen mukana, sillä tuotteet ovat useimmiten käytettäviksi. Voi ajatella, että naisten 

elämässä työn ja vapaa-ajan välillä on puolivapaa-aika, johon käsityö sijoittuu (Duma-

zedier, 1967, s. 93, Heikkisen, 1997, s. 66 mukaan). Käsityö on kivaa ja rentouttavaa, mut-

ta samalla hyödyllistä. Myös Ann Futtermann Collier (2012, s. 35) mainitsee naisten käsi-

työn tekemisen syiksi esimerkiksi sen, että halutaan jotain tekemistä käsille ja konkreettisia 

tuloksia omasta työskentelystä.  

Tekemistäni haastatteluista tulkitsin, että hyödyn ja huvin yhdistäminen oli tärkeää 

myös Dagnylle. Elämä maanviljelijänä oli työntäyteistä, ja vapaita hetkiä varmaan harvak-
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seltaan. Vapaallakaan ei ollut tapana lekotella, vaan esimerkiksi talvikuukaudet, jolloin 

viljelyä ei ollut, Dagny käytti hyödyllisesti ja hauskasti käsitöiden parissa. Ystävät puhui-

vat esimerkiksi Marttojen käsityötalkoista, joita Dagny usein emännöi, ja totesivat, että 

Dagny viihtyi aina siellä, missä tehtiin. Hän arvosti ahkeruutta myös muissa ihmisissä. 

Käsityössä on muitakin identiteettiä ja positiivista minäkuvaa vahvistavia piirteitä. Si-

nikka Pölläsen (2006, ss. 131, 133) mukaan kehollinen työskentely vahvistaa hallinnan 

tunnetta ja käsitystä itsestä toimijana. Tämä tapahtuu konkreettisella tavalla, kun materiaa-

lit, välineet ja kädet tottelevat ja jotain rakentuu omissa käsissä. Siksi käsin tekeminen ja 

siinä onnistuminen koetaan syvästi palkitsevaksi. Parasta on se, kun työ sujuu ja näkee 

silmissään työn edistymisen ja valmistumisen. Ikävää ovat luonnollisesti vaikeudet, epäon-

nistuminen ja purkaminen. Tylsiä töitä ovat korjaustyöt ja töiden viimeistelyt. (Heikkinen, 

1997, s. 66-67.) Osaamattomuus ja vaikeudet horjuttavat positiivista minäkuvaa, ja ovat 

siksi ikäviä. Rutiininomaisissa töissä taas ei ole luomisen hurmaa, ehkä siksi ne eivät niin 

viehätä. Toisaalta vaikeuksien ja tylsien työvaiheiden yli pääseminen vahvistaa entisestään.   

Käsityö on myös luovaa, vaikka luovuuden voi käsittää siinä monella tavalla. Ensim-

mäisenä luovuudesta tulee mieleen itse suunnittelu. Heikkisen (1997, s. 67) mukaan itse 

suunnittelu oli harvinaista etenkin vanhempien keskuudessa. Suunnittelua pidettiin vaikea-

na ja ikävänä. Mieluummin tehtiin valmiita malleja, mikä onkin harrastekäsityössä tavallis-

ta. Jotkut totesivat tästä, että ainahan työssä on jotain omaakin, vaikka malli olisi valmis. 

Nuoremmat naiset sen sijaan pohtivat ja arvostivat itse suunnittelua enemmän. 

Kokonainen käsityö ei ole kaikille pääasia. Pöllänen (2006, s. 131) toteaa, että suunnit-

telu saatetaan kokea vaikeaksi ja ajanpuutteen vuoksi siihen ei helposti ryhdytä. Toisaalta, 

eikö käsityö ole kaikissa muodoissaan luovaa? Jotain syntyy oman työn tuloksena, vaikka 

sitten mallista katsoen. Yksi Frances Reynoldsin (2010, s. 140) haastattelemista taiteilija-

naisista sanoo luovan työn olevan sitä, kun näkee materiaalin muuttuvan, ja tietää, että on 

itse tehnyt sen.  Tämähän ei sisällä välttämättä suunnittelua, vaan voisi viitata vain materi-

aalin työstämisen iloon. Tämä taas onnistuu, vaikka tekisi valmiin ohjeen mukaan.  

Toisille ilmaisu on keskeinen osa tekemistä. Enza Gandolfo ja Marty Grace (2010, ss. 

29, 34, 43) nostavat yhdeksi pääteemaksi naisten käsityötarinoista nousi juuri luovuuden ja 

ilmaisun. Käsityön avulla omille ideoille annetaan olemus, ilmaistaan jotakin itsestä. Tässä 

tutkimuksessa naiset tekivät melko perinteisiä käsitöitä, eivät taidetta, mutta he ilmeisesti 

suunnittelivat pääasiassa itse työnsä. Taidepainotteisesti työskenteleville olennaista on 

luonnollisesti kokeilu ja tutkimusmatkailu. Moniaistinen tekeminen on miellyttävää, ja 

väreistä, materiaaleista ja tekstuureista nautitaan. (Reynolds, 2010, ss. 137–140.)   
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Kokonainen käsityö on itseilmaisun keino, johon liittyy esimerkiksi uppoutuminen ke-

holliseen käsillä tekemiseen ja myönteinen suhtautuminen haasteisiin. Tällainen työskente-

ly voi antaa flow-tilan kaltaisen syvän onnellisuuden tunteen. (Reynolds, 2010, s. 142.) 

Kokonainen käsityö auttaa minäkuvan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ositetussa käsi-

työssä flow-tilaa ei ilmene, mutta tuotteen tekeminen ja tekniikan opettelu antavat onnis-

tumisen elämyksiä. Ositettu käsityö on rentoutumista ja virkistävää vapaa-aikaa. Pöllänen 

päätteleekin, että käsitöillä on hyvinvointia ja mielenterveyttä lisäävä vaikutus, mutta ko-

konaisella ja osittaisella käsityöllä se on erilainen. (Pöllänen, 2006, ss. 131, 134.) Molem-

missa voi kuitenkin huomata oman henkilökohtaisen kehittymisen, mikä on palkitsevaa 

(Reynolds 2010, s. 140).  

Käsityöharrastus voi tukea sisäistä elämänhallintaa ja pitää yllä mielenterveyttä. Elä-

mänhallinta tarkoittaa kykyä kohdata muutoksia ja hankalia tilanteita ja säilyttää niissä 

positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Käsityön tekemiseen uppoutuminen voi viedä 

ajatukset pois ikävistä asioista, kuten omasta tai läheisen sairaudesta. Käsityö voikin auttaa 

selviytymään hankalien elämäntilanteiden yli. Etenkin silloin, kun elämä tuntuu muuten 

hallitsemattomalta, on hyvä olla jotain, josta saa myös hallinnan kokemuksia. (Pöllänen, ss. 

131-133, Reynolds, 2010, s. 138, Futtermann Collier, 2012, s. 37.)   

Keholliset kokemukset jäävät usein vähälle huomiolle puhuttaessa mielenterveydestä 

(Pöllänen, 2006, s. 133). Erityisen mielenkiintoista tämä on, kun miettii ikääntyvien hyvin-

vointia. Vanhenemiseen liittyy paljon luopumista ja ikäviltä tuntuvia asioita. Eläkkeelle 

jääminen, heikkenevä terveys sekä läheisten ihmisten kuolemat ovat raskaita kokemuksia. 

Niille tarvitaan vastapainoa, jotain, mikä vahvistaa positiivista käsitystä itsestä ja auttaa 

vaikeuksien yli.  

Käsityötä harrastavat naiset siis rakentavat ja muovaavat käsitöiden tekemisellä aktiivi-

sesti omaa identiteettiään. Käsityötaito ja siinä kehittyminen siinä heille ylpeyden aiheita ja 

osa persoonaa. Käsityön kautta voi tuntea itsensä osaavaksi, ahkeraksi ja luovaksi. Muilta 

saatu tunnustus tuntuu mukavalta ja rakentaa identiteettiä positiivisella tavalla edelleen. 

Omaehtoisuus on tärkeää: käsityöläisyys on identiteetin ulottuvuus, johon naiset pystyvät 

itse vaikuttamaan. Identiteetin rakentamisessa on myös rajoitteita, esimerkiksi sukupuoli ja 

etnisyys. (Gandolfo & Grace, 2010, s. 41 ja Pöllänen, 2006, s. 131.) Dagnykin oli ansain-

nut lähipiirissään taitavan tekijän maineen. Eräs ystävä totesi: ”hänhän oli monitaituri, ko-

keili aina jotain uutta ja osas kaikkee”. Varmasti se oli osa hänen identiteettiään ja kohotti 

itsetuntoa. Muistelu saa hyvän pohjan tästä. On mukavaa muistella sellaista, mikä on vah-

vistanut ja antanut onnistumisen elämyksiä. 



16 

 

 

3.3 Yhdessäoloa 

Käsityö on usein yksilöllistä ilmaisua ja tekemistä. Käsitöihin liittyy myös sosiaalisuus ja 

yhteisöllisyys jo alkumetreiltä, taidon oppimisesta saakka. Taidon siirtyminen vaatii yh-

dessä tekemistä. Käsityötä ei voi oppia puhumalla tai lukemalla, vaan pitää nähdä, kun 

joku toinen tekee. 

Ainakin monet iäkkäämmät ovat oppineet käsityön alkeet kotona ennen kouluun menoa. 

Neulomista, virkkaamista ja kutomista opittiin äidiltä tai muilta naisilta katsomalla ja pe-

rässä tekemällä. Suomalaisessa kulttuurissa yhdessäolo ja käsitöiden tekeminen ovat kuu-

luneet vanhastaan yhteen. (Heikkinen, 1997, ss. 45, 51.) Monet asiat tehtiin ennen maalla 

talkoilla: pellavan käsittely, lankojen kehräys, yhteisen loimen rakentaminen. Lapset olivat 

aikuisten mukana kaikissa töissä, jotta näkivät, miten työ tehdään. (Hovi, 2013.) Yhdessä 

tekeminen oli hyödyn lisäksi myös hauskaa.  

Käytännöllisen taidon oppimisen ja talkootyön lisäksi käsityön avulla hoidetaan ja pide-

tään yllä ihmissuhteita. Monilla on rakkaita muistoja siitä, kun äiti tai muu sukulainen on 

opettanut käsityötaitoja. Käsityöperinteet yhdistävät perheen naisia eri sukupolvissa toi-

siinsa, ja näiden vuosisataisten perinteiden jatkaminen miellyttää monia. (Gandolfo ja Gra-

ce, 2010, s. 36.) Naisten elämään ovat perinteisesti kuuluneet kokoontumiset ja yhdessäolo 

käsitöiden parissa (Heikkinen, 1997, s. 61). 

Perhe- ja muiden ihmissuhteiden vaalimiseen kuuluu monissa kulttuureissa lahjojen an-

taminen, johon käsityö myös liittyy läheisesti. Innokkaat harrastajat tekevät jatkuvasti uut-

ta, ja lahja-asioissakin he ajattelevat ensin itse tehtyä. Itse tehtyä lahjaa pidetään merkityk-

sellisempänä kuin ostettua, ja lahjojen antaminen antaa tilaisuuden tehdä enemmän käsitöi-

tä. Jotkut tekevätkin pääasiassa lahjoja läheisilleen, ja ilo on moninkertainen: saa valmistaa 

kauniin esineen ja ilahduttaa sillä läheistä. Monia viehättää myös ajatus siitä, että omista 

käsitöistä tulisi perintötekstiilejä. Itsestä halutaan jättää muisto seuraavalle sukupolvelle 

kauniin esineen muodossa. (Gandolfo & Grace 2010, ss. 36-38, Reynolds, 2010, s. 140.)  

Suhde tärkeisiin ihmisiin tekee käsityöstä merkityksellisempää. Tässä on jälleen kaikuja 

perinteisistä naisten töistä. Käsitöiden tekeminen toisia varten on naisille sallittua itsek-

kyyttä, sillä siinä voi nauttia ja samalla huolehtia (Henderson, 1991, Centergran, 1996 ja 

Heikkinen, 2000, Pölläsen, 2006, s. 132 mukaan). Saajan kannalta lahja irrottautuu tässä 

fyysisistä raameistaan: se ei ole pelkkä esine käyttötarkoituksessaan, josta joko pitää tai ei. 

Itse tehtyyn sekoittuu paljon henkilökohtaista ja niistä hyvinkin voi tulla perintötekstiileitä, 
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muistoja tekijästä. Olisi vaikeaa luopua läheisen antamasta käsityöstä, saati pyytää vaihtoa 

mieluisampaan. Näinhän usein ostolahjoille käy. Itse säilytän mummin kutomia pellava-

pyyhkeitä ja mattoja tärkeimpinä muistoina mummista. 

Perhesuhteiden lisäksi käsityön avulla luodaan yhteyksiä myös muihin ryhmiin, yhtei-

söön ja yhteiskuntaan. Kurssit ja ryhmät ovat olennainen osa käsityökulttuuria ja niissä 

tapaa muita samanhenkisiä. Tasavertaisuuteen ja yhteiseen mielenkiinnon kohteeseen pe-

rustuvia ihmissuhteita arvostetaan, toisten positiivinen palaute kannustaa jatkamaan ja pa-

rantaa itsetuntoa. (Reynolds, ss. 140–141.) Ryhmäläisistä voi tulla hyviä ja läheisiä ystäviä 

(Gandolfo & Grace, 2010, ss. 38-40).  

Ryhmät voivat olla monellakin tapaa aktiivisia. Esimerkiksi Jane Maidmentin ja Selma 

Macfarlanen (2011, ss. 286-287) tutkimat iäkkäiden naisten käsityöryhmät hyödynsivät 

jäsenten tietoja ja taitoja monipuolisesti. Käsityötaitojen jakamiseen kannustettiin aktiivi-

sesti. Tämä palveli molempia osapuolia: oppija kartuttaa taitoaan, opettaja saa kokea itsen-

sä päteväksi. Toisilta sai tukea ja opastusta myös terveyteen, kodinhoitoon ja raha-asioihin 

liittyvissä asioissa. Naiset olivat itse aktiivisia myös muun yhteisön suuntaan. Ryhmät te-

kivät käsitöitä lahjoituksina sairaaloihin tai varainkeruuseen paikallisen hankkeen hyväksi. 

Toimintaan osallistettiin myös ryhmien ulkopuolisia naisia, kuten palvelutalojen asukkaita.  

Haastatteluista sain tietää, että myös Dagny teki mielellään käsitöitä toisten kanssa. Hän 

oli aktiivinen martta, ja yhdistyksen piirissä tehtiin paljon käsitöitä yhdessä. Usein Dagny 

emännöi kotonaan marttojen talkoita, joissa valmistettiin tuotteita myyjäisiin, ja tuotto käy-

tettiin yhdistyksen hyväksi. Toiminnassa on samoja piirteitä kuin Maidmentin ja Macfarla-

nen tutkimuksen käsityöryhmissä. Käsityö voi siis liittää ihmisiä pieniin ja suurempiinkin 

yhteisöihin. Muiden tapaaminen voi olla tärkeämpi syy osallistua kurssille tai ryhmään 

kuin tekeminen ja oppiminen (Heikkinen, 1997, ss. 60–61, Maidment & Macfarlane, 2011, 

ss. 288–289). Harrastuksen kautta saadut sosiaaliset kontaktit voivat olla ikääntyneille eri-

tyisen tärkeitä, sillä ystäviin ja tuttuihin aiemmista elämänvaiheista ei ehkä pidetä aktiivi-

sesti yhteyttä esimerkiksi eläkkeelle jäämisen ja heikkenevän terveyden vuoksi (Reynolds, 

2010, ss. 140–141). Sosiaalisuus on kuitenkin tärkeää, sillä ikääntymisen haasteita, kuten 

kipuja ja yksinäisyyttä, on helpompi sietää ystävien avulla. Yhteiskunnan muutokset, kuten 

naisten työssäkäynti sekä perheiden ja sukujen pirstoutuminen pitkien välimatkojen päähän 

toisistaan vaikuttavat siihen, että ystävät tulevat ikääntyneille entistä tärkeämmiksi. (Gray, 

2009, s. 8 ja Johnson, 1995, Maidment & Macfarlane, 2011, s. 289 mukaan).  
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3.4 Käsityöt muistiesineinä 

Muistelun tukena käytetään virikkeinä esineitä, ääniä ja tuoksuja. Esineisiin sitoutuu paljon 

muistoja elämän varrelta, sillä elämme esineiden keskellä. Mihaly Csikszentmihalyi ja Eu-

gene Rochberg-Halton (1981, ss. 17, 53) toteavat esineiden vaikuttavan toimintaamme 

tarjoamalla mahdollisuuksia ja rajoitteita. Koska ihminen on pitkälti sitä, mitä hän tekee, 

on esineillä suuri vaikutus ihmisen kehitykseen. Tutut ja mieleiset esineet esimerkiksi ko-

tona tuovat pysyvyyttä elämään ja ovat mukana rakentamassa ihmisen identiteettiä.  

Ihmiset toki suhtautuvat esineisiin eri tavoin. Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton 

(1981, ss. 61, 112) kuvaavat ihmisten ja heille tärkeiden esineiden välisiä suhteita kahdella 

ulottuvuudella. Toinen on linja itsen ja muiden välillä, toinen linja toiminnan ja pohdiske-

lun välillä. Lapsille, nuorille ja miehille ovat tärkeitä esineet, jotka liittyvät toimintaan ja 

ilmaisevat jotain heistä itsestään, esimerkiksi harrastusvälineet ja kulkuneuvot. Iäkkääm-

mät ja naiset taas arvostavat esineitä, jotka ovat enemmänkin pohdiskelun välineitä ja vies-

tivät sosiaalisista verkostoista. Esineisiin sitoutuvat muistot ovat tärkeitä, samoin niihin 

liittyvät ihmiset. Huonekaluista saatetaan muistaa, keneltä ne on saatu, tai se, että jossain 

tuolissa on istuttu paljon hoivaamassa lapsia. Miehille huonekalut taas ovat usein henkilö-

kohtaisten saavutusten kuvia: kallis huonekalu voi kertoa esimerkiksi menestyksestä.  

Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton (1981, ss. 117-119) selittävät tätä ihmisen kehi-

tyksellä. Aluksi tärkeitä ovat esineet, joiden avulla voidaan ilmaista toimintaa. Heittämällä 

palloa lapsi näkee voivansa vaikuttaa ympäristöönsä ja muodostaa itsestään kuvan auto-

nomisena, toimivana olentona. On välttämätöntä, että ensin saavutetaan tämä erillisyyden 

kokemus. Iän karttuessa useimmat kuitenkin huomaavat, ettei pelkkä erillisyys ole kestä-

vää pitemmän päälle. Ihmissuhteet tulevat arvostetummaksi ja esineet, jotka säilyttävät 

muistoja ja ilmaisevat kuuluvuutta johonkin, tulevat tärkeämmiksi. Näitä esineitä sääste-

tään ja käytetään suurelta osin niihin sitoutuvien muistojen vuoksi. 

Naiset näyttävät liittävän merkityksiä monenlaisiin esineisiin. Petra Ahde-Deal (2013, s. 

11, 149, 151) on tutkinut, miksi naiset omistavat ja käyttävät koruja ja millä tavoilla ko-

ruista tulee heille merkityksellisiä. Korujen omistamisessa ja käyttämisessä tärkeimpiä 

olivat sosiaaliset syyt: koruihin liittyy muistoja suvusta, rakkaista ihmisistä ja tärkeistä 

hetkistä. Ulkonäkö ja rahallinen arvo ovat toissijaisia. Mielenkiintoista on se, että korut 

tulevat naisten elämään useimmiten lahjoina. On melko tavallista, että lahjakoru on perin-

töä edelliseltä sukupolvelta. Ahde-Deal (2013, ss. 125,139, 149) kirjoittaa, että korut kul-

kevat usein suvun perintökalleuksina vuosikymmeniä. Yleensä korut siirtyvät äidiltä tyttä-
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relle, joten ne sitovat yhteen eri sukupolvia nimenomaan naisten puolelta. Tällaiset perin-

tökorut edustavat jotain yksilöä suurempaa, joka halutaan säilyttää. Niihin liittyvät muistot 

ja merkitykset tulevat vahvoiksi, koska monta sukupolvea on jakanut ne. 

Muistorikkaiden esineiden omistaminen pitää tärkeät muistot elossa. Tämä onkin yksi 

tärkeimmistä syistä omistaa koruja. Korut auttavat visuaalisina ja kosketeltavina esineinä 

muistojen, ihmisten ja asioiden mieleen palauttamisessa. Ne voivat myös auttaa yksinäi-

syyden tunteen hallinnassa, sillä ne edustavat tärkeitä sosiaalisia verkostoja. (Ahde-Deal, 

2013, ss. 141, 143, 144.) Tämä on hienoa muistelulaukun kannalta: esineet innoittavat 

muistelemaan. Olen varma, että käsitöihin liittyy paljon muistoja, ja ne ovat tässä korujen 

kaltaisia: muistot ja merkitykset voittavat tärkeydessä varsinaisen käyttötarkoituksen. 

Millaisia muistoja käsityöt sitten voisivat herättää? Sirpa Kokko (2007, ss. 38-39) on 

käyttänyt muistelua tutkiessaan nuorten naisten koulukäsityökokemuksia. Muistelun virit-

tämiseksi käytettiin vanhoja, säilytettyjä koulukäsitöitä. Työvaiheita ja tunnelmia muistet-

tiin vuosienkin päästä yksityiskohtaisesti. Muistelulaukussa olevat käsityöt eivät ole muis-

telijoiden omia, mutta ne voivat oman aikansa tyypillisinä käsitöinä muistuttaa niitä, joita 

muistelijat ovat itsekin tehneet. Käsityöt ja niihin liittyvät esineet ovat merkittävä osa tie-

tyn aikakauden esineistöä. Lähes kaikille ovat tuttuja räsymatot, kudotut pellavatekstiilit, 

kirjotut liinat ja villasukat. Käsityöt sisältävät paljon ihmisten arkista työtä ja uskon, että 

monet käsityömuistot liittyvät tekemiseen.  

Kuten koruissa ja kodin esineissä, myös käsitöissä on vahva yhteys muihin ihmisiin 

(kts. 3.3). Käsityömuistot voivat liittyä ihmisiin, joiden kanssa tai joita varten käsitöitä on 

tehty. Muistoja voi liittyä niihin, joilta käsityötaito on opittu. Käsityötaitoa voisi jopa aja-

tella esineen kaltaisena perintönä. Monet oppivat ensimmäiset käsityötaitonsa kotona äidil-

tä tai mummilta, jotka ovat muutenkin tärkeitä ihmisiä. Näitä muistoja voidaan vaalia hy-

vin rakkaina, ja taito yhdistää sukupolvet toisiinsa. (Gandolfo ja Grace, 2010, s. 36.) Teks-

tiilikäsityöt liittyvät olennaisesti naiseuteen ja naisten historiaan.  

Toisaalta käsityöt kuvastavat tekijänsä henkilökohtaisia taitoja ja saavutuksia, ja niitä 

säilytetään merkkinä näistä. Käsityö on mielenkiintoisesti rajalla, jos ajattelee Csiks-

zentmihalyin ja Rochberg-Haltonin esittämiä ulottuvuuksia ihmisten ja esineiden suhteissa. 

Käsityö esineenä ja toimintana voi ilmaista sekä itseä että sosiaalisia verkostoja. Käsityöllä 

ilmaistaan omia taitoja ja mielikuvia, se voi olla hyvin henkilökohtaista tekemistä. Samalla 

voi kuitenkin ajatella muita, tekemällä lahjoja tai sisustamalla kotia käsitöillä. Käsityö si-

sältää myös pohdiskelun ja toiminnan ulottuvuudet. Toimintaa on tekeminen ja siinä kehit-

tyminen, ja tämä voi olla itsekästä ja omaa iloa tavoittelevaa. Toisaalta käsityötuotteet, 
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ainakaan tekstiilit, eivät yleensä ole varsinaisesti toiminnan välineitä, vaan enemmän ihai-

lun ja tarkastelun. Niihin sisältyy muistoja ja elämää, ja ne voivat seurata ihmisen matkassa 

pitkäänkin. Ei ihme, että käsityötä on pidetty sallittuna vapaa-aikana naisille. Myös perin-

teisten roolien sisällä voi kokea itsensä kehittämisen ja omaehtoisen toiminnan tunteita. 

Käsityö on moniulotteista ja sen muistelu varmaan rikasta, niin tekemisestä kuin siihen 

liittyvistä läheisistä ihmisistäkin. Toisaalta kaikki muistot eivät ole henkilökohtaisia. Esi-

neisiin liittyy myös sosiaalisia muistoja. Yhteisöllinen muistiesinekokoelma kertoo yhteis-

kunnasta ja kulttuurista ja luo kansallista identiteettiä. (Kokko, 2007, s. 38.) Yhteisöllisiä 

muistiesinekokoelmia ovat esimerkiksi museot. Dagny Bäckströmin käsityökokoelmaa voi 

myös pitää sellaisena, sillä esineet eivät ole enää kenenkään henkilökohtaisia. Voi olla, että 

muistelutuokioissa heräävät muistot ovat enemmän yhteisöllisiä muistoja, joita voi olla 

helpompi jakaa kuin aivan henkilökohtaista. Tämäkin on tärkeää. Anna-Marja Ihatsun 

(2005, s. 21) mukaan tietylle ajanjaksolle tai sukupolvelle spesifit ja merkitykselliset esi-

neet ovat tärkeitä ymmärryksen välineitä. Vanhuksille tällaisia esineitä ovat ne, joita he 

ovat käyttäneet ja jotka eivät välttämättä nykyisin ole tärkeitä. Käsityössä esimerkki voisi 

olla vaikka pyyheliinanpeite. Muistelun kautta vanhukset voivat kommunikoida näistä esi-

neistä ja kokea tulevansa ymmärretyiksi. Ihatsu toteaakin, että esineet saavat aikaan muis-

toja ja yhteisöllisyyden tunnetta.  

Käsityöt ovat erityisiä esineiden joukossa ja eroavat ostetuista, sillä ne ovat henkilökoh-

taisempia. Käsityö on yleensä uniikki, ehkä tiettyyn tilaisuuteen tai henkilölle tehty. Usein 

tekijä on tiedossa, ehkä valmistusajankohtakin. Juuri tieto esineen alkuperästä, historiasta 

ja siihen liittyvät muistot tekevät esineistä merkityksellisiä. Henkilökohtaisissa esineissä 

tarinat ovat vahvoja. Perintökorua tai mummin kutomaa pyyheliinaa pidellessä tuntee tari-

noiden ja ihmisten läsnäolon.  

Museoesineissä läsnäolo on erilaista, kulttuurista ja kansallista. Ihmiskohtaloita kaik-

kien esineiden takana ei tiedä, mutta historiantuntemuksen avulla esineet puhuvat. Kotiku-

toinen pellavaliina voi kertoa sodanjälkeisestä materiaalipulasta ja kansallisista ponnistuk-

sista pula-ajasta selviytymiseksi, tai muistuttaa kotoa löytyvistä tärkeistä esineistä ja asiois-

ta. Samalla ne liittävät ihmiset osaksi suurempaa ketjua. Ilman esineitä moni asia painuisi 

unohduksiin. Esineet tulevat merkityksellisiksi tarinoista, ja toisin päin: niiden avulla voi-

daan nostaa esiin ihmisiä ja tarinoita. 

Sitäkään ei pidä väheksyä, että käsityöt ovat kauniita, ja niiden katseleminen tuottaa 

mielihyvää esteettisenä elämyksenä. Käsityönä tehtyä esinettä saatetaan arvostaa ja pitää 

kauniina jo siksi, että se on käsin tehty eikä sarjatuotantoa. Myös huolellinen, taidokas työ 
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ja ulkonäkö, kuten miellyttävä väri, tekevät esineestä kauniin. Toisaalta käsityön kauneus 

voi johtua myös siitä, että esine on rakas. Rakkaaksi sen taas tekee tunnesuhde: se voi olla 

jonkun tärkeän ihmisen tekemä tai lahjaksi saatu. (esim. Heikkinen, 1997, ss. 76-80, Csiks-

zentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, s. 86.)  

Myös käsitöiden koskettaminen on miellyttävää, nehän ovat siihen luotuja. Käsityötuot-

teet ovat perinteisesti inhimillisen kokoisia käyttöesineitä: kippoja, pannulappuja ja ruoka-

liinoja. Tällaisina ne ovat olleet läsnä useimpien vanhusten arjessa lapsesta saakka. Käsi-

työn pienuus on vastavoima maailman suurille, hallitsemattomille voimille. Niiden tarkoi-

tus on usein kehollinen, ja koskettaminen luontevaa ja turvallista. (Ihatsu, 2005, s. 20.) 

Käsityömuistelussa menneen arkiset käsityöt voivat tuoda turvallisen olon ja mukavia 

muistoja elämänvaiheeseen, jossa arki voi muuten olla arvaamatonta.  

 

3.5 Yhteenveto: käsityö luo hyvinvointia 

Innokkaille harrastajille käsityö on elämää positiivisesti tukeva asia. Voi tuntea itsensä 

pystyväksi, luoda uutta ja vaikuttaa ympäristöönsä. Eri tekniikoiden hallinta ja niissä kehit-

tyminen nostaa harrastajan itsearvostusta. Näin voi rakentaa positiivista minäkuvaa ja ko-

hentaa itsetuntoa, ja käsityöstä tulee osa harrastajan persoonallisuutta. Toisaalta käsityö 

yhdistää ihmisiä toisiinsa. Hyvinvointi syntyy näiden asioiden yhteisvaikutuksesta, yksin ja 

yhdessä. Käsityössä hyvinvointia tuottaa tekstiileiden ja materiaalien esteettisyys, tekemi-

sen prosessi itsessään, ylpeys kehittyvistä kyvyistä, saavutuksen tunne valmistuneista töis-

tä, toisista huolehtiminen ja tunnustus muilta. Harrastajat kokevat käsityön olennaiseksi 

hyvinvoinnin tukemisessa ja sitä myös käytetään aktiivisesti tähän tarkoitukseen, esimer-

kiksi rentoutumiseen tai ikävistä päivistä ja mielialoista selviytymiseen. (Gandolfo ja Gra-

ce, 2010, ss. 34-36, Heikkinen, 1997, ss. 87-88, Futtermann Collier, 2012, ss. 35-36.) On 

myös joitakin merkkejä siitä, että käsityön kaltainen kognitiivinen työskentely myöhem-

mällä iällä voi suojata esimerkiksi muistin heikkenemistä vastaan (Geda, 2009, Futtermann 

Collierin, 2012, ss. 35-36 mukaan). 

Olen miettinyt, miksi Dagny piti käsitöistä niin paljon. Uskon, että käsityö merkitsi hä-

nelle hyvin samantapaisia asioita kuin muillekin harrastajille. Ahkeralle Dagnylle on var-

maan ollut tärkeää kokea tyydytystä ahkeruudestaan ja kehittyvistä taidoistaan. Mietin 

myös, miksi käsitöitä pitäisi muistella. On totta, että monille iäkkäämmille käsityö on ollut 

luonnollinen osa arkea ja näin siitä on myös muistoja. Jos kysymyksessä on innokas har-
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rastaja, jolle käsityön tekeminen on antanut hyvän olon, niin varmasti myös aiheen muiste-

lu ilahduttaa ja tuo mieleen positiiviset osaamisen, oppimisen ja tekemisen kokemukset.  

Kun käsityöhön liittyy läheisesti yhdessäolo ja muut ihmiset, niin on mahdollista, että 

käsityön muisteluun liittyy myös näiden läheisten ihmisten muistelua. Ikääntyneiden muis-

telijoiden kohdalla on varmasti niin, että monet läheisistä ovat jo kuolleet ja heitä varmaan 

muistellaan mielellään. Ja koska käsityö on usein yhdessä tekemistä, niin tietenkin myös 

muistellaan pienessä ryhmässä. Käsityön tärkeät merkitykset ovat läsnä käsityöesineissä, 

joita käytetään virikkeinä muistelussa.   

Mielenkiintoista muistelun kannalta on se, että käsityö ei välttämättä käänny puheeksi 

kovinkaan helposti. Heikkinen (1997, s. 86) huomasi, että monista käsityöhön liittyvistä 

asioista ei osattu, haluttu tai pidetty tarpeellisena puhua. Etenkin kysymyksiä käsityön te-

kemiseen liittyvistä tuntemuksista pidettiin vaikeina ja ”tyhminä”. Käsityö on tekemistä, ei 

puhetta. Luultavasti varsinkaan arkista, lähellä työntekoa olevaa käsityötä ei ole tehdessä 

sen enempää analysoitu. Nykyisin, kun käsityö on harrastus, voi vähän mietiskelläkin, mil-

tä sen tekeminen tuntuu. Muistelulaukun kanssa tähän voi suhtautua haasteena: kuinka 

saada ihmiset muistelemaan käsityötä, puhumaan siitä ja johdatella keskustelua niin, että 

saa esiin monia ulottuvuuksia ja sävyjä. Onneksi kokemuksellinen yhteisyys muistelijoiden 

välille voi syntyä ilman sanojakin (Heikkinen, 1997, s. 69).  
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4 Muistelu  

Alkututustuminen muisteluun oli muiden muistelulaukkujen ja niiden käsikirjoitusten kat-

selua ja arviointia. Muistelu työmenetelmänä oli minulle uusi tuttavuus, joten arvasin, etten 

lopulta poikkea toiminnassani kovinkaan paljon siitä, mitä on jo tehty. Vaikka seuraisin 

muiden jalanjälkiä, halusin kuitenkin ymmärtää, mitä olen tekemässä. Miksi ylipäänsä 

kannattaa muistella, ja mitä on muistelu työmenetelmänä?  

 

4.1 Muistelu eheyttää 

Jokainen meistä muistelee, ja sitä on tehty aina. Usein muistelu yhdistetään erityisesti 

ikääntyneisiin, vaikka Marja Saarenheimon (2003, s. 51) mukaan ei ole tutkimusnäyttöä 

siitä, että iäkkäät muistelisivat nuoria enemmän. Enemmänkin näyttää siltä, että muistelu 

aktivoituu erityisesti elämän muutosvaiheissa, kun jäsennetään ja sopeutetaan minuutta ja 

aikaisempia kokemuksia nykyhetkeen. Faith Gibson (2011, s. 27) toteaa, että iäkkäiden 

muistelulla oli ennen negatiivinen maine. Ajateltiin, että muistelun lisääntyminen ja men-

neessä eläminen ovat vanhuuden huonoja puolia eikä muistelua pidä rohkaista vaan se tu-

lee kitkeä pois. Muistojen ja muistelun arveltiin jopa aiheuttavan masennusta ja passiivi-

suutta (Saarenheimo, 2003, s. 51).  

Nykyään ajatellaan, että muistelulla on hyviä vaikutuksia, ja sitä käytetään työmenetel-

mänä esimerkiksi kasvatus-, sosiaali-, taide- ja terapiatyössä. Saarenheimo (2003, ss. 51-

54) toteaa, että muistelu on luonteva osa kaikkea ihmistyötä, elämistä ja olemista, sillä se 

on osa ihmisen arkiajattelua ja tapa kertoa, kuka olen. Esimerkiksi muistisairasta, jonka 

identiteetti murenee, muistelu voi konkreettisesti auttaa muistamaan, kuka hän on (Hohen-

thal-Antin, 2013, s. 24). Muistelu voisi siis kuulua jokaiseen päivään olematta sen kum-

memmin menetelmä. Menetelmällisen muistelutyön etu on se, että voidaan korostaa muis-

tojen kertomisen merkitystä ja kiireisessä arjessa tulee järjestettyä aikaa toisten keskitty-

neelle kuuntelulle.   

Monet muistelutyön kehittäjät (esim. Gibson, 2011) perustelevat muistelutyön hyödylli-

syyttä kehityspsykologi Erik H. Erikssonin psykososiaalisella kehitysteorialla ja vanhuus-

ikään kuuluvilla kehitystehtävillä. Eriksson (1986, ss. 36-38) jakaa ihmisen elämänkaaren 

kahdeksaan kehitysvaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa yksilö kohtaa kehitykseen liittyviä 

haasteita, jotka saavat aikaan kehityskriisin. Kehityskriisissä on jotenkin ratkaistava jännite 

kahden vastavoiman välillä, joista toinen on myönteinen, toinen kielteinen kehityssuunta. 
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Vanhuusiässä myönteinen kehityssuunta on minän eheys, sen vastakohtana taas epätoivo. 

Muistelu liittyy vanhuuden kehitystehtävään muodostaa omasta elämästä kokonaisuus. 

Tunne minuudesta on tietoisuutta siitä, että on olemassa ja elossa. Tähän liittyy myös 

tunne eheydestä ja jatkuvuudesta. Vanhuudessa eheyden ja jatkuvuuden tunne saattaa mu-

rentua, kun fyysinen olemus rapistuu ja olemassaolo lähenee loppuaan. Toisaalta ikäänty-

neen identiteetti ja tunne minuudesta voi olla myös eheä ja kirkas. Vanhuusiän positiivinen 

voima on viisaus, joka säilyttää elämänkokemusten arvokkuuden, vaikka mielen ja ruumiin 

voimavarat heikkenevät. Viisauteen kuuluu myös se, että alistuu vanhuudessa väistämät-

tömään luopumiseen. (Erikson ym., 1986, ss. 50-53.) 

Jotta vanhuusiän kehityskriisi ratkeaisi suotuisalla tavalla ja eheys ja epätoivo saadaan 

tasapainoon, on arvioitava mennyttä elämää ja opittava hyväksymään se, hyvässä ja pahas-

sa. On tärkeää havaita ja hyväksyä tehdyt valinnat sekä se, ettei mennyttä voi muuttaa. 

Usein ikävätkin tapahtumat myöhemmin asettuvat mittasuhteisiinsa ja osaksi elämänkaar-

ta. (Erikson ym., 1986, ss. 70-71.) Gibson (2011, s. 40) toteaa, että menneen käsittely kuu-

luu kuolemaan valmistautumiseen. Jos muistelussa ja menneen käsittelyssä saa apua, voi 

suhtautuminen itseen ja muihin olla lempeämpää ja nykyhetki siedettävämpää. 

Muistelu voikin jopa vahvistaa tässä hetkessä elämistä ja antaa voimaa kohdata van-

huusiän haasteita. Menneestä haetaan todisteita ja esimerkkejä siitä, että kaikenlaisesta on 

selvitty tähänkin asti. Näin saadaan uskoa tämän hetken ja tulevaisuuden haasteista sel-

viämiseen. Selviytymisen tunne on tärkeää haastavissa elämäntilanteissa, kuten ikääntyes-

sä. Olosuhteet muuttuvat kun jäädään töistä eläkkeelle, muutetaan omasta kodista palvelu-

taloon tai vanhainkotiin, läheisiä kuolee, voimat vähenevät. Toimintakyvyn heiketessä it-

senäisyys ja riippumattomuus joutuvat kyseenalaiseksi. Oma identiteetti, arvokkuus ja tun-

ne siitä, että ohjaa omaa elämäänsä, ovat koetuksella. Voidaan kokea, etten ole hyödyllinen 

tai arvokas toisille eikä näin myöskään arvosteta itseä. Muistelutoiminnan järjestämisellä 

osoitetaan kiinnostusta ihmisten elämään ja kokemuksiin. Tämä vahvistaa tunnetta yksilöl-

lisestä identiteetistä ja nostaa itsearvostusta. (Gibson, 2011, ss. 15, 38, 40.)  

Muistelu voi suunnata katsetta myös tulevaan ja tuoda toivoa. Toiveikkaan ja tulevai-

suuteen luottavan, optimistisen mielialan ylläpitäminen on jaksamisen kannalta tärkeää. 

Sanna Read (2013, s. 253) toteaa, että optimismi suuntautua myös menneeseen. Muistoihin 

on tallennettu paljon omaa elämää, jota ei voi ottaa pois. Tämä on kaunis ajatus ja kiteyttää 

hyvin sen, mihin haluaisin muistelulla tähdätä. Toivon, että omasta menneisyydestä ja ko-

kemuksista iloitaan, ollaan tyytyväisiä ja ylpeitä. Gibson (2011, ss. 19, 38) toteaa, että 

muistelu auttaa ihmisiä ymmärtämään miten he ovat tulleet sellaisiksi kuin ovat. Kuiten-
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kaan vanhuskaan ei ole ”valmis”, vaan kasvu ja kehitys jatkuvat läpi elämän. Vanhusten 

kehityksen kannalta tärkeitä ovat esimerkiksi ihmissuhteet, yksilönä kunnioittaminen ja 

kuulluksi tuleminen sekä menneen elämän jakaminen ja hyväksyminen. 

 

4.2 Muistelu työmenetelmänä 

Muistelu tarkoittaa menneiden tapahtumien ajattelua ja kertomista. Muistelu voi olla mo-

nenlaista: yksityistä tai julkista, satunnaista tai säännöllistä, sisäistä tai jaettua, spontaania 

tai virikkeen laukaisemaa. Voi muistella henkilökohtaisia kokemuksia tai yhteisiä historial-

lisia tapahtumia. (Gibson, 2011, ss. 24-25.) Sinikka Hakosen (2003, s. 130) mukaan muis-

telu työmenetelmänä tarkoittaa muistelun virittämistä erilaisilla materiaaleilla ja toiminta-

muodoilla, esimerkiksi musiikilla, kuvilla, draamalla ja tarinoilla. Muistelu on pitkäjänteis-

tä ja räätälöityä asiakastyötä. Laitoshoidossa oleville ikääntyneille järjestetty muistelu voi 

olla erityisen tärkeää. Omia muistoja kantavia esineitä ei välttämättä ole ympärillä, kuten 

aiemmin kotona. Ystävien tapaaminen tai ylipäänsä jonnekin lähteminen on vaikeaa, eikä 

spontaanille muistelulle näin ole aikaa eikä paikkaa. Muistelutyön avulla passiivinen ja 

muistamaton vanhuskin voi olla aktiivinen ja sosiaalinen. (Hohenthal-Antin, 2006, s. 101.)  

Muistelua voi työmenetelmänä soveltaa monin tavoin. Gibson (2011, ss. 33-34) erottaa 

muistelun lajeiksi yleisen ja erityisen muistelutyön. Yleiselle muistelutyölle ovat ominaista 

ryhmässä työskentely, avoimet kysymykset, moniaistiset virikkeet ja riittävän yleiset aihe-

piirit, jotka kiinnostavat kaikkia osallistujia. Tavoitteena on virkistyminen, yhdessäolo ja 

yhteisten muistojen jakaminen. Erityinen muistelutyö on suunnitellumpaa ja sitä toteute-

taan pienemmässä ryhmässä tai yksilöllisesti. Muistelijoille on selkeästi määritellyt tavoit-

teet. Tämänkaltainen muistelu sopii Gibsonin mukaan erityisesti muistisairaille ja masen-

tuneille. Erityinen muistelutyö on ilmeisesti terapian kaltaista työskentelyä, ja tarkoitus on 

käydä käsiksi myös vaikeisiin asioihin.  

Käsityömuistelu on yleistä muistelutyötä. Ylipäänsä museoiden ja muiden tahojen jär-

jestämissä vierailevissa muistelupajoissa kysymys on kevyemmästä työskentelystä, ei tera-

peuttisesta. Museotyöntekijöillä ja vastaavilla ei ole osaamista käsitellä asioita erityisen 

muistelutyön tavoin, tuskin myöskään monilla ohjaajilla tai hoitajilla vanhustenkeskuksissa 

ja palvelutaloissa. Asiaan vaikuttaa myös se, että vierailut ovat lyhyitä ja kertaluontoisia.  

Muistelua käsitellään kirjallisuudessa lähinnä pitkäjänteisen työskentelyn näkökulmasta, 

mutta monet keskeiset periaatteet ovat hyviä tavoitteita myös lyhyempään ja kevyempään 

työskentelyyn. Gibsonin (2011, ss. 73-74) mukaan ryhmän jäsenten pitäisi itse saada päät-
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tää käsiteltävistä aiheista. Näin toiminta kuuluu ryhmälle, ei ohjaajalle. Aiheita käsitellessä 

pitäisi olla joustava ja ottaa esille uusia aiheita, jos ohjaajan suunnittelema toiminta ei herä-

tä mielenkiintoa. Helena Miettinen (2009, ss. 22-24) toteaa, että aitojen muistojen ja mieli-

kuvien löytyminen ja tuottaminen on elämäntarinallisen muistelutyön kulmakiviä. Mietti-

nen painottaa avoimia kysymyksiä muistelutyössä. Tämä ei ole helppoa, sillä ohjaajilla on 

omat ennakkoasenteensa ja käsityksensä. Omat käsitykseni ikääntyneistä ja heidän suhtees-

taan käsityöhön vaikuttavat toimintaa suunnitellessa. Laukku sisältää oletuksen siitä, mil-

lainen käsityön rooli on ollut kohderyhmän elämässä. Olen pyrkinyt vähentämään omaa 

vaikutustani kirjallisuuden, haastattelujen ja Dagnyn elämään tutustumisen avulla. Vaikka 

esineet rajaavat käsiteltäviä aiheita, voi silti mieluummin kysyä, mitä olet tehnyt kuin pyy-

tää kertomaan neulomismuistoista.  

Vaikuttaa siltä, että aiheiden rajaamista ei oikein suosita. Miettinen (2009, s. 29) suosit-

telee, että aluksi olisi tärkeää saada kertoa elämäntarinansa rajoituksetta ja näin kiinnittyä 

ryhmään. Aiheiltaan suunnatut tuokiot sopivat jo ennestään tutulle ryhmälle. Toisiin tutus-

tuminen rajatulla aiheella voi mielestäni myös toimia hyvin. Usein tutustutaan sellaisiin 

ihmisiin muutenkin, joiden mielenkiinnon kohteet ovat lähellä omia. Kun käsityöaiheiseen 

muistelupajaan ilmoittautuu henkilöitä, joita aihe kiinnostaa ja koskettaa, voidaan käsitöis-

tä keskustelemisen kautta edetä keskustelemaan myös muista aiheista. 

On tärkeää, että toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vanhustyössä on kunnioi-

tettava ihmisten omaa tahtoa ja vapautta toimia sen mukaan. Hoitajien tai ohjaajien ideois-

ta ja mielikuvista lähtöisin oleva toiminta ei välttämättä ole sellaista, mitä vanhukset itse 

toivovat. (Miettinen, 2009, ss. 22-24.) Muistelulaukkua kuitenkin käytetään laitoksissa, 

joiden asukkaat eivät enää pysty asumaan kotona. Jotain on pakko tarjota valmiina, jostain 

on lähdettävä liikkeelle. Osallistujista lähtöisin oleva muistelutoiminta olisi ihanteellista, 

mutta silloin lähtökohdat ovat erilaiset. Käsityölaukun idea on, että paja pidetään yhden 

kerran tietylle ryhmälle. Muistelijat saavat päätösvaltaa niin paljon kuin mahdollista, alka-

en osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Aihepiiri ja laukkujen sisältö ovat ennalta määrätyt, 

ja osin myös muistelun eteneminen. Muistelun aikana on tietenkin oltava joustava ja rea-

goitava muistelijoiden toimintaan: heistä riippuu, mitä esineitä seuraavaksi otetaan esiin, ja 

miten niistä keskustellaan. Keskustelu saa rönsytä käsityön ulkopuolellekin. 

Muistelua voi tukea moniaistisilla virikkeillä, ja muistelulaukku on kiertävä virikekoko-

elma. Musiikki ja äänet ovat hyviä muistojen herättäjiä. Esineiden käsittely ja tutkiminen 

on antoisaa, samoin kuvien tai videoiden katselu tai vaikka vanhojen lehtien ääneen luke-

minen. Esineiden kannattaa olla arkisia, ei hienoa antiikkia. On hyvä huomioida kaikki 
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aistit, koska eri ihmiset reagoivat eri ärsykkeisiin. (Gibson, 2011, ss. 75-76.) Ikääntyneillä 

joku aisti voi olla myös heikentynyt, ja tällöin voi kuitenkin havainnoida muilla aisteilla. 

Esineiden ja virikkeiden haalimisesta voi tulla loputon suo. Mahdollisuuksia on niin 

paljon! Välillä olen ollut kuin lapsi lahjakasan äärellä jouluaattona: en tiedä vielä, mitä 

näillä tavaroilla tekisin, mutta haluan lisää. Gibson (2011, ss. 76-77) muistuttaa, että on 

tärkeää keskittyä ihmisiin. Hän ehdottaa muistelun aloittamista ihmisistä eikä esineiden 

keruusta, ellei sitten kysymys ole muistelutyön esittelystä ja mielenkiinnon herättämisestä. 

Esineiden mekaaninen ja rutiinimainen käyttö voi muistuttaa liikaa nostalgiatrippimäistä 

viihdettä. Tämä on huolestuttanut minua aika ajoin, sillä teen juuri päinvastoin kuin Gibson 

neuvoo. Jääkö muistelupaja irralliseksi ja merkityksettömäksi tapahtumaksi, jonka pää-

osassa ovat vanhat esineet ja osallistujien tehtäväksi jää niiden ihastelu?  

Alusta alkaen on kuitenkin ollut selvää, että tähän konseptiin kuuluu monistettavuus: 

samankaltainen lyhyt ja kertaluontoinen paja pidetään useammalle, varsin erilaiselle ryh-

mälle. Muistelussa voi olla avoimia ryhmiä, jolloin muistelemaan voi eri kerroilla tulla 

kuka vain. Tällöin ei synny samanlaista ryhmähenkeä ja jaeta yhtä henkilökohtaisia muis-

toja kuin suljetussa ryhmässä, mutta silti avoin ryhmä voi olla hyvä kokemus. Tässä ta-

pauksessa jokaiselle tapaamiselle pitää olla sisältö jo valmiina, koska vaihtuvat osallistujat 

eivät voi suunnitella jatkuvaa toimintaa. Ohjaajan tulee olla aktiivinen, ja usein virikkeet 

ovat keskustelun keskipisteenä. Avoimen ryhmän toiminta tähtää enemmän virkistymiseen 

sekä sosiaaliseen ja älylliseen toimintaan. (Gibson, 2011, s. 97.) Tämä on tavoitteena 

omassa kehitystyössäni. 

Muistelutoiminnassa voi myös työstää omia muistoja esineiksi tai teoksiksi. Hohenthal-

Antin (2006, ss. 94-95) ehdottaa esimerkiksi valokuvavihkon tai –kollaasin kokoamista tai 

muistolaatikon rakentamista. Muistorasia voi sisältää kuvia ja esineitä ja kertoa koko elä-

mänkaaresta tai vain jostain elämänalueesta, vaikkapa rakkaasta käsityöharrastuksesta. 

Miettisen (2009, s. 29) projektissa inkeriläisvanhusten muistoja työstettiin muistotyynyiksi. 

Tuotos ei kuitenkaan ole pääasia, vaan kokemusten ja muistojen jakaminen. Toisten ker-

tomat muistot laukaisevat uusia muistoja muissa ja näiden jakamisesta saadaan voimaa. 

Siksi onkin hyvä muistella ryhmässä. 

Jossain vaiheessa olisi mukavaa ottaa muisteluun mukaan myös muistelijoiden omia 

esineitä. Aluksi kuitenkin pysytellään laukun esineissä. Myös konkreettinen tekeminen 

voisi sopia käsityömuistelun henkeen. Kaikki eivät enää pysty työskentelemään, eli työs-

tämismuoto pitäisi olla mahdollisimman helposti toteutettava.  
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4.3 Muistelu ja muisti 

Muistelulla on yhteys muistiin ja sen toimintaan. Muistin heikkeneminen kuuluu ikäänty-

miseen, ja muistelupajoihin tulee varmasti muistisairaitakin. Välillä on mietityttänyt, miten 

muistelu sujuu, jos ihmiset eivät muista? Toisaalta olen myös pohtinut, voisiko aktiivinen 

muistelu vaikuttaa positiivisesti muistin toimintaan. Tämä aihe vaatisi kokonaan oman 

tutkimuksensa, mutta avaan tässä hieman omia pohdintojani asiasta. 

Oman kokemukseni mukaan muistisairaatkin voivat muistaa hyvin vanhoja asioita jopa 

lapsuudesta ja nuoruudesta, vaikka eivät muistaisikaan, mitä tapahtui viisi minuuttia sitten. 

Myös museolehtori Marjo kertoi, että muistelupajoissa muistisairaatkin ovat pystyneet ker-

tomaan kokemuksistaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että joitakin asioita muistetaan parem-

min kuin toisia. Timo Suutaman (2013, s. 218) mukaan proseduraalinen eli toimintatapa-

muisti tallentaa ja säilyttää taitoja, jotka ovat käytettävissä iäkkäänäkin ilman ponnistelua. 

Ne ovat automatisoituneet, ja normaali vanheneminen vaikuttaa niihin vain vähän. Hieta-

nen, Erkinjuntti ja Huovinen (2005, s. 42) ilmaisevat asian selkeästi: proseduraalinen muis-

ti säilyttää taitoja, joita on vaikeaa selittää, mutta helppo näyttää. Siis esimerkiksi pyörällä 

ajo ja käsityötaidot! Heidän mukaansa tämä muistiaines säilyy myös vakavissa muistihäiri-

öissä, ja ennen sairastumista opittuja taitoja ei menetetä. Tämä voi olla hyvä uutinen käsi-

työn muistelun kannalta. Käsitöiden ja välineiden näkeminen voi saada muistelemaan nii-

hin liittyviä liikkeitä. 

Myös omaelämäkerrallinen muisti eli omaan elämään liittyvät, henkilökohtaiset ja tun-

nelatautuneet muistot säilyvät yleensä muistissa hyvin. Tietoisesti opeteltuihin asioihin eli 

semanttiseen muistiin ikääntymisellä on vain vähän vaikutusta, ja sitä vähemmän, mitä 

aktiivisemmin opittua taitoa käytetään elämän aikana. (Suutama, 2013, s. 218.) Semantti-

nen muisti sisältää tietoa ja kielellistä ainesta, jota voi sanoin kuvailla, toisin kuin prosedu-

raalisen muistin taitoja (Hietanen ym, 2005, s. 41). Käsityöhön liittyy myös tämänkaltaista 

tietoa. Käsityöstä voi keskustella: ”tiedän, että sukan neulomisessa on tällaisia vaiheita”. 

Uskon siis, että käsityön muistelu onnistuu melko hyvin.   

Toisaalta muistin toimintaa edistää ihmisen oma motivaatio, eli se, että asioita halutaan 

muistaa ja niiden mielessä säilyminen on tärkeää. Helpoimmin muistetaan asioita, joihin 

liittyy henkilökohtaisia merkityksiä tai tunteita. Muistia voi tarkoituksella pyrkiä ylläpitä-

mään ja harjoittamaan. Muisti- ja oppimistoimintojen heikkenemistä ehkäisevät esimerkik-

si sosiaalisesti virikkeelliset ja muut aktiiviset harrastukset, uudet kokemukset ja positiivi-

nen mieliala. Kielteiset käsitykset iän ja muistitoimintojen suhteista voivat vaikuttaa niin, 
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etteivät iäkkäät luota muistiinsa. Kokemukset onnistuneista muistitehtävistä vähentävät 

pelkoa muistivaikeuksista ja parantavat suorituksia uusissa tehtävissä. (Suutama, 2013, ss. 

220, 225.) 

Tuomo Hänninen (2013, s. 214) toteaa, ettei muistiharjoitteilla voi estää muistin heik-

kenemistä, mutta mahdollisesti sitä voidaan hidastaa. Hänninen suosittelee ikääntyville 

liikunnallisen ja kognitiivisen aktiivisuuden ylläpitämistä tai lisäämistä. Erityisen suositel-

tavaa on toiminta, jossa yhdistyy fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen aktiivisuus. Kun 

toiminta perustuu omiin mielenkiinnon kohteisiin, sitä jatketaan varmemmin. 

Monet yllämainituista asioista toteutuvat muistelussa ja arvelen, että muistelulla voi olla 

hyviä vaikutuksia muistin säilymiseen, vaikkei muistin harjoittaminen olekaan muistelun 

ensisijainen tarkoitus. Tuskin se ainakaan huonontaa muistia! Muistelu on sosiaalista ja 

aktiivista, ja tarkoitus on ylläpitää positiivista mielialaa. Ei haittaa, vaikkei kaikkea muis-

takaan. Ryhmässä kannatellaan yhteistä tarinaa vuorotellen: kun joku ei muista, toinen 

jatkaa. Myös muistelulaukun virikkeet helpottavat muistelua ja ehkä näin tekevät tilantees-

ta miellyttävämmän. Suutaman (2013, s. 219) mukaan tiedon säilyttämistä enemmän on-

gelmia on tallennuksessa ja toisaalta mieleen palauttamisessa. Iäkkäillä voi olla vaikeuksia 

vapaassa mieleen palautuksessa, mutta vihjeiden avulla muistaminen on helpompaa. 

 

4.4 Muistelu luo yhteyksiä 

Sosiaalisuus on tärkeä osa muistelua. Sosiaalisesti virikkeelliset harrastukset voivat ehkäis-

tä muistin heikkenemistä (Suutama, s. 220), mutta sosiaalisuus ja yhdessäolo ovat tärkeitä 

arvoja ja tavoitteita itsessään. Muistelupajassa työskennellään pienessä ryhmässä, ja toi-

von, että sen avulla saadaan koottua yhteen ihmisiä, joilla on samoja kokemuksia ja mie-

lenkiinnon kohteita. Ehkä tätä kautta tutustutaan muihin muutenkin.  

Uskon, että tarvetta tapaamisten järjestämiselle on. Ikääntyneillä ihmissuhdeverkostot 

harvenevat luonnostaan, kun esimerkiksi puoliso ja ystäviä kuolee. Palvelutaloissa ja van-

hustenkeskuksissa voi olla vaikeaa yhdistää yksityisyyden säilyttäminen ja merkityksellis-

ten ihmissuhteiden rakentaminen, eikä toisiin siksi välttämättä tutustuta ihan itsestään ja 

etenkään ystävystytä. Monenlaista toimintaa kyllä järjestetään, mutta edistävätkö ne tutus-

tumista, vaikka ollaankin yhdessä? Muisteluryhmä mielestäni edistää, koska siellä toiminta 

keskittyy nimenomaan siihen, että kerrotaan jotain itsestä. Tutustumisen myötä voidaan 

edetä pinnallisemmista asioista kertomaan yksityisempiä ja merkityksellisempiä asioita. 
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Ryhmämuistelussa tehdään työtä yhdessä ja jokainen voi kokea olevansa resurssi toiselle. 

(Gibson, 2011, ss. 38-39.) 

Asukkaiden tutustuminen toisiinsa on tärkeää. He ovat tai ainakin voisivat olla toisilleen 

merkittävä resurssi arjessa käsityöpiirien naisten tavoin (esim. Maidment & Macfarlane, 

2011). Palvelutalossa saattavat vaihtua hoitajat ja toiminnan järjestäjät monia kertoja päi-

vässä. Vierailijat piristävät, mutta pysyvämpää virkistystä antavat ihmiset, jotka ovat pai-

kalla joka päivä. Markku T. Hyyppä (2013, s. 105, 109) pohtii, pitäisikö vanhustyöhön 

lisätä palveluita, jotka ruokkivat sosiaalista pääomaa, esimerkiksi taide- ja kulttuuritoimin-

taa. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa me-henkeä ja yhteisöllisyyttä, jossa luottamus toisiin 

auttaa osallistumaan ja toimimaan. Sosiaalinen pääoma näyttää edistävän mielenterveyttä, 

ja yhdessäolosta ja tekemisestä on hyötyä myös vanhimmissa ikäluokissa. Vaikuttaa siltä, 

että kun on sosiaalista toimintaa ja puuhaa, säilyttää kognitiiviset kykynsä paremmin. Toi-

saalta kognitiivisesti kyvykkäät varmaan helpommin etsiytyvät sosiaalisen toiminnan ää-

relle. Hyyppä arvelee, että sosiaalisuuteen rohkaisevaa toimintaa kannattaa vanhustyössä 

järjestää, mutta toisaalta sosiaalista pääomaa ei voi keinotekoisesti kartuttaa, jos me-

henkeä ei luonnostaan ole. 

Ajattelen sosiaalisen pääoman palvelutalossa sellaiseksi, että asukkaat tuntevat toisensa 

ja ehkä tätä kautta jollain tavoin ottavat elämän omiin käsiinsä: tukevat toisiaan ja järjestä-

vät halutessaan ja jaksaessaan toimintaa, joka heitä kiinnostaa. Tästä syntyy talon oma yh-

teisö ja kulttuuri, eikä toiminnan tarvitse olla mitään monimutkaista. Riittää, että se on mu-

kavaa ja kiinnostavaa. Kaikkein huonokuntoisimmat toki tarvitsevat enemmän palveluja. 

Palvelutalo ei ole henkilökunnan omaisuutta, joten elämän ja toiminnan ei myöskään tar-

vitse olla hoitajien tai muiden ihmisten takana. Muistelulaukustani on ehkä pitkä matka 

tähän, mutta toisiin tutustuminen, yhteisyyden huomaaminen ja muista välittäminen ovat 

askeleita siihen suuntaan. Hyypän mukaan sosiaalista pääomaa ei voi keinotekoisesti kar-

tuttaa. Mielestäni on omituista puhua keinotekoisuudesta, sillä ihminen on sosiaalinen. 

Toisinaan pitää hieman auttaa, jotta ihmiset löytävät toisensa.   

Arvelen, että erityisiä ystävyyssuhteita syntyy varsinkin saman sukupolven ihmisten vä-

lille, sillä heidän on helppo puhua ja ymmärtää toistensa kokemuksia. Ehkä Hyypän kai-

paamaa me-henkisyyttäkin löytyy ikäluokasta, jossa monen elämään on kuulunut tiiviissä 

maalaisyhteisössä eläminen ja yhdessäolo. Pirjo Tiikkaisen (2013, ss. 287-290) mukaan 

yhteisöllisyyttä edistää ryhmään kuulumisen ja kaltaisuuden tunne, sosiaalinen hyväksyntä, 

jäsenten keskinäinen luottamus ja sitoutuminen. Tunne yhteisyydestä on tärkeää, ja sitä 

edistävät samanlaiset kokemukset, arvot ja historiallinen tausta kuin itsellä. Muistellessa 
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yhteisiä kokemuksia on luontevaa ottaa puheeksi. Jokaisen muistoissa on yksityisen lisäksi 

myös yhteistä. Aika yhdistää ihmisiä ja aikakausista muistetaan tietyt yhteiset ja tärkeät 

tapahtumat tai asiat. (Hohenthal-Antin, 2009, s. 24.) Omia muistoja ja sukupolvia laajem-

min kysymys on kulttuuriperinnöstä, joka on merkittävä osa ihmisenä olemista. Sen koke-

minen voi vaikuttaa voimakkaastikin omaan hyvinvointiin. Oman identiteetin vahvistami-

nen lisää hyvinvointia sekä henkilökohtaisella että yhteisöllisellä tasolla. (Isotalo, 2012, ss. 

133-134.)  

Sen lisäksi, että muistellaan ja luodaan yhteyksiä saman kokeneiden kesken, on tärkeää, 

että me nuoremmat saamme kuulla ikääntyneiden kokemuksia. Muistelun avulla voidaan 

säilyttää ja siirtää arvokasta historiaa ja tietoa. Ikääntyneet jakavat mielellään viisauttaan ja 

kokemustaan, ja näin kulttuuri ja perinne ovat siirtyneet iät ajat sukupolvelta toiselle. Me-

netelmä muistelusta on tullut, kun se ei enää ole itsestäänselvyys sukupolvien erkaannuttua 

toisistaan. (Isotalo, 2012, s. 134.) Muistelupajassa muistelijat ovat toiminnan keskipistees-

sä asiantuntijoina. Pajaohjaaja ja hoitajat ovat oppijoita. (Gibson, 2011, ss. 43-44.) 

Muistelu voi näin muuttaa palvelu- tai vanhainkodin valtasuhteita. Tavallisesti valta on 

hoitajilla, ja asukkaat voivat tuntea oman merkityksensä ja vaikutusvaltansa vähäiseksi. 

Muistelu voi auttaa säilyttämään merkityksellisyyden tunteen. Hoitajien on helpompi ym-

märtää potilaiden nykyistä käyttäytymistä ja tarpeita, jos he tuntevat menneisyyttä. Näin 

muistelusta saatava tieto voi hyödyttää myös hoitosuunnitelmien tekoa. Aina nykyhetken 

arviointi ei anna kaikkea tietoa henkilön toimintakyvystä ja toiveista. (Gibson, 2011, ss. 

41-42.)  

 

4.5 Yhteenveto: muistelusta hyvinvointia  

Muistelutoiminnalla näyttäisi olevan hyviä vaikutuksia, jotka eivät kaikki varsinaisesti liity 

itse muisteluun vaan myös toteutustapaan. Tärkeimmiksi muistelulaukun kannalta nostan 

kaksi. Ensinnäkin on tärkeää, että muistellessa katsotaan taaksepäin ja kootaan yhteen elet-

tyä elämää ja omaa identiteettiä. Muistelutilanteessa asiaa ei esitetä muistelijoille näin eikä 

koko elämää käydä läpi, mutta ajatus tästä on taustalla. Tämä on hyvä perustelu sille, miksi 

ylipäänsä kannattaa ryhtyä muistelemaan ihan tarkoituksella. Erityisesti iloa tuottaneiden 

asioiden muistelu on yleisessä ja kevyemmässä muistelutyössä tärkeää. 

Toinen tärkeä näkökulma on sosiaalisuus ja yhdessäolo. Muistelua tehdään ryhmässä ja 

sen tavoite on saada ihmiset tutustumaan toisiinsa. Ikääntyneiden elämän tarkoitukselli-

suuden kokemista on tutkittu Suomessa Ikivihreät-tutkimuksessa, ja useimmin mainittu 
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elämään tarkoitusta tuova asia oli läheiset ihmissuhteet. Tarkoituksettomuutta tuo heikko 

terveys ja toimintakyky sekä se, että oma elämä koetaan tarpeettomaksi. Terveyttä ja toi-

mintakykyä edistävä toiminta sekä ihmissuhteiden vaaliminen edistävät tarkoituksellisuu-

den tunnetta. Sitä lisäävät myös muistelu, mielekäs harrastus ja toiminta, sitoutuminen, 

optimistisuus, huumori ja luovuus. (Read, 2013, ss. 248-250.)  

Ihmissuhteisiin sitoutuminen vanhana on hankalampaa, sillä oma tuttu ystäväpiiri har-

venee. Eräs suurimmista menetyksistä on puolison kuolema. Yksinäisyys tuottaa tarkoituk-

settomuutta. (Read, 2013, ss. 252-254.) Palvelutalossa ihmiset ovat aluksi toisilleen vierai-

ta, mutta muistellessa on erinomainen tilaisuus tavata muita ja olla yhdessä keskustellen.  

Hyvin järjestetty muistelu tai muu toiminta ovat omiaan lisäämään elämään merkitystä 

ja tarkoituksellisuutta ja sitä kautta hyvinvointia. Tämä ei välttämättä liity toimintaan, vaan 

siihen, miten se on järjestetty: esimerkiksi rohkaistaanko itsestä kertomiseen ja toisten 

kuunteluun ja tätä kautta tutustumiseen. Muistelussa tämä on luonnostaan osa toimintaa, 

sillä muistelijat tuottavat pajan sisällön itse omilla muistoillaan ja kertomuksillaan.  
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5 Hahmottaminen ja haaste 

Inspiroitumisvaihe oli suunnattoman innostunutta ja runsasta, mutta mitään kovin konk-

reettista ei vielä syntynyt. Ensimmäinen palaveri säätiön väen kanssa 12.8.2013 aloitti seu-

raavan vaiheen, jossa ryhdyin järjestelmällisemmin hahmottamaan, mitä pitäisi tehdä ja 

miksi. Hahmottaminen tarkoittaa kontekstin määrittelemistä: mihin ympäristöön ja käyt-

töön, kenelle, minkä takia ja millä rajoitteilla työtä suunnitellaan. Tämä on taustatyötä, 

joka ajoittuu usein alkuun, mutta jatkuu ja jäsentyy koko ajan. Taustatutkimuksen avulla 

määritetään haaste: mikä on ratkaistava ongelma ja miten se aiotaan ratkaista. (Seitamaa-

Hakkarainen, Raami, Mielonen & Hakkarainen, 2004.) Olin tehnyt tätä jo inspiroitumis-

vaiheessa, mutta tarve ryhtyä konkreettiseen työhön sai tarttumaan tähän tarmokkaammin. 

 

5.1 Tavoitteita alussa 

Esineiden, valokuvien ja muistelulaukkujen tarkastelun ja haastattelujen lomassa jouduin 

nostalgian ja vanhojen esineiden huumaan. Olisin halunnut laittaa laukkuun kaiken mah-

dollisen, joka vähänkään viittasi sopiviin vuosikymmeniin, nypylöistä kahvipakettien ke-

räilykortteihin. Esimerkiksi haastatteluissa puhuimme paljon elämästä maalla ennen van-

haan. Ajattelin, että maalaistalon työt ja maanviljely pitäisi nostaa osaksi muistelulaukkua, 

koska ne olivat tärkeitä Dagnyn elämässä. Dagny rakasti maanviljelyä, ja piti puutarhaa 

vielä eläkkeellä, kun oli luopunut vihanneskauppiaan työstä. Laukun tarkoitus oli tässä 

vaiheessa kertoa Dagnyn tarina. 

Keksin aiheita ja esineitä koko ajan lisää. Toki ajatuksena oli, ettei kaikkea kuljeteta ai-

na mukana, vaan tavaroita voi valikoida ja vaihdella. Tässä vaiheessa keskeistä laukun 

kehittelyssä oli  

1. esineistön runsaus ja monipuolisuus myös käsityön ulkopuolelta  

2. moniaistisuus ja elämyksellisyys 

3. Dagnyn tarinan kertominen 

4. käsitöiden liittyminen eri ikäkausiin ja tarinan kertominen kronologisesti  

 

Alkuvaiheen ajatus oli, että laukku kertoisi eläväisesti ja runsaasti Dagnyn mielenkiin-

toisesta elämästä. Rakensin matkalaukulle Dagnyn elämän pohjalta tarinaa, jonka mukaan 

toiminta muistelupajassa etenisi. Emme vielä tässä vaiheessa päättäneet tarkalleen, mitkä 

käsityöt Dagnyn kokoelmasta lopulta päätyvät laukkuun, mutta keräsimme jo muuta esi-
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neistöä ja rekvisiittaa kirpputoreilta. Laadin pitkän listan siitä, mitä kaikkea laukussa voisi 

olla.   

Alun huuma ja runsaus oli hienoa siihen asti, kunnes ideoita piti ryhtyä kääntämään to-

teutukseen. Esittelin ideat ja alustavia ajatuksia laukkuun tulevista esineistä ja lasten työpa-

javaihtoehdoista säätiön edustajille 12.8. 2013. Huomasin, että osa odotti jo enemmän 

konkretiaa. Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 18.11.2013. Sinne kutsuttaisiin sää-

tiön edustajien (käsityö- ja kulttuurialan asiantuntijoita) lisäksi myös muita asiantuntijoita, 

esimerkiksi museosta ja viriketoiminnanohjaajia vanhustyöstä. Sovittiin, että siellä esitte-

len  

1. käsikirjoituksen: miten matkalaukkunäyttely esitellään ja miten toiminta etenee 

palvelutaloissa, miten kouluissa 

2. koululaisten työpajavaihtoehdot 

3. suunnitelma laukun esineistä, mutta kaikkia esineitä ei tarvitse olla kerättynä 

4. mitä tieto- ja muuta tekniikkaa näyttelyn esittäminen vaatii 

Käsikirjoituksen miettiminen sysäsi liikkeelle ajatuskulun, joka johti esineistön ja tee-

mojen melko rajuun karsimiseen. Olin suunnitellut käsityön ympärille laukun teemoiksi 

esimerkiksi maanviljelyyn ja puutarhaan liittyviä asioita, paikallishistoriaa, kodinhoitoa ja 

vapaa-ajan viettoa. Kuinka voisin esitellä tämän kaiken melko lyhyessä ajassa? Ehtisikö 

kukaan muu puhumaan? Menenkö esiintymään? Kuka on toimija?  

Järkiintyminen ja todellinen tehtävän hahmottaminen alkoi, kun jouduin käsikirjoitusta 

laatiessani miettimään, mikä oikeastaan on muistelulaukun tavoite ja tarkoitus. Tähän asti 

oli puhuttu lähinnä ”muistelusta ja virkistäytymisestä moniaistisesti”. Mitä olen laukkuine-

ni menossa palvelutaloon tekemään, ja mitä osallistujien, siis muistelijoiden, olisi tarkoitus 

saada työskentelystä?  

Tähän etsin vastauksia erityisesti muisteluun liittyvästä tutkimuksesta ja kirjallisuudes-

ta. Tieto muistelusta muutti ajatukseni muistelutapahtuman kulusta perusteellisesti. Aloitin 

kirjallisuuteen tutustumisen hyvien vinkkien ja muistelutehtävien etsimisestä, ja toki löysin 

niitäkin. Tärkeämpää oli kuitenkin ymmärtää, etten ole menossa täyteen tuupatun ohjelman 

kanssa esiintymään ja kertomaan jonkun toisen elämästä. Menen kuuntelemaan ja oppi-

laaksi, muistelijat ovat äänessä ja keskipisteessä. Tämä aiheutti pienen kriisin ja melko 

rajun aihepiirien karsimisen, mutta antoi myös paremman pohjan muistelupajan käsikirjoi-

tuksen laatimiseen. Suunnitteluhaasteen muotoilin kaikessa lyhykäisyydessään tutkimus-

tehtäväksi.   
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5.2 Tutkimustehtävä ja kehittämistutkimus 

Tutkimustehtäväni on kehittää käsityöaiheinen muistelulaukku vanhustyöhön. Kehittämi-

nen piti sisällään tavoitteiden suunnittelun yhdessä säätiön väen kanssa, sisällön eli esineis-

tön suunnittelun ja kokoamisen sekä muistelupajojen käsikirjoituksen suunnittelun. Ko-

koamisen jälkeen muistelulaukkua kokeiltiin käytännössä, ja kokemusten perusteella teh-

tiin vielä muutoksia. Muistelulaukku otettiin käyttöön syksyllä 2014.  

Kun tutkimuksella kehitetään tuotteita ja palveluita käytännön tarpeisiin, puhutaan ke-

hittämistutkimuksesta (engl. design-based research, design research, development re-

search). Allan Collins, Diana Joseph ja Katerine Bielaczyc (2004, ss. 18-19, 34) pitävät 

kehittämistutkimuksen tavoitteena kehitettyjen tuotteiden toimivuuden parantamista. Kehi-

tettyä tuotetta kokeillaan todellisessa ympäristössä ja tilanteesta kerätään eri tavoin aineis-

toa, jota analysoimalla saadaan tietää kehityskohteet. Kokeilu- ja parannuskierroksia voi-

daan tehdä useampia, kunnes kaikki virheet tai epäkohdat saadaan korjattua.  

Jotta kysymys olisi tutkimuksesta, käytännön ratkaisujen kehittämisen pitäisi myös ke-

hittää teoriaa. Daniel C. Edelson (2002, ss. 112, 116-117, myös Collins ym, 2004, s. 21) 

toteaa, että tavallisen suunnittelun tavoite on tuottaa hyviä tuotteita, mutta kehittämistutki-

muksessa tulosten pitää olla yleistettävissä juuri käsillä olevan kehittämistyön ulkopuolel-

le. Edelson listaa neljä piirrettä, jotka luonnehtivat kehittämistutkimusta ja erottavat sen 

tavallisesta suunnittelusta: tutkimusperustaisuus, systemaattinen dokumentointi, formatii-

vinen arviointi ja yleistettävyys.  

Tutkimusperustaisuus tarkoittaa sitä, että suunnittelua ohjaa mahdollisimman paljon 

aiempi tutkimus ja ongelmat muotoillaan selkeiksi tutkimustehtäviksi. Omalla tutkimuksel-

la on myös hyvä pyrkiä täydentämään aiempaa tietoa. (Edelson, 2002, ss. 116-117.) Omas-

sa työssäni muistelulaukun tavoitteet ja kokoamisen periaatteet perustuvat aiempaan tutki-

mukseen. Muistelu oli minulle uusi alue, joten aiempaan tutkimukseen perehtyminen oli 

tärkeää. Muistelua ja erilaisia tapoja toteuttaa sitä on tutkittu ja sovellettu paljon. Hyödyn-

sin tätä tietoa suunnittelussa. Myös tutkimus käsityöstä ja sen merkityksestä ihmisille on 

työssäni tärkeää. Se luo perustan sille, miksi käsityötä ylipäänsä kannattaa muistella. Toi-

vottavasti tutkimukseni myös luo uutta tietoa siitä, mitä käsityömuistelu on.  

Tutkimuksen vaiheiden systemaattinen dokumentointi on tärkeää. Usein prosessi jää 

näkymättömiin ja nähtävänä ja arvioitavana on vain suunnittelun lopputulos. Kehittämis-

tutkimuksessa suunnitteluprosessin pitää olla lukijan tarkasteltavissa, jotta tutkimuksen ja 

tuloksien luotettavuutta voi arvioida. (Edelson, 2002, ss. 116-117.) Kaikki vaiheet ja niihin 
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liittyvät korjaukset on raportoitava tarkasti, ja tämän vuoksi materiaalia on kerättävä koko 

ajan. Tällöin voidaan analysoida, mitkä elementit ovat mukana jokaisessa vaiheessa ja 

miksi muutoksia tehtiin. (Collins ym, 2004, s. 34.)  

Olen tallentanut työskentelyäni koko prosessin ajan kirjoittamalla päiväkirjaa siitä, mitä 

olen tehnyt ja mitä lukenut, millaisia ajatuksia ja ideoita minulle on herännyt. Päiväkirjasta 

käyvät ilmi hankalat kohdat, jotka ovat askarruttaneet minua, sekä asiat, joita on muutettu. 

Olen tallentanut raporttia varten myös muita dokumentteja, kuten muistiinpanoja tapaami-

sista. Vasta lopuksi voi arvioida, onko dokumentointi ollut riittävää. Kirjoitan raportin kro-

nologisesti, sillä perinteinen tutkimusraportin rakenne kuvaa huonosti suunnitteluprosessin 

monipolvista ja sekasotkuista luonnetta, ainakin omalla kohdallani. Yritän toisenlaisella 

järjestyksellä tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi sen, mitä olen tehnyt. Näin eri vaiheet 

ja käännekohdat on helpompi havaita. 

Formatiivinen eli prosessin aikainen arviointi tarkoittaa suunnittelun ja arvioinnin kul-

jettamista tiiviisti rinnakkain. Näin ongelmat ja puutteet voidaan havaita korjata heti, eikä 

vasta lopuksi. Samalla teoria ja suunnittelua ohjaavat periaatteet tarkentuvat ja parantuvat. 

(Edelson, 2002, ss. 106, 116-117, Collins ym, 2004, s. 19.) Aluksi asetin säätiön toimeksi-

annon perusteella tavoitteet, joita olen muokannut koko ajan sitä mukaa, kun olen lukenut 

lisää kirjallisuutta. Samalla olen koko ajan miettinyt, mitä esineitä salkkuun tulee ja mitä 

muistelupajassa tehdään. Tavoitteiden muuttumisen mukana myös ajatus pajan kulusta ja 

siellä tarvittavista esineistä on muuttunut. Formatiivinen arviointi on toteutunut ensinnäkin 

sisäisesti omassa työskentelyssäni. Lisäksi työtäni ovat arvioineet välivaiheissa myös 

muut: säätiön edustajat ja muut asiantuntijat.  

Yleistettävyys kehittämistutkimuksessa tarkoittaa Edelsonin (2002, ss. 116-117) mu-

kaan sitä, että tutkimuksen soveltamismahdollisuuksia tarkastellaan laajemmin kuin juuri 

nimenomaisen kehitystyön osalta. On mahdollista pohtia itse suunnitteluprosessin soveltu-

vuutta tai tarkastella, mitä uutta tämä työ tuo omalle alalle. Tämä tulee puntaroitavaksi 

lopussa. Toivottavasti lopputuloksena on ainakin tavoitteen mukainen toimiva muistelu-

laukkupalvelu. Työstä voi olla hyötyä yleisesti käsityö-, vanhus- ja hyvinvointipalvelujen 

kehittämisessä.  
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6 Hautomisesta jatkokehittelyyn 

Hahmottamisesta siirrytään ratkaisujen miettimiseen. Ensin haudotaan ratkaisuvaihtoehto-

ja, mutta mitään valmista ei synny. Hautominen päättyy, kun löydetään tarpeeksi hyvä rat-

kaisuehdotus. Ennen tätä joudutaan ideoimaan runsaasti. Ideoista karsitaan parhaat jatko-

kehittelyyn vertaamalla niitä rajoitteisiin. Jatkokehittelyssä tuote valmistetaan testikel-

poiseksi ja testataan. Vaiheet limittyvät toisiinsa, eikä niitä todellisuudessa voi erottaa näin 

selkeästi toisistaan. (Seitamaa-Hakkarainen, Raami, Mielonen & Hakkarainen, 2004.)  

Näin on myös omassa työssäni: hautominen alkoi jo alussa. Tehtävän hahmottaminen 

kirjallisuuden avulla avasi tien konkreettisempien ideoiden kehittelyyn ja lopulta ratkai-

suun, joka päätyi testattavaksi. Tässä luvussa kerron pajan käsikirjoituksen suunnittelusta 

(hautominen ja ideointi), arvioinnista (karsinta) ja lopulta esineiden ja virikkeiden keruusta 

(jatkokehittely).  

 

6.1 Muistelutapahtuman eteneminen 

Käsikirjoituksen laatiminen muistelupajalle pakotti miettimään, mitä muistellessa oikeas-

taan tehdään. En ole koskaan ollut katsomassa ohjattua muistelua, joten en tiennyt, kuinka 

tulisi edetä ja mitkä olisivat toimivia työtapoja muistelussa. Apuna käytin jälleen muita 

muistelulaukkuja, asiantuntijoiden haastattelua ja kirjallisuutta.  

Ryhmän koko vaikuttaa siihen, miten syvällisellä tai yleisellä tasolla muistelu etenee. 

Suositellaan, että muisteluryhmät olisivat melko pieniä, enimmillään kymmenen osallistu-

jaa. Muistelulle on järjestettävä rauhallinen tila, ja muistelijat olisi hyvä sijoittaa niin, että 

kaikki näkevät ja kuulevat toisensa, esimerkiksi ympyrään. (Hakonen, 2003, s. 135.) Näkö- 

ja kuulorajoitteiden vuoksi on myös hyvä, jos ryhmä on pieni ja tiiviisti asettautunut. 

Muistelutilanteessa aloitus on varmasti tärkeä, ja siihen on kiinnitettävä huomiota. En-

sin tietenkin esittäydytään toisille. Leikinomaista esittäytyminen, lämmittely- ja virittäyty-

misharjoitteet nopeuttavat ryhmäytymistä ja luovat me-henkeä (Gibson, 2011, s. 84 ja Ho-

henthal-Antin, 2009, s. 142). Lyhyessä pajassa on tärkeää luoda heti alussa luottavainen 

ilmapiiri. Pitkäkestoisessa toiminnassa luottamusta voi rakentaa pikkuhiljaa. 

Ryhmän syntyminen ja toimivaksi saaminen vievät aikaa. Jotkut puhuvat aluksi vähän, 

toiset liikaa. Joku voi olla hyvin hallitseva, toinen puhuu vain ohjaajalle tai parhaalle ystä-

välle eikä huomioi muuta ryhmää. Ohjaajaa jännittää, miten ryhmä toimii. Usein ajatellaan, 

että ryhmän toimiminen tai toimimattomuus riippuvat täysin ohjaajasta, mutta oikeastaan 

ryhmä kuuluu jokaiselle jäsenelle, ei vain vetäjälle. (Gibson, 2011, s. 88.) Lyhyessä muis-
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telupajassa ei ehdi tutustua niin hyvin ihmisiin, että saisi kaiken potentiaalin ryhmästä ja 

työskentelystä irti, mutta alkuun päästään.   

Esittäytymisen jälkeen on kerrottava toiminnasta: mitä tarkalleen ollaan tekemässä. 

Toiminnan tarkoitus ja päämäärät on oltava kaikille selvät. On hyvä laatia joitakin sääntöjä 

ja keskustella niistä nopeasti alussa. (Gibson, 2011, ss. 85-86.) Esimerkiksi hyvä sääntö on, 

että äänessä on vain yksi kerrallaan. Säännöistä voi myös neuvotella muistelijoiden kanssa.  

Alkurutiinien jälkeen voi aloittaa ensimmäisellä aiheella tai virikkeellä ja edetä siitä sen 

mukaan kuin tuntuu luontevalta. Hyvin valitut virikkeet herättävät mielenkiintoa ja keskus-

telua. (Gibson, 2011, ss. 87-89.) Mistä sitten tietää, mikä on hyvin valittu virike, ja kuinka 

paljon niitä pitäisi olla? Suunnitteluvaiheessa muistelulaukku alkoi paisua mahdottomiin 

mittoihin, ja lopulta havahduin miettimään, kuinka paljon esineitä oikeasti ehditään katsoa 

noin tunnin mittaisessa pajassa. Paisuminen johtui siitä, että aloin laajentaa aihepiirejä lii-

kaa käsityön ulkopuolelle. Käsikirjoitusta laatiessa ja kirjallisuutta lukiessa tajusin, että on 

viisainta rajata esineistö tiukasti käsityön maailmaan. Kuitenkin halusin, että esineistöä on 

sen verran runsaasti, että muistelutilanteessa voi vähän valita, mitä ottaa esiin ja että mah-

dollisimman monelle löytyisi laukuista jotain itseä koskettavaa. Päädyin lopulta siihen, että 

tässä yhteydessä hyvin valittu virike on käsityö tai siihen läheisesti liittyvä väline, tuoksu 

tai ääni. 

Gibson (2011, s. 92) toteaa, että kokemattomat ohjaajat käyttävät usein liikaa virikkeitä. 

He haluavat käyttää kaikkea, mitä ovat suunnitelleet, vaikka keskustelu kulkisi itsestään-

kin. Ohjaajien pitää olla järjestelmällisiä, mutta samalla reagoida tapahtumiin ja olla jous-

tavia. Toimintaa ei pidä kiirehtiä, mutta samalla pitää huomata, jos on tylsistymistä ja le-

vottomuutta. Jos haalin liikaa esineitä, on vaara, että vain kahlataan niitä läpi pysähtymättä 

kunnolla mihinkään. Tällöin vapaa keskustelu keskeytyy, eikä toiminta ole ryhmän, vaan 

ohjaajan. Pitää olla herkkä ja malttaa kuunnella.  

Käsikirjoitusta laatiessa olikin mietittävä, mikä ohjaajan rooli tulee olemaan toiminnas-

sa. Esiintyjä, jota muistelijat kuuntelevat hiljaa, vai mahdollistaja, joka luo tilan ihmisten 

omalle toiminnalle? Kun ajatukset olivat hiomattomia, keksin aivan liikaa sisältöä ja erilai-

sia teemoja. Lopulta huomasin, että muistelupajasta olikin muodostumassa enemmän esi-

tys, jossa ohjaaja puhuu ja muut kuuntelevat. En tietenkään halunnut tällaista, sillä alusta 

asti olen toivonut, että muistelijat ovat aktiivisia. 

Gibson (2011, ss. 30, 91-92) varoittaa ohjaajaa ajattelemasta itseään historiallisena auk-

toriteettina tai asiantuntijana. Ohjaajan rooli on ennemminkin olla mahdollistaja, joka roh-

kaisee muistelijoita puhumaan toisilleen. Muistelijat ovat auktoriteetteja, opettajia ja oman 
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elämänsä asiantuntijoita. Ohjaajan vastuulla on auttaa jäseniä löytämään yhteyksiä omien 

ja muiden kokemusten välillä. Muistelu on kumulatiivista: jonkun muistot herättävät toisis-

sa uusia, ja näin toiminta syntyy osin itsestään. 

Tämä oli tärkeä oivallus ja herätyksen hetki käsikirjoitusta laatiessa. Olin puuhannut 

suurella tohinalla sitä, miten kertoisin mahdollisimman eläväisesti ja monipuolisesti Dag-

nyn elämästä. Nyt jätinkin sen oikeastaan sikseen. Tärkeintä muistelupajoissa ei ole kertoa 

Dagnysta. Tärkeintä on saada muistelijat puhumaan omista muistoistaan, ja siihen ei tarvita 

ohjaajan esiintymistä ja jatkuvaa äänessä olemista, vaan kiinnostavia esineitä, hyviä kysy-

myksiä ja kuuntelevat korvat.  

Osallistujia aktivoivana toimintana muistelulaukku asettuisi myös osaksi suurempia 

raameja ja yleisiä suuntauksia. Aiemmin totesin, että esimerkiksi museoilta odotetaan ny-

kyään entistä monipuolisempaa palvelutarjontaa ja vuorovaikutusta yleisön kanssa. Muse-

on olisi hyvä olla osallistava ja tukea aktiivista toimijuutta, ja tällaisia palvelumuotoja tuli-

si kehittää myös eri väestöryhmien käyttöön. (Kumpulainen ym., 2012, s. 13.) Ehkä ylei-

sestikin osallistuminen, aktiivisuus ja toimijuus ovat nyt pinnalla, ja perinteiset auktoritee-

tit murtuvat. Muistelulaukku voi olla osallistava ja toimijuutta tukeva, sillä osallistujat 

tuottavat sisällön suurelta osin itse, omista muistoistaan. Samalla, kun muistelijat oppivat 

toisiltaan, myös hoitajat, pajaohjaaja ja toiminnan tarjoaja oppivat heiltä.  

Kun virikkeet on otettu esiin, on tärkeää osata kuljettaa keskustelua. Oikeanlaiset kysy-

mykset rohkaisevat ja kuljettavat keskustelua eteenpäin, vääränlaiset tyrehdyttävät sen. 

Avoimet kysymykset ovat parempia kuin suljetut, joihin voi vastata lyhyesti tai vain kyllä 

tai ei. Avoin kysymys myös antaa kertojalle vallan valita, mitä hän kertoo. (Gibson, 2011, 

ss. 90-91.) Luulisin, että käsityömuistelussa rikkaita vastauksia saa, kun vain pyytää ker-

tomaan tilanteesta tai asiasta, joka muistelijalle jostain esineestä tulee mieleen: voisitko 

kertoa tästä? Varmasti tulee myös kysyneeksi suljettuja kysymyksiä, mutta luotan siihen, 

että myös kokemus auttaa kyselytekniikan hiomisessa.  

Ohjaajan tulee tietenkin kuunnella tasapuolisesti kaikkia ja osoittaa myötäelämisen ky-

kyä (Hohenthal-Antin, 2009, s. 142). Tämä on itsestäänselvyys, muttei aina kovinkaan 

helppoa toteuttaa. Erityisen hankalaa on muistaa huomioida niitä, jotka ovat hiljaisempia. 

Puheliaat saavat aina äänensä kuuluviin, mutta hiljaiset jäävät helposti syrjään. Voi olla 

vaikeaa huomata, onko joku hiljaa tyytyväisenä omasta tahdostaan vai eikö hän saa suun-

vuoroa tai uskalla puhua. Nämä ovat ryhmän dynamiikkaan liittyviä asioita, joille en ehkä 

kovin paljon pysty tekemään yhden pajan aikana. Toivottavasti kuitenkin pajaan saadaan 

luotua ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa puhua. 
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Toiminta varmaan etenee virikkeiden avulla melko lailla itsestään, kun alkuun päästään. 

Gibsonin (2011, ss. 87-88) mukaan on tärkeää pitää kiinni sovitusta ajasta ja muistuttaa, 

kun aika on lopuillaan. On hyvä koota yhteen, mistä tänään on puhuttu, ja antaa ryhmän 

tehdä suunnitelmia seuraavaa kertaa varten, mikäli sellainen on tulossa. Gibson myös tote-

aa, että keskustelu voi hyvinkin jatkua, vaikka paja olisi loppunut. On todella hienoa, jos 

muistelijat innostuvat niin, että näin käy. Toivon, että taloissa olisi mahdollista järjestää 

kahvituokio pajan päätteeksi, ja silloin jutustelua voi jatkaa vapaamuotoisesti. 

 

6.2 Käsikirjoituksen arviointi 

Seuraavaa tapaamista varten laadin uudet, täydennetyt tavoitteet, joita olivat 

 yhdessäolo ja vuorovaikutus erityisesti muistelijoiden välillä  

 mukava ja lämminhenkinen hetki arjessa 

 kuulluksi tuleminen 

 tutustuminen paremmin asukkaisiin (hoitajat) 

 vanhuusiän kehitystehtävien käsittely: oman elämän muistelu, hyväksyminen, ar-

vokkuuden kokemus 

 tavoitteena muistelijoiden omat elämäntarinat 

 muistelijat toimijoita, eivät yleisöä 

 

Laadin muistelupajalle käsikirjoituksen, jossa kerrotaan, miten paja etenee (liite 1). Olin 

karsinut aiheista pois kaiken, mikä ei koskenut suoraan käsityötä, mutta silti aiheita ja 

mahdollisia esineitä ja virikkeitä jäi niin runsaasti, että jaoin ne useampaan teemaan (liite 

4). Näin muistelu ei olisi liian pirstaleista, vaan keskittyisi aina tiettyyn aiheeseen kerral-

laan. Käsikirjoituksen laatimisessa ja esineistön suunnittelussa keskeisiä periaatteita olivat 

(vrt. luku 5)  

1. esineistön runsaus käsityön alueella  

2. moniaistisuus, elämyksellisyys 

3. muistelijat äänessä ja keskipisteenä tarinoineen 

4. pieni ryhmäkoko, kotoisa ja mukava ilmapiiri 

5. toisiin tutustuminen  

6. fokus käsityössä ja siitä kiinnostuneissa ihmisissä, ei tarvitse olla jokaiselle jotain 
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Periaatteet muuttuivat hieman verrattuna edelliseen vaiheeseen. Esineistön runsaus, 

moniaistisuus ja elämyksellisyys olivat edelleen tärkeitä, mutta aiheeksi on nyt rajattu käsi-

työ. Dagnyn tarina ei ole enää tärkein, eikä ohjaaja varsinaisesti esittele sitä, vaan pääpaino 

on muistelijoiden omissa muistoissa. Tämän vuoksi ryhmän on oltava pieni. Pienessä ryh-

mässä on helpompi saada äänensä kuuluviin ja luoda mukava ilmapiiri. Ryhmäkokoa miet-

tiessä laskin, kuinka monta minuuttia jää kullekin aikaa olla äänessä, jos paja kestää tun-

nin. Jonkun verran aikaa menee siihen, kun ohjaaja puhuu. Kovin montaa minuuttia ei jää 

muistelijaa kohti, jos osallistujia on vaikka kymmenen. 

Jos ryhmäkoko on pieni, osallistujat pitää jotenkin valita sinne. Koska kysymyksessä ei 

ole koko talon tapahtuma vaan osallistujamäärä on rajallinen, on perusteltua, että markki-

noinnissa tuodaan reilusti esiin muistelun aihe, käsityö. Näin toimintaan voivat ilmoittau-

tua ne, joita aihe kiinnostaa. Tämäkin vaikutti suunnitteluun: laukussa ei tarvitse olla jokai-

selle jotakin, vaan voi keskittyä käsityöhön. Muutenkin koin tärkeäksi vapauden osallistua 

tai olla osallistumatta, jos sisältö ei tunnu kiinnostavalta. Keskustelua rikastaa se, että mu-

kana on aiheesta kiinnostuneita.   

Esittelin tavoitteet, käsikirjoituksen ja muut sovitut asiat 18.11.2013 säätiön väelle, jo-

hon kuuluivat säätiön asiamies Olli Varjosaari, säätiön koordinaattori Heli Arvilommi, 

kulttuurituottaja Annikki Alku, toiminnanjohtaja Sari Kähönen, tekstiilityönopettaja Karita 

Härkönen ja Tiina Valaranta. Lisäksi mukana arvioimassa olivat museolehtori Marjo Eeri-

käinen Vantaan kaupunginmuseosta sekä vanhustyön viriketoiminnanohjaajat Titta Kärnä 

ja Helena Sallila-Tähtinen. Olin lähettänyt materiaalit etukäteen tutustuttaviksi, ja palave-

rissa niitä sai kommentoida. Lisäksi käsittelimme kysymyksiä, joita en osannut yksin rat-

kaista, lähinnä käytännön asioita kuten ryhmäkokoa jne.  

Suuria muutoksia ehdotuksiini ei tullut, lähinnä tarkennuksia. Tavoitteisiin oltiin tyyty-

väisiä, ja myös muut kokivat muistelijoiden oman toimijuuden tärkeäksi. Olin huolissani, 

miten toimitaan erityisryhmien, kuten muistisairaiden kanssa, mutta sain kuulla, ettei van-

hustyössä ole erityisryhmiä. Kaikilla asukkailla on joku toimintaa heikentävä asia, jonka 

vuoksi he eivät voi enää asua kotona. Yleensä vaikeuksia tuottaa liikkuminen tai muisti. 

Monilla on myös vaikeuksia tuottaa puhetta, ja aistit voivat olla heikentyneitä. Näiden 

vuoksi ei rajoiteta osallistumista, vaan juuri tästä syystä laukku on moniaistinen. Tähän 

liittyen myös päätettiin, että pajassa tulee aina olla talon omaa henkilökuntaa paikalla. He 

tuntevat asukkaiden rajoitteet ja osaavat toimia yllättävissä tilanteissa. Myös muistelu-

tuokion vetäjä voisi olla palvelutalon henkilökunnasta, joku joka muutenkin työskentelee 

ryhmän vanhusten kanssa. Näin mahdollisten jatkotehtävien tekeminen olisi helpompaa, ja 
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laukkuvierailu ei jäisi yksittäiseksi, irralliseksi tapahtumaksi. Ainakin toistaiseksi pää-

dyimme siihen, että ohjaajana toimii säätiön edustaja. Ohjaajan rooli enemmän kuuntele-

vana toiminnan mahdollistajana kuin esiintyjänä koettiin hyväksi.  

Olin ehdottanut ryhmän kooksi 10 muistelijaa, mutta viriketoiminnanohjaajat pitivät 

vielä pienempää ryhmää parempana. Ryhmän maksimikooksi sovittiin kuusi henkilöä. Pa-

jan pituudeksi sovittiin yksi tunti, jottei se käy liian raskaaksi. Palaverissa ehdotettiin, että 

ensimmäisen pajan jälkeen laukut voisivat jäädä taloon joksikin aikaa. Henkilökunta voisi 

palata esineisiin uudestaan asukkaiden kanssa, ja laukkua voisi näyttää myös niille, jotka 

eivät päässeet pajaan. Tämä oli hyvä idea, sillä tunnin paja on lyhyt, ja juttua voi riittää 

enemmänkin. Lisäksi esineitä ja virikkeitä on niin paljon, ettei kaikkea ehdi käydä tunnin 

aikana läpi. Esineet on jaettu kolmeen teemaan, ja päätimme, että pajaa tilatessa varataan 

kolmesta teemasta yksi ensimmäisen pajan aiheeksi. 

Olin luvannut selvittää, mitä tietotekniikkaa pajan pitäminen vaatii. Tässä päädyin sii-

hen, että pajan on parasta olla mahdollisimman tekniikaton vierailupaikkojen erilaisen va-

rustetason vuoksi. Mahdolliset valo- ja muut kuvat tulostetaan ja laminoidaan. Tämä on 

muutenkin mukavampaa, kun istutaan yhdessä pöydän ääressä. Kuvat voi laittaa kiertä-

mään, kun taas valkokangasta pitäisi kääntyä katsomaan, kaikkien samaan suuntaan ja yhtä 

aikaa. Musiikki- ja äänivirikkeiden muodoksi valittiin cd-levy, sillä cd-soitin löytyy var-

maan kaikista palvelutaloista.  

Monet minua mietityttäneet käytännön asiat siirrettiin tilaavan tahon eli palvelutalojen 

ja henkilökunnan huoleksi. Henkilökunta huolehtii ryhmän keräämisen ja ilmoittautumiset, 

samoin yleisen järjestyksen pajassa, eli että jokainen saa suunvuoron ja homma toimii so-

puisasti. Toki säännöt on hyvä sopia alussa yhdessä. Olin myös haaveillut kahvituokiota 

pajan lopuksi, koska ikääntyneille kahvihetki on tärkeä, ja siihen voisi liittää hyvin tuoksu- 

ja makumuistoja. Tästäkin päätettiin, että kahvihetken järjestää tilaava talo niin halutes-

saan. 

Olin miettinyt, voisiko pajassa olla jotain konkreettista tekemistä. Tämä kiinnosti mi-

nua, koska olin lukenut taitojen säilyvän hyvin, vaikka muisti muuten heikkenisi. Tämä sai 

innostuneen vastaanoton, mutta muistutettiin, että tekemisen pitää olla mahdollisimman 

helppoa. Aistien ja motoriikan heikentyminen vaikeuttaa pikkutarkkojen töiden tekemistä. 

Tähän liittyen ideoimme käsityöllistä vieraskirjaa, joka kulkisi laukun mukana ja kasvaisi 

kerta kerralta. Samoin pohdittiin taloon jätettävää työtä, jonka tekemiseen voisi osallistua 

useampi. Lisäksi ehdotettiin, että laukussa voisi olla päiväkirja, johon kirjoitetaan, mitä on 

muisteltu. Tämäkin oli hyvä idea, ja monissa muissakin muistelulaukuissa on tällainen. 
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Päätin tehdä laukkuun kiiltokuvallisen muistovihkon. On hyvä kerätä talteen arvokkaita 

muistoja, ja karttuvat muistot ovat taas seuraavan pajan käytössä toimintaa virittämässä. 

Muutenkin toiminta kehittyy käytön myötä, ja esimerkiksi virikekokoelma muotoutuu käy-

tössä. Vasta kokemus näyttää, mikä toimii ja mikä ei. Lisäksi pohdittiin sitä, että tulevai-

suudessa laukun päivittäminen tulee joka tapauksessa eteen, kun palvelutalojen asukkaat 

vaihtuvat ja nuoremmilla on erilainen kokemusmaailma. 

 

6.3 Moniaistiset virikkeet ja tehtävät 

Palaverin jälkeen alkoi puuttuvien esineiden ja muiden virikkeiden kokoaminen, eli jatko-

kehittely. Olimme hankkineet kaikenlaista pitkin kesää ja syksyä, mutta nyt teimme pää-

tökset siitä, mitä esineitä Dagnyn kokoelmasta otetaan. Tavoitteena oli moniaistisuus, joten 

kaikki esineet ovat katsottaviksi ja kosketeltaviksi tarkoitettu. Laukussa voi olla myös va-

lokuvia, lehtiartikkeleita ja mainoksia suurennettuina, jotta niitä on helpompi katsella. Sa-

maa kuvaa voi olla useampi kappale, jotta siitä voidaan keskustella. Laminointi pidentää 

kuvien käyttöikää. Kuvia voi myös näyttää tietokoneelta tai valkokankaalta. (Gibson, 2011, 

s. 100.) Mietin aluksi, että valkokankaalta näyttäminen olisi kätevää, mutta silloin kaikkien 

pitäisi kääntyä samaan suuntaan katsomaan. Haluaisin, että mieluummin keräännytään 

pöydän ympärille, kuten yleensäkin keskustellessa. Lisäksi palvelutalojen varustetaso vaih-

telee, joten ei kannata rakentaa muistelua teknisten laitteiden ympärille.  

Jossain vaiheessa mietimme, pitäisikö laukkuun laittaa elävää kuvaa, mutta siitä luovut-

tiin teknisten rajoitteiden vuoksi. Gibson (2011, s. 101) myös varoittaa, että videot voivat 

rohkaista enemmän passiiviseen kuin aktiiviseen katseluun. Muutama minuutti videota 

riittää keskustelun alkuun saamiseksi. Ylipäänsä virikkeitä pitäisi käyttää säästeliäästi, ja 

ajatella niitä enemmän apuvälineinä kuin toiminnan keskipisteinä. Niiden tarkoitus on roh-

kaista ihmisiä puhumaan toisilleen, ei vain istua passiivisena kuuntelemassa esitystä.  

Esineitä voi myös kuvata ja laittaa kuvana laukkuun, jos ne ovat hauraita tai isokokoi-

sia. Joitakin tällaisia mietittiin, mutta lopulta niistä luovuttiin. Kun virikkeitä tuli muuten-

kin paljon, valitsin mieluummin esineet. Gibsonin (2011, ss. 100, 103) mukaan mikään ei 

voita aidon esineen tunnustelua. Esineiden käsittelystä saa välittömästi mielihyvää ja muis-

tikuvia. Esineen pitely ja katsominen, painon, muodon ja pinnan tunteminen ja sitten seu-

raavalle ojentaminen yhdistää ihmiset ajassa ja paikassa. Esineet vetoavat proseduraaliseen 

muistiin (taitomuisti) ja rohkaisevat näyttämään, kuinka niitä on käytetty. Gibson suositte-
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lee käyttämään arkisia esineitä, kuten työkaluja. Erikoiset esineet taas voivat synnyttää 

vilkasta keskustelua niiden käyttötarkoituksesta. 

Esineiden hankinnan pohjana oli Dagny Bäckströmin tarina ja hänen käsityökokoel-

mansa. Kokosimme sisällön kertomaan tarinan lapsuudesta vanhuuteen. Valitsimme Helin 

kanssa Dagnyn kokoelmasta kauneimpia ja kiinnostavimpia käsitöitä, joiden ympärille 

kerättiin muuta esineistöä, välineitä ja materiaaleja. Esimerkiksi kapiolakanoihin ja pyyhe-

liinoihin liittyviä esineitä ovat pellavakuidut ja –lankapuolat, sukkula, nimikointimallikir-

jat, pitsinvirkkausohjeet, keskeneräiset virkatut pitsit, virkkuukoukku, nypylät ja nypläys-

lanka. Tähän tapaan kartutimme rekvisiittaa. 

 

Kuva 2. Tyyny- ja pyyheliinoja, niihin liittyvää rekvisiittaa sekä puutyövälineitä 
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Kuva 3. Kirjontaa, kudontaa ja maitopusseja 

Laukussa on myös esineitä ja teemoja, jotka eivät suoraan kummunneet Dagnyn käsi-

työkokoelmasta. Lapsuuden käsityöt, kuten koulukäsityöt, halusin mukaan, koska ne herät-

tävät yleensä ihmisissä paljon muistoja. Dagnyn käsityökokoelmassa ei ole käsitöitä, joista 

voisi päätellä niiden olevan lapsen tekemiä, mutta hän on kansakoulussa tehnyt käsitöitä. 

Toinen peruste lapsuusajan käsitöiden mukaan ottamiselle oli se, että usein taidot opittiin 

kotona, vaikka niitä opeteltiin myös koulussa. Dagnyn elämään ja lapsuuteen maalaistalon 

tyttärenä on kuulunut pienestä pitäen opettelu talon töihin, ja tähän on kuulunut varmasti 

myös käsityöt ja siihen liittyvät taidot. Otin laukkuun mukaan myös pukeutumiseen ja 

muotiin liittyviä esineitä. Dagnyn tekemiä vaatteita ei ole säilynyt arkistoon, mutta Dagny  

ompeli paljon vaatteita. Hän oli ilmeisesti kiinnostunut pukeutumisesta ja näki vaivaa sen 

eteen (haastattelut). Vanhoista valokuvista näkee, että hän oli oikein tyylikäs. 
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Kuva 4. Vaatteisiin ja muotiin liittyvää esineistöä 

Kuten aiemmin totesin, esineiden keruussa mopo karkaa helposti. Asiaa helpotti, kun 

päätin jättää pois aiheet, jotka eivät koske käsityötä. Nyt esinekokoelma on oma tulkintani 

Dagnyn tekemästä käsityöstä ja sitä kautta naisten käsityöstä yleisesti tietyillä vuosikym-

menillä. Pidän esinekokoelmaa hyvänä, mutta Gibson (2011, s. 98) muistuttaa, etteivät 

ohjaajaa kiinnostavat esineet välttämättä kiinnosta muistelijoita. Käytössä näen, mikä on 

kiinnostavaa ja mikä ei. On hyvä muistaa, ettei laukku ole heti valmis, ja kenties ei kos-

kaan, kuten museolehtori Marjo totesi. Muistelijoiden tarinoista voi saada ideoita uusia 

esinehankintoja varten ja toisaalta esineet, jotka eivät herätä keskustelua, jäävät pois. 

Miten laukussa voisi huomioida muut aistit: kuulon, hajun ja maun? Gibsonin (2011, ss. 

101, 103) mukaan äänimuistot, erityisesti musiikki, voivat olla hyvin eläväisiä. Nauhoitetut 

äänet ovat myös hyviä. Nauhoitin käsityövälineiden ääntä, esimerkiksi kangaspuiden pau-

ketta ja ompelukoneen surinaa. Myös tuoksuja ja makuja voi käyttää. Niistä usein viriää 

arvailua, mitä tämä on. Käsityöhön liittyviä tuoksuja ovat ainakin materiaalien tuoksut, 

kuten käsittelemätön villa. Muut laukkuun laitettavat tuoksut liittyvät enemmän kotiin, 

esimerkiksi kahvin ja joidenkin mausteiden tuoksut. Vaatteisiin ja pukeutumiseen liittyviä 

tuoksuja voivat olla jotkut kosmetiikkatuotteet, kuten Nivea-voide. Tuoksujen suhteen on 

kuitenkin oltava varovainen, sillä jotkut voivat olla niille herkkiä. 
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Käsitöihin liittyviä makuja oli vaikeaa keksiä. Mahdolliset mautkin ovat enemmän rek-

visiittaa käsityön ympäriltä. Joskus mukana voisi olla makeisia, jotka voivat olla tuttuja jo 

vuosikymmenten takaa. Jos muistelupajan yhteyteen järjestyisi kahvihetki, siinä olisi luon-

tevaa maistella myös makumuistoja. Elintarvikekokoelmaa ei ole kuitenkaan tarkoitus kul-

jettaa mukana, vaan makuja on mukana vain vähän. 
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7 Aineisto ja analyysi 

Varsinainen tutkimusaineisto kerättiin videoimalla muistelulaukun kokeilupajoja. Pajoja 

oli kolme, ja ne pidettiin helmikuussa 2014. Valitettavasti kävi niin, että kokeilupajojen 

videoaineisto katosi. Halusin kuitenkin havainnoida pajan kulkua videolta, joten kuvasin 

ensimmäisen ”oikean” muistelupajan syksyllä 2014. Tässä vaiheessa laukku oli otettu jo 

käyttöön. Kömmähdys aineiston suhteen muutti hieman sitä, miten aineistoa analysoin. 

Kehittämisnäkökulma ei kuitenkaan poistunut; milloin joku asia olisi niin valmis, ettei sitä 

voisi parantaa? 

 

7.1 Käyttäjätestauksesta  

Yleensä kehittämistutkimukseen kuuluu tuotteen kokeilu käytännössä. Sampsa Hyysalo 

(2009, ss. 164-165) kuvaa tuotekehityksen käytettävyystestejä, joissa käyttäjille annetaan 

oikeita tehtäviä tehtäväksi ja seurataan heidän suoriutumistaan. Käytettävyystestissä saa-

daan selville, mikä tuotteessa toimii hyvin tai odotetusti, tekivätkö käyttäjät asioita joita 

heidän odotettiin tekevän, mitä virheitä käytössä tuli, missä kohdin ne tapahtuivat ja ym-

märsivätkö käyttäjät jotain systemaattisesti eri tavalla kuin odotettiin.  

Hyysalo puhuu teknologian käytöstä ja laitteista, mutta idea on palvelua testattaessa 

sama. Omassa työssäni minun on saatava selville, toimiiko laukku tavoitteiden mukaisesti 

ja sillä tavoin, kuin olen ajatellut. Jos ei, on analysoitava, miksi ei ja pitääkö asialle tehdä 

jotain. Haasteena on miettiä, mitkä asiat kertovat muistelulaukun puutteista. Kovin helppoa 

tai yksiselitteistä se ei ole, kun kysymys ei ole fontin koosta ja väristä, vaan monimutkai-

sesta kokonaisuudesta, jossa palvelu ja toiminta muuttuu hieman pajasta toiseen. Collins 

ym. (2004, s. 37) toteavat että käyttöön liittyy monta asiaa, joihin ei voi vaikuttaa, esimer-

kiksi osallistujien ikä ja kunto, jotka voivat hyvinkin oleellisesti vaikuttaa testin tuloksiin. 

Omassa työssäni on paljon tällaista. Osalle vanhuksista puheen tuottaminen on vaikeaa, 

toiset ovat muuten hiljaisempia. Tavoitteena on, että muistelutuokio herättää muistoja, 

mutta todellisuudessa minun voi olla eri syistä vaikeaa tietää, herääkö niitä. Lisäksi ihmiset 

ilmaisevat iloaan, viihtymistään ja hyvää oloaan eri tavoin. Ei ole olemassa selkeää mitta-

ria, jonka avulla tiedän, olenko onnistunut. 

Collins ym (2004, s. 36) suosittelevat monipuolista menetelmien käyttöä arvioinnissa, 

esimerkiksi juuri haastatteluja, palautekyselyjä ja havainnointia tai videon kuvaamista. 

Tällöin voidaan arvioida eri muuttujia, jotka vaikuttavat tulokseen. Tarkoituksena olikin 

kokeilupajojen videoinnin lisäksi kerätä palautetta muistelusta niin muistelijoilta kuin läsnä 
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olevilta viriketoiminnanohjaajiltakin. Päätimme ohjaajien kanssa, että muistelijoiden pa-

laute on parasta kerätä heti pajan päätteeksi, kun asia on vielä muistissa. Kyselinkin osal-

listujien tuntemuksia, mutta kaikki vain kiittelivät vuolaasti. Toivottavasti heillä tosiaan oli 

niin mukavaa, mutta päättelin myös, että kyseisen ikäluokan tapoihin ei ehkä kuulu palaut-

teen antaminen. Yhdeltä viriketoiminnanohjaajalta sain palautteen, mutta sekin oli pääasi-

assa kiittävä. Saamani palautteet ovat arvokkaita ja ne kaikki ovat tallessa tulevan suunnit-

telua varten. Suunnitteluvaiheessa oli myös palavereja, joissa esittelin suunnitelmiani sää-

tiön väelle ja muille asiantuntijoille ja sain heiltä palautetta (kts. luku 5 ja 6). Näidenkään 

palavereiden anti ei ole varsinaista tutkimusaineistoa. 

 

7.2 Aineiston keruu videoimalla 

Varsinaisen tutkimusaineiston keräsin videoimalla muistelupajoja. Ensimmäisen aineiston 

keräsin kuvaamalla kolme tunnin mittaista kokeilupajaa vanhustenkeskuksessa helmikuus-

sa 2014. Tämä aineisto kuitenkin katosi kovalevyltä. Kuvasin uuden aineiston palveluta-

lossa syksyllä 2014. Tämä oli ensimmäinen muistelupaja, jossa muistelulaukku on valmis 

ja kierroksella palvelutaloissa.  

Halusin videoida pajoja, koska se mahdollistaa tapahtumien tarkastelun useaan kertaan. 

Koska vedin pajat itse, mahdollisuutta havaintomuistiinpanojen tekemiseen ei ollut. Se 

olisi muutenkin ollut riskialtista, olisin saattanut kiinnittää huomion aivan vääriin asioihin 

enkä pystyisi tarkistamaan mitään. Christian Heath, Jon Hindmarsh ja Paul Luff (2010, s. 

2) toteavat videon hyväksi puoleksi toiston mahdollisuuden ja näin pienten yksityiskohtien 

havaitsemisen muuten ohikiitävissä sosiaalisissa tilanteissa.  

Videointi monipuolistaa analyysia, mutta tuo myös omat pulmansa. Derry ym. (2010, s. 

6) listaavat videotutkimuksen haasteiksi valinnan, analyysin, teknologian ja etiikan. Valin-

nan pulma tarkoittaa jo kuvaustilannetta, jossa pitää päättää, mitä kuvataan. On mietittävä 

kameran paikkaa ja rajausta (Heath ym., 2010, s. 38). Koska en voinut itse kuvata, päätin 

käyttää kahta paikoillaan olevaa kameraa, jotka kuvaavat eri suunnista niin, että jokainen 

osallistuja näkyy ainakin toisessa kamerassa. Ajattelin, että on tärkeämpää kuvata yleisku-

vaa tilanteesta kuin tarkentaa pieniin yksityiskohtiin, sillä silloin näkee, miten vuorovaiku-

tus pajassa rakentuu. Oli tärkeää, että osallistujista näkyy kasvot ja kädet. Arvelin, että 

olennaista on, mitä muistellessa tehdään käsillä ja toisaalta mitä puhutaan, minne katso-

taan, millaisia ilmeitä on. Kuvaamisen tekninen puoli sujui melko hyvin. Videoilta näkyy 

riittävän hyvin, mitä milloinkin tapahtuu, mitä esineitä käsitellään ja miten. Purkuvaiheessa 



50 

 

tosin huomasin, että äänenlaatu ei ollut paras mahdollinen. En saanut selvää ihan kaikista 

kommenteista, mutta mielestäni kuitenkin riittävästi. 

Analyysivaiheessa pitää päättää, mikä osa videosta otetaan tarkempaan tarkasteluun. 

Tunnin mittaisesta pajasta kahdella kameralla kuvattuna ei voi analysoida kaikkea, vaan on 

valittava pienempiä pätkiä. Valintaa ohjaavat tutkimustehtävä ja -kysymykset (Derry ym., 

2010, ss. 7-8). Minulla ei ollut tutkimuskysymyksiä aluksi, vaan ne muodostuivat ja tar-

kentuivat vasta videota katsomalla. Tämä johtui siitä, että mielestäni oli mahdotonta tehdä 

etukäteen listaa siitä, mitä videosta pitäisi katsoa, mikä kertoo muistelun onnistumisesta tai 

epäonnistumisesta. Oli siis vain katsottava ja analysoitava, mitä muistelussa oikeastaan 

tapahtuu. Tietenkin vertasin videon tapahtumia laukulle asetettuihin tavoitteisiin sekä käsi-

kirjoitukseen ja arvioin, toteutuivatko ne. 

Huolehdin tutkimuksen eettisyydestä pyytämällä osallistujilta luvat kuvaamiseen (liite 

7). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, ja ilmoittautumisia keräävät hoitajat 

tiedottivat tutkimuksesta etukäteen. Jokainen pajaan ilmoittautunut tiesi sinne tullessaan 

tutkimuksesta ja kuvauksesta. Kokeilupajoissa joku kielsikin kuvaamisen, joten asettelin 

kamerat niin, ettei näitä henkilöitä näy kuvassa. Lopullisessa analysoitavassa videossa 

kaikki antoivat luvan kuvaamiseen. Jätin jokaiselle osallistujalle infolapun (liite 7), jossa 

oli tietoa tutkimuksesta sekä yhteystietoni mahdollisten kysymysten varalta. Hoitajat huo-

lehtivat, että jokaisen infolappu tuli säilytettyä ja omaiset saivat tiedon tapahtuneesta. Tä-

mä oli tärkeää etenkin siksi, että osa osallistujista oli muistisairaita. 

 

7.3 Rajaukset ja analyysi 

Keskityin videon analyysissa kahteen asiaan. Ensinnäkin halusin tarkastella sitä kehittä-

mismielessä: täyttyivätkö muistelupajan tavoitteet ja mitä voisi muuttaa tai parantaa. Toi-

sekseen minua kiinnosti, mitä muistelussa oikeastaan tapahtuu. Niinpä tarkastelin, millaisia 

muisteluketjuja muistelutuokiossa esineiden ja ihmisten vuorovaikutuksessa syntyy: mitä 

muistellaan ja mikä muistelun laukaisee. Ketjulla tarkoitan tapahtumaa, jossa muistelun 

laukaisee esine tai vaikka kysymys, joku toinen jatkaa siitä, ja lopulta päädytään jonnekin, 

ehkä kokonaan uuteen aiheeseen. Analyysiin otin mallia Pirjo Korvelan (2003) väitöskir-

jasta, jossa hän on videoinut ja tutkinut perheiden kotona tapahtuvaa toimintaa. Korvela 

etsi videoistaan samankaltaisia asioita, mitä itsekin haluan tarkastella: toiminnan jakautu-

mista tapahtumiin ja tapahtumien sisällä tekemistä, siihen liittyviä esineitä ja keskustelua. 

Sovelsin Korvelan tutkimuksen vaiheita omaan työhöni. 
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Paja kesti noin tunnin. Yhteensä videota kahdelta kameralta kertyi noin 123 minuuttia. 

Analysoin videot Elan-ohjelmalla. Ohjelmassa oli mahdollista synkronoida kaksi videota 

yhteen, ja näin teinkin. Tarkastelin siis pajan kahta videota yhtä aikaa. Sain näin kirjoitet-

tua merkinnät ja muistiinpanot kerralla, eikä tarvinnut erikseen kirjoittaa molemmista vi-

deosta. Sain myös kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea pajassa tapahtui samaan aikaan. 

Synkronoituna videon kestoksi tuli noin 62 minuuttia.  

Aloitin raakapurulla. Katsoin videon läpi ja jaoin sen episodeihin, joita tuli 22. Episodi-

käsitteen otin Korvelan (2003, ss. 45, 62) työstä, mielestäni se kuvaa hyvin muistelutapah-

tuman jaksottaista luonnetta. Korvela jakoi videonsa toimintaepisodeihin sen mukaan, on-

ko kotona olevilla perheenjäsenillä yhteinen tekemisen kohde vai omat kohteet. Episodi 

vaihtui, kun yksilöllisistä kohteista siirryttiin yhteiseen tai päinvastoin, tai toisaalta jos ko-

ko ryhmän huomio kiinnittyy toiseen asiaan. Episodit saattoivat siis olla eri mittaisia.  

Omassa työssäni episodien kesto oli noin puolesta minuutista seitsemään minuuttiin. En 

tehnyt kovinkaan tiukkoja sääntöjä siitä, mitkä asiat merkitsevät episodin vaihtumista, vaan 

tein jaon melko intuitiivisesti. Episodi loppui ja seuraava alkoi, kun puheenaihe jonkun 

aloitteesta vaihtui. Samassa episodissa saatettiin katsella useampia esineitä, mutta ne liit-

tyivät luontevasti yhteen, samaan aihekokonaisuuteen. Esimerkiksi ensimmäinen episodi 

on villan käsittelystä. Ensin aloitimme karstaamisesta, mutta jollekin tuli villasta myös 

kerintä mieleen, ja jatkoimme siitä, palaten välillä karstaamiseen ja kehräämiseen. Toisi-

naan esineen vaihtuminen merkitsi episodin vaihtumista, esimerkiksi tilanteessa, jossa kes-

kustelua ei enää syntynyt, ja minä päätin ottaa laukusta esille uusia esineitä ja johdatella 

keskustelua uuteen suuntaan.      

Ensimmäisen katsomiskerran jälkeen päätin rajata alusta ja lopusta pois kohdat, joissa ei 

muistella esineiden avulla, vaan tehdään jotain muuta, kuten valmistellaan tai lopetellaan 

toimintaa. Alusta jäi pois noin 7 minuuttia, joiden aikana esittelemme itsemme, teemme 

lämmittelyleikin ja minä kerron laukun taustasta ja pajan toimintatavoista. Lopusta jäi pois 

noin 6 minuuttia. Siinä olemme lopettaneet pajan, mutta eräs henkilö ryhmästä halusi ker-

toa vielä muuhun liittyviä muistojaan. Lisäksi episodien väleissä oli tyhjiä tilanteita, joissa 

haen esimerkiksi laukusta tavaraa, eikä tapahdu muuta. Nämä jätin myös analyysin ulko-

puolelle. Videota jäi näiden rajausten jälkeen noin 48 minuuttia, 17 episodiin jaettuna.  

Tämän jälkeen katsoin jäljelle jääneen aineiston episodi kerrallaan ilman ääntä. Tarkkai-

lin, liittyykö toimintaan laukussa olleita esineitä tai virikkeitä, ja mitä ne ovat. Kirjasin 

sellaiset esineet, joita muistelijat itse katsoivat, koskivat tai kokeilivat. En kirjannut esinei-

tä, joita näytin tai esittelin, mutta kukaan ei niistä oikein kiinnostunut. Erilaisia esine-
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episodeja tuli 20. Tämän jälkeen rajasin pois episodeista ne kohdat, joissa ei käsitellä mi-

tään esineitä. Näitä oli välillä melko pitkiäkin pätkiä. On luontevaa, että pajan aikana kes-

kustellaan myös ilman esineitä, ja puhe rönsyää esineistä muihin aiheisiin, joihin esineet 

eivät enää liity. Esineet ja niiden avulla muistelu ovat tämän muistelulaukun ydinasioita, 

joten päätin keskittyä niihin kohtiin, joissa sekä muistellaan että käsitellään esineitä.  

 

Kuva 5. Episodeista rajattiin pois kohdat, joissa ei käsitellä esineitä 

 

Jäljelle jäivät kohdat, joissa sekä muistellaan että käsitellään esineitä. Nimitän näitä 

muisteluepisodeiksi. Muisteluepisodeja tuli 12. Kolmannessa vaiheessa katsoin kaikki 12 

muisteluepisodia, nimesin ne ja kirjoitin muutaman lauseen kuvauksen, mitä muisteluepi-

sodissa tapahtuu. Jätin vielä pois muutamia episodeja. Yksi oli hyvin lyhyt, noin 15 sekun-

tia, eikä siinä ole kovin paljon tapahtumia. Toinen episodi jäi pois, koska totesin, että siinä 

olen äänessä pääasiassa minä. Jäljelle jääneet 10 muisteluepisodia otin tarkempaan tarkas-

teluun jäljittääkseni niistä muistelun kulkua eli muisteluketjuja.  
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Aineiston rajauksen vaiheet 

Analyysivaihe Aineiston laajuus Rajaukset vaiheen jälkeen  

1. Raakapurku: karkea ja intui-

tiivinen jako episodeihin (22 

kpl) 

Molemmat videot synkronoi-

tuna =  noin 62 minuuttia 

Pois alkuvalmistelut, lopettelut, 

laukun penkomiset . Mukaan 

episodit, joissa muistellaan = 

17 episodia, 48 minuuttia 

2. Esineiden kirjaaminen: jako 

esine-episodeihin (20 kpl), 

ilman ääntä 

17 episodia, 48 min Muisteluepisodeista mukaan 

vain kohdat, joissa käsitellään 

esineitä = 12 muisteluepi-

sodia, 24 min   

3. Muisteluepisodien nimeä-

minen ja kuvaus 

12 muisteluepisodia, 24 min Jätin pois kaksi episodia, jotka 

olivat liian lyhyitä tai olin itse 

niissä enimmäkseen äänessä 

4. Muisteluketjujen analyysi 10 muisteluepisodia, 20 min  

 

Tarkempaan analyysiin otetut muisteluepisodit 

Aika (min:sek) Muisteluepisodi Esineet 

6:59 – 11:03 Villan käsittely  Villaa, karstat, keritsimet 

12:07 – 14:20 Kuitujen tunnustelu ja tunnis-

taminen 

Pellavakuidut, villa 

14:50 – 16:48 Kankaankudonta Sukkula ja pellavalankapuola, 

poppanaliina, mattosukkula 

16:57 – 17:46 Kuteiden leikkaaminen Kudekerät 

19:26- 20:59 Pellavan viljely ja käsittely  Nimikoidut pellavapyyhkeet ja 

-tyynyliinat 

22:33 – 23:20 Kapiot ja pitsit Nimikoidut pellavapyyhkeet ja 

–tyynyliinat 

23:53 – 26:12 Pitsinvirkkuu Nimikoidut pellavalakanat ja 

virkatut pitsit 

31:56 – 34:51 Puutyöt ja -välineet Höylä, taltta, suorakulma, mit-

ta, tuohirasia 

36:51 – 38:21 Tervan tuoksuttelu ja arvailu, 

tuohiesineet 

Tuohirasia, tervan tuoksu 

45:45 – 47:58 Maitopussit Maitopussit 

Yhteensä  20 min 17 sek 10 episodia  
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Jatkoin jäljelle jääneiden episodien analyysia kirjaamalla Elan-ohjelmaan henkilö ker-

rallaan, mitä itse kukin milloinkin tekee ja sanoo. Litteroin puheet melko suurpiirteisesti, 

enkä merkinnyt taukoja, painotuksia ynnä muita. Pääasia oli puheen sisältö. Muistelijat 

nimesin koodein H1-H6. Minä olen M ja pajassa mukana ollut hoitaja on O. Katsoin ensin 

yhdestä episodista kaikkien tekemiset, ja sitten siirryin seuraavaan episodiin. Tässä vai-

heessa katsoin video kerrallaan, sillä näin tarkkaa työtä ei voinut tehdä kahdesta videosta 

yhtä aikaa. Jotkut muistelijat näkyvät molemmissa kameroissa hyvin, osa vain toisessa. 

 

Kuva 6. Muistelijoiden ja ohjaajien toiminnan purkamista 

 

Kun episodit oli purettu Elan-ohjelmaan, etsin kohdat, joissa muistelua tapahtuu. Tar-

kastelin, mikä edellä on vaikuttanut siihen, että aletaan muistella. Kirjasin nämä havainnot 

taulukkoon, johon muodostuu muisteluketju. Keskelle kirjasin puhuttuja muistoja ja teke-

mällä muistelua. Vasemmassa sarakkeessa on ihmisten vaikutus muisteluun, oikeassa esi-

neiden ja virikkeiden vaikutus. Yksi rivi kertoo muistelun ilmentämisestä ja siihen välittö-

mästi vaikuttavista seikoista. Muistelu vaikuttaa myös alaspäin, eli seuraavaan muisteluun. 

Tein jokaisesta muisteluepisodista oman taulukon seuraavan esimerkin mukaisesti.  
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Muisteluepisodi 1: Villan käsittely 

6:59-11:03 

Ihmiset Muistelu Esineet 

M: ”Kertokaa vaan sitten, mitä 

niistä tulee mieleen.” 

Antaa kaksi villakasaa ja kars-

tat pöydälle kiertä-

mään 

H2: Mul tulee mummo mieleen heti. Mei-

dän mummo tulee mieleen, isän äiti. 

Tunnustelee villaa 

H2 ottaa villaa 

käteensä, tunnuste-

lee 

 

 

M: No mites mummo? 

                                                   

H2: No mitä, hän näillä tuota.. 

Tekee karstausliikettä käsillä 

Villa, tunnustelu 

 

 H1: Näitä oon käyttäny. 

Koskettaa karstoja osoittaakseen, mitä tar-

koittaa 

Karstat, katsomi-

nen 

 

Taulukon tekemisen jälkeen aloin tarkastella muisteluketjuja tarkemmin. Aloitin muis-

telusarakkeesta. Luin muistelun sisältöjä ja pohdin, mitä oikeastaan muisteltiin. Koodasin 

sisällöt eri väreillä. Erotin viisi erilaista sisältöä: yleinen tunnistaminen ja muistaminen, 

tekemisen kuvaus, oma tekeminen, läheiset ja muistelu tekemällä tai liikkeellä. Yhdessä 

puheenvuorossa saattoi olla useampia erilaisia sisältöjä. Tämän jälkeen tarkastelin väri-

koodi/muistelun sisältö kerrallaan, miten ihmiset ja esineet vaikuttavat muisteluun. Tässä 

en systemaattisesti koodannut, enemmänkin kysymys oli huomioiden tekemisestä: millai-

set toimet synnyttävät erilaisia muistelun sisältöjä. Merkitsin värein joitakin kysymyksiä, 

jotka liittyivät kiinteästi johonkin muistelun sisältöön. Kysymys sai saman värin kuin sii-

hen liittyvä muistelun sisältö.  
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Muisteluepisodi 1: Villan käsittely 

6:59-11:03 

Ihmiset Muistelu Esine 

M: ”Kertokaa vaan sitten, mitä 

niistä tulee mieleen” 

 

H2: ”No mul tulee mummo 

mieleen heti. Meidän mummo 

tulee mieleen, isän äiti.” 

Ottaa villaa käteensä, tunnuste-

lee  

M: ”No mites mummo?” H2: ”No mitä, hän näillä tuota.” 

Näyttää käsillä karstausliikettä 

Villa 

 H1: ”Näitä oon käyttäny.”  Koskettaa karstoja 

M: ”Ootte käyttäny? Muistuu-

ko mieleen, mitkä ne on?” 

H2: ”Eiks ne oo kars.. Mitkäs 

nää nyt on.”  

Tunnustelee villaa, katsoo 

karstoja 

 H6: ”Karstat. Meillä sanottiin 

karstat.” 

Karstat 

 H5: ”Ennehä niitä käytettiin 

nuita.”  

Osoittaa karstoja 

 H1: ”Siinä karstattiin lampaan-

villaa.” 

Karstat, villa 

 H5: ”Joo. Ompeluseuroissa ja 

semmosissa.” 

 

M: ”Muistaako joku, miten 

niitä käytettiin?” Antaa karstat 

kiertämään. 

H1: ”Näin niitä käytettiin.” 

Ottaa karstat, näyttää, miten 

niitä käytettiin. 

Karstat 

 H3: Ottaa karstat ja kokeilee 

karstaamista. ”Ennen näitä 

käytettiin.” 

Karstat 

Esimerkki koodauksesta.  
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8 Muisteluketjut 

Tutkimustulokseni jakautuvat kahteen osaan. Tässä luvussa kuvaan videoidun pajan muis-

teluketjujen sisältöä: mitä muistellaan, ja mistä muistelu herää. Luvussa 9 kerron muutok-

sista, joita olen tehnyt laukun sisältöön ja pajan kulkuun kokeilupajojen ja videon perus-

teella. 

 

8.1 Yleisen ja oman tekemisen muistelu 

En laskenut aineistostani, kuinka monta kertaa kutakin muistelun sisältöä esiintyi. Väri-

koodattua aineistoa vilkaisemalla kuitenkin huomaa, että eniten on sellaisia sisältöjä, jotka 

nimesin yleiseksi tunnistamiseksi ja muistamiseksi. Siihen kuuluu esineiden ja käyttötar-

koituksen tunnistaminen, nimeäminen ja yleinen toteaminen siitä, että muistetaan esine ja 

se, että niitä on joskus käytetty. Toisin sanoen tuodaan ilmi se, että tiedetään, mistä on ky-

symys. 

Pöydälle on asetettu karstat. 

M: Muistuuko mieleen, mitkä ne on? 

H2: Eiks ne oo kars.. Mitkäs nää nyt on. 

H6: Karstat. Meillä sanottiin karstat. 

H5: Ennenhä niitä käytettiin noita.  

H1: Siinä karstattiin lampaanvillaa. 

 

On olennaista ja luontevaa keskustelun kannalta, että muisteluun mukaan otettuja esi-

neitä ja niiden käyttötarkoituksia pyritään nimeämään. Usein tämä tehtiin heti, kun uusi 

esine tuotiin pöytään. Tunnistaminen oli tärkeää ja keskeistä: jos vastaan tuli outoja esinei-

tä, niistä kysyttiin heti. Jätin nimeämisen muistelijoiden tehtäväksi, eli antaessani uuden 

esineen en heti todennut, että ”tässä on karstat”, vaan annoin ryhmän hoitaa sen itse. Gib-

son (2011, ss. 30, 91-92) varoittaa ohjaajaa ajattelemasta itseään historiallisena auktoriteet-

tina tai asiantuntijana, ja otin tämän ohjenuorakseni. Tämä toimi aika hyvin, kaikille esi-

neille löytyi lopulta nimi ja käyttötarkoitus. Muistelijat omaksuivat hyvin opettajan roolin-

sa ja jakoivat tietoaan minulle ja toisilleen.  

Esineet olivat melko helppoja tunnistaa ja nimetä. Sen sijaan tuoksut ja tunnusteltavat 

kuidut herättivät enemmän pohdintaa ja keskustelua. 

  M antaa pöydälle korin, jossa on pellavakuitua. 

H6: No se on pellavaa. On se. (tunnustelee pellavaa) 

H4: Ei minulle ole tuttu. Ei tuo ole lampaanvillaa. (katsoo pellavaa, mutta ei koske 

siihen) 

H5: Ei oo, ei. 

H4: Ei ole sitä villaa, mitä minä oon keritsimillä ottanu lampaasta. 
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M: Mutta osaako joku arvata, mitä tuo vois olla? 

H4: En. En osaa arvata. Sen enempää kun tuotakaan. Ei oo tuokaan lampaanvillaa. 

(osoittaa villaa)  

 

Esineiden ja välineiden tunnistaminen ja nimeäminen on varmaan helpompaa, sillä ne ovat 

pysyvämpiä olemukseltaan. Tunnustelut ja tuoksut ovat enemmän tulkinnanvaraisia, sillä 

ihmiset kokevat aistimukset eri tavalla. Tuoksuista heräsi heti mielikuvia, mutta ne olivat 

ihmisillä erilaisia.  

Muistelijat tuoksuttelevat lampaanvillaa. 

H6: Juu, kyllä se tuoksu lampaalle. Lampaalle se tuoksu. 

H4: Ei se oo lampaan haju. 

H2: Tää tuoksuu kyllä ihan lampaalle. 

 

Lampaanvillan tuoksusta heräsi samantapaista keskustelua myös aiemmin kokeilupajoissa. 

Osaltaan villan tunnistamisen vaikeus liittyi varmaan siihen, ettei minulla ollut käsittele-

mätöntä villaa, vaan huovutettavaksi tarkoitettua levyä. Siinä oli tuoksu ja rasvainen tuntu 

tallella, mutta se ei ollut ihan ”aitoa”. Samantapaista keskustelua käytiin myös tervan tuok-

susta, osa tunnisti sen heti, toiset miettivät pitempään. Kuitenkin keskustelua käytiin niin 

kauan, että esine tai tuoksu saatiin nimettyä.  

Yleinen tunnistaminen liittyi myös paljon siihen, että muistettiin esineiden liittyminen 

osaksi elämää ”ennen vanhaan”.  

Käsittelyssä ovat keritsimet. 

H3: Ennen näitä käytettiin. 

H5: Joo, kyllä, ennenhän niitä käytettiin. 

H4: Ihan tuttua hommaa. 

 

Tämänkaltaiset muistelun sisällöt ovat samankaltaisia, mitä havaitsin kehittämistyön alussa 

tekemistäni haastatteluista. Käsityö oli lähes itsestään selvä osa arkea. Kodin tarve-esineet 

tehtiin itse käsityönä. Videoimassani pajassa lähes kaikki olivat alun perin kotoisin maa-

seudulta ja olivat asuneet maalaistilalla. Eräs muistelija totesi, että ”Mehän tehtiin kaikkia. 

Se oli semmonen vanha maalaistila.” Samankaltaisia kommentteja oli useampia. Myös 

Heikkinen (1997, s. 19, 32) toteaa, että menneestä puhuttaessa käsityö nähdään yleisenä ja 

kollektiivisena, kaikki ihmiset kattavana. Tämä on ollut myös peruste käsityöaiheiselle 

muistelulaukulle. Lähes kaikilla on muistoja käsitöistä.  

Hohenthal-Antin (2009, s. 24) toteaa, että aika yhdistää ihmisiä ja aikakausista muiste-

taan tietyt tapahtumat tai asiat. Samanlaiset kokemukset ja historiallinen tausta edistävät 

yhteisyyden tunnetta. Myös Ihatsun (2005, s. 21) mukaan tietylle ajanjaksolle tai sukupol-

velle spesifit ja merkitykselliset esineet ovat tärkeitä ymmärryksen välineitä. Mielestäni 
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yleinen tunnistaminen ja muistelu toimi juuri yhteisyyden tunteen edistäjänä. Saatiin luotua 

yhteinen pohja olemiselle ja keskustelulle, kun joku nimesi esineen, ja sen perään toiset 

vahvistivat, että tämä on minullekin tuttu.  

Vastaavasti kommentteja aivan omasta, henkilökohtaisesta tekemisestä oli vähän. Tähän 

kuuluvat vain kommentit, joissa todetaan suoraan, että henkilö on itse tehnyt, esimerkiksi 

”Näitä oon käyttäny.” 

”Minä oon kasvattanu pellavaa.” 

”Mä oon virkannut noita.” 

 

Arvelen, että yleinen muistelu tyyliin ”näitä käytettiin” tai ”noita tehtiin” pitää sisällään 

myös omaa tekemistä. Vaikka puhutaan yleisesti, tarkoitetaan myös sitä, että minäkin tein. 

Ryhmätilanteessa on varmasti luontevampaa ja helpompaa puhua yhteisen kuin yksilölli-

sen kautta. Lisäksi tilanne on uusi ja outo, ja paikalla on ventovieras ohjaaja. On ymmär-

rettävää, ettei heti haluta puhua, mitä minä olen tehnyt. Hohenthal-Antin (2009, s. 24) sa-

noo, että jokaisen muistoissa on yksityisen lisäksi myös yhteistä. Tämän voi kääntää myös 

toisin päin: yhteisissä ja yleisissä muistoissa on myös omaa ja yksityistä. Muistelijoiden 

omat tekemiskokemukset heijastelevat tekemisen kuvauksissa, josta kerron seuraavaksi. 

 

8.2 Tekemisen kuvaukset  

Toisinaan yleistä muistelua seurasivat tekemisen kuvaukset. Tekemisen kuvausta ovat 

kommentit, joissa kerrottiin tarkemmin, miten jotakin välinettä käytettiin tai asia tehtiin.  

Puhumme karstaamisesta. 

H4: No siinä, siihen pistettiin noita villoja, lampaanvilloja, ja sitten kars.. hmm.” 

(Näyttää koko ajan käsillään liikettä karstaamisesta.) Niitä, tälleen vaan tuossa välis-

sä. Ja sitten tehtiin semmonen, ööh, semmonen pötkylä (näyttää käsillä), ja sitä sitten 

kehrättiin, rukilla. 

 

 

Kuva 7. Karstaamista: ”Siihen pistettiin noita villoja..” 
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Nämä kuvaukset olivat joskus oman tekemisen kuvausta, mutta useimmiten yleisiä: ”teh-

tiin”. Tämä voi kertoa siitä, että muistelija tietää, että kyseistä työtä on joku tehnyt, hän on 

nähnyt jonkun tekevän, ja tietää, kuinka asia tapahtuu. Kuitenkin koko muisteluketjua seu-

raten yleensä jossain välissä tuli ilmi, että puhuja oli itsekin tehnyt. Yllä olevan esimerkin 

muistelija, H4, oli aiemmin maininnut, että on itse karstannut.  

Se, että tekemisen kuvaukset puhutaan yleisesti, voi kertoa siitä, että tekeminen koetaan 

yleiseksi. Monet tekivät, en vain minä. Kuten Heikkinen (1997, s. 19, 32) toteaa, mennees-

tä puhuttaessa käsityö nähdään ennen kaikkea kollektiivisena, kaikki ihmiset kattavana. 

Tietenkin myös tekemisen tavat ovat olleet yhteisiä, eivät persoonallisia. Kaikki ovat kars-

tanneet samalla tavalla. Toisaalta yleinen puhe voi kertoa konkreettisesti siitä, että töitä 

tehtiin yhdessä, ei yksin. Yhdessäolo ja käsitöiden tekeminen ovat kuuluneet vanhastaan 

yhteen (Heikkinen, 1997, ss. 45, 51). Monet asiat tehtiin ennen maalla talkoilla: pellavan 

käsittely, lankojen kehräys, yhteisen loimen rakentaminen (Haastattelut, syyskuu 2013).  

Tekemisen kuvauksiin liittyi usein liike. Tämä mielestäni kertoo siitä, että muistelijoilla 

on oma kokemus tekemisestä.  

M antaa sukkulan kiertämään. 

H2: Siin on, laitetaan se, joo, ja heitettiin, joo. (Tekee kädellä liikkeitä sukkulan hei-

tosta, puolelta toiselle.) 

H6: Laitetaan.. kangaspuihin näillä.. sukkula. (Tekee käsillä kudonta/heittoliikkeen.)  

H5: Joo, heitettiin se.. (Tekee käsillä kudonta/heittoliikkeitä.) 

H4: (Tekee kädellä heittoliikkeen.) Juu. 

 

 
Kuva 8. "Joo, heitettiin se.." Kudontaliikkeitä 

 

 

 



61 

 

Sukkulan heitto on yksinkertainen liike, jonka voi näyttää, vaikkei itse olisikaan tehnyt. 

Ylemmässä esimerkissä karstaamisesta H4 näyttää käsillään karstaamista, ja siinä puoles-

taan on eri vaiheita, joita ei varmaan osaisi näyttää, ellei olisi itse tehnyt. 

Liike oli muistelun, puhumisen tehostamista ja havainnollistamista. Tekemisestä puhu-

minen ilman liikettä on laimeaa, ja tekemistä on vaikeaa pukea sanoiksi. On helpompaa ja 

luontevampaa näyttää kuin selittää. Puhumisen korvaaminen liikkeellä ei ole puute, vaan 

asia, johon käsityömuistelulla myös pyrittiin. Toivoin, että näen myös tekemistä, sillä se on 

olennainen osa käsityötä. Heikkinenkin (1997, s. 86) huomasi , että käsityö on ennen kaik-

kea tekemistä, ei puhetta. Monista käsityöhön liittyvistä asioista ei osattu, haluttu tai pidet-

ty tarpeellisena puhua. Heikkinen tosin halusi tietää käsityöhön liittyvistä tunteista. Itse en 

edes kysynyt tämänkaltaisista asioista, mutta ei niitä myöskään oma-aloitteisesti kerrottu.  

Tekemisen kuvauksissa kerrottiin paitsi tekemisen vaiheista, myös tekemisen syistä ja 

kontekstista.  

Tutkimme liinavaatteita ja pitsejä. 

H2: Sillon ku kapioita tehtiin, niin, siihen aikaan vielä, niin piti olla.. (Näyttää käsil-

lään pituutta ja käsinompeluliikettä.) Pitsit, lakanoissa ja tyynynpäällisissä. Niin niitä 

tuli virkattuu.. (Tekee käsillään virkkausliikettä.) Voi voi sentään, kuinka monta met-

riä sitä tuli laitettuu. 

H2: Tulee nuoruus mieleen, kun kattoo näitä!  

M: Kauanko siinä meni, kun tuommosen pitsin virkkas?  

H1: Eihän sitä laskettu sitä aikaa, kun aina, muiden töiden välissä, tehtiin tätä. 

H2: Mulla meni.. Joo, se on. Silloin oltiin nuoria ja rakastuneita kuule, niin silloin pi-

ti pitsiä saada!  

H6: Niin, ei kysytty mitään pituudesta. 

 

 
Kuva 9. Pitseistä tuli nuoruus mieleen 
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Esimerkissä tulee hyvin esiin nuorten naisten kapiopuuhat. Rakastuneena on pitänyt saada 

pitsit ja kapiot valmiiksi, eikä työn määrä ole painanut mieltä, vaan sitä on tehty aina kun 

muilta töiltä on ehtinyt. Tämänkaltaiset tekemisen kuvaukset linkittävät käsityön omalle 

paikalleen, osaksi muuta elämää ja arkea. Muistellessa keskustelu liikkui helposti käsityön 

tekemisestä sitä edeltäviin, seuranneisiin tai ympärillä oleviin aiheisiin. 

 H4: (tunnustelee tyynyliinaa) Pellavakankainen.. Pellavasta kudottu. Pellavaahan 

kasvatettiin, ja sitä sitten liotettiin järvessä, ja sitten kun se otettiin sieltä liosta niin 

sitä loukutettiin, loukutettiin ja mitähän sille sitte tehtiin.. 

 

8.3 Läheiset 

Joistakin esineistä tai virikkeistä tulivat mieleen myös läheiset ihmiset.  

M antaa villaa tunnusteltavaksi. 

M: Kertokaa vaan sitte, mitä niistä tulee mieleen. 

H2: No mul tulee mummo mieleen heti. Meidän mummo tulee mieleen, isän äiti. 

M: No mites mummo? 

H2: No mitä, hän näillä tuota.. (näyttää käsillä karstausliikettä) 

 

Katselemme kapioita ja pitsejä. 

H5: Vaimo oli kova virkkailemmaan, se teki kaikkia.. (osoittaa pitsirullia) 

M: Tekikö lakanoita? 

H5: Joo. Mulla on vielä yksi tommonen, jossa.. (osoittaa pitsilakanaa) 

 

 
Kuva 10. Villan tunnustelu toi mieleen mummon 

 

 

Muistot läheisistä liittyivät siihen, että heidän oli nähty tekevän virikkeeseen liittyvää työ-

tä. Odotinkin, että tämänkaltaisia muistoja voisi tulla, sillä käsityöhön liittyy monella tapaa 

yhdessäolo ja toiset ihmiset. Monet ovat oppineet käsityön alkeet kotona äidiltä tai muilta 
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naisilta katsomalla ja perässä tekemällä (Heikkinen, 1997, ss. 45, 51). Tässä pajassa ei to-

sin juurikaan muisteltu taidon oppimista tai opettajia, mutta tekijöitä joka tapauksessa. 

Joistakin esineistä tuli mieleen läheisen tekemä, tärkeä esine. 

Pöydällä on tuohesta tehty rasia. 

H1: Toi on tuttu, toi, tuommonen. Minun mieheni teki, sotareissulla.. koivusta, näpe-

löi semmosen pitkänomaisen, semmosen..” (Näyttää kädellä rasian mallia) Siinä oli 

kansi ja kaikki, suuritöinen. Että tuota, se on, tämäkin varmaan koivun.. Joo. Se on 

hieno työ, hienoa työtä. Minä en muista että onko se vielä siellä. Ei se varmaan, jol-

lekin oon antanu sen. Jälkikasvulle. 

 

Pöydällä on myös toinen tuohirasia, jonka H1 myöhemmin huomaa. 

H1: Se on justiin tämmönen, mutta siinä on vaan pienempiä, pienempiä nämä.. nämä 

ruudut. (Osoittaa rasian ruudutusta; punontaa) Ja sitten kansi, kansi oli.  

 

 

Kuva 11. Tuokkonen toi mieleen puolison tekemän rasian. "Se on justiin tämmönen" 

Puolison tekemä tuohirasia on jäänyt muistelijalle varmaan hyvin mieleen juuri tekijän 

vuoksi. Rasiasta muistetaan pienet yksityiskohdatkin. Toki erikoinen tilanne, sota, vaikut-

taa myös siihen, että rasia on jäänyt mieleen. Muistelijaa ehkä hieman huolestuttaa, onko 

rasia enää tallessa. Monia esineitä säästetään ja käytetään suurelta osin juuri niihin sitoutu-

vien muistojen vuoksi (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, ss. 117-119). Näin 

käsitöistä ja muista esineistä voi tulla perintöesineitä, kuten tässä esimerkissä ilmeisesti on 

käynyt. Ne kantavat muistoja ihmisistä ja tapahtumista. 

 

8.4 Esineet ja keskustelu muistelun virittäjänä 

Muistelulaukussa keskeistä ovat esineet. Niiden katselu, koskettelu ja tuoksuttelu viritti-

vätkin hyvin muistelua. Jo esineiden näkeminen houkutti muistelemaan.  

Muistelijat katsovat, kun M ottaa esiin kudekeriä. 
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H6: On leikattu kädet kipeiksi.. 

H2: Joo, vanhoista vaatteista ja.. 

H4: Ne on niitä kankaankutimia. 

H5: Joo, niitähän leikattiin. 

H4: Leikattiin, vanhoista, käytetyistä kankaista. 

 

Oli tavallista, että esineen nähtyään muistelijat halusivat ensin nimetä sen. Esineet, joilla 

voi tehdä jotain, siis välineet, työkalut, houkuttavat kokeilemaan tekemistä ja näyttämään, 

miten niitä on käytetty. Esimerkiksi karstoja ja keritsimiä halusivat kokeilla kaikki. 

M antaa keritsimet kiertämään. 

H4: Sakset! Noilla kerittiin lampaita. 

H3: Kerihtimet. Kerihtimet nämä on. (tekee keritsimillä leikkaavaa liikettä) 

H4: Olen! Olen kerinyt. Lammas pantiin jalkojen välliin, siinä puristettiin jaloilla ja 

eikun villasta kiinni ja tällä, tällä otettiin villat irti. (näyttää käsillään, miten villasta 

otettiin kiinni ja leikkaa samalla keritsimillä) 

H5: ottaa keritsimet ja kokeilee niillä leikkaamista 

 

 
Kuva 12. "Eikun villasta kiinni ja tällä otettiin villat irti" 

 

Esineet toimivat muistelussa jopa paremmin kuin odotin. Gibson (2011, ss. 100, 103) tote-

aa esineiden vetoavan proseduraaliseen muistiin (taitomuisti), eli ne rohkaisevat näyttä-

mään, kuinka niitä on käytetty.  

Tekemisen pitää kuitenkin olla ilmeisesti sellaista, joka ei ole liian pikkutarkkaa vaan 

sujuu helposti keskustelun lomassa. Keskeneräisiä virkkuu- ja neuletöitä ei käsitelty tässä 

pajassa, mutta kokeilupajoissa niitä oli. Siellä niihin ei oltu halukkaita tarttumaan, vaikka 

siihen kehotin. Niistä todettiin, että näkö tai kädet ovat jo niin huonot, ettei tekeminen enää 

onnistu. Karstat ja keritsimet ovat suuria, niihin on helppo tarttua ja liike on yksinkertaista. 

Jatkossa voi miettiä, mitkä muut välineet olisivat helppoja käsitellä, tai miten tarkemmista 
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töistä saisi helppoja kokeiluversioita. Toisaalta tällöin autenttisuus hieman kärsii, mutta 

asiaa voi kuitenkin kokeilla. 

Esineet, joita voi aistia monin tavoin, herättivät paljon keskustelua eri kanteilta. Pajojen 

kestosuosikkeja ovat olleet villa, karstat ja keritsimet: niitä voi tunnustella, kokeilla ja vil-

laa haistella (kts 8.1). Tunnustelu ja haistelu herättää paljon keskustelua, kun arvaillaan ja 

tulkitaan, mikä materiaali tai tuoksu on kysymyksessä.  

Tuoksupurkki kiertää pöydässä. Kaikki haistavat vuorollaan. 

H6: Aika voimakas kuule. Se on ihan ku piipun tuoksu.  

H5: On se. (Nauraa) 

H4: Mikä tuoksu? Tervan haju. 

H1: Mikä tuoksu tää on?  

H2: Eiks se oo terva? 

H1: En, en usko. (Nauraa) 

M: On se tervaa. 

H1: Nii on tervaa? Että tää on tervan tuoksua? (haistaa taas) Niin on.  

H4: Tuosta tervan hajusta, niin olen olen nähnyt kun tervaa keitetään. 

 

Tässä pajassa emme käsitelleet vaatteisiin ja muotiin liittyviä esineitä. Yhdessä kokeilupa-

jassa se oli teemana, ja muistelijat kokeilivat innoissaan hattuja ja muita asusteita. Se oli 

valtavan hauskaa! Siinäkin näkyi, että esineet, joilla voi tehdä jotain, herättävät mielenkiin-

toa.  

Kun muistelu saatiin avattua jollain esineellä, sitä kuljetti pajassa eteenpäin parhaiten 

toisten muistelu ja tekeminen. Yksi muisto sai aikaan uuden, ja kun joku innostui kokeile-

maan jotain välinettä, muut seuraavat esimerkkiä. Gibsonkin (2011, ss. 30, 91-92) toteaa 

muistelun olevan kumulatiivista: jonkun muistot herättävät toisissa uusia, ja näin toiminta 

syntyy osin itsestään. Videolta huomasin, että loppujen lopuksi olin itse melko vähän ää-

nessä. Pääasiassa kuuntelin.  

Vaikka muistelijat saavat keskustelua itsekin aikaan, on ohjaajan toimilla paljon merki-

tystä. Kysymyksistä riippuu, millaisia vastauksia saa, millaisia muistoja kerrotaan. Yleiset 

kysymykset antavat yleisiä vastauksia. Jos taas haluaa henkilökohtaisen tekemisen kuvaus-

ta, pitää kysyä suoraan: teitkö sinä? 

H4: Joo. Lampaista.. villaa. 

H5: Joo. Tuommone ol. 

O: Ootko sä keriny lampaita, oletko? 

H4: Olen! Olen kerinyt. Lammas pantiin jalkojen välliin, siinä puristettiin jaloilla ja 

eikun villasta kiinni ja tällä, tällä otettiin villat irti.  

O: Teitkö sinäkin tuota, keritsitkö? 

H5: Joo. Kaikkea oon minä. Meilläkin oli lampaita ja lehmiä ja hevonen ja kaikki. 
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Jos toivoo tekemistä, voi kysyä, kuka näyttäisi. Tarkempaa tekemisen kuvausta saa, kun 

ymmärtää pyytää. Tämä on itsestäänselvyys, mutta pajan tohinassa hyvät kysymykset eivät 

välttämättä aina tule mieleen. Huomasin, että mukana ollut hoitaja esitti hyviä tarkentavia 

kysymyksiä. Hänelle kaikki käsityötekniikat ja niihin liittyvät asiat eivät olleet tuttuja. 

Puhumme pellavan kasvatuksesta ja käsittelystä 

H5: Loukut.. Joo ja kuivattiin ja tehtiin vaikka mitä. Järvessä ja joessa liotettiin. 

M: Raskasta työtä se loukuttaminen, eikö? 

H6: Se oli raskasta työtä. 

O: Mitä se tarkottaa se loukuttaminen? 

H6: Niitä, näin, kun hakataan. Näitä yhteen. (Tekee kädellä ylös-alas-liikettä, loukut-

taa) 

H5: Ne loukutettiin ne.. Niin ne pehmitettiin. 

O: Hakattiin, niinku mitä yhteen? 

H6: Niitä, niitä loukkuja, taikka niitä. (Loukuttaa käsiään yhteen) 

H5: Niin, ne saatiin pehmeeksi. 

 

Ohjaajan toimet voivat olla melko vähäisiä, mutta ne on mietittävä hyvin. Hyvät kysy-

mykset synnyttävät keskustelua, ja avoimet kysymykset ovat parempia kuin suljetut, joihin 

voi vastata lyhyesti tai vain kyllä tai ei. (Gibson, 2011, ss. 90-91.) Tämän jo tiesinkin, mut-

ta on eri asia havainnoida omaa toimintaansa videolta ja nähdä konkreettisesti toimintansa 

seuraukset.  
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9 Muutoksia 

Tässä luvussa kerron ensin, millaisia muutoksia tein laukun sisältöön, pajan kulkuun ja 

omaan toimintaani kokeilupajojen aikana ja jälkeen. Sen jälkeen kerron, mitä ajatuksia 

minulle heräsi videon analysoinnin jälkeen, kun laukku oli periaatteessa jo ”valmis”, ja 

mitä muutoksia vielä tein. Lopuksi arvioin, miten muistelulaukulle ja –pajalle asetetut ta-

voitteet toteutuivat. 

 

9.1 Kokeilupajat 

Kokeilupajojen analyysi jäi nyt vajaaksi, koska niissä kuvatut videot hukkuivat. Koska olin 

kuvannut videot, en myöskään tehnyt kovin perusteellisia muistiinpanoja päiväkirjaani. 

Kokeilupajojen dokumentointi on siis videoiden hukkumisen vuoksi heikkoa. Alun perin 

idea oli, että kokeilupajan kokemusten perusteella voin tehdä muutoksia ja parannuksia 

laukkuun. Loppujen lopuksi muutoksia ei tullut kovinkaan paljon.  

Ensimmäinen paja meni mielestäni vähän kehnosti, ehkä oman jännityksenkin vuoksi. 

Alustaessani toimintaa muistelijoille muistin kertoa, että tarkoitus on muistella menneitä, 

mutta unohdin esitellä päivän teeman (lapsuuden käsityöt). Jälkikäteen totesin, että minulle 

asia oli niin itsestään selvä, että en tullut ajatelleeksi ettei se muille ole. Luulin esineiden 

puhuvan kaikille yksiselitteisesti samoin.  

Ensimmäisessä pajassa asettelin laukun esineet esiin pöydälle. Tarkoitus oli, että siitä 

jokainen saa ottaa mieleisensä, kiinnostavan esineen, ja sitten kertoa muistonsa. Ohjeistin 

tämän epäselvästi, jos ollenkaan. Tavaraa oli varmaan liikaa, ja huonon ohjeistuksen vuok-

si muistelijat vaikuttivat neuvottomilta, eivätkä oikein uskaltaneet tai osanneet tarttua mi-

hinkään. Keskustelu oli mielestäni melko vaisua. Myös ohjaukseni oli heikkoa, unohdin 

kaikki tekemäni apukysymykset ja enkä saanut ohjattua tilannetta hyvin.  

Ensimmäisen kokemuksen perusteella arvelin, että tärkeitä sääntöjä on ankkurointi ja 

säännöstely. Eli kerrotaan muistelijoille laukun taustasta sekä teemasta, josta halutaan pu-

hua ja annetaan esineitä vähän kerrallaan tarkasteluun. Seuraavissa pajoissa annoin kiertä-

mään pari toisiinsa liittyvää esinettä kerrallaan. Ensimmäiset esineet valitsin itse, sen jäl-

keen otin esineitä esille sen mukaan, mihin keskustelu kulki. Kaikki esineet olivat laukussa 

ja minun hallinnassani, esimerkiksi lähellä olevalla pöydällä, josta kävin hakemassa esinei-

tä. Tämä toimi hyvin, ja jatkoin näin myös syksyllä 2014, kun laukut otettiin käyttöön. 

Näin  toimin myös pajassa, jonka kuvasin ja analysoin. 
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Virikkeistä huomasin, että pajan aluksi soitettu musiikki miellytti monia, joku lauloi 

mukanakin. Myös tuoksut herättivät paljon keskustelua. Jossain pajassa lampaan villa ei 

tuoksunut sille mille pitäisi. Kahvipapujen tuoksu taas herätti harrasta ja ihastunutta huo-

kailua. Moniaistisuus toimi oikein hyvin. Myös esittely- ja virittäytymisleikki alussa toimi 

hyvin kaikissa kokeilupajoissa. Ikäihmiset heittäytyvät kuvitteluun helposti.  

Sellaisina hetkinä, kun keskustelua syntyi paljon, puhuttiin helposti toisten päälle. Jos-

sain pajassa joku huomauttikin tästä. Muistutin pajojen alussa, että puhuisimme yksi ker-

rallaan, mutta se unohtuu nopeasti ja asiasta pitäisi muistuttaa useita kertoja. Koin tämän 

hankalaksi. Oli niin kivaa, kun oikein intouduttiin muistelemaan, en millään raaskinut 

vaientaa ketään. Tämä toimii jotenkuten, mutta tällöin ryhmä jakaantuu, kun osa kuuntelee 

yhtä puhujaa, osa toista. Toiminnan rakennetta voisi pyrkiä muuttamaan sellaiseksi, että 

puhutaan vuorotellen, kaikki yhtenä ryhmänä.  

Pientä nokittelua ja sanailua syntyi myös joidenkin välillä esimerkiksi erilaisista teke-

misen tavoista. Yleensäkin mitä vain voi sattua. Osa ei pysty puhumaan, osalla on muisti-

ongelmia, joku voi nukahdella, toinen olla huonolla tuulella. Mieliala vaihtelee iäkkäillä 

siinä missä muillakin, ja muistisairailla vielä herkemmin. Pajapäivälle voi sattua huono 

päivä, vaikka aiemmin olisi ollut innostunut tulemaan. Nämä tilanteet on kohdattava jous-

tavasti, ketään ei saa pakottaa. Jos on huono päivä, voi olla kaikkien etu, että osallistuu 

toimintaan toisella kertaa. Osallistumista ja pajassa olemista voi hankaloittaa myös fyysiset 

seikat, esimerkiksi istuminen voi olla raskasta. On tavallista, että joku voi lähteä kesken 

pajan vaikka lepäämään. 

Kokeilupajoissa kukaan ei uskaltautunut tekemään keskeneräisiä käsitöitä. Osa vetosi 

siihen, ettei näe, tai kädet eivät enää toimi niin hyvin. Varmasti näin onkin, mutta uskon, 

että pajoihin on mahdollista lisätä tekemistä, edes jotain, helpotettuja juttuja. Olimme toi-

voneet, että pajoissa voisi olla myös tekemistä, mutta päädyin lopulta siihen, että sitä ei 

ainakaan aluksi kannata ottaa ensimmäiseen pajaan. Tunti on niin lyhyt aika, että se on 

hyvä käyttää aiheeseen virittelyyn. Aloituspaja voisi olla tällainen tutustumiskerta, jossa 

päästään sisälle muisteluun. Laukkuun voisi koota ideakirjasen tekemisestä, ja talon henki-

lökunta voisi toteuttaa niitä asukkaiden kanssa, kun laukut jäävät taloon aloituskerran jäl-

keen. 

Kokeilukierroksen jälkeen päätin yhdistellä teemoja, koska tuntui, että jako kolmeen 

teemaan (liite 4) oli hieman keinotekoinen. Ensimmäisessä kokeilupajassa teemana oli 

lapsuuden käsityöt, ja tuntui, että se on hatara aihe yksinään käsiteltäväksi. Yhdistin teemat 

niin, että laukkuja tuli kaksi: toisessa teemana oli yleisempi käsityöt kotona ja sisustukses-
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sa, toinen taas keskittyi vaatteisiin ja muotiin (liite 5). Lapsuuden käsityöt sisällytettiin 

näihin. Tämä on käytössä toistaiseksi. Esineistä en jättänyt pois mitään, vaikka sekin voi 

olla ajankohtaista myöhemmin. Tavaraa on paljon, mutta on hyvä, että valinnanvaraa on. 

 

Kuva 13. Laukku 1: Käsityöt kotona ja sisustuksessa 

 

Kuva 14. Laukku 2: Käsityöt, vaatteet ja muoti 
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9.2 Ajatuksia videon jälkeen 

Videon katsominen oli opettavaista. Ensimmäisenä katse kiinnittyy tietenkin omaan toi-

mintaan, ja löysinkin paljon korjattavaa ohjauksestani. Olin miettinyt paljon etukäteen sitä, 

että muistelijat saisivat mahdollisimman paljon aikaa kertoa, enkä itse olisi niinkään äänes-

sä. Olin omaksunut tämän liiankin hyvin. Videolta huomasin, että teen tarkentavia kysy-

myksiä aika vähän. Monta kertaa mietin katsellessa, että taas voisi esittää kysymyksiä, 

jotka syventäisivät ehkä muistelua, mutta en kysy! Huomasin myös, että kysyn yleisiä ky-

symyksiä (”tehtiinkö”) kun voisin hyvin kysyä suoraan ”teitkö sinä”. Oikeaa kyselytek-

niikkaa painotetaan myös kirjallisuudessa: avoimet kysymykset rohkaisevat kertomaan 

lisää. Suljetut kysymykset, joihin voi vastata kyllä tai ei, lopettavat keskustelun. (Gibson, 

2011, ss. 90-91.) On siis panostettava vielä kysymysten laatuun. 

Videota katsellessa minulle tuli hieman kaoottinen olo. Pajassa oli vain kuusi muisteli-

jaa, mutta silti toimintaa ja puheen pajatusta on paljon päällekkäin. Osaltaan vaikeus kes-

kittyä ihmisten muistoihin ja niistä kysymiseen voi johtua siitä, että puheenvuoroja ei ole 

jaettu tai organisoitu mitenkään. Usein kävi niin, että joku puhuu, mutta toinen muistelija 

alkaakin kertoa minulle tai vieruskaverilleen omaa tarinaansa. Tällöin on vaikeaa keskittyä 

kumpaankaan. Kun juttu loppuu, kuuntelija ei oikein tiedäkään, mitä kysyä.  

Tämä ongelma tuli ilmi jo kokeilupajoissa, mutta en silloin tehnyt asialle mitään. Nyt 

päätin tarttua asiaan, ja muutaman viimeisimmän pajan olen vetänyt niin, että jokainen 

valitsee esineen, ja niistä kerrotaan vuorotellen. Tämä on vähentänyt päällekkäistä puhetta. 

Gibson (2011, ss. 85-86) myös toteaa, että on hyvä laatia joitakin sääntöjä ja keskustella 

niistä nopeasti alussa. Näin toiminkin muistaakseni kokeilupajoissa, mutta sittemmin se 

unohtui. Luultavasti on hyvä laatia myös perusteellinen lista siitä, mitä aluksi pitää muistaa 

kertoa. 

Keskustelun järjestämiseen liittyen huomasin videolta myös, että pajassa oli hiljainen 

henkilö, joka puhui hyvin vähän mitään koko pajan aikana. Luultavasti huomasin asian 

jollain tavalla jo pajan aikana, mutta tohinan keskellä en tullut tehneeksi asialle mitään. 

Aavistin, että hiljaisimmat jäävät helposti ryhmässä huomiotta, vaikka tietenkin haluan olla 

tasapuolinen. Oli hyvä päästä näkemään videolta, miten helposti näin käy. Pahinta on, etten 

edes kysy hiljaiselta mitään koko pajan aikana. Kun häneltä lopussa kysytään, hän kyllä 

vastaa ja kertoo. 
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Pajassa on vaikeaa tietää, onko joku hiljaa siksi, ettei saa suunvuoroa, vai siksi, että on 

asiaan tyytyväinen niin. Tämän pajan hiljaisen henkilön arvelen kuuluvan jälkimmäisiin, 

mutta siitä huolimatta pitäisi antaa mahdollisuus kertomiseen ja esittää kysymyksiä kaikil-

le. Hiljainen osallistuu kyllä pajan toimintaan: hän katselee ja kokeilee esineitä. Ilmeistä 

voi päätellä, että esineistä herää ajatuksia. Välillä hän puhuu vierustoverinsa kanssa, ja 

huomaa, että hän kyllä kuuntelee muita. Pajan järjestäminen niin, että kerrotaan esineistä 

vuorotellen, auttaa myös hiljaisempia pääsemään ääneen. 

Huomasin myös, että huonosti kuulevien on hankalaa osallistua keskusteluun. He näke-

vät esineet ja voivat kertoa muistojaan, mutta eivät aina pysy mukana siinä, mistä muut 

puhuvat. Huomasin tämän jo pajan aikana, mutta tarkempi tarkastelu auttoi vielä paremmin 

huomaamaan ongelman ja miettimään ratkaisuja. Jatkossa on ehkä parasta, että yritän 

mennä istumaan lähelle niitä, jotka kuulevat heikommin. Tarkoitus ei ole, että ohjaaja on 

paljon äänessä, mutta ainakin voin kertoa heille välillä, mistä keskustellaan. Myös se, että 

kaikki eivät ole äänessä yhtä aikaa, auttaa keskittymään siihen, mitä juuri nyt on käsillä. 

Esineiden käytössä sorruin juuri siihen, mistä kirjallisuudessa varoiteltiin: häärin liikaa 

tavaroiden kanssa. Gibsonin (2011, s. 92) mukaan kokemattomat ohjaajat käyttävät liikaa 

virikkeitä. He haluavat käyttää kaikkea, mitä ovat suunnitelleet, ja tulevat näin keskeyttä-

neeksi vapaan keskustelun. Huomasin toimivani juuri näin. Kun juttu lähti käyntiin jostain 

esineestä, vaikutin olevan valppaana sen suhteen, milloin voin ottaa esille seuraavan esi-

neen. Työnsin mukaan lisää esineitä sitä mukaa, kun jonkun puheessa niihin viitattiin. 

Muistelijoiden keskittyminen keskusteluun herpaantui, ja siirryttiin taas uuteen aiheeseen.  

Gibsonin (2011, s. 92) mukaan toimintaa ei pidä kiirehtiä, mutta samalla pitää huomata, 

jos on tylsistymistä. Olin ehkä liian huolissani keskustelun loppumisesta, ja varmistelin 

tilannetta antamalla lisää esineitä. Paja toimi ihan hyvin noinkin, ja keskustelut olivat 

hauskoja ja värikkäitä. Jatkossa voisi kuitenkin olla enemmän malttia esineiden suhteen. 

Kysymyksiä esittämällä keskustelu jatkuu pitempään ja asioista kerrotaan syvemmin. Koko 

ajan ei tarvitse ottaa uutta esinettä ja ohjata keskustelua seuraavaan aiheeseen.  

Esineiden käytössä tein myös toisen virheen, joka oli vastoin tavoitteita. Alun perin tar-

koitus oli, että muistelijat saavat itse valita heitä kiinnostavia esineitä ja kertoa niistä. Oli 

tärkeää, että muistelijat olisivat itse toimijoita, ja tietenkin se, että saa valita mielensä mu-

kaan muistoja herättäviä esineitä, tukee tätä. Ensimmäisessä kokeilupajassa toiminkin näin. 

Kun paja ei mennytkään kuten olisin toivonut, tein hätäisen johtopäätöksen siitä, että oma 

valinta toimi huonosti (kts. 9.1). Ensimmäisen kokeilupajan jälkeen noudatin mallia, jossa 
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valitsen ensimmäiset esineet (yleensä villa, karstat ja keritsimet) ja sen jälkeen otan esinei-

tä lisää sen mukaan, mihin keskustelu kulkee. 

Tämä toimi hyvin, mutta tällöin myös rajaan keskustelua. Kun valitsen esineet, muiste-

lijoiden tehtäväksi jää reagoida niihin. Videoidulla pajalla he eivät päässeet kertaakaan itse 

valitsemaan. Laukku oli toisella pöydällä, ja minä hain sieltä tavaraa. Käy niin, että minul-

le muodostuu ajatus siitä, mitä esineitä olisi hyvä käsitellä, ja niitä otan esiin. Videolla on 

kohta, jossa kysyn, mitä muistelijat tekivät kehräämistään langoista (tämä ei päätynyt tar-

kempaan analyysiin). Monet alkavat puhua neulomisesta, mutta sivuutan sen ja tartun sii-

hen, kun joku mainitsee kudonnan. Suljin siis pois neulonta-aiheen, josta ei ollut paljon 

materiaalia laukussa (Dagny ei neulonut) ja valitsin mieleiseni, kudonnan.  

Videon katsomisen jälkeen muutin pajaa niin, että katsomme yhdessä laukkua ja jokai-

nen valitsee mieleisensä esineen tai useamman. Tämä antaa ohjaajallekin paremmin aikaa 

keskittyä muistojen kuuntelemiseen, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, milloin haen laukus-

ta seuraavan esineen. Tietenkin laukusta voi edelleen ottaa esineitä keskustelun aikanakin, 

jos löytyy jotain, mikä liittyy kiinteästi aiheeseen ja vie juttua eteenpäin. 

Entä tavoitteet, toteutuivatko ne? Muistelulaukun tavoitteita olivat  

 yhdessäolo ja vuorovaikutus erityisesti muistelijoiden välillä  

 mukava ja lämminhenkinen hetki arjessa 

 kuulluksi tuleminen 

 tutustuminen paremmin asukkaisiin (hoitajat) 

 vanhuusiän kehitystehtävien käsittely: oman elämän muistelu, hyväksyminen, ar-

vokkuuden kokemus 

 tavoitteena muistelijoiden omat elämäntarinat 

 muistelijat toimijoita 

Monet tavoitteet toteutuivat. Pajoissa oli hauskaa, ne olivat vuorovaikutuksellisia ja sisältö 

rakentui pääasiassa muistelijoiden omista kokemuksista. Muistelijat keskustelivat keske-

nään, mutta usein puhe myös kohdistettiin minulle. Tämä on ymmärrettävää, koska olen 

tullut vieraaksi. Olisi epäkohteliasta toimia toisin. Pajaan osallistuvat hoitajat saivat lisää 

tietoa muistelijoiden elämästä. Sitä, että kaikki kokisivat tulleensa kuulluiksi, pitää pyrkiä 

parantamaan vielä järjestämällä toiminta niin, etteivät kaikki puhu yhtä aikaa. Myös muis-

telijoiden toimijuutta voi lisätä, esimerkiksi antamalla heidän itse valita esineet. Jos toimin-

taa on useamman kerran, se varmasti lisää tavoitteiden täyttymistä. Ensimmäisellä kerralla 

menee hetki siihen, että pääsee sisälle siihen, mitä on tarkoitus tehdä.   
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10 Pohdinta 

Kun laukku on valmis, on aika tarkastella ja vetää yhteen tuloksia ja prosessia sekä arvioi-

da tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi pohdin, mitä muistelulaukulle tulevaisuudessa ta-

pahtuu. 

 

10.1 Yhteenvetoa tuloksista 

Tarkastelin videolta kahta asiaa. Ensimmäinen oli, millaisia muisteluketjuja esineiden ja 

ihmisten vuorovaikutuksessa syntyy: mitä muistellaan ja mistä muistelu herää. Käsityötä 

muisteltiin monin tavoin. Yleistä muistelua oli esineiden ja niiden käyttötarkoituksen tun-

nistaminen ja nimeäminen. Suurin osa muistelusta oli tämänkaltaista. Varsinaisia ilmaisuja 

itse tekemisestä oli vähän, mutta tulkitsin yleisen muistelun kattavan myös itse tekemisen. 

Toisinaan yleisestä muistelusta edettiin tekemisen kuvauksiin, joissa kerrottiin tarkemmin 

tekemisen vaiheista. Tässä otettiin usein avuksi tekeminen ja liike: välineillä näytettiin, 

miten niitä käytetään. Välillä näytettiin myös liike ilman esineitä. Tulkitsin tekemisen ku-

vausten, erityisesti liikkeen, kertovan muistelijoiden omista tekemisen kokemuksista, vaik-

ka tässäkin puhuttiin yleisesti, ”näin tehtiin”. Joillekin tuli mieleen myös läheiset ihmiset, 

joiden oli nähty tekevän käsitöitä.  

Esineet ja muut virikkeet herättivät hyvin muistoja. Usein ensimmäinen reaktio esinee-

seen oli yleinen muistelu, esineen nimeäminen. Tästä saatettiin siirtyä tekemisen kuvauk-

siin, joita taas innoittavat hyvin esineet, joita voi kokeilla tai käyttää, esimerkiksi työväli-

neet. Toisten muistelu ja keskustelu kuljettivat keskustelua hyvin eteenpäin. Muistelijat 

kuljettavat keskustelua hyvin itse esineiden avulla, mutta myös ohjaajan toimilla, esimer-

kiksi kysymyksillä, on vaikutusta muistelun laatuun. Keskustelu jää yleiselle tasolle, ellei 

suoraan kysytä, mitä itse kukin on tehnyt. Kysymyksillä voi myös rohkaista tekemistä. 

Halusin löytää videolta myös kehittämiskohteita. Tärkeimmät huomiot ja muutokset 

koskivat pajan järjestelyä, eivät niinkään yksittäisiä esineitä. Pajan kulkua muutettiin jär-

jestelmällisemmäksi niin, että jokaisella on selkeä vuoro muisteluun ja kertomiseen. Tällä 

parannetaan sitä, että kaikki pääsevät halutessaan ääneen ja kokevat tulevansa kuulluiksi. 

Toinen tärkeä muutos oli se, että jatkossa muistelijat saavat itse valita laukusta esineet, 

joista haluavat kertoa muistojaan. Tällä lisätään muistelijoiden mahdollisuutta toimijuuteen 

ja omaehtoisuuteen. Molemmat muutokset rauhoittavat pajaa päällekkäiseltä puheelta ja 

ylimääräiseltä edestakaisin kävelyltä, ja antavat näin mahdollisuuden keskittyneeseen 

kuunteluun myös ohjaajalle.   
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10.2 Kehittämisprosessin arviointia 

Olen iloinen, että satuin tarttumaan tällaiseen kehittämistutkimukseen. On ollut motivoivaa 

työskennellä aidon ongelman parissa. Vaikka olenkin ravannut eteen- ja taaksepäin ja toi-

sinaan arvellut, ettei tästä tule koskaan mitään, on muistelulaukku nyt jollain mittapuulla 

valmis. Laukun kehittäminen oli tärkein asia, tutkimustehtäväni. Laukku on parhaillaan 

kierroksella palvelutaloissa, ja tähänastisten kokemusten perusteella se on toimiva palvelu, 

vaikka kehitettävääkin vielä on. Lopputulos eli tuote on siis kunnossa. Entä tutkimuspro-

sessi, onko tutkimukseni luotettava?   

Laadullisessa tutkimuksessa ainoaa oikeaa tekemisen tapaa tai tuloksia ei ole. Niinpä 

luotettavuuden arvioinnissakin on lähinnä kysymys uskottavuuden ja vakuuttavuuden arvi-

oinnista. Ensinnäkin tutkimuksen pitää olla perusteellisesti tehty. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Tätä arvioin pohtimalla, miten hyvin kehittämistutkimuksen piirteet 

työssäni toteutuvat. Näitä ovat tutkimusperustaisuus, systemaattinen dokumentointi, forma-

tiivinen arviointi ja yleistettävyys (Edelson, 2002, ss. 112, 116-117). 

Olen perustanut suunnittelua aiemmalle tutkimukselle niin hyvin kuin olen osannut. 

Tämä oli välttämätöntäkin, koska en tiennyt ennen työhön ryhtymistä muistelusta mitään. 

Tietoa muistelusta oli pakko sisällyttää teoriaan. Käsityön osalta valitsin näkökulmia, jotka 

selittävät sitä, millä tavoin käsityö voi olla merkityksellistä tekijälleen. Halusin myös poh-

tia, millaisia merkityksiä käsityöesineisiin liittyy, sillä esineet ovat muistelulaukussa todel-

la keskeisiä. Näillä petasin sitä, miksi käsityötä kannattaa muistella, sillä mielestäni se oli 

tärkeää perustella. Tulokset vahvistavat sitä, mitä käsityöstä ja muistelusta jo tiedetään.  

Jälkikäteen ajattelen, että olisi ollut hyvä nostaa käsityön kehollisuus ja moniaistisuus 

voimakkaammin esiin teoriassa ja koko laukun kehittämisessä. Tuloksissa nämä näkyvät 

selvästi, ja keholliseen, eläytyvään muisteluun voisi todellakin satsata ja yrittää kehittää 

sitä eteenpäin. Käsityössä kehollisuus on olennainen osa asian olemusta. Heikkinenkin 

(1997) huomasi tutkimuksessaan, että monet asiat käsityössä olivat vaikeasti puhuttavia, 

sillä käsityö olevan ennen kaikkea tekemistä, ei puhumista. Tutkimustuloksissani näkyy, 

että liikkeellä usein tehostettiin tai korvattiin puhetta muistellessa. Keholliseen muisteluun 

keskittyminen voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. 

Formatiivinen eli prosessin aikainen arviointi on tapahtunut toisaalta lähes itsestään, sil-

lä aiempi tieto on tullut mukaan työhöni vähitellen. Suunnitelmiani on myös arvioitu pa-

lautepalavereissa säätiön väen ja muiden asiantuntijoiden kesken. Yhteiset suunnitteluhet-
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ket säätiön koordinaattorin Heli Arvilommin kanssa ovat myös olleet arvokkaita arviointi-

hetkiä. Kun työtä arvioidaan koko ajan sitä tehdessä, ongelmia ja puutteita voidaan korjata 

heti. Samalla teoria ja suunnittelua ohjaavat periaatteet tarkentuvat ja parantuvat. (Edelson, 

2002, ss. 106, 116-117, Collins ym, 2004, s. 19.) Kun olen lukenut jotain, josta on hyötyä 

työssä, olen palannut takaisin ja pohtinut, vaikuttaako tieto aiempiin suunnitelmiin. Tarvit-

taessa olen muuttanut suunnitelmiani. Samoin olen toiminut palavereiden ja muiden ta-

paamisten jälkeen. Tämä edestakainen kulkeminen on ominaista suunnitteluprosesseille, ja 

se on vaikuttanut myös raportin kirjoittamiseen. Olen yrittänyt kuvata mahdollisimman 

aidosti sitä, missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet, vaikka vaiheet ovatkin päällekkäi-

siä eikä kuvaaminen ole ollut helppoa.  

Suunnitteluprosessin vaiheita ovat tehtäväalueen hahmottaminen, designhaasteen määri-

tys, hautomisvaihe, ideointi, karsinta ja jatkokehittely (Seitamaa-Hakkarainen, Raami, 

Mielonen & Hakkarainen, 2004). Nämä löytyvät myös tästä tutkimuksesta. Samalla kun 

olen kehittänyt ja tutkinut, olen myös oppinut suunnitteluprosessista ja havainnoinut itseäni 

suunnittelijana. Tärkeä oppi itselleni on ollut se, että on hyvä pyrkiä mahdollisimman pian 

konkreettisiin esityksiin ja niiden kokeiluun. Ideointiin on helppoa jäädä vellomaan, mutta 

se edistää työtä hitaasti. Ongelma määrittyy yleensä paremmin vasta sitten, kun sille on 

ensin esitetty jonkunlainen ratkaisu. Suunnittelussa lopullista, oikeaa ratkaisua tuskin löy-

tyykään, sillä ongelmat ovat avoimia ja monimutkaisia. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on 

useita, ja mikä on paras milloinkin, riippuu tilanteesta. (Seitamaa-Hakkarainen, Raami, 

Mielonen & Hakkarainen, 2004.) Näin on myös tässä työssä: tuntuu, että nyt kun kaikki on 

”valmista”, vasta ymmärrän, mistä on kysymys ja voisin keksiä paremman ratkaisun. Yksi 

ratkaisu on johtanut ongelman uudelleenmäärittelyyn ja uusiin mahdollisiin ratkaisuihin.  

Kehittämistutkimuksessa on tärkeää saattaa suunnitteluprosessi lukijan tarkasteltavaksi. 

Tällöin voidaan analysoida, mitkä elementit ovat mukana jokaisessa vaiheessa ja miksi 

muutoksia tehtiin. Tämän vuoksi tutkimuksen vaiheiden systemaattinen dokumentointi on 

tärkeää. (Collins ym, 2004, s. 34, Edelson, 2002, ss. 116-117.) En varmasti ole ollut niin 

systemaattinen kuin olisin voinut olla. Onnistuin hävittämään kokeilupajoista kuvatut vi-

deotkin. Olen kirjoittanut päiväkirjaa, joka on suurelta osin ajatusvirtaa ideoista ja mahdol-

lisuuksista. Olisi ollut hyvä kirjoittaa sitä alusta alkaen enemmän raporttimaiseen muotoon. 

Kun ensin kerää valtavasti materiaalia ja lopuksi yrittää koota siitä raporttia, josta käyvät 

ilmi tärkeimmät käännekohdat suunnittelussa, on tehtävä aika vaikea.  

Onneksi kirjoitin päiväkirjaan myös hankaluuksista, muutoksista ja suurista oivalluksen 

hetkistä, joten pystyin jäljittämään niiden alkuperää ja sijoittumista suunnitteluprosessin 
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aikajanalle. Täysin aitoon, kronologiseen suunnittelun kuvaukseen en pystynyt, koska se 

olisi pirstonut käsityöstä ja muistelusta kertovat teorialuvut muun kuvauksen sekaan. Halu-

sin niiden olevan yhtenäisiä lukuja. Vaikeaa sanoa, olisiko täysin kronologinen kuvaus 

edes tarkoituksenmukaista tai helposti luettavaa. Mielestäni olen kuitenkin saanut raportoi-

tua tärkeimmät käännekohdat. Sitäkin on mietittävä, mikä on niin merkittävä muutos, että 

se kannattaa raportoida. Kaikkine ajatuskäänteineen tämänkin kokoisesta kehitystyöstä 

saisi kirjoitettua varsinaisen tiiliskiven.  

Kehittämiseen kuuluu olennaisena osana testaaminen. Collins ym (2004, s. 36) suositte-

levat monipuolista arviointia, esimerkiksi haastatteluja, palautekyselyjä ja havainnointia tai 

videon kuvaamista. Eräänlaista testaamista olivat jo suunnitteluvaiheessa pidetyt palaute-

palaverit säätiön väen kanssa. Nämä olivat tärkeitä työn edistäjiä, ja olen dokumentoinut 

palavereiden sisällön hyvin. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaista tutkimusaineistoa. 

Varsinainen käyttäjätestaus oli kokeilupajat, mutta niiden dokumentointi ei mennyt niin 

kuin piti. Kadotin kokeilupajojen videot, ja muistiinpanotkin niistä olivat melko hataria. 

Tämän tuon rehellisesti raportissani esiin. Videoiden hukkaaminen huolestutti minua eni-

ten tutkimuksen eettisyyden kannalta. Olin huolehtinut eettisyydestä muuten hyvin: lupasin 

kuvatuille henkilöille anonymiteetin niin, ettei mistään tule ilmi heidän nimiään, eikä ra-

portissa myöskään esitetä kuvia, joista heidät voi tunnistaa. Tutkimusluvassa sovittiin, että 

videoita voi lisäkseni näyttää vain työni ohjaajalle sekä muille saman tutkimusseminaarin 

opiskelijoille seminaarin yhteydessä. Tutkimuksen valmistuttua oli tarkoitus hävittää vide-

ot niin, etteivät ne joudu vääriin käsiin.  

Hukkaantuminen saattaisi tarkoittaa vääriin käsiin joutumista, mutta arvelen, ettei syytä 

huoleen ole. Videot olivat tallennettuna ainoastaan omalle ulkoiselle kovalevylleni, josta 

ne katosivat. En ole vienyt kovalevyä pois kotoa, eikä kukaan muu ole käyttänyt sitä. Jos-

tain syystä ne vain katosivat. Poistin videot huolellisesti opettajankoulutuslaitoksen lai-

nakameroista, joilla ne kuvattiin. Kuvasin uuden videon varsinaisen laukkukierroksen en-

simmäisestä pajasta. Osallistujat allekirjoittivat samanlaiset lupalaput kuin kokeilupajois-

sakin, ja muutenkin noudatin samoja periaatteita. Tätä videota varjelin huolellisesti.  

Videon kuvaaminen ylipäänsä lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä olen pystynyt tar-

kastelemaan tapahtumia kymmeniä kertoja. Koska ohjasin itse pajat, minulla ei ollut mah-

dollisuutta tehdä muistiinpanoja samaan aikaan. Oman muistin varassa pajojen arvioiminen 

olisi ollut varsin huteralla pohjalla. Kaikkea ei yksinkertaisesti ehdi pajan aikana huomata. 

Videoita tarkastelemalla olen pystynyt myös arvioimaan kriittisesti omaa toimintaani, mikä 

on olennaista toiminnan kehittämisen kannalta. Ilman videota se olisi ollut mahdotonta.  
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On mahdollista, että toimiminen sekä pajan ohjaajana että arvioijana vähentää tutki-

muksen ja tulosten luotettavuutta. Osaako omaa toimintaansa todella katsoa ja arvioida 

rehellisesti? Voi tulla kiusaus vähätellä omia virheitään, tai toisaalta itselleen voi olla lii-

ankin ankara. Aluksi oli vaikeaa katsella itseään videolta. Kaikki näytti typerältä, mutta 

katsomiskertojen myötä se helpottui. Uskallan sanoa, että jossain vaiheessa, kymmenien 

videon toistojen jälkeen, aloin tarkastella itseäni ulkopuolisen silmin. Uskon onnistuneeni 

jotenkuten, koska löysin korjattavaa ja tein tärkeitä huomioita ohjaajana toimimisessa. Tal-

lenteista myös muiden olisi mahdollista tarkastella ja analysoida aineistoa. Tällöin olisi 

voinut verrata toisten kanssa tehtyjä havaintoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006). Tähän ei tällä kertaa ollut tarvetta. 

Videotutkimuksessa pohdittavaksi tietenkin jää, vaikuttiko kamera kuvattaviin, eli toi-

mivatko he kameran edessä yhtä luontevasti ja samalla tavalla kuin ilman kameraa. En 

usko, että kamera vaikutti kovinkaan paljon. Olen pitänyt pajoja kuvauskerran jälkeen use-

ampia, ja kokemukset muistelusta ovat niistä samankaltaisia. Itse kuvaamisessa olisin voi-

nut olla huolellisempi. Harjoittelu ja testaaminen lisäävät yleensä luotettavuutta, ja niin 

olisi ollut tässäkin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Videon äänen laatu on 

välillä huono, enkä analyysia tehdessä saanut selvää kaikesta puheesta. Ehkä en olisi voi-

nut vaikuttaa tähän, mutta en myöskään ottanut siitä selvää esimerkiksi tutustumalla kame-

ran säätöihin. Kuvasin niillä asetuksilla, mitä kameroissa oli. Myös kameroiden asettelu oli 

hankalaa, ja minun olisi pitänyt miettiä sitä vielä tarkemmin. Joissakin kohdissa videolla 

olen itse erään muistelijan edessä, enkä näe kaikkea, mitä hän tekee. Nämä ovat lyhyitä 

hetkiä, eivätkä varmaan vaikuttaneet tuloksiin.  

Kaiken kaikkiaan uskon, että olen kehittänyt, tutkinut ja kuvannut kehittämisprosessia 

aidosti ja perusteellisesti. Tutkimusperustaisuus, formatiivinen arviointi ja dokumentointi 

ovat toteutuneet ja työn tuloksena syntyi palvelu, johon ovat olleet tyytyväisiä niin  työn 

tilaaja kuin asiakkaatkin. Kehittämistutkimuksessa olisi tärkeää, että käytännön ratkaisujen 

lisäksi kehitetään myös teoriaa. Tämä erottaa sen tavallisesta suunnittelusta. Työn tulosten 

pitäisi olla yleistettävissä myös tämän työn ulkopuolelle. (Edelson, 2002, ss. 112, 116-117, 

Collins ym, 2004, s. 21.) Tätä varten pitää arvioida analyysin ja tulosten luotettavuutta.  

Laadullisen aineiston analyysissa voi päätyä erilaisiin tuloksiin. Tärkeää on, että tutkija 

tuo esiin, miten on tuloksiinsa päätynyt niin että ne ovat ymmärrettäviä myös muille. Ana-

lyysissa koodaukset ja kategorisoinnit pitäisi perustella ja kirjoittaa auki niin, että lukija 

ymmärtää ne. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Olen kuvannut aineiston rajauk-

set ja analyysin vaiheet huolellisesti, jotta käy ilmi, mitä tein aineistolle ja mitä analysoin. 
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Havainnollistamiseksi lisäksi kuvia Elan-ohjelmasta analysoinnin aikana. Toisenlaisia va-

lintoja olisi voinut tehdä. Olen perustellut omani. Aineiston rajauksessa ja analyysissa no-

jaan siihen, mikä muistelulaukussa ja sen kehittämisessä on ollut olennaista: muistojen 

kertominen, yhdessäolo ja vuorovaikutus sekä esineet muistojen herättäjinä.  

 En tiennyt videoita kuvatessani, mitä aion sieltä katsoa. Halusin löytää kehittämiskoh-

teita, jotta voin parantaa palvelua. Oli kuitenkin vaikeaa arvioida etukäteen, mitkä asiat 

kertovat muistelulaukun puutteista tai virheistä. Tämä on ollut niin avoin ongelma, että 

paras ratkaisu määrittyy varmasti jokaisessa muistelupajassa erikseen. Yksioikoisia pää-

telmiä siitä, onko joku esine hyvä muistojen herättäjä, ei voi tehdä. Toiselle se on, toiselle 

ei. Koska olin neuvoton sen suhteen, mitä pitäisi katsoa, päätin vain katsoa videot ja toi-

voa, että jotain mielenkiintoista löytyy. Ajatus muisteluketjuista ja niiden tarkastelusta syn-

tyi videoita katsellessa. Tutkimustuloksia ovat kuvaukset muistelusta: mitä muistellaan, 

miten ihmiset ja esineet vaikuttavat muisteluun ja millainen ketju tästä vuorovaikutuksesta 

syntyy.  

Tieto siitä, mitä muistelussa tapahtuu, kasvatti paljon omaa ymmärrystäni asiasta ja on 

hyödyllistä tämän työn ulkopuolellakin. Tulokset vahvistavat kaikkea, mitä muistelusta 

kirjoitetaan, mutta en ole oikein löytänyt kirjallisuudesta kuvauksia muistelutapahtuman 

etenemisestä. On paljon ohjeita ja oppaita siitä, miten muistelua olisi hyvä toteuttaa, mutta 

missään ei kuvata, mitä muistellessa tapahtuu. Videon analyysin ja tulosten perusteella 

pystyn kehittämään tätä palvelua paremmaksi, mutta tieto voi antaa ideoita myös vastaavan 

palvelun suunnitteluun tulevaisuudessa, myös käsityön ulkopuolella.  

Toinen tulos on kokeilupajojen ja videon perusteella tekemäni muutokset toimintaan. 

Videon avulla löytyi kuin löytyikin kehittämiskohteita. Ne liittyivät toiminnan järjestämi-

seen, pajan etenemiseen ja ohjaajan ja muistelijoiden vuorovaikutukseen. Tällaiset tulokset 

ovat hyvinkin yleistettävissä tämän työn ulkopuolelle minkä tahansa ryhmämuotoisen toi-

minnan suunnitteluun.  

Aineistona oli lopulta vain yksi videoitu paja, josta tarkempaan analyysiin päätyi noin 

20 minuuttia. Mielestäni aineisto on riittävä tähän tutkimukseen. Tarkoitus ei ollut tyhjen-

tää koko käsityömuistelu-ilmiötä, vaan saada siitä riittävä kuva jotta palvelua voi kehittää 

edelleen. Olen pitänyt useamman pajan, ja kokemukset niistä ovat samankaltaisia kuin 

videoidusta pajasta. Jotain yksityiskohtia muutan joka pajassa, mutta tuloksissa kuvatut 

keskeiset muistelun tavat ja tärkeät toiminnan järjestämisen periaatteet pysyvät samoina 

pajasta toiseen, vaikka niitä kuvaisi 20.  
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10.3 Muistelulaukun tulevaisuus 

Kuten arvelinkin, kehittäminen ei päättynyt kokeilupajoihin, virallisen laukkukierroksen 

alkamiseen tai ensimmäiseen videoituun pajaan. Videon analyysi valmistui, kun olin jo 

ehtinyt pitää useamman muistelupajan, ja aina vain löytyi jotain muutettavaa ja uutta ko-

keiltavaa. Näin tulee varmasti jatkumaan niin kauan kuin toimintakin jatkuu. Konkreetti-

nen käsityöllinen tekeminen on edelleen kokeilematta, mutta toivon, että se saadaan mu-

kaan jossain vaiheessa. Pelkkä keskustelu pitkästyttää pitemmän päälle. Luovat menetel-

mät antavat jotain uutta ja tekevät muistelusta jännittävämpää. (Hohenthal-Antin, 2006, s. 

101.)  

Ensimmäinen paja voi hyvin pysyäkin tutustumiskertana, jolloin vasta alustetaan aihet-

ta, mutta sen jälkeen on hyvä tehdä muutakin. Erilaisten työskentelymenetelmien käyttö 

myös mahdollistaa pitemmän kaaren työskentelyyn, eli muistelun ei tarvitsisi päättyä sii-

hen, kun laukut lähtevät pois talosta. Kaikkia näitä ajatuksia ja ideoita on tarkoitus saattaa 

konkreettiseen muotoon ideakirjaseksi muistelulaukkuun. Se, hyödynnetäänkö näitä ideoi-

ta, riippuu palvelutalojen henkilökunnastakin. Ellei heillä ole aikaa järjestää toimintaa, 

olisi ainakin oltava aikaa rohkaista asukkaita oman toiminnan järjestämiseen. Usein on 

tuntunut pajaan mennessä, että ulkopuolisista toiminnan järjestäjistä ollaan kiitollisia ja 

koetaan, että tällöin henkilökunnan ei tarvitse osallistua. Taloon tuleva vieras vapauttaa 

henkilökunnan resurssit muuhun. 

Tämä on ymmärrettävää, mutta voi myös käydä niin, että muistelupaja ja –laukku jäävät 

nykyisessä muodossaan irralliseksi tapahtumaksi palvelutalojen arjessa. Kytkeytyykö lau-

kun vierailu mihinkään, muodostuuko muistelijoille siitä kokonaisuus, jossa oli jotain jär-

keä? Nähdäkseni toimintaa voi kehittää kahteen suuntaan. Joko niin, että siitä rakennetaan 

pitkäkestoisempaa ja suunnitellumpaa toimintaa, jossa käytetään erilaisia työskentelytapo-

ja. Tämä veisi sitä enemmän siihen suuntaan, millaisena muistelutyö useimmiten kirjalli-

suudessa ajatellaan: pitkäkestoisena, tavoitteellisena työnä (esim. Gibson, 2011, Hakonen, 

2003). Tämä vaatisi järjestelmällistä kehittämistä yhdessä palvelutalojen henkilökunnan ja 

asukkaiden kanssa. Olisi hyvä perehdyttää heitä muisteluun ja ideoida toimintamahdolli-

suuksia yhdessä. Mistä aika ja resurssit tällaiseen löytyvät, en osaa sanoa. Suunnitteluun 

pitäisi löytää sopivan kevyt malli, joka ei kuormita jo ennestään kovilla olevaa hoitohenki-

lökuntaa.  

Toinen mahdollisuus on viedä laukkua ja pajaa enemmän kevyen virkistystoiminnan 

suuntaan. Näinhän se aluksi ajateltiinkin. Olisi hyvä vielä kerran miettiä, miten muistelupa-
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ja on mahdollisimman järkevä ja motivoiva vaikka vain yksittäisenä tapahtumana. Nyt 

joillekin pajaan osallistuneille on ehkä jäänyt epäselväksi, miksi tapahtuma järjestettiin. 

Miksi heidän pitäisi kertoa muistojaan, mihin tällä oikein tähdätään? Toiminnan voisi esi-

tellä mieluummin vierailevana minimuseona, jolloin se asettuu helpommin johonkin kon-

tekstiin. Itsenäistä museokierrosta varten laukkuun voisi laittaa kauniita ”opastauluja”, 

joissa kerrotaan jotain esineistä, ehkä myös kuunneltavia kertomuksia. Tämä oli mielessä 

jossain vaiheessa, mutta ei ole vielä toteutunut. Laukuissa on nyt tietoa esineistä ja käsitöi-

den tekemisestä ennen vanhaan, mutta aika tylsässä muodossa A4-tulosteina. Lähinnä ne 

ovat henkilökunnalle laukkuun tutustumista varten.  

Kumpaan suuntaan laukku kehittyy, on vielä auki. Kumpi tahansa on hyvä, ja todennä-

köinen vaihtoehto on jonkunlainen välimuoto, jollaisena se nyt on rakentunut. Päätellen 

siitä, millä innolla muistelulaukkua on tilattu palvelutaloihin, toimintaa kaivataan. Pirkko 

Routasalo, Heini Toivonen & Miika Rautiainen (2013, ss. 13) toteavat, että kulttuuritoi-

minnan tuominen sairaaloiden hoitoperinnettä toteuttaviin vanhusten hoitolaitoksiin hyö-

dyttää sekä vanhuksia että työntekijöitä. Mieliala kohoaa, kun samanlaisena toistuvaan 

arkeen saadaan uusia, aktivoivia virikkeitä. Eri alojen osaajilla ja asiantuntijoilla on paljon 

annettavaa tässä, sillä laitosten henkilökunta on koulutukseltaan yleensä hoitajia. Jo nyt 

palvelutaloissa käy paljon eri alojen toimijoita, taiteilijoista jumppaohjaajiin. Varmaan 

mukana on myös käsityön osaajia. Yhteistyö talojen henkilökunnan kanssa on kuitenkin 

tärkeää, sillä heillä on tietoa ikääntyneiden kanssa toimimisesta.  

Olipa suunta mikä tahansa, pidän muistelulaukun ja –pajan tärkeimpänä puolena kui-

tenkin sitä, että se antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon. Ennen kaik-

kea se, että muistelijat ovat aktiivisia ja tuottavat sisällön omalla toiminnallaan ja vuoro-

vaikutuksellaan, on arvokasta. Vierailevat esitykset ovat virkistäviä laitosarjessa, mutta 

niitä voi seurata myös passiivisesti osallistumatta, vaikka samassa huoneessa muiden kans-

sa olisikin. Pidän tärkeänä sitä, että toimijuutta ja nimenomaan yhdessä tekemistä tukevia 

virkistysmuotoja myös kehitetään. Tämä on varmasti nykyinen suunta minkä tahansa pal-

velun kehittämisessä, olipa kyse vanhuksista tai muista. 

Käsityötieteen kannalta on hyvä, että esiin nostetaan myös vanhukset sekä heille suun-

natut palvelut. Käsityötiede voisi hyvin levittäytyä myös senioritontille, sillä se on tulevai-

suudessa yhä merkittävämpi. Lähes kaikki maailman valtiot ikääntyvät, ja yli 65-

vuotiaiden osuus väestöstä on nousussa myös Suomessa (Suomen virallinen tilasto, 2012). 

Iäkkäille suunnattuja palveluja tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Nykyiset vanhukset eivät 

ole tottuneet vaatimaan palveluja, tulevat sukupolvet sen sijaan ovat. Terveydenhuollon 



81 

 

kehittymisen vuoksi ihmiset pysyvät terveinä pidempään, ja haluavat toimintaa, kulttuuria 

ja aktiviteetteja. Hyväkuntoiset, kotona asuvat ikäihmiset löytävätkin tiensä aktiviteetteihin 

itse. Niin kauan, kuin aistit, liikkuminen ja muu toiminta ei ole suuresti heikentynyt, ei 

tarvitse erikseen miettiä, miten ikääntyneet voisivat harrastaa esimerkiksi käsityötä. 

Toimintakyvyn heikentyessä käsityö- ja muihinkin harrastuksiin tulee vanhenemiseen 

liittyviä kysymyksiä. On tärkeää tuoda palveluja myös niille, jotka eivät enää itse jaksa 

lähteä niitä etsimään. Toisekseen aistien, liikkumisen ja käsien toiminnan heikentyessä 

käsityön harrastaminen ei enää onnistu entiseen tapaan. Näinhän monissa asioissa käy: jos 

et pysty enää, on asiasta luovuttava. Tämä kuuluu väistämättä vanhuuteen. Onko rakkaasta 

harrastuksesta, esimerkiksi käsityöstä, luovuttava täysin, kun toimintakyky heikkenee?  

Ei välttämättä. Soittoa harrastanut voi nauttia musiikista kuuntelemalla, ja liikuntahar-

rastuksia on hyvä jatkaa kevyemmissä muodoissa. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet 

ovat osa identiteettiä, ja niihin voi keksiä vaihtoehtoisia tekemisen tapoja. Myös käsityö 

voi seurata harrastajan mukana sittenkin, kun voimat vähenevät. Käsityö vaikuttaa positii-

visesti harrastajan hyvinvointiin. Se auttaa rakentamaan ja tukee positiivista mielialaa, aut-

taa käsittelemään elämän vastoinkäymisiä ja voi edesauttaa myös yhdessäoloa ja vuorovai-

kutusta (esim. Gandolfo & Grace, 2010, Maidment & Macfarlane, 2011, Pöllänen, 2006, 

Reynolds, 2010). Käsityömuistelu on yksi tapa toteuttaa käsityöharrastusta palvelutaloissa 

ja vanhainkodeissa. Se vaatii vielä kehitystä, jotta keskustelun rinnalle saadaan myös 

enemmän toiminnallisuutta. Tulevaisuudessa tutkittavaa voisi riittää siinä, mitä muita vaih-

toehtoisia tapoja käsityöharrastuksen jatkamiseen on voimien vähentyessä. Käsityön kehol-

lisuus ja moniaistisuus antavat mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan. Tähän asti vanhuutta 

ja käsitöitä on käsitelty lähinnä hoiva- ja hoitoalan opinnäytteissä ja tutkimuksissa, mutta 

käsityötieteelläkin olisi annettavaa tälle alueelle. 

Mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää myös, mitä mahdollisuuksia käsityöllä ja sen 

muistelulla voisi olla muistin toiminnan ja esimerkiksi muistisairauksien hoidon kannalta. 

Muistin pohtiminen ei tähän tutkielmaan mahtunut, vaikka sivuankin sitä hieman luvussa 

4. Proseduraalinen muisti säilyttää taitoja, joita on vaikeaa selittää, mutta helppo näyttää. 

Tämä muistiaines säilyy jopa vakavissa muistihäiriöissä. Ennen sairastumista opittuja taito-

ja ei menetetä. (Hietanen, Erkinjuntti & Huovinen, 2005, s. 42.) Proseduraaliseen muistiin 

kuuluvat esimerkiksi käsityötaidot, ja muistelupajassakin näkyi, että liikkeet muistuivat 

vaivatta mieleen, ennen sanojakin. Käsityötieteessä on jo yhteyksiä neurotieteelliseen tut-

kimukseen Handling Mind-projektissa. Ehkäpä seuraava suunta voisi olla käsityön ja ke-

hollisuuden yhteys muistiin.  
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Liite 1 

Muistelupajan käsikirjoitus (versio 1, ensimmäinen) 

Laukun esineistö on jaettu 3 teemaan: 

1. Käpylehmiä ja ruokaliinoja, n. 1920-1940-luvut 

2. Kapioita ja tanssimekkoja, n. 1930-1950-luvut 

3. Poppanoista maitopusseihin, n. 1950-1980-luvut 

Pajassa voi käsitellä yhden tai useamman teeman. Teemoista on myös mahdollista jättää 

osa aihealueista käsittelemättä. Tätä voi miettiä pajaa varatessa tai katsoa tilanteen mu-

kaan. On hyvä varata aikaa teemojen läpikäymiseen, hoppu ei kuulu tähän pajaan. 

Työskentely 

1. Ohjaaja kertoo lyhyesti matkalaukun tarinan ja pajan idean ja muistuttaa, että kaikkien 

muistoja kuunnellaan suurella mielenkiinnolla eikä oikeita tai vääriä muistoja ole. Tarkoi-

tus on, että jokainen tulee huomioiduksi ja kuulluksi, mutta kuitenkin muistojen jakaminen 

on vapaaehtoista, mitään ei tarvitse kertoa, ellei halua.  

2. Esittäydytään toisille leikin avulla. (Esim. Olen Mari ja tykkään Muistoista).  

3. Jokainen teema aloitetaan mielen tyhjentämisellä. Pajaohjaaja opastaa ja näyttää.  

Miten mieli tyhjennetään? 

Vedetään keuhkot täyteen ilmaa, annetaan ilman ottaa kaikki ajatukset mukaan ja puhalle-

taan ilma kämmeniin, kevyeksi palloksi. Sitä voi pyöritellä käsissä hetken ja sitten antaa 

sen mennä, nousta korkeuksiin, tai painavamman pallon voi heittää kauemmas. Nyt mieli 

on tyhjä ajatuksista ja tästä hetkestä, valmiina ottamaan vastaan menneen tunnelmia. 

4. Kun mieli on tyhjä, suljetaan silmät, annetaan aistien terävöityä. Ohjaaja soittaa teemaan 

kuuluvan ääniaineiston ja asettelee teemaan liittyvät esineet pöydälle.  

5. Avataan silmät. Aloitetaan esineiden katsominen ja tunnustelu. Ohjaaja voi laittaa esi-

neen kerrallaan kiertämään, myös asukkaiden toiveiden mukaisesti. Kun saa esineen kä-

teensä, voi kertoa, mitä muistoja siitä tulee mieleen. Ohjaajan tulee huolehtia siitä, että 

jokainen pääsee ääneen niin halutessaan. Ohjaaja voi myös esittää apukysymyksiä, tai ker-

toa tietoa esineistä. Tämä on apukeino, on syytä luottaa muistelijoiden omaan kerrontaan. 

Liian johdattelevia ja olettavia kysymyksiä kannattaa välttää. Ihan hyviä kysymyksiä ovat 

esimerkiksi ”Muistatko tämän, mitä tästä tulee mieleen?” 

6. Kun teema tuntuu loppuun käsitellyltä, siirrytään seuraavaan. Tyhjennetään taas mieli ja 

kuunnellaan silmät kiinni seuraavan teeman eläytymismusiikit. Viimeisessä teemassa on 

sopiva siirtymä yhteiseen kahvihetkeen! 
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Liite 2 

Muistelupajan käsikirjoitus (versio 4, käytössä videoidussa pajassa) 

 Ryhmäkoko 6 henkilöä, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin.  

 Ensimmäisen pajan ohjaa säätiön edustaja, läsnä aina myös talon henkilökuntaa. 

 Laukut jäävät taloon ja niihin voi palata henkilökunnan kanssa.  

 Pajan kesto n. 1 tunti  

 Lopuksi kahvit, jos tilaava talo järjestää 

Laukkuja on kaksi: 

1. Käsityöt kotona ja sisustuksessa 

2. Käsityöt, vaatteet ja muoti 

Pajassa käsitellään yhtä teemaa kerrallaan.  

Työskentely 

1. Ohjaaja kertoo muistelupajan idean ja muistuttaa, että kaikkia kuunnellaan eikä oikeita 

tai vääriä muistoja ole. Muistojen kertominen ja jakaminen on tietenkin vapaaehtoista.  

2. Esittäydytään ja kerrotaan jotain itsestä, mistä pidän tai mistä olen kotoisin. (Esim. Olen 

Mari ja tykkään Muistoista tai olen kotoisin Kuopiosta).  

3. Aloitetaan mielen tyhjentämisellä.  

Vedetään keuhkot täyteen ilmaa, annetaan ilman ottaa kaikki ajatukset mukaan ja puhalle-

taan ilma kämmeniin, kevyeksi palloksi. Sitä voi pyöritellä käsissä hetken ja sitten antaa 

sen mennä, nousta korkeuksiin, tai painavamman pallon voi heittää kauemmas. Nyt mieli 

on tyhjä ajatuksista ja tästä hetkestä, valmiina ottamaan vastaan menneen tunnelmia. 

4. Suljetaan silmät, annetaan muiden aistien terävöityä. Ohjaaja kertoo lyhyesti Dagnyn ja 

salkun tarinan ja soittaa teemaan kuuluvaa ääniaineistoa. 

5. Avataan silmät. Aloitetaan esineiden katsominen ja tunnustelu. Ohjaaja laittaa pari esi-

nettä kerrallaan kiertämään, kertoo esineistä ja miten ne liittyvät Dagnyyn. Kun saa esineen 

käteensä, voi kertoa, mitä muistoja siitä tulee mieleen. Kaikkea saa tunnustella, kokeilla 

jne. Ohjaaja huolehtii, että jokainen pääsee ääneen. Ohjaaja voi esittää kysymyksiä tai ker-

toa lisää esineistä. Jos muistelijoilla on paljon asiaa, voi antaa heidän kertoa vapaasti.  

6. Uusia esineitä esiin sen mukaan, mihin juttu kulkeutuu. Voi myös soittaa teemaan liitty-

viä ääniä. Ohjaaja johdattelee keskustelua eteenpäin, jos aihe on loppuunkäsitelty. 

7. Lopuksi yhteenvetokierros: mikä esine miellytti eniten, miksi.  

8. Kutsutaan nykyhetki katonrajasta takaisin. 
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Liite 3 

Muistelupaja (versio 5, nykyinen) 

 Ryhmäkoko 6 henkilöä, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin.  

 Ensimmäisen pajan ohjaa säätiön edustaja, läsnä aina myös talon henkilökuntaa. 

 Laukut jäävät taloon ja niihin voi palata henkilökunnan kanssa. 

 Pajan kesto n. 1 tunti  

 Lopuksi kahvit, jos tilaava talo järjestää 

Laukkuja on kaksi: 

1. Käsityöt kotona ja sisustuksessa 

2. Käsityöt, vaatteet ja muoti 

Pajassa käsitellään yhtä teemaa kerrallaan.  

Työskentely 

1. Ohjaaja kertoo lyhyesti muistelupajan idean ja muistuttaa, että kaikkia kuunnellaan eikä 

oikeita tai vääriä muistoja ole. Muistojen kertominen ja jakaminen on vapaaehtoista.  

2. Esittäydytään ja kerrotaan jotain itsestä. (Olen Mari, tykkään Muistoista, kotoisin Kuo-

piosta).  

3. Aloitetaan mielen tyhjentämisellä.  

Vedetään keuhkot täyteen ilmaa, annetaan ilman ottaa kaikki ajatukset mukaan ja puhalle-

taan ilma kämmeniin, kevyeksi palloksi. Sitä voi pyöritellä käsissä hetken ja sitten antaa 

sen mennä, nousta korkeuksiin, tai painavamman pallon voi heittää kauemmas. Nyt mieli 

on tyhjä ajatuksista ja tästä hetkestä, valmiina ottamaan vastaan menneen tunnelmia. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muisteluasusteita, jotka parantavat muistia! Valitaan 

muotilaukusta itseä miellyttävä asuste, jota käytetään pajan ajan.  

4. Ohjaaja kertoo Dagnyn ja salkun tarinan ja soittaa teemaan kuuluvaa ääniaineistoa. 

5. Aloitetaan esineiden katsominen ja tunnustelu. Laukku on auki pöydällä, jonka ympäril-

lä muistelijat istuvat. Laukkua saa penkoa ja kaikkea saa tunnustella, kokeilla jne. Jokainen 

valitsee laukusta esineen sen mukaan, mistä itselle tulee muistoja mieleen. Voi myös valita 

esineen, joka tuntuu kiinnostavalta, tai josta haluaisi saada tietoa. Tehdään kierros, jokai-

nen saa kertoa valitsemastaan esineestä. Ohjaaja ja muut muistelijat saavat esittää kysy-

myksiä tai kertoa lisää esineistä. Jos ehditään, voi tehdä toisen kierroksen. 

7. Lopuksi voi tehdä yhteenvedon käsitellyistä aiheista.  

8. Jos aiemmin on tyhjennetty mieli, kutsutaan lopuksi nykyhetki katonrajasta takaisin.  



90 

 

Liite 4 

Teemat ja esineet (versio 1) 

1. Käpylehmiä ja ruokaliinoja: Lapsuuden käsityöt (1920-1940-luvut) 

Esineet 

 Nuket, käpylehmät, nallet, leluja, lelun osia ja materiaaleja, käpyjä, tikkuja 

 itse tehtyjä lasten vaatteita, esiliina, ohjelehtinen, lettinauha, villasukat, lapaset 

 vohvelityö, mustekynälappu, kangasnenäliina, puikot, virkkuukoukku, joku poikien 

työ, jotain tekemistä mitä saa kokeilla 

 olkikoristeita, kuusenkaramelli, havuja 

Äänet 

 kouluun liittyvä laulu, leikkiloru 

 joululaulu 

Tuoksut 

 tuomi, koivu, kielo 

 havut 

Maut (voidaan tarjota kahvihetken aikana) 

 karamellit 

 piparkakut (joulun aikaan) 

2. Kapioita ja tanssimekkoja: Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden käsityöt (1930-1950-luvut) 

Esineet 

 lakana, tyynyliina, nenäliina, veitsi   

 nimikointikirja tai –malleja  

 pyykkilauta, kaulain vaikka kuvana  

 itse kudotusta pellavasta pyyheliina 

 kuituja, esim pellava ja villa, näistä kehrättyjä lankoja 

 rukinlapa, keritsimet ja karstat, kuvia työvälineistä  

 kudekerä, sakset, kudontavälineitä 

 puhdetyöt: miesten työt, työvälineitä 

 valokuvia, joissa näkyy hyvin vaatteet ja pukeutuminen, esim Dagnysta 

 muotikuvia lehdistä, kaavoja, tarvikkeita, kankaita  

 asusteita esim hattu, laukku, kengät, koruja, sukat  
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 parsinsieni, sukkalanka, sormustin 

Äänet 

 kangaspuiden ja rukin ääntä 

 elävää kuvaa jostain työvaiheesta 

 ajan suosittua musiikkia, iskelmätähtiä 

 elävää kuvaa tansseista esim. Ylen elävästä arkistosta 

Tuoksut 

 mäntysuopa 

 kuivan heinän tuoksua 

 tervan tuoksua 

3. Poppanoista maitopusseihin: Aikuisuuden ja oman kodin käsityöt (1950-1980-luvut) 

Esineet 

 kirjottuja, painettuja ja virkattuja liinoja, pyyheliinanpeitto, esiliina,  

 hierin, vispilä, tuohiesineitä, punottuja esineitä, puuesineitä 

 kahvipannu ja myssy 

 kuva Dagnyn ryijystä, kuvia tunnetuista ryijyistä, ryijyohje, lankoja 

 seinätauluja, kuvia, kuva Tuhkimo-kanavatyöstä  

 käsityölehtiä,  

 marttakangas 

 naula ja lankatyö  

 maitopussit  

 poppana 

Äänet 

Tuoksut 

 ruisleipää/tuoksua 

 kahvimylly ja papuja 

 kardemumma, kaneli 

Maut (kahvihetki) 

 karamelleja  

 pullaa 
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Liite 5 

Teemat ja esineet 

1. Käsityöt kotona ja sisustuksessa 

 Materiaalituotanto ja kudonta  

o villa- ja pellavakuituja  

o keritsimet ja karstat  

o rukinlapa  

o pellavalankoja puolassa, kudekeriä  

o sukkuloita 

o poppana  

o kotiliesi ja omin käsin lehdet 

o kudontakirjoja 

o kangaspuiden ja karstaamisen ääni  

o villan tuoksu 

 Liinavaatteita ja käyttötekstiilejä  

o lakana, tyynyliina, nenäliina, pyyheliina  

o nimikointikirjoja tai –malleja  

o virkattu pitsi, keskeneräinen virkkuutyö  

o nypylöitä ja kanttinauhaa kahvipurkissa 

o esiliina, kahvipannu ja myssy, pyyheliinanpeitto  

o vohvelityö, mustekynälappu 

o maitopussit  

o patalaput 

o kahvimyllyn ääni 

o kahvipapujen ja mäntysuovan tuoksu   

 Miesten työt  

o höylä, taltta, suorakulma, mitta  

o karhunlankaa 

o hierin, tuohiesineitä, puuesineitä  

o tervan tuoksu 

 Koristeita  

o kuvia ryijyistä, ryijyohje  

o kirjottuja, painettuja ja virkattuja liinoja  
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o seinätauluja, kuva Tuhkimo-kanavatyöstä  

o käsityölehtiä  

o marttakangas  

o naula ja lankatyö 

o isoäidinneliöt 

o kuvia huoneentauluista, lauseita  

o keskeneräinen kirjontatyö ja kanavatyö 

2. Käsityöt, vaatteet ja muoti 

 Muodin kuvia 

o valokuvia Dagnysta  

o muotikuvia lehdistä  

o me naiset lehtiä 

o jakkupuku, lasten vaatteita, esiliina 

o hattu, laukku, kengät, koruja, nailonit, nenäliina, hansikkaat, huivi  

o iskelmämusiikkia 

o ruususaippuan ja nivean tuoksua 

 Tarvikkeita 

o kaavoja, kankaita 

o ompelurasia, sormustin, lankoja, sakset, neulatyyny 

o neule- tai virkkuutyö: villasukat, lapaset, sukantekele 

o sukat & sukkalanka 

o keskeneräinen parsimus 

o ompelukoneen ääni 

 

3.  Joulu (extrateema) 

 joululiina, olkikoristeita, kuusenkaramelli, havuja 

 joululauluja 

 havut, neilikka, kaneli, inkivääri 
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Liite 7 

Tutkimuslupa 

Olen Mari Salovaara ja opiskelen käsityönopettajaksi Helsingin yliopistossa. Teen pro gra-

du-tutkielmaa, jossa olen kehittänyt käsityöaiheisen muistelulaukun. Muistelulaukkua on 

tarkoitus käyttää ikäihmisten muistelutoiminnassa. Työn on tilannut Dagny Bäckströmin 

säätiö, ja laukkua voi tilata käyttöönsä säätiöltä. 

Muistelulaukku on nyt valmis käyttöön. Kehittämistyön vuoksi tallennan yhden muistelu-

pajan videoimalla, jotta voin jälkikäteen tarkastella vetämääni pajaa ja sen kulkua. Videoi-

ta analysoimalla pyrin saamaan selville, mikä kehittämässäni muistelulaukussa on toimivaa 

ja mitä puolestaan voisi kehittää vielä paremmaksi.  

Muistelupajassa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimuksessa tavalla, jossa pajaan osallis-

tujia tai muita yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Kokeilupajaan osallistuneiden tiedot, 

videotallenteista kirjatut teksti- ja kuvatiedostot ja videotallenne hävitetään tutkimuksen 

päätyttyä. 

Suurkiitos osallistumisestanne! Jos teille tulee kysyttävää tutkimuksesta, vastaan mielellä-

ni!  

 

Mari Salovaara 

opiskelija, Helsingin yliopisto 

puhelin 044 268 3249 

sähköposti mari.salovaara@helsinki.fi 

 

 

 

 

 

 Annan luvan      En anna lupaa 

Lupa kuvata minua kokeilupajojen yhteydessä   

Lupa näyttää videotallenteita tutkielmani ohjaajalle ja 

muille opiskelijoille tutkimusseminaarin aikana 

  

 

   

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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