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1 Johdanto 
 

Vuoden 2020 keväällä raapaisin pintaa kansanpukujen lumoavasta maailmasta. 

Tutustuin hieman feresiin, joka on karjalainen kansanpuku. Feresiin tutustuminen 

osoittautui niin kiinnostavaksi, että päätin toteuttaa aiheesta syvempää tutki-

musta ja työstin aiheesta kandidaatin tutkielman, joka tuki käsityötieteen opinto-

jani. Aloittaessani tutustumisen kansanpukuun kirjallista materiaalia kansanpu-

vuista ei tahtonut löytyä, löytyi ainoastaan paljon kuvia sisältäviä teoksia. Pohdin 

jo alussa, onko kansanpukua juurikaan tutkittu. Löysin yhteystiedot kansanpukuja 

valmistavaan henkilöön, jonka avulla kirjoitettua materiaalia kansanpuvuista alkoi 

löytyä. Aiempi tutkimukseni rajautui pääosin feresin omakohtaiseen valmistami-

seen, mutta koska materiaalia oli saatavilla hyvin paljon, joten päädyin pohtimaan 

seuraavaa laajempaa tutkimusta, jossa saisin tätä materiaalia hyödynnettyä laa-

jemmin. 

 

Nälkä kasvaa syödessä on monelle tuttu sanonta. Aiempi tutkimukseni jätti jäl-

kensä sieluuni. Feresin valmistusprosessi oli suuritöinen ja opettavainen monella 

tavalla, mutta se herätti sisäisen palon ja kiinnostuksen kansanpukuja kohtaan. 

Kandidaatin tutkielman yhteydessä tuntui, että raapaisin vaan pintaa isosta ko-

konaisuudesta, joka leijui pinnan alla ja aiemmassa tutkimuksessa erilaisten kan-

sanpukujen kuviin tutustuminen herätti mielenkiintoni ja paloni. Pukujen moninai-

nen esiintyminen ja erilainen kulttuuri kansanpukujen parissa imaisi jo silloin mi-

nut mukaansa. Uuden tutkimuksen aika on nyt ja tämän tutkimuksen aihe lukkiu-

tui välittömästi kansanpuvun ympärillä olevaan maailmaan.  

 

Lönnqvistin (1979, s. 119) mukaan vuonna 1863 on julkaistu Suomen ensimmäi-

nen kansanpukuja sisältävä kuvasto, jonka jälkeen Suomessa on tutkittu kansan-

pukua paljon. Simosen (1992, s. 29) mukaan näissä tutkimuksissa on monesti 

kuitenkin tyydytty kuvailemaan puvun osia sekä kuvattu erilaisia kansanpukuja, 

joiden katsotaan kuuluvan Suomen historiaan. Kansanpuvun malli on vaihdellut 

paljon paikkakunnittain ja monet aiemmat tutkimukset kansanpuvuista ovat liitty-

neet alueittain esiintyviin kansanpukuihin (Lönnqvist, 1979, s. 24; Schvindt, 1913; 

Sirelius, 1915, s. 2).  
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Aiemmin kansanpukujen käyttäminen ja valmistaminen on ollut enemmän sään-

nöillä rajattua ja voidaan katsoa, että pitäjät ja asuinpaikat ovat halunneet nou-

dattaa tiettyjä rajoitteita liittyen esimerkiksi säätyyn ja uskontoon (Lehtinen & 

Sihvo, 2005, s. 7 – 9). Rajoitteina on kansanpukuun ollut esimerkiksi alueittain 

omat värit sekä mallit (Schvindt, 1913), mutta nykypäivänä asia ei ole enää noin 

mustavalkoinen. Kansanpukuja on valmistettu monista materiaaleista, mitä kul-

loinkin on ollut saatavilla. Kyseessä on kuitenkin rahvaan puku, joten alun perin 

mistään ylellisistä materiaaleista ei ole ollut kyse (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 13).  

 

Tutkimuksen alussa perehdyin kirjalliseen aineistoon kansanpuvuista, jonka pe-

rusteella suunnittelin tutkimuksen etenemistä. Tutkimuksen teoria antaa kehyk-

sen tälle tutkimukselle. Teoria pureutuu kansanpuvun, käsityön ja käsityökulttuu-

rin, käsityön harrastamisen sekä pukeutumisen ympärille. Käsityö ja käsityökult-

tuuri liittyy käsitteenä vahvasti käsintehtyyn kansanpukuun. Pukeutumisen katso-

taan monesti liittyvän henkilön identiteettiin, ja tutkimuksessa selvitetäänkin, voi-

daanko kansanpuvun käyttäminen nähdä käyttäjän identiteetin rakentajana. Teo-

ria osuudessa tuodaan esille kansanpukujen yleisiä piirteitä sekä analysoidaan 

hieman yksityiskohtaisemmin naisten ja miesten käyttämää kansanpukua. 

 

Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää, että minkälainen merkitys on kansanpu-

vulla käyttäjälleen. Voisi ajatella, että käsityöllisyys liittyy vahvasti kansanpuvun 

valmistamiseen ja tutkimuksessa tarkastellaan, että minkälainen rooli käsityöllä 

ja sen harrastamisella on kansanpuvun valmistuksessa. Tarkastelen aihetta seu-

raavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

1. Minkälainen merkitys kansanpuvulla on käyttäjälleen? 

2. Voidaanko kansanpuvun käyttäminen nähdä käyttäjän identiteetin raken-

tajana? 

3. Millainen rooli on käsityöllä ja sen harrastamisella kansanpuvun valmis-

tuksessa? 

 

Tutkimuskysymysten esittelyn jälkeen tarkastelen tutkimuksen toteuttamista ja 

sen etenemistä. Toteutin ensin kaksi teemahaastattelua kansanpukujen kanssa 
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työskenteleville henkilöille, jotta tutkijana saisin selville tutkimuksen kannalta tär-

keitä asioita. Haastattelujen jälkeen muotoilin kyselylomakkeen, jonka avulla tut-

kimuksessa voidaan selvittää kansanpukuja käyttävien henkilöiden merkityksiä 

omasta puvustaan. Kyselylomake julkaistiin sosiaalisessa mediassa ja sai yllät-

tävän paljon vastauksia. Kyselylomakkeen vastauksista muodostui tutkimuksen 

varsinainen aineisto. 

 

Tutkimuksen aineistoa analysoitiin pääosin kvalitatiivisesti eli laadullisesti, mutta 

myös kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Tutkimuksessa haluttiin löytää vastaajien 

omia henkilökohtaisia merkityksiä asiaan, jotka nousivat parhaiten esille, kun tut-

kimusaineistoa analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.  

 

Tutkimustuloksista nousi esille, että kansanpuku koettiin hyvin merkitykselliseksi 

vastaajien keskuudessa. Sen käyttäminen liitettiin monesti esimerkiksi kotiseu-

tuun tai sukujuuriin. Kansanpuvun käyttäminen voidaan ajatella liittyvän käyttäjän 

identiteettiin, sillä pukeutuminen on iso osa henkilön identiteettiä, joka näyttäytyy 

ulospäin kaikille. Käsityö näyttelee tärkeää roolia kansanpuvun valmistuksessa 

ja käsityön harrastamisesta on paljon hyötyä kansanpuvun valmistamisessa, sillä 

valmistuksessa tarvitaan monenlaisia käsityötaitoja. 
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2 Käsityöllisyys ja pukeutuminen 
 

Anttilan (1996, s. 11) mukaan käsityötieteen yhtenä tehtävänä on selvittää käsi-

työn merkitysten muutoksia ja tunkeutua ilmiöiden semioottisten tarkoitteiden 

taakse. Tämän tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään enemmän kansanpu-

vun ympärillä olevaa maailmaa. Tieteellinen tutkimus tarvitsee aina taakseen teo-

reettisen taustan ja seuraavaksi käsitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä kä-

sitteitä, joita ovat käsityö ja käsityökulttuuri, käsityön harrastaminen sekä pukeu-

tuminen. 

 

 

2.1 Käsityö ja käsityökulttuuri 

 

Luutosen (2017, s. 7) mukaan käsityö mielletään usein perinteiden vaalimiseksi, 

mutta onko se vain sitä? Luutonen (2017, s. 7) jatkaa, että kulttuuriperinnön pro-

fessori emerita Outi Tuomi-Nikula määrittelee pitkän kulttuurikehityksen tuot-

teeksi perinteisen käsityön, jolle katsotaan olevan tärkeämpää käyttötarkoitus 

kuin esineen esittävyys. Keskeistä hänen mielestään on myös sosiaalinen teh-

tävä viestinnän välineenä. Käsintehty arkipäivän esine katsotaan yleensä olevan 

perinteinen käsityö, jonka valmistus on siirtynyt tietotaitona sukupolvelta toiselle. 

Käsityöllä voidaan tarkoittaa tekemisen kautta syntyvää materiaalista tuotetta 

(produktia) tai aineetonta tekemisen taitoa (prosessia). (Luutonen, 2017, s. 7). 

 

Luutonen (2017, s. 7) esittää, että käsityötieteen professori emerita Pirkko Anttila 

on tutkimuksessaan käsityön asenteista ja arvopäämääristä on osoittanut, että 

käsityötä kohtaan tunnettavat asenteet ovat ensisijaisesti käsityön tekemiseen eli 

varsinaiseen prosessiin liittyviä positiivisia asenteita ja vasta toissijaisesti asen-

teita tuotosta kohtaan. Käsityö ei täten tarkoita ainoastaan perinteisiä esineitä, 

vaan enemmänkin käsityötaitoa. Prosessi ja produkti, aineellinen ja aineeton, 

ovat kuitenkin toisiinsa kietoutuneita, eikä toista ole ilman toista. (Luutonen, 2017, 

s. 7). 
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Käsityöllä tarkoitetaan monesti arkikielessä joko käsin tehtyä tuotetta tai työsken-

telyä käsin ja näin ollen se voi siis tarkoittaa joko itse produktia tai prosessia 

(Suojanen, 1993, s. 13). Voisi katsoa, että käsityönä pidetään kaikkia tuotteita, 

jotka tehdään käsin tai käyttäen koneita, joita ohjataan enimmäkseen käsin. Kä-

sityö on myös mielletty ajatuksen ohjaamaksi prosessiksi, joka sisältää idean tuo-

toksesta sekä tiedon toteuttamisesta. Anttilan (1996, s. 10 – 11) mukaan käsi-

työllä on monia merkityksiä. Sanakirjan mukaan käsityöllä tarkoitetaan käsin tai 

käsissä pidettävin työkaluin suoritettua työtä, mutta se voi tarkoittaa myös käsin 

tehdyn työn tuotetta. Se voi olla tekijälleen luova keino ilmaista itseään, mutta se 

voi olla myös viihtymistä ilman tietosia määrällisiä tavoitteita. Sillä on saatettu 

tarkoittaa jäljentävää, toistavaa, ilman suurta henkistä panosta tehtyä työtä, joka 

on edellyttänyt fyysisiä voimavaroja. (Anttila, 1996, s. 10 – 11; Suojanen, 1993, 

s. 13.) 

 

Käsityö on Anttilan (1996, s. 27) mukaan muotoilua ja siinä on kyse muodon an-

tamisesta erilaisten tekniikoiden avulla valmistettaessa tuotteita erilaisista mate-

riaaleista. Käsityö on jonkin asian valmistamista käsin; joko työkaluja käyttämällä 

tai pelkästään käsin muotoilemalla, kuitenkin käyttämättä täysin automatisoitua 

työtapaa. Käsityö on ajatuksen ohjaama prosessi, joka sisältää idean tuotoksesta 

sekä tiedon sen toteuttamisesta. Käsityönä tehtävät esineet syntyvät perintei-

semmin käden motorisilla taidoilla; käden, silmän ja tuntoaistihavaintojen yhteis-

pelinä. Käsityö mielletään usein harrastuksenomaiseksi toiminnaksi, mutta se voi 

olla myös nimitys kaupallisen tuotteen valmistustavasta. (Anttila, 1996, s. 27.) 

 

Kojonkoski-Rännäli (1995, s. 31) kirjoittaa, että sanalla käsityö tarkoitetaan toi-

mintaa, jolla ihminen tuottaa tuotoksia muokaten erilaista konkreettista materiaa-

lia käsityötekniikoin. Käsityöhön tarvitaan materiaa, joka on peräisin luonnosta ja 

toimintaa ohjaa ihmisen ajatus. Käsityö sanana sisältää idean tuotoksesta, aja-

tuksen ja tiedon siitä, kuinka sen voisi toteuttaa. Käsityön tekemiseen tarvitaan 

ihmisen fyysinen ja henkinen puoli, motoriset taidot, kyky ajatella sekä ratkaista 

ongelmia ja mielikuvitusta uuden luomiseen. (Kojonkoski-Rännäli, 1995, s. 31 – 

32.) 
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Kokko ym. (2014, s. 83) kirjoittaa, että käsityön voisi katsoa aina olevan ilmaisu- 

ja ongelmanratkaisupainotteista toimintaa, jossa tavoitteiden asettaminen, ide-

ointi, eri asioiden selvittäminen, valmistamisprosessi sekä valmiin tuotteen arvi-

ointi on vahvasti läsnä koko ajan. Pölläsen (2017, s. 73) mukaan käsityön avulla 

voidaan toteuttaa omaa olemista. Vaikka käsityö on käytännölliseen tekemiseen 

perustuvaa konkreettista toimintaa, siinä on pohjimmiltaan kyse ihmisen suh-

teesta ihmisyyteen, kehollisuuteen ja maailmankaikkeuteen. Monesti käsityön 

päämääränä on ilmaista tekijän ajatuksia, tietoja, taitoja sekä näkemyksiä valmis-

tamassaan käsityötuotteessa (Kokko ym. 2014, s. 83). Järnefelt (2017) tuo artik-

kelissaan esille, että käsityö näyttäytyy kokonaisvaltaisena oppimisprosessina, 

jolloin taitamisen eri muodot pääsevät yhdistymään. 

 

Rauhala (2005, s. 12) kirjoittaa, että kulttuurin käsite on tunnetusti erittäin moni-

tulkintainen ja sisällöltään sekä alaltaan käyttöyhteydestä toiseen suuresti vaih-

televa. Erilaisissa sisältörajauksissa ja moninaisissa käyttöyhteyksissä kulttuurin 

käsitteeseen näyttäisi yhteisenä piirteenä kuuluvan se, että kulttuuri nähdään yh-

teisöllisenä ilmiönä. Se voi syntyä ja elää toimivana vain ihmisten keskinäisissä 

yhteenliittymissä. Kulttuurinen toiminta yrittää päästä siihen, mikä ei välttämättä 

luonnostaan vallitse. Siinä on kyseessä ihmisten tietoinen aktiivisuus ja sen ai-

kaansaannokset, joiden katsotaan olevan myös kulttuuria yleisesti luonnehtivia 

toteamuksia. (Rauhala, 2005, s. 14.) 

 

Rauhalan (2005, s. 18) mukaan kulttuurin olemukseen kuuluu, ettei sitä voida 

pysäyttää tai lopettaa, vaan se näyttää aktivoivan itseään loputtomaan tapahtu-

miseen. Vilkuna & Laaksonen (2017, s. 38 – 39) kirjoittaa, että käsityö ja käsityö-

kulttuuri voidaan nähdä elävänä käsityöperinteenä ja käsitöiden tekeminen voi 

olla osa elämäntapaa, johon vaikuttaa monet trendit. Voimme ymmärtää perin-

tönä perinteen, jonka olemme saaneet edellisiltä polvilta ja meidän tehtä-

vänämme olisi siirtää sitä eteenpäin seuraaville polville. Perintöä voi myös rikas-

taa ja antaa käsityötaitoja tuleville polville, joita olemme kehittäneet. Jos nyt kat-

kaisemme osaamisen perinteen, satoja tai jopa tuhansia vuosia sitten kehitettyjä 

käsityötaitoja on tulevaisuudessa mahdotonta palauttaa.  Digitoitu aineisto ja tal-

lennetut esineet eivät koskaan voi korvata hiljaista tietoa ja taitoa, joka siirtyy vain 

tekemisen kautta. Omaksumiseen vaikuttaa paljon se, miten ja mitä perinteestä 
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siirretään. Perinteen siirtäminen voi tapahtua aktiivisen oppimisen ja opettamisen 

avulla, mutta perinteeseen kasvaminen näyttelee isointa roolia. Peruskoulun kä-

sityönopetuksen kautta kaikilla suomalaisilla on edelleen elävä yhteys käsityö-

hön. Hahl (2017, s. 48) kirjoittaa, että käsityössä kulttuurien kohtaaminen on aina 

ajankohtainen teema ja se voi toimia henkilöiden välisenä yhteisenä kielenä. 

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu syvästi itse tekeminen, vaikka sen rooli näyttäy-

tyy välillä valitettavasti hiipuvana. (Luutonen, 2017, s. 7; Rauhala, 2005, s. 18.) 

 

Pölläsen (2017, s. 76) mukaan käsityö voidaan nähdä terapeuttisena välineenä. 

Oman kansanpuvun valmistaminen voi auttaa erilaisten tunteiden käsittelyssä 

sekä antaa henkilölle kokemuksia kuulumisesta johonkin menneeseen sukupol-

veen ja näin tuoda esille kulttuurista perintöä esiin. 

 

Opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) mukaan käsityö oppiaineen teh-

tävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Yhtenä lähtö-

kohtana työskentelylle pidetään kulttuuriperintöä ja näin ollen yhtenä opetuksen 

tehtävänä on käsityökulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen. Käsillä tekemisen 

taidon voisi katsoa olevan suomalaisten aineetonta kulttuuriperintöä. Ei enää ole 

selkeästi nähtävissä, että käsityökulttuuri kukoistaisi ja siirtyisi perimätietona seu-

raaville sukupolville. Peruskoululla on siis tärkeä tehtävä käsityökulttuurin ylläpi-

tämisessä. Nykyaikana tuotteita löytyy paljon valmiina ostettavaksi, eikä ihmisillä 

enää välttämättä riitä aikaa, kärsivällisyyttä tai taitoa asioiden työstämiseen 

alusta loppuun saakka. Tämä osaltaan edesauttaa käsityökulttuurin hiipumista. 

(POPS 2014.) 

 

Kansanpuvun valmistamisen perinne ylläpitää eräänlaista käsityökulttuuria. Kan-

gas (2017, s. 9) kirjoittaa, että useat puvun käyttäjät valmistavat puvun itsellensä 

tai läheisellensä. Ennen valmistusta valmistajan pitää perehtyä hieman tietyn alu-

een pukeutumiseen, käytettäviin materiaaleihin, erilaisiin työskentelyvaiheisiin 

sekä puvun valmistuksen menetelmiin. Kansanpuvun valmistus on käsityökult-

tuuria, joka olisi hyvä säilyttää perimätietona tuleville sukupolville. 
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2.2 Käsityön harrastaminen 

 

Metsämuuronen (1995, s. 16) kirjoittaa, että sanana harrastukseen liittyy an-

taumuksellisuus, palavuus ja innokkuus. Joku asia, jota tehdään säännöllisesti 

muunkin kuin vain viihteen vuoksi. Harrastaja voi koska tahansa lopettaa toimin-

nan halutessaan eli toiminta on omaehtoista ja sitä ylläpitää harrastajan oma mie-

lenkiinto.  (Metsämuuronen, 1995, s. 16 – 17.) 

 

Harrastus voidaan Metsämuurosen (1995, s. 17) mukaan ilmiönä mieltää aktiivi-

suudeksi vapaa-ajalla, koska harrastamista leimaa usein vapaa-aika, vapaus ja 

aktiivisuus. Harrastaminen tapahtuu usein ohjatusti, jolloin vapaudella ei välttä-

mättä ole sijaa. Olisi tärkeää, että harrastaminen perustuu kuitenkin vapaaehtoi-

suuteen eikä pakkoon, sillä vain se ylläpitää mielenkiintoa, motivoi jatkamaan ja 

antaa tyydytystä suorituksista. Pölläsen (2017, s. 73) mukaan käsityö voidaan 

nähdä henkilön myös identiteetin rakentajana, koska harrastukset ja niistä kum-

puava hyvinvointi ja identiteetti nähdään yhä keskeisempinä vapaa-ajan määrit-

täjinä. Tällöinkin harrastukseen asetetaan päämääriä, jotka ovat esimerkiksi 

omien taitojen parantaminen tai mielihyvän saaminen ilman selvää saavutusta-

soa. Esimerkiksi käsitöissä voidaan hyvin asettaa edellä mainittuja tavoitteita ja 

tällöin harrastaminen voi olla vähemmän säännöllistä. (Metsämuuronen, 1995, s. 

17 – 18; Pöllänen, 2017, s. 73.) 

 

Kouhia (2016) tuo esille väitöskirjassaan, että käsityöharrastamisen merkitys ko-

rostuu ihmisten elämässä, koska käsityö tuo sisältöä heidän elämäänsä. Käsityö 

on yksi väylä itsensä toteuttamiseen tai keinoon ilmaista identiteettiään, mutta 

sen koetaan olevan suorittu harrastus tai jopa ammatti monelle. Myös Pöllänen 

(2017, s. 9) esittää, että käsityön harrastaminen nähdään terapeuttisena keinona 

ihmisten hyvinvoinnissa ja käsityön voidaan nähdä vahvistamassa ihmisen iden-

titeettiä. 

 

Käsitteet harrastuneisuus ja harrastaminen on Metsämuurosen (1995, s. 21) mu-

kaan hyvä erottaa toisistaan, koska harrastuneisuus ilmentää kiinnostuneisuutta 

tiettyyn harrastusalueeseen, kun taas harrastaminen kohdistuu aina tiettyyn koh-

teeseen. Harrastuneisuus voidaan ymmärtää enemmänkin orientoitumisena, kun 
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taas harrastuksessa korostuu itse toiminta. Harrastuneisuuden voidaan katsoa 

olevan positiivista omaehtoista suuntautumista ja harrastaminen on toiminnan 

keskittämistä tiettyyn tekniikkaan, välineeseen tai osa-alueeseen. Voidaan aja-

tella, että harrastuneisuudessa osoitetaan kiinnostusta erilaisia käsityötekniikoita 

kohtaan, mutta harrastetaan vain esimerkiksi neulontaa tai virkkausta. Vilkuna & 

Laaksonen (2017, s. 38 – 39) mukaan käsityön harrastamiseen liittyy yleensä 

kiinnostus käsityön monia ulottuvuuksia kohtaan kuten ekologisuus ja esteetti-

syys sekä perinteet. Jolloin erilaiset muotivirtaukset ja populaarikulttuuri vaikuttaa 

käsityöharrastuksiin sekä niiden valintoihin. Harrastaminen on Metsämuurosen 

(1995, s. 28) mukaan mahdollistunut vaurastumisen myötä. Aiemmin esimerkiksi 

vaatteiden valmistaminen käsin oli pakollista kaikille naisille eikä siihen ollut vaih-

toehtoa. Teollistumisen myötä käsitöiden tekeminen on muuttunut enemmän har-

rastamiseksi tai harrastuneisuudeksi, koska pakkoa vaatteiden valmistamiseen 

ei enää ole. (Metsämuuronen, 1995, s. 21 – 28; Vilkuna & Laaksonen, 2017, s. 

38 – 39.) 

 

Pöllänen (2017, s. 73) kirjoittaa, että käsityön harrastaminen on trendikästä ja se 

on edelleen Suomen yksi suosituimmista harrastuksista. Käsitöiden harrastami-

nen nähdään työn vastapainona, mutta käsitöitä tehdään erilaisia tarpeita varten 

ja useista eri syistä. Voidaan katsoa, että käsitöiden harrastaminen lisää henkilön 

hyvinvointia ja se voi toimia terapeuttisena välineenä maailmasta ja itsestä oppi-

misessa. Pölläsen (2017, s. 79) mukaan valmistuneisiin tuotteisiin ja käsityön te-

kemiseen kytkeytyy monesti vahvojakin tunteita. Pöllänen (2017, s. 79) kirjoittaa, 

että käsitöitä tehdään omaa identiteettiä kuvaaviksi tuotteiksi. 

 

Pölläsen (2017, s. 79) mukaan käsityöt voivat olla osa harkittua pukeutumista, 

eettistä toimintaa tai muistomerkkejä omasta kulttuurista ja itsestä. Käsitöiden 

harrastaminen voidaan katsoa henkilön minäkuvan eli identiteetin vahvistamisen 

ja kasvattamisen keinoksi.  
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2.3 Pukeutuminen 

 

Lönnqvist (1979, s. 9) kysyy, miksi ihmiset pukeutuvat? Kysymys kuulostaa tar-

peettomalta Suomessa, jossa sääolosuhteet vaihtelevat vuoden aikojen mukaan. 

Ennemminkin asia nousee esille, jos joku ei pukeudu ja varustaudu säänmukai-

sesti. Puku on Nykysuomen sanakirjan ja Suomen kielen perussanakirjan mu-

kaan kokonaisuuden muodostava yhden tai useamman vaatekappaleen käsit-

tävä, tavallisesti alusvaatteiden päällä pidettävä suurimman osan vartaloa ver-

hoava vaatetuksenosa. Puku voi olla myös vaatteen synonyymi. On kuitenkin 

koko joukko yhteyksiä, joissa puku-sanalla on vakiintunut asema. Historiallisten 

pukujen ja roolipukujen yhteydessä käytetään yleensä mieluummin puku-sanaa, 

vaikka ei vaatekaan väärältä kuulosta. Vaatetus on konkreettinen osa pukeutu-

mista. Pukeutuminen kokonaisuudessaan on jotain laajempaa ja myös abstrak-

timpaa kuin vaatetus. (Koskennurmi-Sivonen, 2000, s. 1; Lönnqvist, 1979, s. 9) 

 

Asumisen, liikkumisen, syömisen ja seurustelemisen rinnalla pukeutuminen on 

Uotilan (1995, s. 31) mukaan yksi tavallisimpia inhimillisen toiminnan muotoja. 

Suhteemme vaatteisiin, asusteisiin ja muihin fyysiseen hyvinvointiimme vaikutta-

viin osatekijöihin realisoivat omalta osaltaan olemassaolomme. Länsimaisessa 

kulttuurissa vaatetuksen merkkijärjestelmä onkin suhteessa sekä meihin it-

seemme että myös siihen laajempaan sosiaaliseen kenttään, johon olemassa-

olomme kiinnittyy. Koskennurmi-Sivonen (2012, s. 5) esittää, että pukeutuminen 

on syvästi inhimillinen ilmiö. Puhutun ja kirjoitetun kielen ohella pukeutuminen 

luonnehtii eniten ihmistä ja erottaa hänet muista elävistä olennoista, sillä vain ih-

miset pukeutuvat. Kaikissa kulttuureissa esiintyy ainakin jonkinlaista pukeutu-

mista, ja useimmissa kulttuureissa pukeutuminen perustuu vaatteisiin. Vaatteilla 

on niin merkittävä osa ihmisen elämässä ja kulttuurissa. (Koskennurmi-Sivonen, 

2012, s. 5; Uotila, 1995, s. 31.) 

 

Uotila (1995, s. 13) kuvaa pukeutumista toimintana, joka sillan tavoin yhdistää 

ihmisen juuri hänelle ominaisella tavalla ympäröivään todellisuuteen. Pukeutumi-

sesta voidaan toki olla kiinnostuneita monella tavoin ja eri syistä. Siitä puhutaan 

paljon arkisissa yhteyksissä henkilökohtaisena mutta samalla myös jollakin mer-

killisellä tavalla yhteisenä asiana, ihmisenä olemisen ulottuvuutena, josta lähes 
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jokainen meistä kokee oikeudekseen ilmaista mielipiteensä. Lönnqvistin (1979, 

s. 21) mukaan pukeutuminen on toiminut kummankin sukupuolen erikoislaadun 

korostajana. Ihminen esittää itseään vaatteiden avulla. Kangas (2017, s. 52) esit-

tää, että pukeutuminen voidaan nähdä sosiaalisen aseman ilmentäjänä ja sen 

osoittamisella muille on aina ollut tärkeä merkitys. Kaukosen (1985, s. 16) mu-

kaan menneinä aikoina vaatevara eli oma kansanpuku, on ollut yksi tärkeimmistä 

yksityisomaisuuden lajeista ja monille lähes ainoa henkilökohtainen omaisuus. 

 

Koskennurmi-Sivonen (2012, s. 5) katsoo, että pukeutumisen perusmotiiveja on 

kolme: koristautuminen, suojautuminen ja häveliäisyys. Pukeutumisella katso-

taan olevan neljäskin, vähemmän puhuttu, funktio: kommunikointi. Sillä usein 

kasvot ja kädet ovat ainoat osat ruumiista, jota vaatteet eivät peitä. Näin ollen 

uuden henkilön kohtaamisessa hänestä tehdään paljon päätelmiä vaatteiden pe-

rusteella, sillä ne ovat suurin näkyvä alue ihmisestä ja ne näkyvät jo kauempaakin 

kuin esimerkiksi ilmeet. Uotila (1995, s. 31) kirjoittaa, että pukeutumisessa on 

kuitenkin kyse varsin monitasoisesta tapahtumasta, jolla on laajassa mitassa tar-

kasteltuna käytännöllisen ja esteettisen ulottuvuutensa ohella myös selvästi kom-

munikatiivinen tehtävä. Voidaankin sanoa, että pukeutuminen on kulttuurisen 

vuorovaikutuksen muoto, sellainen jatkuvasti käynnissä oleva dynaaminen pro-

sessi, jossa ihminen toteuttaa sekä yleistä että yksityistä historiaa. (Koskennurmi-

Sivonen, 2012, s. 5; Uotila, 1995, s. 31.) 

 

Lönnqvist (1979, s. 21) esittää, että vaatteiden merkitys ihmisten välisessä kans-

sakäymisessä toimii merkittävänä roolina, kun tarkastellaan ihmisten tunnusku-

vallista arvoa eri ryhmien jäseninä. Monet ryhmät ja yksilöt tunnistetaan nimen-

omaisesti pukeutumisen perusteella kuten esimerkiksi pappi, poliisi, lääkäri tai 

sotilaat. Tunnistettavissa ovat myös uskonnolliseen tai aatteelliseen järjestöön 

kuuluvat puvut, joiden merkitys ja tunnuskuvallinen arvo on selkein vain ryhmän 

omille jäsenille. Vaatteet luovat symbolista painetta pukeutumiseen. Vaikuttaa 

siltä, että vaatteet muodostavat pakollisen rekvisiitan yksilölle hänen kanssa-

käymiseen muiden ihmisten kanssa. Ihminen voi vaatteiden avulla korostaa sekä 

itselleen että ympäristölleen sitä roolia, jota hän haluaa tai sitä, jota hänen on 

pakko esittää kulloisessakin tilanteessa. Monesti katsotaan, että vaatteet vahvis-

tavat henkilön käsitystä omasta identiteetistään. Se saattaa sisältää käsityksen 
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kuulumisesta johonkin tiettyyn ryhmään tai järjestöön. Kutakin elämän teatteri-

näyttämöllä esitettävää uutta roolia varten yhteiskunnalla on jo valmiiksi tarjotta-

vana oikeat vaatteet. Tämän katsotaan olevan osa pukeutumisperinnettämme, 

joka on osittain säädellyt myös muotipuvun ja kansanomaisen puvun välistä suh-

detta. (Lönnqvist, 1979, s. 21 – 23). 

 

Heikkinen (1992, s. 84) esittää, että kansanpukuun pukeutuminen osoittaa pyrki-

mystä elvyttää vanhaa traditiota ja sitä kautta tuoda ilmi käyttäjälle nykyhetkeen-

kin sopivia arvoja. Mikkosen (1992, s. 110) mukaan kansanpukuun pukeutuva 

voidaan nähdä henkilön identiteetin osana. Kansanpukuun pukeutuminen liite-

tään mielikuviin karjalaisuudesta ja karjalaisista sukujuurista. Voidaan katsoa, 

että esimerkiksi feresiin pukeutumalla on mahdollista viestittää kuulumisensa kar-

jalaisiin tai karjalaisuuteen (Mikkonen, 1992, s. 110). Yhtenä oman identiteetin 

ilmauksena voidaan nähdä karjalaisuus-määreiden tietoinen liittäminen omaan 

pukeutumiseensa. Kansanpukuun pukeutumisen yhteydessä voidaan esittää, 

että henkilö pohtii ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiä käyttämällä kansanpu-

kua. (Mikkonen, 1992, s. 110 – 112) 

 

Kaukonen (1985, s. 18) kirjoittaa, että kansanpuvut kuuluvat aineelliseen eli esi-

neelliseen kansankulttuuriin, mutta niihin liittyi myös psykologisia ja yhteiskunnal-

lisia näkökohtia. Kansankulttuuria voidaan katsoa kokonaisuudeksi, jossa esi-

neellinen kulttuuri on osa henkisen ajattelun heijastusta. Näin ollen nykyisin pu-

kututkimuksissa otetaan enemmän huomioon erilaisia tapoja ja perinteitä sekä 

psykologisia että sosiaalisia näkökulmia, jotka liittyvät pukuihin ja pukeutumi-

seen. Puvun merkitys käyttäjälle nousee enemmän esiin kuin aiemmin. Kansan-

pukuun pukeutuessa tulee esiin henkilön identiteetin osia, jotka liittyvät haluun 

kiinnittää oma identiteettinsä kansanpukua koskevaan historiaan ja pukeutumi-

seen liittyneisiin tapa- ja muihin perinteisiin. (Kaukonen, 1985, s. 18)  
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3 Kansanpuku 
 

Tuskinpa on toista kulttuurin tuotetta, joka siinä määrin olisi ollut muutosten alai-

nen kuin ihmisen puku. Niukasta alusta se on useimmilla maantieteellisillä alueilla 

kasvanut koko ruumista suojaavaksi verhoksi. Enemmän kuin missään muussa 

ihmishengen tuotteessa tulevat siinä näkyviin erilaiset maku- ja muotisuunnat. 

Siinä kuvastuvat myös kantajan sukupuoli, sieluntila, hänen ikänsä, suhteensa 

avioliittoon, hänen yhteiskunnallinen asemansa ja jäsenyytensä jossakin erikoi-

sessa ihmisryhmässä tai uskonlahkossa – vieläpä vuodenaikakin, jona sitä kan-

netaan. Näin aloittaa Sirelius teoksensa Suomen kansanpukujen historia (1915).  

 

Nykyaikana monen ikäiset katsovat pukeutuvansa muodin mukaisesti. Lönnqvist 

(1979, s. 24) kirjoittaa, että muoti vaihtelee nopealla syklillä, monesti ihan vuo-

denaikojen mukaan. Muotipukujen vastakohtana voidaan nähdä hitaasti muut-

tuva kansanpuku, joka vaihtelee suuresti alueittain. Kansanpuku on jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa muotipukuun, vaikka sitä ei sidota kulttuurisesti minkään 

aikakauden tyyliin. Suomalaisesta kansanpuvusta on tehty paljon tutkimuksia. 

Monissa aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty pukumalleja paikkakunnittain tai 

pitäjittäin, sillä kansanpuvun yksi näkyvimmistä eroista on alueelliset vaihtelut pu-

kumalleissa. (Lönnqvist, 1979, s. 24.) 

 

 

3.1 Kansanpuvun yleisluonne 

 

Lehtisen & Sihvon (2005, s. 7) mukaan Suomessa on aiemmin eletty sääty-yh-

teiskunnassa, joka on karkeasti ottaen jakautunut 1700-luvulla kahteen osaan – 

säätyläisiin ja muuhun väestönosaan, kansaan eli rahvaaseen. Epäsäätyisyyden 

eli rahvaan sekä säätyläisyyden erottava tunnusmerkki oli puku. Eli voisi todeta, 

että säädynmukainen pukeutuminen on kansanpuvun yksi merkittävimmistä piir-

teistä. Säätyjenmukaiset pukeutumisen rajat poistettiin virallisesti vuonna 1794, 

mutta naisten asujen värejä rajoitettiin edelleen mustaan, harmaaseen ja valkoi-

seen. Muutamia vuosia myöhemmin värilliset kankaat pukujen käytössä jouduttiin 
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sallimaan. Tarkkailu sopivan pukeutumisen ja säädynmukaisuuden noudattami-

sesta jatkui aina 1800-luvulle saakka. Säädynmukaisuuteen jatkuva kehottami-

nen koski eritoten kaikkea kansan pukeutumista, sillä haluttiin pitää alempi sääty 

sille määrätyissä rajoitteissa. Värit olivat yksi mikä leimasi säädynmukaista pu-

keutumista. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 7 – 10.) 

 

Kaukosen (1985, s. 11) mukaan kansanpuvun voisi määritellä seuraavasti: Kan-

sanpuvut ovat talonpoikaisväestön 1800-luvulle asti käyttämiä perinteisiä enim-

mäkseen kotitekoisia vaateparsia, joissa usein oli alueellisia tai paikallisia erikois-

piirteitä. Kansanpuvulla katsotaan olevan tiettyjä ominaisuuksia kuten vaatteiden 

tietynlaiset leikkaukset, valmistustapa, koristelu sekä vanhoillisuus aineksissa. 

Myös maanläheisyys kansanpukujen värityksessä erotti sen ajanmukaisista muo-

tipuvuista. Perinteiset vaatekappaleet ja muodot pysyivät kansanpuvuissa käy-

tössä kauemmin, mutta eivät nekään pysyneet vuosisatoja samanlaisina. Oma-

laatuisuus ja kansanpukujen historia koostuu paljolti puvun eri osien historiasta, 

koska kansanpuvut eivät olleet yhtenäisiä kokonaisuuksia samalla tavalla kuin 

ajanmukaiset muotipuvut. Joillekin seuduille kehittyi omaleimaisia ja tietyn seu-

dun ominaisia piirteitä. Näihin puvustoihin yhdistyi vanhoja perinteitä ja uutuuksia 

omaksuttuina muotivaateista. (Kaukonen, 1985, s. 11 – 13.) 

 

Kansanpukuja voidaan jaotella käyttötilanteen ja ikäkausien mukaan. Hyvin toi-

meen tulevalla maalaisväestöllä oli useampia vaateparsia. Heillä oli erikseen 

vaatteet pyhään, kirkkoon ja arkeen. Ei niin hyvin toimeen tulevilla oli käytössä 

samat vaatteet koko ajan. Ikäkausijaottelussa lapsille oli erikseen tietyntyyppiset 

vaatteet ennen rippikouluikää ja rippikoulun jälkeen aikuisten vaatteet. Kansan-

puvuissa eri vaateparret liittyivät myös ihmisen elämänkausiin liittyviin rituaalei-

hin. Elämänkausiin liittyviin rituaaleihin lasketaan kaste- ja konfirmaatioasut, vih-

kiäisvaatteet, surupuvut ja vainajanvaatteet. Vuodenaikojen vaihtelu ilmeni näky-

västi kansanpuvuissa, jolloin puhuttiin kesä- ja talvivaatteista. Kaukosen (1985, 

s. 17) mukaan talvivaatteista luopuminen oli kiinni paljolti maantieteellisestä si-

jainnista, koska esimerkiksi Pohjois-Suomessa usein vasta Urpo (25.5.) turkin 

aitan orrelle kantoi, kun taas Etelä-Suomessa pyrittiin usein jo vapulta tai kevät-

jyrkinä (6.5.) viemään sarkavaatteet pois tuvan nauloista. (Kaukonen, 1985, s. 16 

– 17.) 
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Rahvas nähtiin sarkapukuisena kansana. Alun perin kansan perusvaatetuksen 

materiaali oli kotikutoinen, värjäämätön villa. Arkimekot olivat valkoisia tai har-

maita, kun taas juhlatilaisuuksiin puettiin värjättyä punaista tai vihreää. Paidoissa 

oli pitkään käytössä kudottu pellavakangas. Säätyläiset pukeutuivat verkakan-

kaasta valmistettuihin vaatteisiin tai pitsein koristeltuun samettiin ja silkkiin. Väril-

linen kangas vaatteessa antoi kantajalleen varakkaan leiman, koska kankaan 

värjääminen oli kallista. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 12 – 13.) 

 

Lehtinen & Sihvo (2005, s. 18) esittää, että Läntisillä kansanpuvuilla tarkoitetaan 

Suomessa käytettyjä kansanpukuja, joiden kehittymiseen on ensi sijassa vaikut-

tanut länsieurooppalainen kulttuuri muotipiirteineen. Karjalaisilla kansanpuvuilla 

tarkoitetaan yleisesti eteläkarjalaisia kansanpukuja, joita vielä 1800-luvulla käy-

tettiin. Läntisiin kansanpukuihin on vuosien varrella omaksuttu useita eri vaikut-

teita, kun taas itärajan tuntuman pukuihin vaikutti kauppayhteydet ja kansan ta-

loudellinen kehitys. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 18 – 20.) 

 

Entisaikaan enin osa elämää kului arkisessa aherruksessa ja juhlatilaisuuksia oli 

hyvin harvoin. Näin ollen rahvaan arki- ja työvaatteiden välillä ei juuri ollut eroa. 

Osalla kansasta oli erikseen pyhäpukimet tai kirkkovaatteet, mutta monesti kul-

jettiin samassa vaateparressa. Usein vasta elämän juhlatilaisuudet, kuten kihla-

jaiset tai häät, antoivat aihetta uusien vaatteiden valmistamiseen tai hankkimi-

seen (Lönnqvist, 1979, s. 74). 

 

 

3.2 Naisen puku 

 

Suomalaisissa kansantieteellisessä tutkimuksessa naisten kansanpuvuissa on 

erotettu kaksi alueellista pääryhmää: Etelä-Karjalan, pääasiassa Kannaksen kan-

sanpuvut ja länsisuomalaistyyppiset puvut. Länsisuomalainen naisten kansanpu-

kutyyppi yleistyi koko muussa Suomessa lukuun ottamatta Raja-Karjalan kreik-

kalaiskatolilaisia ja karjalankielisiä pitäjiä. Länsisuomalaiseen kansanpukuun ja -

kulttuuriin antoi eniten vaikutteita ja muutoksia entinen emämaa Ruotsi. Kannak-
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sen kansanpuvuissa näkyi omaleimaisia pitäjänpukuja, jotka kuuluivat Etelä-Kar-

jalaiseen vanhoilliseen puvustoon, ja näissä näkyi runsaasti kirjontaa ja venäläi-

seltä taholta omaksuttuja vaatemalleja. (Kaukonen, 1985, s. 18.)  

 

Lehtisen & Sihvon (2005, s. 32 – 36) mukaan perinteisesti naisen kansanpukuun 

kuului villakankaasta valmistettu hame ja liivi sekä mustaa sarkaa, verkaa tai suo-

malaista sarssia oleva röijy. Hameen alla oli pitkä pellavasta valmistettu paita, 

päällimmäisenä hameen päällä esiliina sekä päässä yleensä päähine.  

 

 

3.2.1 Länsisuomalaistyyppiset naisten kansanpuvut 
 

Raitakankainen kansanpukutyyppi yleistyi koko maassa lukuun ottamatta Raja-

Karjalan ortodoksialueita ja Karjalan kannasta. Raitakankaan katsotaan olevan 

yksi läntisen alueen naisen kansanpuvun ominaispiirteistä. Raidat olivat aluksi 

leveitä ja monivärisiä, mutta nopeasti raitojen värit jakautuivat hieman alueittain. 

Esimerkiksi eteläisessä Länsi-Suomessa suosittiin kirkkaan punavaltaisia raitoja, 

kun taas Satakunnassa ja Hämeessä raidat olivat monesti punavihreitä. Länsi-

suomalaisella väestöllä oli verrattain korkeampi elintaso kuin Itä-Suomessa, joka 

vaikutti pukutyyppien kehitykseen. (Kaukonen, 1985, s. 29 – 30.)  

 

Läntisen pukutyypin hameet olivat liivi-, vyötärö- tai olkainhameita. Vanhimmat 

vyötäröhameet eivät Kaukosen (1985, s. 32) mukaan olleet kovin leveitä ja ha-

meen pituutena oli monesti vain kankaan leveys, jolloin raitakankaita ei tarvinnut 

katkoa ja raidat tulivat pystysuoraan. Helman kuluessa kangas voitiin hyödyntää 

uudelleen ratkomalla vyötärönauha pois ja kääntämällä kangas, näin saatiin hel-

maan uusi ehjä reuna. Vähitellen hameen helmaosa leveni, kun ihanteeksi muo-

dostui muhkea ulkonäkö. Ensin muhkean ulkomuodon aikaansaamiseksi pidettiin 

useita hameita päällekkäin, mutta kun leveyteen totuttiin, myös hameen pituus 

pidentyi. Naisen rehevä ulkonäkö rinnastettiin hyvään terveyteen ja varakkuu-

teen. Hameosan leventyessä huomattiin, että painava villakangas saattoi tarvita 

kannattimia pysyäkseen vyötäröllä, jolloin olkanauhoja alettiin lisätä hameisiin 

(Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 54). Myöhemmin yleistyi liivihame, jossa yläosa sekä 
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hameosa olivat erillisiä ja ne kiinnitettiin toisiinsa yleensä erillisellä kankaalla. Hel-

maosa poimutettiin vyötäröhameen tapaan ja se liitettiin vyötärökaitaleella mo-

nesti vuorittomaan yläosaan. (Kaukonen, 1985, s. 32 – 37; Lehtinen & Sihvo, 

2005, s. 54 – 55.) Kuviossa 1 esitetään Kaukosen (1985, s. 35) kirjassa esitetty 

länsisuomalaisen naisen puku. 

 KUVIO 1. Länsisuomalaisen naisen puku (Kaukonen, 1985, s. 35) 
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Suomessa entisajan kansanpukuihin kuului olennaisena Kaukosen (1985, s. 42) 

mukaan osana mekkomainen, pitkähihainen pellavapaita, joka toimi sekä päivä-

vaatteena, alusvaatteena ja yöasuna. Paidalle oli ominaista se, että se ommeltiin 

suorista kappaleista, jolloin vältyttiin mahdollisimman paljon hukkapaloilta. Le-

veät hihat olivat yleisiä, koska niihin käytettiin koko kankaan leveys ja tarvittaessa 

ylimääräinen kangas poimutettiin. Pääntie paidoissa oli usein kulmistaan pyöris-

tetyn suorakaiteen muotoinen eikä pyöreä. Juhlapaidoista löytyi kirjonta-, rei-

käompelu- ja reunapitsikoristelua kauluksista, halkioiden ympäriltä ja rannek-

keista. (Kaukonen, 1985, s. 42 – 48.) 

 

Lehtisen & Sihvon (2005, s. 91) mukaan käytännöllisistä syistä naisen pukuun 

kuului esiliina. Sen tehtävänä oli suojata hametta tai koko pukua tahriintumiselta. 

Kaukosen (1985, s. 49) mukaan esiliina on ollut käytössä kansanpuvuissa aiem-

min kuin muotipuvuissa. Nykyään katsotaan, että esiliina on enemmän koti- ja 

arkivaate, mutta aiemmin sitä pidettiin arvokkaana vaatekappaleena ja näin ollen 

sitä käytettiin pääosin vain pyhäasussa. Alussa esiliina oli kapea, mutta länsisuo-

malaisessa pukutyypissä se muuttui pitkäksi ja leveäksi, jonka vuoksi sitä poimu-

tettiin ja laskostettiin. (Kaukonen, 1985, s. 49 – 50.) 

 

Ylempien säätyjen muotipuvusta omaksuttiin liivi osaksi kansanpukua (Lehtinen 

& Sihvo, 2005, s. 65). Alussa kuitenkin liivi katsottiin olevan ylellisyysesine eikä 

sitä välttämättä löytynyt jokaiselta naiselta. Arvokkaan siitä teki osittain se, että 

liivin valmistus oli tarkkaa työtä, koska leikkaukset noudattivat tiettyä vartalon-

myötäistä kaavaa ja niitä valmistivat vain räätälit. Liiviä suosittiin kansanpuvussa 

erityisesti juhla-asujen kaunistuksena (Kaukonen, 1985, s. 52). Myöhemmin liivin 

malli hieman muuttui ja sitä valmistettiin myös kotikutoisista kankaista (Lehtinen 

& Sihvo, 2005, s. 65). 

 

Kaukonen (1985, s. 54) toteaa, että yleensä röijy-sanalla tarkoitetaan neulenut-

tua, mutta perinteisessä kansanpuvussa röijyt olivat pitkähihaisia lyhyehköjä kan-

gastakkeja, nuttuja. Röijyn leikkaus Lehtisen & Sihvon (2005, s. 74 – 75) mukaan 

noudatti pääasiassa samaa leikkausta liivin kanssa eli selkäkappaleet kapenivat 

kiilamaisesti vyötärölle ja helma levisi trapetsimaisin laskoksin, mutta liivistä poi-

keten röijyssä oli monesti istutetut hihat, jotka kapenivat suita kohden. Röijyjä 
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saattoi valmistaa monenlaisista kankaista, mutta villakankaista ommellut röijyt oli-

vat rahvaalle tyypillisiä (Kaukonen, 1985, s. 55 – 56). 

 

Suomen kansanpuvuissa päähinelaitteissa oli runsaasti monimuotoisuutta ja 

vaihtelua. Naisen aviosääty näkyi alkuperäisesti päähineestä, mutta ne ilmaisivat 

myös arkea ja juhlaa sekä surua ja iloa. Kaukosen (1985, s. 58) mukaan tytöillä 

oli oikeus neitseyden merkiksi kulkea avopäin kesät talvet pitkät hiukset leväl-

lään. Monesti nuoret tytöt käyttivät hiuksissa koristenauhoja tai kiersivät ne nau-

hojen ympäröimälle kerälle. Kansanpukua käyttävillä naisilla oli pääosin käytössä 

tanu eli liinamyssy tai koppamyssy eli tykkimyssy, hieman alueesta riippuen. Joil-

lain alueilla liinamyssy oli arkikäytössä ja tykkimyssy juhla- tai pyhäpäähineenä. 

(Kaukonen, 1985, s. 57 – 67.) 

 

Kansanpukuun kuuluvaksi liitetään usein huivi, jota on käytetty kaulalla tai harti-

oilla. Huivia pidettiin joko lämmikkeeksi tai koristeeksi. Juhla-asuun kuuluva huivi 

oli yleensä reunoiltaan pitsein tai reunahapsuin koristeltu. Länsisuomessa oli li-

säksi kansanpuvuissa käytössä vyötäröllä riippuvia irtotaskuja, jotka olivat toisi-

naan hyvin koristeellisia. (Kaukonen, 1985, s. 77 – 81.) 

 

 

3.2.2 Karjalaiset naisten kansanpuvut 
 

 
Kivelän (1983, s. 113) mukaan karjalainen kansanpuku on rakentunut monista 

aineksista ja se on saanut vaikutteita monesta eri asiasta rakentuen ominta-

keiseksi tuotteeksi. Tuntomerkit karjalaiseen kansanpukuun ovat kirjonta ja 

niukka päävärien käyttö, joita olivat valkoinen, punainen, musta, ruskeanharmaa 

ja tummansininen. Katsotaan, että karjalainen kansanpuku osoitti tekijänsä käsi-

työtaitoja kuten sorminäppäryyttä ja värisilmää, persoonallisuutta, kekseliäi-

syyttä, varallisuutta, asemaa, ikäryhmää, kotipaikkaa ja uskontoa. Karjalassa oli 

ollut käytössä eri pitäjille tunnusomaiset kansanpuvut ja jokaisen alueen kansa-

puvuissa oli eri kihlakuntien omaleimaisia piirteitä (Kaukonen, 1985, s. 172). Kar-

jalassa peruspukimet naisille olivat hame, paita, esiliina, päähine ja jalkaverhot, 

vaikka pukeutumiseroja alueellisesti olikin. Karjalaisilla näkyy myös uskonnollisia 

eroja pukeutumisessa ortodoksien ja luterilaisten välillä. (Kivelä, 1983, s. 112 – 
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113, 118.) Kuviossa 2 Simosen (1992, s. 37) kirjassa esitetty karjalaisen naisen 

puku. 

 

KUVIO 2. Karjalaisen naisen puku. (Simonen, 1992, s. 37) 
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Pohjois-Karjalassa oli Kaukosen (1985, s. 171) mukaan käytössä maakunnalli-

sena pukuna olkahameinen asu, jonka sanotaan olevan Pohjois- ja Raja-Karjalan 

puku. Leveäolkaimista hametyyppiä tavattiin punaisena ja sinisenä. Alueella ei 

kuulunut karjalaisiin kansanpukuihin monesti liitettyjä koristekäsitöitä vaan puvut 

olivat hyvin vaatimattomia.  Juhlatilaisuuksissa asun kruunasi koppamyssy, jossa 

oli monesti kirjailtu otsavaate. (Kaukonen, 1985, s. 170 – 171.) 

 

Näkyvimmin pukeutumisen erot ovat Sireliuksen (1915, s. 2 – 4) mukaan näky-

neet Etelä- ja Keski-Karjalassa, jossa on erotettu kaksi kansanheimoa, äyrämöi-

set ja savakot. Katsotaan, että äyrämöiset olivat Karjalan alkuasukkaita tai Inke-

ristä tulleita siirtolaisia, kun taas savakot olisivat Suomen lännemmistä maakun-

nista, kuten Savosta muuttaneita uudisasukkaita. Kaukosen (1985, s. 173 – 174) 

mukaan heimojen eroavaisuudet näkyivät eritoten esiliinoissa ja päähineissä, 

mutta myös hame- ja paitamallissa. 

 

Äyrämöispukuun kuului yksivärinen hartiushame, tumma yksivärinen tai ruudulli-

nen vyötäröhame, joka oli valmistettu villasta. Puvun hameessa oli tyypillistä ve-

topoimutuksella laskostettu yläosa. Savakkonaisen puvut olivat uudenaikaisem-

pia ja yksinkertaisempia. Hame oli yleensä valmistettu kapearaitaisesta villakan-

kaasta eivätkä ne olleet niin runsaita helmastaan kuin äyrämöispuvussa. (Kau-

konen, 1985, s. 176, 215.)  

 

Kivelän (1985, s. 118) mukaan Karjalaisen kansanpuvun perusvaatekappale on 

paita, joka on sääriin asti ulottuva, pitkähihainen paitamekko. Äyrämöis- ja sa-

vakkopaita erottuivat toisistaan eniten yläosastansa. Äyrämöisillä on käytössä 

rekkopaita, jonka tunnistaa rekosta eli nelikulmaisesta kirjotusta, ja ylöspäin ka-

penevasta kangaskappaleesta sekä alaispaitoja, joita käytettiin esimerkiksi kirk-

kopaitoina.  Savakkonaisilla ei ollut paidoissa yleensä koruompelua vaan ne oli-

vat hyvin yksinkertaisia. Rekkopaidassa on kauluksessa halkio vasemmalla puo-

lella, kun taas savakkopaidassa on kaulushalkio keskellä. Molemmissa paidoissa 

pääntie oli pieni ja ominaista paidalle oli, ettei siinä ollut varsinaista kaulusta. Jos-

kus pääntietä reunusti sormen levyinen kangaskaitale. Hihat olivat monesti suo-
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rat, rannekkeettomat sekä kapeammat kuin länsisuomalaisissa paidoissa. Juhla-

paitoihin ommeltiin rannekkeet, johon hihansuu oli poimutettu. (Kaukonen, 1985, 

s. 187 – 189; Kivelä, 1983, s. 118 – 119.) 

 

Hameen päällä pidettiin Kivelän (1983, s. 122) mukaan esiliinaa. Tyttö sai itsel-

leen esiliinan vasta rippikoulun käytyään. Vanhoillisissa äyrämöispuvuissa oli 

talvi- ja kesäesiliina erikseen. Äyrämöisnaisten esiliinan koristelu on saanut al-

kunsa jo rautakaudelta, nyt niistä löytyi kirjontaa ja nyytinkejä eli pitsejä. Lehtisen 

& Sihvon (2005, s. 94) mukaan nyytinkiesiliinat olivat valkoisia, mutta pitsien värit 

vaihtelivat lähes pitäjittäin. Monesti pitsit nyplättiin itse luonnonvalkoisesta pella-

valangasta. Palmikoitu kapea vyötärönauha oli monesti pujotettu vain esiliinan 

yläpaltteeseen. Savakkonaisten esiliinoissa ei ollut yleensä koristeita tai ko-

riompelua. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 93 – 94; Kaukonen, 1985, s. 190 – 193, 

215.) 

 

Savakkonaisella tavattiin käytössä pitkäliepeinen ja leveäolkaiminen liivi (Kauko-

nen, 1985, s. 215). Liivin liepeet saattoivat olla laskostettu ympäriinsä. Äyrämöis-

ten pukuun ei kuulunut erillistä liiviä alun perin. Vasta myöhemmin alettiin pitää 

vyötäröhameiden kanssa tankkia eli irtoliiviä, jotka ommeltiin vanhoillisesti suo-

ranmallisiksi yhdestä kangaspalasta ilman olkasaumoja. Tankki oli usein valmis-

tettu samasta materiaalista hameen kanssa ja se oli hyvin avonainen rinnasta, 

joten sen kanssa käytettiin isoa solkea. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 71; Kauko-

nen, 1985, s. 196 – 197.) 

 

Karjalassa säilyivät neitojen ja aviovaimojen välillä selvät eroavaisuudet päähi-

neiden käytöstä. Nuoret naiset käyttivät säppäliä tai pinteliä eli päänauhaa (Leh-

tinen & Sihvo, 2005, s. 103). Karjalassa ei voitu kuvitellakaan, että naimisissa 

oleva nainen olisi voinut kulkea ilman päähinettä. Naimisiin mentyään, äyrä-

möisennaisen piti aina peittää päänsä. Ortodoksinaiset peittivät päänsä sorokalla 

tai säpsällä ja luterilaiset hunnulla. Savakkovaimot pitivät tummaa silkkilakkia eli 

natsia tai neittiä eli setka-nimistä verkkopäähinettä. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 

102 – 107; Kaukonen, 1985, s. 201 – 207, 215 – 216; Kivelä, 1983, s. 122 – 123.) 
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Raja-Karjalassa oli omintakeinen kansanpuku tyyli ja puvut olivat erilaisia kuin 

muualla Karjalassa. Kansankulttuuri ja kansanpuku Raja-Karjalassa saivat eniten 

vaikutteita Aunuksen puolelta. Raja-Karjalassa ei ollut toisistaan eroavia pitäjän-

pukuja kuten muualla Karjalassa. Simosen (1992, s. 29) mukaan ortodoksinaisen 

asukokonaisuuteen on kuulunut olkainhameen lisäksi rätsinä ja peretniekka eli 

paita ja esiliina sekä päähine. Asukokonaisuus on nimetty sarafaanipuvuksi. 

Tämä asukokonaisuus on kertonut ympäristölle, että kyseessä on ortodoksinai-

nen ja päänauhasta tai päähineestä on selvinnyt, onko nainen naimisissa vai ei. 

(Kaukonen, 1985, s. 219) 

 

Kapeaolkaiminen sarafaanihame eli feresi on nimetty Aunuksen puolelta omak-

sutulla nimellä, mutta siitä on käytetty eri paikoissa ja eri aikoina lukuisia nimityk-

siä kuten kosto, sviitka, siitsa, kitaika, ympyriäinen ja sussuna. Nimitykset, feresi 

ja sarafaani, ovat samalle asialle kaksi nimeä, mutta toisin paikoin ainoastaan 

painokuvioinen suorasarafaani on tarkoittanut nimenomaisesti feresiä, kun taas 

joissain paikoissa päinvastoin. Olkainhametta on karkeasti jakaen kahta mallia: 

kiilasarafaani ja suorasarafaani, mutta molemmista tyypeistä on tehty lukuisia va-

riaatioita. Suorasarafaani on valmistettu suorista kappaleista ja kiilasarafaani on 

valmistettu kiilamaisista kappaleista, joista hameiden nimitykset tulevat. Simosen 

(1992, s. 44) mukaan arkikäyttöön feresi valmistettiin puuvillapalttinasta, pella-

vasta tai puuvillasta, jossa suosittiin karttuunia, kretonkia tai pumpulia. Juhlapu-

vut pyrittiin valmistamaan villasta, damastista tai silkistä. Tälle hametyypille oli 

olennaista puolirintaan saakka ulottuva poimutettu yläreuna, jossa oli lyhyt yh-

dellä napilla kiinnitettävä halkio sekä hyvin kapeat olkaimet, jotka olivat joskus 

reunustettu ostonauhalla. Feresin valmistaminen katsotaan olleen tekijänsä kä-

sityötaidon näyte, sillä helman leveys vaihtele 2,5 metristä 4 metriin, jolloin ha-

meen yläosassa riitti laskostamista. Perinteisesti takakappaleessa oli vastalas-

kostus, jossa laskokset olivat noin sentin syvyisiä ja niitä ommeltiin puoli senttiä 

päällekkäin. Etupuolelle tuli aina myötälaskostus, jotka olivat saman syvyisiä kuin 

takana, mutta niitä ei saanut ommella päällekäin. Hameen värivalinnoissa mieli-

kuvitus ja estottomuus pääsivät valloilleen, koska ne olivat usein värikkäitä tai 

useita värejä yhdistettiin railakkaasti toisiinsa ja alueellisia rajoitteita niissä ei ol-

lut. Feresiä valmistettiin myös painokuviollisesta kankaasta, jossa suosituin oli 

kukka-aihe. (Kaukonen, 1985, s. 220; Murto, 2001; Simonen, 1992, s. 44 – 46.) 
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Raja-Karjalan naisilla kansanpukuun kuuluu rätsinä eli pitkäpaita, jossa hihat oli-

vat suorat ja pitkät tai poimutettuna ja kyynärpituutta. Hihansuissa oli monesti 

röyhelömäinen rimsu eli koristenauha tai neulepitsiä. Rätsinälle oli tyypillistä hy-

vin avara pääntie, joka poimutettiin tiheästi kaitaleeseen kauluksessa ja siitä löy-

tyi aina myös syvä kapea halkio etupuolelta. Paidan ominaisuuksiin kuului kaina-

lotilkut, jotka saattoivat olla valmistettu kirkasvärisestä puuvillakankaasta. Rätsi-

nän helmaa kirjailtiin punaisella luotoksittain ompelulla tai kutoessa punapoimin-

nalla. Simosen (1992, s. 66) mukaan rätsinä saatettiin valmistaa kahdesta kan-

kaasta niin, että näkyviin jäävä yläosa oli valmistettu hienommasta kankaasta 

kuin alaosa. Lehtinen & Sihvo (2005, s. 44) kirjoittaa, että joissain tilanteissa or-

todoksinainen saattoi käyttää varsinkin kotioloissa pelkkää pitkää paitaa. (Lehti-

nen & Sihvo, 2005, s. 44; Kaukonen, 1983, s. 220 – 221; Simonen, 1992, s. 66 – 

67.) 

 

Kaukosen (1985, s. 220) mukaan olkainhameen väljyys koottiin taakse monesti 

esiliinalla. Esiliina eli peretniekka oli käytössä vain suorasarafaanin kanssa. Niitä 

valmistettiin arkikäyttöön monesti puuvillasta ja juhlaan villasta, silkistä tai puoli-

silkistä. Juhlaesiliinassa oli koristeena pitsejä tai poikittaisia laskoksia. Myös esi-

liinat olivat hyvin värikkäitä kuten punaisia tai kirkkaanvihreitä, mutta niitä on 

esiintynyt myös painetulla pikkukuviolla tai raita- ja ristikuviolla. (Simonen, 1992, 

s. 69) 

 

Raja-Karjalassa vaimot ja tytöt on Simosen (1992, s. 54) mukaan erotettu toisis-

taan pääkoristeen tai päähineen avulla. Naimisiin mentyään naisella oli myssy-

mäinen päähine, säpsä tai sorokka. Päähine oli valmistettu värikästä tai kuviolli-

sesta kankaasta, jossa saattoi olla koristeellista kirjailua. Juhlavimmat päähineet 

olivat valmistettu silkistä. Tyttöjen hiukset kulkivat hiukset valtoimenaan ja päätä 

koristi päänauha eli lentta, säppäli tai pinteli. Vasta ripille pääsyn yhteydessä 

hiukset kammattiin ja monesti palmikoitiin. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 103; Kau-

konen, 1983, s. 220 – 221; Simonen, 1992, s. 54 – 56.) 
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3.3 Miehen puku 

 

Kaukosen (1985, s. 223) mukaan miehen puvun peruspiirteet olivat vaatimatto-

mat sekä käytännölliset, ja niissä näkyi vähemmän alueellisia piirteitä kuin nais-

ten puvuissa. Lehtisen & Sihvon (2005, s. 147) mukaan perinteisesti miehen kan-

sanpukuun kuului yksinkertaiset kangashousut, edestä avonainen tai umpinainen 

polviin asti ulottuva mekko sekä vyö. Monesti miesten vaateparsiin lukeutui myös 

sarkatakki, röijy tai turkki, myöhemmin myös liivi sekä jonkinlainen päähine, jota 

käytettiin kylminä vuoden aikoina. Alueellisena piirteenä Vilppulan & Kaukosen 

(1969) mukaan karjalaisen miehen puku erosi läntisestä puvusta siinä, että kar-

jalaiseen pukuun kuului aina pitkät housut, kun lännessä oli yleistä käyttää myös 

polvihousuasua ja karjalaisen miehen päällysvaatteena oli kaulukseton pitkä 

viitta. Perinteisen pukuparren kehitykseen oli suuri merkitys elinkeinolla, ilmas-

tolla ja ekologisilla oloilla. Alueelliset erikoispiirteet ja varallisuuserot, kuten kar-

tanoiden ja pappiloiden läheisyys, vaikuttivat eniten miesten pukuun. Joskus 

miesten puvut koostuivat monista ommelluista kangaspaloista, jotka olivat kes-

kenään erivärisistä ja eri materiaalia. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 147.) 

 

Vuoden aikana miehet kuluttivat vähintään kolme arkipaitaa, mutta pyhäpaitoja 

kului vain muutama koko eliniässä. Miehen arkipaidat olivat usein valmistettu 

hurstista eikä niissä ollut koristeita. Mekkomaiset paidat muistuttivat suurelta osin 

naisten paitoja, mutta niissä oli yleensä vahvistavat olkatilkut ja matala pystykau-

lus (Kaukonen, 1985, s. 228). Monesti tyttöjen kapioihin kuului oman vaateparren 

lisäksi pari hienoa, kauniisti koristeltua miesten paitaa. Nämä aivinasta sulhasta 

varten ommellut paidat edustivat monella tapaa morsiamen kädentaitoja. (Lehti-

nen & Sihvo, 2005, s. 152 – 160.) 

 

Housut yhdessä paidan kanssa muodostivat miehen puvun. Housut olivat kan-

gaslaadun ja käytön mukaisesti joko arkisia rohdinhousuja tai pyhäisiä säämiskä- 

tai sarkahousuja. Rohdinhousuja voitiin käyttää myös alushousuina sarkahousu-

jen alla kylminä vuodenaikoina tai niillä voitiin suojata säämiskähousuja likaantu-

miselta ja niitä käytettiin niiden päällä. Rohdinhousut olivat vilpoisemmat, joten 

niitä käytettiin paljon kesällä, kun taas sarkahousut olivat monesti käytössä py-

hinä ja talviaikaan. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 165 – 167.) 
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  KUVIO 3. Miehen puku (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 162) 

 

Kuviossa 3 esitetään Lehtisen & Sihvon (2005, s. 162) kirjassa esillä ollut mies-

hen puku. Miesten perusasua täydensi takki, jota mainitaan perukirjoissa varsin 

erilaisin nimityksin kuten råck, jack tai kaftan. Luonnonvalkoista, suhteellisen pit-

kää ja väljää takkia pidettiin rahvaan tunnusmerkkinä. Lisäksi miehillä saattoi olla 

käytössä pitkäliepeinen, vartalonmyötäinen sarkatakki. Kansanpukuun kuului 

monesti takin lisäksi röijy, joka oli hieman lyhyempi kuin takki ja sen hihat ja sel-

käkappale olivat valmistettu ohuesta kankaasta. Takin jäädessä monesti auki, 
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röijy napitettiin ylös asti kiinni, jotta sen koristeellinen rintamus jäisi näkyviin. Myö-

hemmin pukeutumiseen omaksuttiin hihaton röijy eli liivi. (Lehtinen & Sihvo, 2005, 

s. 178 – 185.) 

 

Kaukosen (1985, s. 245) mukaan miesten kansanpuvuissa näyttävä villavyö oli 

tärkeä tekijä. Sitä pidettiin kunnian tunnuksena säätyläispuvuissa ja kansanpu-

vuissa niihin liittyi myös erilaisia uskomuksia. Vyö oli tärkeä myös käytännön 

syistä, koska vyötetty vaate ympäröi vartaloa tiiviimmin ja oli lämpimämpi käy-

tössä. Lehtisen & Sihvon (2005, s. 175) mukaan vyösolkien malli vaihteli paikka-

kunnittain. 

 

Kansanpukuun kuului Kaukosen (1985, s. 251) mukaan perinteisesti päähine, 

joka otettiin pois vain jumalansanan edessä ja ruokailtaessa sekä joskus ulko-

töissä kesähelteillä. Kansanmiehet käyttivät erilaisia hattutyyppejä maantieteelli-

sestä alueesta ja vuodenajasta riippuen. Monesti huopahatun katsottiin olevan 

herrasmiehen tunnus. Hatun käytön yhteydessä omaksuttiin tapa, tervehtiä hat-

tua nostamalla sekä pään paljastaminen korkea-arvoisen henkilön läsnä ollessa, 

joka kuului hyvään käytökseen. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 217 – 218). 

 

 

3.4 Yhteenveto kansanpuvuista 

 

Aiemmin Lehtisen & Sihvon (2005, s. 7) mukaan kansanpuvulla on tarkoitettu 

säädynmukaista pukeutumista, jossa on ollut omat säätypiirteensä ja pukeutumi-

nen, vaatteiden tekotapa, tekotarpeet ja niiden ylellisyys aste on ollut kiinteässä 

suhteessa säätyasemaan. Kansan pukeutuminen on muuttunut radikaalisti vuo-

sien aikana. Aiemmin pukeuduttiin aina kansanpukuun, kunnes muotipuku pää-

osin syrjäytti sen käyttämisen (Lönnqvist, 1979, s. 24). Erilaiset säännöt kansan-

pukua koskien ovat olleet kansan tiedossa, koska niitä säädettiin laeilla ja niitä 

on noudatettu kyselemättä (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 8). Nykyisin kansanpukua 

ei enää sido samanlaiset säännöt vaan oikeastaan kuka vaan, voi hankkia minkä 

vaan kansanpuvun, kuitenkin pääosin kansanpuvun käyttäjät ovat tietoisia esi-

merkiksi feresiin liitetyistä asioista (Mikkonen, 1992, s. 125). Kansanpuvun käyt-

täminen on myös hyvin vapautunutta ja sitä voi käyttää arjessa sekä juhlassa, 
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kuinka käyttäjä haluaa siihen pukeutua (Jääskeläinen, 1992, s. 9). Kansanpuvun 

voi valmistaa mistä materiaalista itse haluaa eikä kukaan puutu siihen. 

 

Naisilla ja miehillä on ollut molemmilla oman tyylinen kansanpuku. Kaukosen 

(1985, s. 13) mukaan ainoa yhteen sitova vaate on ollut pitkähihainen pitkä paita, 

joka on ollut käytössä molemmilla. Alueellisesti Suomessa kansanpuvun tyyli ja 

malli vaihtelivat suuresti (Kaukonen, 1985, s. 170 – 174). Karjalainen kansanpu-

kuparsi oli Vilppulan ym. (1969, s. 8) mukaan erilainen kuin muualla Suomessa 

ja saman tyylistä pukua on käytetty viime vuosisadan loppuun saakka. Koristeel-

lisuus on ollut näkyvillä pääosin naisten vaatteissa, ainakin tietyillä alueilla (Kau-

konen, 1985, s. 14). Kansanpukuja on perinteisesti valmistettu käsin itse, ja kä-

sityötaidot on aiemmin siirtynyt suvussa eteenpäin, monesti isältä pojalla ja äidiltä 

tyttärelle. Kansanpukuja on valmistettu rahvaalle sopivista materiaaleista eikä 

käytössä ole ollut ylellisiä kankaita kuten aatelistolla (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 

9 – 11; Lönnqvist, s. 25 – 29). Alussa kansanpuvun kankaat on valmistettu itse, 

mutta myöhemmin myös ostokankaita on käytetty niiden valmistamiseen (Lehti-

nen & Sihvo, 2005, s. 23 – 27). Väreillä ja kuvioilla on ollut omat merkityksensä 

eri alueiden pukuihin. Alueellisesti varsinkin naisten kansanpuvuissa on suurta 

vaihtelua niin puvun mallissa kuin väreissäkin. (Lehtinen & Sihvo, 2005, s. 9 – 

11, 23 – 27; Lönnqvist, 1979, s. 25 – 29; Kaukonen, 1985, s. 13, 170 – 174; 

Vilppula ym., 1969, s. 8.) 

 

Lönnqvist (1979, s. 107) esittää, että suomalainen vaatetus koostuu pääpiirteit-

täin vaatetyypeistä, jotka sekä funktionsa että muotonsa perusteella ovat kansan-

omaisen puvun välittömiä seuraajia. Harvoin muutos tapahtuu yhdellä iskulla 

vaan muotipiirteitä on omaksuttu laajemmaltikin ja ne ovat juurtuneet pukeutu-

misperinteeseen. Nopea muoti on muuttuvaa, mutta osittain suomalainen pukeu-

tumiskäsitys sisältää kuitenkin aineksia, jotka ovat olleet havaittavissa jo kansan-

omaisessa puvussa. Mikkonen (1992, s. 107) esittää havainnon, että vuosikym-

menten takaa olevasta pyykkimekosta on noussut juhlapuku. Kansanpuku on löy-

tänyt tiensä arkipuvusta juhlapuvuksi. (Lönnqvist, 1979, s. 107; Mikkonen, 1992, 

s. 107.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on tarkastella tutkimuskysymysten kautta 

kansanpukuun liittyviä erilaisia merkityksiä. Tutkimuksessa tutkitaan, minkälai-

nen merkitys kansanpuvulla on käyttäjälleen. Tutkimuksessa etsitään merkitystä 

pukeutumisen ja identiteetin välillä sekä pohditaan, millainen rooli käsityöllä ja 

sen harrastamisella on kansanpuvun valmistuksessa. Keskeistä kansanpuvun 

käytössä on puvun merkitys käyttäjälle. Monesti kansanpuvun valintaan tai käyt-

tämiseen liittyi olennaisesti kotiseutu tai suvun juuret. Kansanpuku pukeutuminen 

jossain määrin näkyvissä ympäri Suomea ja lisäksi se on osa perimätietona kul-

kevaa kansanperinnettä. Tämän tutkimuksen avulla tutkija pyrkii syventämään 

ymmärrystään ja esittämään kansanpukuun liitettyjä merkityksiä.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostui: 

1. Minkälainen merkitys kansanpuvulla on käyttäjälleen?  

2. Voidaanko kansanpuvun käyttäminen nähdä käyttäjän identiteetin raken-

tajana? 

3. Millainen rooli on käsityöllä ja sen harrastamisella kansanpuvun valmis-

tuksessa? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia kvalitatiivisella eli laadullisella ja kvanti-

tatiivisella eli määrällisellä tutkimusotteella. Varsinainen tutkimus toteutettiin to-

teuttamalla kyselylomaketutkimus henkilöryhmälle, jotka käyttävät kansanpukua 

säännöllisesti tai epäsäännöllisesti.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Juuti ym. (2020, s. 101) katsoo, että tutkijan esiymmärrys tutkittavaan ilmiöön voi 

vaikuttaa siihen, millaista aineistoa tutkija havaitsee ja kerää. Lisäksi aineiston 

hankintavaiheessa on syytä pitää mielessä, että tarkasteltavat käsitteet saattavat 

ohjata tutkijan havaintoja. Hirsjärven ym. (2005, s. 128) mukaan tutkimuksella on 

oltava aina jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa pohtimaan, mikä on tutkimuk-

selle sopivin tutkimusstrategia.  

 

Myös Eskolan ym. (1998) mukaan täytyy tutkimuksen alussa ratkaista, lähteekö 

selvittämään menetelmiä vai ilmiötä. Ilmiötä ei Selkälän (2008, s. 219) mukaan 

ole tutkimuksellisesti olemassa ennen kuin metodi mahdollistaa sen havaitsemi-

sen, jolloin metodi on osa tutkimuskäytäntöä, joka tuottaa tutkimustulokset ja te-

kee tutkittavan ilmiön näkyväksi. Hirsjärven ym. (2005, s. 137) mukaan olisi tär-

keä pyrkiä tutkimuksen ilmiön käsitteellistämiseen eli hahmottamaan se teoreet-

tisella tasolla. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kontekstina ilmiötä kansan-

puvun ympärillä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

 

5.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Hirsjärven ym. (2005, s. 166) mukaan tutkijan on etukäteen päätettävä tutkimuk-

sen menettelytavat ja tarvittavat järjestelyt. Tutkimusta Ronkaisen ym. (2014, s. 

35) mukaan voidaan kuvata matkaksi ja, jotta se voi toteutua siihen tarvitaan aina 

suunnitelma, miten päästän perille. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella 

kansanpuvun ympärille kiinnittyviä merkityksiä. Tutkimuksessa pyritään etsimään 

vastausta, mitkä asiat liittyvät kansanpuvun käyttämiseen ja mitä merkityksiä 

puku antaa käyttäjälleen. Tutkimuksen alussa pohdittiin, mikä voisi olla tutkimuk-

selle paras mahdollinen kohderyhmä, koska se on Hirsjärven ym. (2005, s. 38) 

mukaan yksi tärkeimmistä tutkijan päätettävistä asioista. Oli tärkeä, että tuleva 

kohderyhmä kokee kansanpuvun merkitykselliseksi, koska se oli päätekijänä tu-

levassa tutkimuksessa. Lisäksi oli tärkeää, että aineiston koko olisi riittävän suuri 

tutkimuksen etenemiseen. (Hirsjärvi ym., 2005, s. 38, 166; Ronkainen ym., 2014, 

s. 35) 
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Alusta asti oli selvää, että tutkijana lähden itse keräämään aineistoa tutkimuk-

seeni enkä käytä valmiita aineistoja. Ronkaisen ym. (2014, s. 107) mukaan tutki-

musaiheesta ei aina voi kerätä aineistoa suoraan. Lähdin kartoittamaan minkä-

lainen aineisto ja aineiston keräämistapa olisi omaan tutkimukseeni sopiva. En 

halunnut vielä lukita mitään yhtä vaihtoehtoa vaan halusin pitää ”kaikki ovet 

avoinna” mahdollisimman pitkään.  

 

Aiemman tutkimukseni yhteydessä, olen löytänyt useita henkilöitä, jotka työnsä 

tai harrastuksensa puolesta ovat paljon tekemisissä erilaisten kansanpukujen 

kanssa. Samassa tutkimuksessa hakukoneen avulla löysin kaksi sosiaalisessa 

mediassa, Facebookissa, toimivaa ryhmää, joissa keskustellaan kansanpuvusta. 

Näissä ryhmissä on mukana paljon henkilöitä, jotka käyttävät jotain kansanpukua 

enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Aiempaan tutkimukseeni en juurikaan näitä 

ole voinut hyödyntää, mutta tähän tutkimukseen päädyin hyödyntämään näitä 

aiemmin löydettyjä yhteyksiä.  

 

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää, että tuleva kohderyhmä olisi kiinnostunut kan-

sanpuvusta sekä pukuun liittyvistä asioista. Ryhmissä, jotka ovat sosiaalisessa 

mediassa, Facebookissa, pääsee vapaasti keskustelemaan ja kysymään kan-

sanpuvuista. Ryhmät ovat nimeltään Kansanpuvut ja Feresi. Molemmat ryhmät 

ovat yksityisiä eli niihin ei voi liittyä suoraan, mutta molempiin ryhmiin voi lähettää 

liittymispyynnön, että voisiko liittyä jäseneksi. Jotta ryhmän jäseneksi voi päästä, 

esitetään kaksi kysymystä: ”Mistä löysit ryhmän?” ja ”Miksi haluat liittyä ryh-

mään?”, näiden vastaamisen jälkeen pyyntö siirtyy ylläpitäjille hyväksyttäväksi tai 

hylättäväksi. Liittymisen yhteydessä esitetyt kysymykset ovat käytössä sen 

vuoksi, ettei ryhmään tulisi henkilöillä, joilla ei oikeasti ole intressejä asiaa koh-

taan. Ryhmissä voi jakaa omia, henkilökohtaisiakin, kokemuksia, kuvia sekä ky-

syä kysymyksiä muilta henkilöiltä kansanpukuun tai feresiin liittyen. Tarkkailtuani 

molempia ryhmiä, huomasin, että ryhmissä on ollut myynti- tai ostoilmoituksia 

puvun osista tai jopa koko puvusta. Sieltä löytyi myös ilmoituksia, joissa etsittiin 

tekijää tietylle kansanpuvulle. Kansanpuvut ryhmässä on 1145 jäsentä ja Feresi 

ryhmässä on 1143 jäsentä. Kummallekaan sivustolle ei ole määritelty erikseen 

jäsenten sukupuolien määrällistä eroa, molemmista ryhmistä löytyy molempia su-
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kupuolia. Päätin jakaa tutkimukseni kyselylomakkeet näille kanaville, koska tie-

sin, että ryhmän jäsenet ovat kiinnostuneet asiasta, jota tutkimuksessa halutaan 

selvittää. Heti, kun julkaisin kyselyn Feresi-ryhmässä, sain kysymyksen, että voi-

siko lomakkeen julkaista myös ryhmässä nimeltä ”Suomen Ortodoksinen kirkko”. 

Annoin tähän suostumukseni, vaikka en itse ollut kyseisen ryhmän jäsen. Koin 

tärkeämpänä, että kyselylomaketta jaetaan mahdollisimman laajalle levitykselle 

kansanpukua käyttävien henkilöiden pariin. 

 

Hirsjärven ym. (2005, s. 170) mukaan tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää 

tutkimuskohdetta. Tutkimuksessa pyritään nimenomaisesti ymmärtämään ilmiötä 

kansanpuvun ympärillä, joten selvitystyön jälkeen päädyttiin siihen, että tutkimuk-

sessa yhdistetään monesta eri kategoriasta olevien henkilöiden tietoisuutta tut-

kittavasta asiasta eli kansanpuvusta. Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esille, min-

kälaisia merkityksiä kansanpuvusta on henkilöillä, jotka työskentelevät kansan-

puvun parissa sekä henkilöillä, jotka itse käyttävät pukua. Nämä kohderyhmät 

toisivat tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa kansanpukuun liittyvästä il-

miöstä, jota lähdettiin tutkimaan. (Hirsjärvi ym. 2005, s. 170.) 

 

Tutkimuksen alussa selvitettiin kansanpuvun merkitystä henkilöiltä, jotka työs-

kentelevät kansanpukujen parissa, jonka jälkeen selvitettiin kansanpukuun liitty-

viä asioita kansanpukua käyttäville henkilöille. Näistä henkilöistä muodostui tut-

kimuksen kohderyhmät. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusstrategia eli mitä tutkimusmenetelmiä tutkimus vaatii, on hyvä selkeyttää 

tutkimuksen alussa. Kvantitatiivista, määrällistä tutkimusotetta käytetään Anttilan 

(2000, s. 176 – 181) mukaan silloin, kun mitattavia tai testattavia muuttujia on 

mahdollista määritellä tai ilmaista muulla tavalla numeerisessa muodossa. Kvali-

tatiivisessa tutkimusotteessa eli laadullisessa tutkimuksessa taas tutkittavasta 

kohteesta löytyy tavallisesti hyvin monia ja monen tasoisia erilaisia tulkittavia piir-

teitä. (Anttila, 2000, s. 176 – 181.) 
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Metsärinne ym. (2011, s. 53) määrittää, että tiedonhankinnan täytyy perustua 

harkiten valittuihin tutkimusmetodeihin. Tutkimuksessa toimitaan hyvin samalla 

tavalla kuin jokapäiväisessä elämässä ja toimintaa voidaan verrata myös salapo-

liisin työhön, kun tehdään havaintoja ja kerätään johtolankoja tutkittavasta ilmi-

östä. Sääntöjen ohjaamaa menettelytapaa kutsutaan metodiksi, jonka avulla tie-

teessä tavoitellaan ja etsitään tietoa tai pyritään ratkaisemaan käytännön ongel-

mia. Se, minkälaista tietoa etsitään, ohjaa yleensä menetelmien valintaa. (Hirs-

järvi ym. 2005, s. 172 – 173)   

 

Tuomi ym. (2018, s. 68) esittää, että laadullinen tutkimus on aina kokonaisuus. 

Alasuutari (2011, s. 30) kirjoittaa, että laadullisessa analyysissä aineistoa tarkas-

tellaan usein kokonaisuutena. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on myös Hirsjär-

ven ym. (2005, s. 168 – 171) mukaan tavoitteena ymmärtää tutkimuskohdetta ja 

aineiston koko sekä edustavuus määräytyvät aina yksilöllisesti tutkimuksen mu-

kaan. Tieteelliset havainnot tulisi Selkälän (2008, s. 219) mukaan ymmärtää teo-

riapitoisesti, jolloin havaintojen ajatellaan syntyvän aineiston ja käsitteellisen ajat-

telun vuorovaikutuksessa, joka on laadullisen tutkimuksen perinteessä pitkään 

tiedostettu näkökulma.  

 

Ronkaisen ym. (2014, s. 83) mukaan kvantitatiivinen tutkimus hyödyntää määräl-

lisyyttä eli esimerkiksi määrien jakaumia ja eroja, joiden avulla voidaan kuvata ja 

tulkita tutkittavaa ilmiötä sekä siinä havaittuja vaikutussuhteita. Anttilan (2000, s. 

176) mukaan, kun tutkimuksesta on mahdollista määritellä testattavia tai mitatta-

via, numeerisessa muodossa esitettäviä muuttujia, käytetään kvantitatiivista, 

määrällistä tutkimusotetta. Kvantitatiivinen tutkimusote pyrkii etsimään vastausta 

kysymykseen ”kuinka paljon?”. 

 

Anttilan (2000, s. 182 – 184) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on mer-

kityksenanto ja laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon näkökulmina 

ilmiön konteksti, intentio sekä prosessi. Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus 

kansanpuvusta, sen merkityksestä sekä siihen liittyvästä ilmiöstä, mutta tutki-

muksen analysoinnin kannalta olisi tärkeää tuoda esille tutkimukseen osallistu-

neiden numeerisia määriä sekä tutkimuksessa havaittuja suhteita tutkimustulok-

sissa. Kun pidetään mielessä tutkimuksen päämäärä, päädytään lopputulokseen, 
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että tutkimuksen kannalta paras vaihtoehto on käyttää molempia tutkimusmene-

telmiä aineiston analysointiin. Tämän jälkeen selvitettiin, mitkä laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen eri tutkimustyypit soveltuisivat parhaiten tähän tutkimuk-

seen, jotta saadaan analysoitua kaikki tarpeellinen tieto tutkimuksen aineistosta. 

(Anttila, 2000, s. 182 – 184.)  

 

Ronkainen ym. (2014, s. 90) mukaan tutkittava aihe voi joskus olla monitasoinen 

ja näin ollen tutkittaessa on otettava yleisyystasolla huomioon monet vaikuttavat 

tekijät. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kansanpuvun ympärille liittyvää il-

miötä ja merkityksiä sekä sitä, liittyykö käsitöiden harrastuneisuus jollain tavalla 

kansanpuvun valmistamiseen. Ennen tutkimuksen aloittamista oli hyvä pohtia eri-

laisia vaihtoehtoja tutkimusmenetelmiksi, jotta aineisto muodostuu riittävän suu-

reksi tutkimukseen. (Anttila, 2000, s. 182 – 184; Ronkainen ym., 2014, s. 90.) 

 

Aiemmassa tutkimuksessani sain kontakteja henkilöihin, jotka toimivat kansan-

pukujen parissa joko työnsä tai harrasuksensa kautta. Vaikka itse olinkin tutustu-

nut laajasti kirjalliseen materiaalin kansanpukuun liittyen totesin, että parhaiten 

voisin syventää omaa tietämystäni sekä tuoda tutkimukseen erilaista näkökulmaa 

näiden henkilöiden avulla. Oman tietämyksen syventäminen tuo lisää työkaluja 

tutkimuksen edistämiseen ja päätin selventää ensin kansanpukujen parissa työs-

kentelevien henkilöiden merkitystä kansanpukuun. Saatujen tietojen avulla voisin 

määritellä minkälaisten kysymysten avulla voisi selvittää vielä syvemmin kansan-

puvun valmistukseen ja käyttöön liittyviä merkityksiä henkilöiltä, jotka kansanpu-

kua säännöllisesti käyttää. 

 

Selvitystyön jälkeen päädyttiin siihen, että tutkimuksessa toteutetaan aineisto-

pohjaista tutkimusta kansanpuvusta käyttäen apuna teemahaastattelua ja kyse-

lylomaketutkimusta. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen teoreettinen tausta 

antoi tutkimukselle raamit, jonka avulla tutkimusta johdateltiin eteenpäin. Tutki-

mus aloitettiin toteuttamalla kaksi haastattelua, joiden avulla toteutettiin kyselylo-

make henkilöille, jotka käyttävät aktiivisesti kansanpukua, jotta tutkimuksessa 

voidaan paneutua syvällisemmin kansanpuvun käyttämiseen sekä sen merkityk-

seen. Nämä kaksi laadullista menetelmää soveltuivat parhaiten tähän tutkimuk-
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seen. Lisäksi päädyin siihen, että tutkimuksen aineistosta analysoidaan frekvens-

sejä sekä suhteellisia frekvenssejä, joiden avulla tuodaan esille kyselylomakkee-

seen vastanneiden vaikutussuhteita kansanpuvun käyttämiseen ja sen erilaisiin 

merkityksiin. 

 

 

5.3 Teemahaastattelu 

 

Metsämuurosen (2008, s.14) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu 

on enemmän ja vähemmän avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille tai 

ryhmille. Tuomi ym. (2018, s. 74 – 75) esittää, että järkevin kysyä sitä henkilöltä 

itseltään, kun haluamme selvittää tai tutkia, mitä ihminen ajattelee tai mikä asia 

on hänelle tärkeää. Kysely- tai haastattelututkimus on yksinkertainen keino näi-

den asioiden tutkimiseen. Haastattelun etuna on joustavuus ja tutkija voi esittää 

kysymykset niin monta kertaa kuin katsoo tarpeelliseksi sekä siinä järjestyk-

sessä, kun tutkija katsoo aiheelliseksi. Teemahaastattelu on Eskolan ym. (2007, 

s. 25) mukaan Suomessa suosituin tapa kerätä laadullisen tutkimuksen aineistoa, 

koska se on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja ehdoilla, 

mutta tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa haastateltavaan saamaan selville häntä 

kiinnostavat asiat, tai ainakin ne, jotka ovat olennaisia tutkimuksen kannalta. 

 

Metsämuurosen (2008, s. 41) mukaan myös puolistrukturoitua haastattelua voi-

daan nimittää teemahaastatteluksi, joka sopii hyvin käytettäväksi tilanteissa, 

joissa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita kuten esimerkiksi arvostuk-

sia asiaa kohtaan. Eskolan ym. (2007, s. 26 – 27) mukaan teemahaastattelussa 

haastateltavalle tarjoutuu parhaiten mahdollisuus tuoda mielipiteensä esiin ja 

siinä voi myös kertoa omista kokemuksista. Siekkinen (2007, s. 50) toteaa, että 

ennen haastattelujen suorittamista tutkijan on mietittävä tutkimuksen tarkoitus ja 

kuvattava sen pääkäsitteet, koska haastateltavia ei tulisi valita sattumanvarai-

sesti vaan tarkoituksenmukaisesti tutkimukseen liittyen. Teemahaastatteluun va-

litsin kaksi henkilöä, jotka työskentelevät kansanpukujen parissa.  
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Haastattelussa olisi Tuomen ym. (2018, s. 73) mukaan tärkeintä saada mahdol-

lisimman paljon tietoa halutusta asiasta, joten tällöin olisi perusteltua antaa haas-

tattelukysymykset jo etukäteen haastateltavalle tutustuttavaksi. Tutkijana tarjosin 

tätä vaihtoehtoa haastateltaville, mutta kumpikaan heistä ei halunnut tutustua ky-

symyksiin etukäteen vaan he tarjoutuivat haastateltavaksi spontaanisti. Kun sel-

vitin heidän kiinnostustaan osallistua haastatteluun, selvitin heille tutkimukseni 

kohteen sekä tutkielmani aiheen perinpohjaisesti, jotta haastateltavat tiedostivat 

mistä tutkimuksesta olisi kyse ja mistä mahdollisesti olin kiinnostunut haastatte-

lussa. Haastattelun avulla haluttiin lisätietoa henkilöiltä, jotka viettävät aikaa kan-

sanpuvun parissa, jotta kyselylomake voitiin valmistella.  

 

Juutin ym. (2020, s. 113) mukaan haastattelu hahmottuu paremmin, jos tutkija on 

etukäteen suunnitellut haastattelurunkoa. Lisäksi se auttaa varmistamaan, että 

tutkija saa tutkimusongelman ja tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta merki-

tyksellistä tietoa, kun keskustelu keskittyy tutkimuksen kannalta keskeisiin seik-

koihin. Muodostin itselleni kysymysrungon (LIITE 1.) ennen haastattelua, jotta 

saisin tutkijana selvitettyä tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. 

 

Teemahaastattelussa selvitin vastaajan omaa suhdetta kansanpukuun ja sitä 

mitä puvun käyttäminen tai valmistaminen hänelle merkitsi. Selvitin vastaajan 

omaa mielipidettä kansanpuvun käyttöön liittyvistä tekijöistä kuten sitä kuuluuko 

hänen mielestään kansanpuvun käyttöön jotain sääntöjä. Haastattelussa selvitin 

vastaajan tietämystä kansanpuvun käyttöön kysymällä omakohtaisia kokemuk-

sista muiden ihmisten suhtautumisesta kansanpuvun käyttämiseen. Halusin sel-

vittää vastaajan omaa tietoa kansanpukuun liitettävästä kulttuurista sekä kansan-

pukuun liittyvistä materiaaleista. Lisäksi selvitin vastaajan omaa käsityöllisyyttä 

sekä mielipidettä onko vastaajan mielestä kansanpuvun valmistaminen käsityötä. 

Haastattelun yhteydessä toin esille käsityön harrastamisen sekä käsitöiden teke-

misen vapaa-ajalla. Teemahaastattelun jälkeen minun oli selkeämpi valmistaa ja 

jäsennellä kysymykset kyselylomakkeelle, jotka johdattavat tutkimusta eteenpäin 

ja tuovat mahdollisuuden selvittää vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan teemahaastattelut oli määrä suorittaa joulu-

kuun 2020 aikana lähihaastatteluna. Anttilan (2000, s. 233) mukaan haastattelun 
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apuna kannattaa käyttää ääninauhoitusta tai videointia ja tutkijan kannattaa 

tehdä ahkerasti kenttämuistiinpanoja.  Vallitsevan tilanteen vuoksi alkuperäiseen 

suunnitelmaan tuli muutos ja teemahaastattelut suoritettiin tammikuun 2021 ai-

kana. Teemahaastattelut suoritettiin puhelimitse, sillä matkustaminen paikkakun-

nalta toiselle ei ollut suositeltavaa. Puhelimitse suoritettavat haastattelut sujuivat 

hyvin ja molemmat haastattelut tallennettiin ja tutkijana tein lisäksi runsaasti 

muistiinpanoja. 

 

 

5.4 Kyselylomake 

 

Hirsjärven ym. (2015, s. 35 – 36) mukaan kyselylomake on tietoisuuden ja ajat-

telun sisältöihin kohdistuva menetelmä. Kyselylomaketta käytetään monesti help-

pouden takia ja sen avulla on mahdollisuus selvittää henkilöiden mielipiteitä ja 

asioiden merkityksiä. Lomakekyselyllä on hyviä ja huonoja puolia, sillä nykyään 

ihmisille tulee eteen paljon erilaisia kyselyitä, ja osa ihmisistä on kyllästynyt vas-

taamaan niihin. Tämän vuoksi saattaa olla, ettei halukkaita ole riittävästi vastaa-

maan kyselyyn. (Hirsjärvi ym., 2015, s. 35 – 36.) 

 

Hirsjärven ym. (2015, s. 44) mukaan lomakekyselyssä kysymysten ja väitteiden 

muoto sekä esittämisjärjestys on täysin ennalta määrätty. Kyselyssä oletuksena 

on aina, että kysymyksillä on sama merkitys kaikille vastaajille. Tutkijan on tark-

kaan harkittava kysymysten muotoja ja kysymyksiä ettei vastaaja joudu kiusalli-

seen tilanteeseen pyrkiessään vastaamaan pakolliseen kysymykseen, johon hä-

nellä ei ole vastauksia. (Hirsjärvi ym., 2015, s. 44.) 

 

Kyselytutkimuksessa hyvän lomakkeen laatiminen vie tutkijalta aikaa, sillä huo-

nosti laadittu lomake saattaa olla syynä siihen, että ihmiset eivät välttämättä vas-

taa kyselyyn. Vaikka kiinnostava tutkimusaihe on vastaamisen tärkein vaikuttava 

tekijä, voidaan tutkimuksen onnistumista tehostaa huolellisella lomakkeen laadin-

nalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla. (Hirsjärvi ym. 2005, s. 184 – 187.)  
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Menetelmät täydentävät Hirsjärven ym. (2015, s. 38) mukaan toinen toisiansa ja 

menetelmien yhdistäminen tuo monesti edut useasta eri menetelmästä. Laajen-

tamalla menetelmiä saadaan esille laajempia näkökulmia ja näin voidaan lisätä 

tutkimuksen luotettavuutta. Päädyin itse tutkijana tähän samaan malliin. Suoritin 

kaksi teemahaastatteluja, jotka vahvistivat kyselylomakkeen kysymysasettelua. 

Selvitin haastattelussa vastaajien omaa suhdetta sekä merkitystä kansanpukuun. 

Haastattelujen avulla minulle selvisi, että osalla ihmisistä on vain tietty paikka tai 

tilaisuus, jossa hän saattaa käyttää kansanpukua. Tähän halusin tarttua myös 

kyselylomakkeessa omalla kysymyksellä. Haastattelut antoi minulle lisätietoa eri-

laisista mahdollisuuksista valmistaa kansanpukua ja tutkijana minua kiinnosti eri 

valmistusmahdollisuudet, joten päädyin valmistelemaan kysymyksen liittyen 

myös tähän asiaan. Molemmissa haastatteluissa nousi esille, että vastaajan ko-

tiseutu sekä omat sukujuuret ovat vaikuttaneet kansanpuvun käyttämiseen. Tä-

hän asiaan muotoilin kysymyksen kyselylomakkeelle, sillä se nousi esille monen 

haastattelun kysymyksen osalta. Haastatteluissa selvisi, että kansanpukuun liit-

tyen on aiemmin ollut sääntöjä, joita on noudatettu, mutta nykyään ei ole enää 

niin tarkkaa sääntöjen kanssa. Tähän asiaan muotoilin myös kysymyksen kyse-

lylomakkeelle, koska halusin selvittää kuinka tämä asia nostaa kansanpuvun 

merkitystä käyttäjän keskuudessa.  

 

Tässä tutkimuksessa valmistin teemahaastattelujen perusteella kyselylomak-

keen, jonka testasin saman seminaarin opiskelijoilla. Haastattelujen laajempien 

kysymysten avulla kiinnitin huomiota, että kyselylomakkeelle olisi tärkeää valikoi-

tua sellaisia kysymyksiä, joihin ei pääosin voi vastata yhdellä sanalla, jotta kan-

sanpuvun merkitystä voisi tarkastella. Ensimmäinen testauslomake johdatti mi-

nua hieman yksinkertaistamaan joitain kysymyksiä sekä yhtenäistämään muuta-

mien kysymysten asioita. Päädyin muuttamaan muutamien kysymysten muotoa, 

ja valmistelin toisen testauskyselyn. Testasin tätä toista kyselylomaketta samalla 

opiskelijaryhmällä. Testauksen jälkeen muotoilin vielä muutamaa kohtaa lomak-

keesta ja pääsin julkaisemaan kyselylomakkeeni.  

 

Internetpohjainen kyselylomake (LIITE 2.) valmisteltiin Helsingin yliopiston käy-

tössä olevalla E-lomakkeella. Tämä on opetusteknologiakeskuksen tarjoama työ-
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kalu internetpohjaisen verkkokyselyn valmistamiseen. E-lomake palvelin huoleh-

tii vastausten keräämisestä ja tallentamisesta verkkopalvelimelle. Tässä tutki-

muksessa E-lomakkeella oli käytössä monivalintakysymyksiä sekä avoimia vas-

tauksia sisältäviä kysymyksiä. 

 

Hirsjärven ym. (2015, s. 37) kertoo, että tutkijan kiireessä kyhäämä kyselylomake 

on yksi epävalideimmista ja epäreaalebeimmista menetelmistä ja suppean haas-

tattelun tekeminen kyselylomakkeen aiheesta, ennen lomakkeen lopullista muo-

toa korjaa tilannetta. Kyselylomakkeen etuja on kuitenkin turha kiistää, kun lo-

make on huolellisesti suunniteltu ja sillä pyritään selvittämään melko konkreettisia 

ja yksiselitteisiä ilmiöitä. Päädyin muokkaamaan kyselylomaketta mieluummin 

enemmän kuin vähemmän, jotta kyselytutkimukseen vastanneiden vastaukset 

tuovat minulle tarvittavaa tietoa omaan tutkimukseeni, joten siitä valmistettiin 

useita versioita. 

 

Lomakehaastattelussa Tuomen ym. (2018, s. 74 – 75) mukaan ei voi kysyä mitä 

tahansa vaan siinä kysytään tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kan-

nalta olennaisia kysymyksiä. Selkälän (2008, s. 220) mukaan lomaketutkimus on 

laajasti käytetty tutkimuksen muoto ja kysymykset voidaan muotoilla niin, että 

voidaan ymmärtää vastaajien merkityksiä tutkittavaan ilmiöön.  

 

Tutkijana pyrin selvittämään kyselylomakkeen avulla henkilön erilaisia merkityk-

siä kansanpukuun liittyen ja pyrin laatimaan selkeitä kysymyksiä, joista on minulle 

apua tutkimuksessa. Kyselylomakkeen kysymyksistä 73,7 % (n=19) oli avoimia 

kysymyksiä, joihin vastaaja sai kirjoittaa niin paljon tekstiä kuin itse halusi. Kysy-

myksistä 26,3 % (n=19) oli täydennetty valmiilla vaihtoehdoilla, joista vastaaja voi 

valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Avoimet kysymykset oli muotoiltu niin, 

että niihin toivottiin vastaajalta omakohtaista kokemusta ja tilaa vastaamiseen oli 

runsaasti. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kyselylomakkeen kysymysten avulla vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Kyselylomakkeelle muodostui alkuun kolme yleistä kysy-

mystä, jossa selvitettiin vastaajan sukupuolta, syntymävuotta ja asuinpaikkakun-

taa. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Minkälainen merkitys kansanpuvulla 
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on käyttäjälleen?” etsittiin vastausta kyselylomakkeen usealla kysymyksellä. En-

sin selvitettiin vastaajan suhde kansanpukuun sekä vastaajaa pyydettiin kerto-

maan ja kuvailemaan mikä tai mitkä puvut hänellä oli. Merkitystä selvitettiin myös 

tutkimalla vastaajan suhdetta puvun käyttämiseen, jossa pyydettiin vastaajaa 

pohtimaan ja kuvailemaan, missä hän pukua käyttää sekä kertomaan ja kuvaile-

maan, seikkoja, joiden perusteella hän on valinnut juuri tietyn kansanpuvun itsel-

lensä. Vastaajaa pyydettiin kertomaan ja kuvaamaan millaisia sääntöjä tai ohjeita 

hänen mielestään kansanpuvun käyttöön liittyy. Kansanpuvun merkitystä selvi-

tettiin vastaajalta kysymyksen avulla, jossa häneltä pyydettiin pohtimaan ja ku-

vailemaan, mitä kansanpuvun käyttäminen juuri hänelle merkitsee. Näiden kysy-

mysten avulla tutkittiin vastaajan erilaisia merkityksiä kansanpuvun käyttöön liit-

tyen. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen ”Voidaanko kansanpuvun käyttäminen nähdä 

käyttäjän identiteetin rakentajana?” selvitettiin vastausta osittain samojen kysy-

mysten avulla kuin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Vastaajaa pyydettiin li-

säksi kertomaan ja kuvaamaan mikä tai mitkä kansanpuvut hänellä on. Vastaajaa 

pyydettiin myös pohtimaan ja kuvaamaan, että missä ja kuinka usein hän kan-

sanpukua käyttää. 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Millainen rooli on käsityöllä ja sen harrasta-

misella kansanpuvun valmistuksessa?” selvitettiin vastausta usean kysymyslo-

makkeella olevan kysymyksen avulla. Aluksi vastaajalta selvitettiin harrastaako 

hän käsitöitä. Vastaajaa pyydettiin kuvailemaan millaisia käsitöitä hän harrastaa 

ja lisäksi vastaajaa pyydettiin kertomaan ja pohtimaan käsityön merkitystä hä-

nelle itsellensä. Käsityön roolia kansanpuvun valmistuksessa selvitettiin, pyytä-

mällä vastaajaa vastaamaan oliko hän itse valmistanut puvun vai ei sekä pohti-

maan oliko hänestä itsestä kansanpuvun valmistaminen vaikeaa, jos hän oli sen 

itselleen valmistanut. Vastaajaa pyydettiin pohtimaan, millaisena hän näkee kä-

sityön roolin kansanpukujen valmistuksessa sekä arvioimaan minkälaisia taitoja 

puvun valmistuksessa on käytetty. 

 

Kyselylomake julkaistiin kolmella Facebook-kanavalla, jotka kuuluvat selkeästi 

tutkimuksen kohderyhmään. Kyselylomake oli avoinna 15 vuorokautta helmikuun 
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2021 alusta alkaen. Kyselylomakkeen linkin yhteyteen liitettiin kuva kansanpu-

vusta, feresistä, joka selkeästi toi lisää näkyvyyttä kyselylle. Kuva sai tykkäyksiä 

sekä kysymyksiä ja se toi kyselylomakkeen linkille nostetta Facebookin feedissä. 

Tutkijana olin etukäteen päättänyt, että tarvittaessa nostan päivittäin kyselyä Fa-

cebookin feedissä, joko kommentoimalla tai avaamalla muulla tavalla keskuste-

lua asian tiimoilta, mutta kuvan saaneen huomion myötä se oli tarpeetonta. Kun 

kyselylomake julkaistiin, yhdessä kommentissa kysyttiin, että tiedostaako kysely-

lomakkeen tekijä, että kansanpuku ja kansallispuku ovat eri asioita. Lisäksi ha-

luttiin varmennusta asiaan, että onko kyselylomakkeessa tarkoitus vastata kan-

sanpukua vai kansallispukua koskeviin kysymyksiin. Kysymykseen vastattiin sel-

keästi, että tutkimuksessa on kyseessä nimenomaan kansanpuku ja kaikki asi-

asta kiinnostuneet saivat osallistua kyselylomakkeen täyttämiseen, oli omaa kan-

sanpukua tai ei.  

 

 

5.5 Aineiston kuvaus 

 

Ennen kyselylomakkeen valmistamista toteutettiin teemahaastattelut kahdelle 

henkilölle. Haastattelujen perusteella aloitettiin kyselylomakkeen valmistelu. Var-

sinaisena aineistona tässä tutkimuksessa oli kyselylomakkeen vastaukset, jonka 

kysymykset muotoutuivat teemahaastattelujen perusteella. Kyselylomake oli 

esillä 15 päivää julkaisemisen jälkeen. Linkki kyselylomakkeesta jaettiin yhteensä 

kolmella Facebook-kanavalla. Vastauksista ei voi päätellä, minkä kanavan kautta 

vastaaja tuli vastaamaan kyselylomakkeeseen. 

 

Kyselylomakkeeseen vastasi kaiken kaikkiaan 78 henkilöä, joista oli 77 naista ja 

1 mies. Sukupuolivaihtoehtona oli myös ”muu sukupuoli”, mutta yksikään vastaa-

jista ei ilmoittanut kuuluvansa kyseiseen kategoriaan. Vastausten sukupuolija-

kauma oli odotettavissa, sillä tutkijana en odottanut yhdenkään miehen vastaa-

van kyselyyn, koska heitä on vain joitakin näissä ryhmissä, joihin kyselylomake 

jaettiin. Olin tutkijana positiivisesti yllättynyt vastauksien määrästä, sillä olin va-

rautunut valmistelemaan lisäkyselyn, jos vastauksia tulee määrällisesti vain vä-

hän. Alustavan analyysin perusteella kaikki vastaukset olivat käytettävissä tutki-

mukseen, joten lisäkyselyä ei valmisteltu tai viety eteenpäin. 
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Tutkimuksen alussa selvitettiin pakollisena kysymyksenä vastaajan syntymä-

vuosi, jonka perusteella voitiin luoda vastaajien ikähaitari. Vastaajien ikähaarukka 

oli todella suuri. Vanhin vastaajista oli 80-vuotias, kun taas nuorin oli 22-vuotias. 

Kyselylomakkeella selvitettiin lisäksi pakollisena kysymyksenä vastaajan asuin-

paikkakunta, johon kukin vastaaja sai vapaamuotoisesti kirjoittaa paikkakunnan. 

Jokainen vastaaja oli kirjoittanut jonkun paikkakunnan, vaikka mahdollisuus oli 

kirjoittaa mitä vain kyseiseen kohtaan. Vastaajia oli laajasti ympäri Suomen ja 

yksi vastaajista ilmoitti asuvansa Ruotsissa. Suomesta vastaajia oli kaiken kaik-

kiaan 50 eri paikkakunnalta.  

 

 

5.6 Aineiston analysointi 

 

Juutin ym. (2020, s. 143) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi 

kytkeytyy kiinteästi aineiston hankintaan. Aineiston hankintaan ja aineiston ana-

lyysiin vaikuttaa aina tutkijan esiymmärrys asiasta. Analyysin tavoitteena on ku-

vailla, tulkita ja ymmärtää tutkimuksen kohteena olevan ilmiön aineistoa. Kuvailu 

on hyvin tärkeää sikäli, ettei tutkija kirjoita vain puhtaista faktoista vaan pyrkii 

avaamaan lukijoiden eteen jonkin kontekstin, jossa hänen kuvaamansa aihe 

esiintyy. (Juuti ym., 2020, s. 143) 

 

Metsämuurosen (2008, s. 48) mukaan aineiston kerääminen ja analysointi kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tapahtuvat ainakin osittain yhtä aikaa. Mutta ennen 

kun varsinaista aineiston analyysia voidaan alkaa tehdä, on aineisto saatettava 

sellaiseen muotoon, että analysoiminen on mahdollista.  

 

Lomakehaastattelu on Tuomen (2010, s. 74) mukaan useimmiten kvantitatiivisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, mutta sitä on mahdollista käyttää myös 

kvalitatiivisen tutkimuksessa, jolloin kyselylomakkeeseen vastanneet henkilöt 

voidaan vastauksiensa perusteella tyypitellä laadullisiin luokkiin. Tämä tutkimus 

pohjautui molempiin tutkimusmenetelmiin, vaikka tarkoitus oli pääosin analysoida 

aineistoa laadullisin menetelmin eli kvalitatiivisesti. 
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Puusa (2020, s. 145) kirjoittaa, että laadullisen tutkimuksen analyysitekniikka on 

riippuvainen tutkimuksen aineistosta ja tutkimuksen tavoitteista. Analysointiin 

avainsanoja ovat avoimuus, systemaattisuus, perusteltavuus ja tarkistettavuus. 

Laadullinen aineisto on tyypillisesti hyvin rikas, varsinkin empiirisen laadullisen 

tutkimuksen aineisto monesti kuvaus omakohtaisesta kokemuksesta tutkimus-

kohteena olevasta ilmiöstä. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineis-

toa kerätään rinnakkaisesti eri menetelmin ja useassa eri vaiheessa, jolloin ana-

lyysia tehdään koko tutkimusprosessin ajan. Tässä tutkimuksessa valmisteltiin 

kaksi teemahaastattelua kansanpuvun parissa työskenteleville henkilöille, jonka 

avulla saatiin muodostettua kyselylomakkeelle kysymyksiä, jotka mahdollisesti 

tuovat esille asioita, joista löytyy tutkimuskysymyksiin vastauksia. Analyysin tar-

koituksena on luoda laadullisesta aineistosta mielekäs kokonaisuus, jonka avulla 

on mahdollista tuottaa perusteltu ja rikas tulkinta sekä tuoda esille johtopäätöksiä 

tutkittavasta ilmiöstä. (Puusa, 2020, s. 145 – 148.) 

 

Vaikka laadullista aineistoa analysoivaa tutkijaa kehotetaan tekemään ensin ai-

neistosta kategorioita ja vasta sitten tekemään näistä kategorioista teemoja, joita 

hän tulkitsee. Katsotaan, että laadullisen aineiston analyysi ei ole mekanistista 

luokittelua vaan pikemminkin laadullisen aineiston analysointi on salapoliisityötä. 

Taitava käsityöläinen kykenee tässä työssä yhdistämään aineistossa esiintyviä 

yksityiskohtia hänen mielessään hahmottumassa olevaan kokonaisuuteen, mikä 

johtaa tutkimuksessa kerrotun tarinan syntymiseen. (Juuti ym. 2020, s. 143 – 

144). 

 

Anttilan (2000, s. 113) mukaan määrällistä empiiristä aineistoa on tarpeen kuvata 

kokonaisuudessaan jollakin tavalla ennen analysointia. Monesti tarkasteluun ei 

voida ottaa koko perusjoukkoa, mutta tässä tutkimuksessa analysointi toteutettiin 

koko perusjoukkoon eli kaikkiin kyselylomakkeeseen vastanneisiin henkilöihin. 

 

Anttilan (2000, s. 237) mukaan kyselytutkimuksen avulla monesti hankitaan sel-

lainen tutkimusaineisto, jossa tarkastellaan muuttujien välisiä suhteita. Tällä voi-

daan tuottaa jakaumatason tietoa, joka kertoo ryhmien jakautumisesta ja suhtau-

tumisesta kyseiseen asiaan, jota kyselytutkimuksessa selvitellään. Käsittelemällä 
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aineiston jakautumista ja suhtautumista käytetään kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusmenetelmää.  

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastausta tässä tutkimuksessa laadullisin eli kvali-

tatiivisin sekä määrällisin eli kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksen teoria antaa 

kehyksen tutkimukselle, jonka avulla tutkimusta on johdatettu eteenpäin. Tutki-

musaineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla, joihin kysymykset on laadittu 

kahden teemahaastattelun perusteella. Teemahaastattelut suoritettiin puheli-

mitse ja nauhoitettiin, samalla tutkija kirjoitti omia muistiinpanoja. Molempien 

haastattelujen jälkeen nauhoitteet on litteroitu ja muistiinpanot on kirjoitettu niille 

kuuluville kohdille haastattelun lomaan. Kyselylomake analysoitiin laadullisesti ja 

määrällisesti. 

 

Puusan ym. (2020, s. 148) mukaan laadulliseen tutkimukseen soveltuu käytettä-

väksi sisällönanalyysi ja se voidaan ymmärtää väljänä metodisena viitekehyk-

senä, joka antaa mahdollisuuden käsitellä aineistoa mahdollisimman monipuoli-

sesti. Tuomi ym. (2018, s. 103) mukaan sisällönanalyysin avulla saadaan kerätty 

aineisto järjestetyksi johtopäätöksiä varten. Analyysiprosessi on monivaiheinen 

ja sisältöanalyysin tavoitteena on järjestellä aineisto selkeään ja tiiviiseen muo-

toon. Empiirisessä aineistossa analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa 

tutkija etenee kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Puusa, 

2020, s. 148 – 149.) 

 

Tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysiä, joka aloitettiin tutustumalla ilmiön teo-

reettiseen taustaan kartoittamalla kansanpuvun ominaisuuksia sekä historiaa. 

Teoreettisen aineiston perusteella pohdittiin erilaisia kysymyksiä esitettäväksi 

teemahaastatteluun henkilöille, jotka työskentelevät kansanpukujen parissa, jotta 

päästäisiin jalostamaan sopivia kysymyksiä kyselylomakkeelle tutkimuksen var-

sinaista aineistoa varten. Teemahaastattelujen avulla valmisteltiin kyselylomake. 

Kyselylomakkeella oli avoimia kysymyksiä, joiden analysoinnissa käytettiin 

apuna sisällönanalyysiä, jotta saatiin tuotua vastaajien sanomaa tutkimuksesta 

paremmin esille. 
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Alasuutarin (2011, s. 39) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vai-

heesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Kosken 

(2020, s. 157) mukaan kvalitatiivisia tutkimusaineistoja analysoidaan, jotta tutki-

jan oma ymmärrys voidaan asettaa tulkintoja ja analyyseja tehdessä vuoropuhe-

luun. Raakateksti jaetaan kategorioiksi ja teemoiksi, jonka jälkeen voidaan tehdä 

tulkinta ja valmistella tulokset. 

 

Kyselylomakkeella selvitettiin aluksi yleisiä tietoja vastaajasta. Ensimmäiseen ky-

symykseen oli kolme eri vaihtoehtoa ja kahteen seuraavan oli avoin vaihtoehto. 

Näiden kysymysten perusteella sain määritettyä vastaajan määreitä kuten suku-

puolta, ikää ja aluetta, jossa hän asui. Jokainen vastaaja vastasi näihin kysymyk-

siin, joten vastauksista pystyi määrittämään, että kuinka laajalle vastaajat sijoit-

tuivat alueellisesti Suomen alueelle.  

 

Kyselylomakkeen muiden avointen kysymysten vastauksia analysoitiin sisältö-

analyysiä hyödyntäen. Aluksi jokainen kysymys kategorioitiin tutkimuskysymys-

ten mukaisesti taulukkoon. Selvitin, mihin kategoriaan asettaisin minkäkin kysy-

myksen vastaukset, että tutkimuksessa löydettäisiin vastauksia tutkimuskysy-

myksiin. Kategorioinnin jälkeen luokittelin vastauksia teemoja tutkimuskysymys-

ten kategorioihin. 

 

Tutkimuksessa etsittiin kansanpukuun liittyviä merkityksiä vastaajilta. Teemoiksi 

merkitysten löytymiseen nousi analyysin yhteydessä kotiseutu, sukujuuret, karja-

laisuus, ortodoksisuus ja juhlat. Tutkimuksessa tutkittiin kansanpuvun käyttä-

mistä sekä sitä, voidaanko kansanpuvun käyttäminen nähdä käyttäjän identitee-

tin rakentajana. Teemoiksi kansanpuvun käyttämiseen analyysin yhteydessä 

nousi puvun käyttäminen, erilainen pukeutuminen, peritty kansanpuku ja juhla-

puku. Tutkimuksessa selvitettiin käsityön roolia ja sen harrastamisen osuutta 

kansanpuvun valmistuksessa. Teemoiksi käsityön rooliin nousi analyysin yhtey-

dessä harrastaminen, kädentaidot, puvun valmistaminen. Teemojen avulla taulu-

koin kaikki kyselylomakkeella annetut vastaukset. Asetin kategoriat otsikoihin, jol-

loin tutkijana olisi helpompi aloittaa tutkimuksen analysointi tutkimuskysymyksiin. 

Teemojen luokittelun avulla aineiston tulkinta ja analysointi oli mahdollista aloit-

taa.  
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Kyselylomake analysoitiin myös kvalitatiivisesti eli määrällisesti. Vastauksin suh-

teellisen pienen määrän vuoksi aineistoa ei erikseen analysoitu tilastollisesti tie-

tokoneen tai erillisen ohjelman avulla. Kyselytutkimuksen aineistosta esitetään 

frekvenssejä numeerisesti ja graafisesti sekä numeerisesti suhteellisia frekvens-

sejä. 

 

Aineiston analysointiin käytettiin eri analysointi menetelmiä, koska tutkimuksesta 

haluttiin tuoda mahdollisimman laajasti eri esiintyneitä asioita sekä eri piirteitä 

esille. Tutkimuksen aineistolle nämä menetelmät osoittautuivat parhaiksi mahdol-

lisiksi, jotta tutkimustulokset saatiin näkyviin. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä tutkimuksessa oli tutkimustehtävänä tarkastella tutkimuskysymysten 

kautta kansanpukuun liittyviä merkityksiä. Tutkimuksessa tutkittiin kansanpukuun 

liittyviä merkityksiä. Tutkimuksessa etsittiin merkitystä pukeutumisen ja identitee-

tin välillä sekä sitä, mikä johtaa kansanpuvun käyttämiseen. Tutkimuksessa tut-

kittiin myös, millainen rooli käsityön harrastamisella on kansanpuvun valmistami-

sessa. Tutkimuksen avulla tutkija pystyi syventämään omaa tietämystään kan-

sanpuvusta sekä tuomaan esille siihen liittyviä merkityksiä. Tutkimukseen vastasi 

yhteensä 78 henkilöä, joista oli 77 naista ja yksi mies. 

 

 

6.1 Kansanpuvun merkitys  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, millainen merkitys kansanpuvulla on käyttäjälleen. 

Vastausten jakaminen teemoihin ja niiden analysoinnin avulla tutkimustuloksia oli 

mahdollista tulkita kyselylomakkeen vastauksista. 

 

Mikkosen (1992, s. 125) mukaan kansanpuvun käyttäjät ovat pääosin tietoisia 

siitä, ettei kyseessä ole kansallispuku vaan kansanpuku. Käyttäjä tietää mitä eroa 

on kansallispuvulla ja kansanpuvulla. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien suh-

detta kansanpukuun. Kun kyselylomake julkaistiin, asiasta tuli muutama kysely, 

että onhan tutkija selvillä kansallispuvun ja kansanpuvun eroista ja siitä, että tar-

koitetaanhan tutkimuksessa nimenomaisesti kansanpukua. Tutkimuksessa sel-

visi, että kansanpuku ja sen käyttäminen jakaa mielipiteitä vastaajien keskuu-

dessa sekä alueellisesti että saman alueen sisällä. Lisäksi tutkimuksesta voidaan 

mainita, että vastaajien kansanpukuun liittyvät asiat ovat hyvin henkilökohtaisia 

ja monet lisäksi mielipidekysymyksiä. 

 

Kyselylomakkeen alussa tutkimuksessa tutkittiin vastaajien omaa suhdetta kan-

sanpukuun. Vastaukset perustuivat kansanpuvun tuntemiseen sekä siihen mer-

kitykseen, jonka kansanpuku antaa vastaajalle. Kyselylomakkeen alussa tutkittiin 

vastaajan oma suhde kansanpukuun. Heti kyselytutkimuksen alussa pyrittiin sii-
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hen, että henkilö, jolla ei ole mitään suhdetta kansanpukuun päätyisi heti jättä-

mään vastaamatta kyselyyn, joka helpottaa tutkijan valmistuvan aineiston analy-

sointia.  

KUVIO 4. Vastaajan suhde kansanpukuun 
 

Kyselylomakkeen alussa vastaajilta selvitettiin, onko vastaajalla omaa kansanpu-

kua vai ei (KUVIO 4). Tällä kysymyksellä selvitettiin henkilön suhdetta kansanpu-

kuun. Suurin osa, 89,7 % (n=78), vastaajista omisti vähintään yhden kansanpu-

vun, todella pieni osuus vastaajista, 3,8 % (n=78), käytti kansanpukua säännölli-

sesti, mutta ei omistanut omaa kansanpukua ja pieni osuus vastaajista, 6,5 % 

(n=78), piti kansanpuvuista ja haluaisi hankkia itselleen oman kansanpuvun. 

 

Suurin osa vastaajista kertoi omistavansa vähintään yhden kansanpuvun, pieni 

osa vastaajista käytti tai oli käyttänyt kansanpukua muttei omistanut omaa pukua 

ja toinen pieni osa vastaajista ei omistanut omaa kansanpukua, mutta halusi it-

selleen jonkun kansanpuvun. Kaikilla kyselylomakkeeseen vastanneilla oli jon-

kinlainen suhde kansanpukuun ja sen käyttöön.  

 

Kyselylomakkeen vastaajat toivat esille, että kansanpuku liittyy heillä jollain ta-

valla perinteisiin. Oli omaa kansanpukua tai ei niin silti jokaisen vastaajan mie-

Suhde kansanpukuun

Minulla on yksi tai useampi kansanpuku

Minulla ei ole kansanpukua, mutta haluaisin oman kansanpuvun

Minulla ei ole omaa kansanpukua, mutta käytän kansanpukua



 

49 
 

lestä kansanpuku kuvastaa käyttäjänsä sukujuuria, uskontokuntaa, kulttuuria, jo-

hon kuuluu nyt tai johon on mahdollisesti kuulunut, nykyistä tai mennyttä kotiseu-

tua. Kansanpuvun omistaminen tai käyttäminen merkitsi jotain tiettyä asiaa jokai-

selle vastaajalle. Tunneside kansanpukuun oli hyvin nähtävissä avoimista vas-

tauksista. 

 

Minulla ei ole omaa kansanpukua. Sukuni juuret ovat Karjalassa ja haluaisin kunnioittaa 
niitä. Kun saan kerättyä tarpeeksi rahaa niin ostan itselleni puvun, kun en osaa ommella 
ja haluaisin käyttää sitä vaikka juhlissa. (Vastaaja 9) 
 
Karjalaisia juuria omaavalle sarafaani tuntui luontevalta kansanpuku valinnalta, jolloin 
voin rakentaa oman näköiseni kokonaisuuden ja voin käyttää asusteita sekä koruja juuri 
niin kuin itseä hyvittaa. (Vastaaja 58) 
 
Sukuni juuret on Pohjois-Karjalassa. Haluaisin itselleni puvun, joka on isovanhempieni 
asuinalueelta. (Vastaaja 69) 

 

Suomessa kansanpukujen käyttö jakautuu alueittain erilaisiin pukuihin, mutta var-

sinaista sääntöä kansanpuvun valmistamiseen tai hankintaan ei ole. Eli periaat-

teessa kuka vaan voi valmistaa tai ostaa itselleen minkä tahansa kansanpuvun. 

Voidaan katsoa, että kansanpuvusta voi käyttää vain jotain yhtä osaa, esimerkiksi 

pelkkää paitaa, ja eri alueiden pukuja voi sekoittaa keskenään. Eli käytössä voi 

olla esimerkiksi paita yhdeltä alueelta ja hame toiselta alueelta. Joidenkin vas-

taajien (8/78) vastuksista heijastui esille se, että kansanpukua on mukava käyt-

tää, kun erityisiä sääntöjä ei ole vaan sen käyttö on vapaata.  

 

Mielestäni sääntöpolliisi on jo eläkkeellä. Ei ole mitään kansanpukuneuvostoa, joka mää-
räisi puvun käytöstä. Sitä voi käyttää kuinka haluaa. (Vastaaja 8) 
 

Kansanpukuun ei kuulu sääntöjä. Kansallispuvun käyttöön liittyy paljon sääntöjä, kansan-
puvun voi sitten jokainen nähdä niin kuin haluaa. (Vastaaja 43) 
 

Kansanpuvun käytössä ei tarvitse olla niin "sääntöihin" takertuva kuin vaikkapa kansal-
lispuvun kanssa. Kuitenkin jonkinlaista "hyvää makua" unohtamatta. (Vastaaja 48) 

 

Teoreettisen taustan perusteella suuntaa antavia sääntöjä voi ajatella kansanpu-

kuun liitettävän, mutta säännöt eivät ole niin yksiselitteisiä, kuin kansallispukujen 

kanssa. Suurin osa kansapuvun käyttäjistä on sisäistänyt asian eikä nosta asiaa 

isommin esille (Mikkonen, 1992, s. 125). Osa vastaajista toivat kuitenkin vastauk-

sissaan esille mielipiteensä kansanpuvun käyttöön liitettävistä säännöistä. Nämä 

vastaajat olivat selkeästi sitä mieltä, että jos kansanpukua käyttää niin käyttäjän 
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täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä ja periaatteita. Näihin kuuluu esimerkiksi naimi-

siinmeno tai hameen pituus. Muutama vastaaja toi esille seikan, että olisi hyvä 

tuntea kansanpuvun historiaa sekä sitä, mitä se symboloi ennen kuin sitä käyttää. 

 

Kansanpuku täytyy osata pukea oikein. Osat puetaan tietyssä järjestyksessä ja koska en 
ole vielä naimisissa niin en käytä päähinettä vaan hiusnauhaa. Ehkä vielä se, että silk-
kiessua käytetään vain juhlissa ja puuvillaista arjessa tai muualla. (Vastaaja 10) 
 
Hameen pitää olla lähes nilkkapituinen ja helmaa on oltava reilusti. Puku ei saa olla hal-
van näköinen nopeasti kursattu kyhäelmä. Se ei ole yhtä juhlava kuin kansallispuku. En 
menisi feresissä juhlavimpiin tilaisuuksiin. (Vastaaja 21) 
 
Mielestäni on tärkeä tietää kansanpuvun historia edes jotakuinkin ennen kuin pukeutuu 
kansanpukuun. Itse miellän oikeiksi kansanpuvuiksi vain 1800-1900 -lukujen vaihteen ja 
sitä vanhemman malliset naisten feresit ja sarafaanit röijyineen, asusteineen ja päähinei-
neen. Puseroissa oli söpöilty leveä reunapitsi, joka voi vaihdella feresin ulkonäköä. (Vas-
taaja 44) 
 
Mielestäni tuntuisi luontevalta, että kansanpuvun käyttäjällä olisi joku yhteys puvun alku-
perään. Ainakin puvun taustaa on hyvä selvittää, sillä osat voivat symboloida tiettyjä asi-
oita. (Vastaaja 46) 
 
Käyttämissääntöjä on paljon. Kansanpuvun kanssa pitää olla tietyt kengät ja sukat, tiet-
tyjen korujen käyttö, meikkaus. Helman pituus eli ei voi olla lyhyt, naimisissa/naimaton 
(pitää olla eri päähine), muutenkin sen käyttäytyminen puvulle sopivalla tavalla. (Vastaaja 
72) 

 

Mikkonen (1992, s. 107) tuo artikkelissaan esille seikan, että kansanpuku on 

aiemmin esiintynyt arkisena pyykkimekkona ja nyt sitä käytetään juhlapukuna 

kautta Suomen. Kansanpuku on matkannut pitkän ja mielenkiintoisen tien arki-

asusta juhlapuvuksi. Moni vastaaja tuokin tutkimuksessa omassa vastaukses-

saan esille, että käyttää kansanpukuaan nimenomaisesti erityisissä tilaisuuksissa 

kuten juhlissa. Tutkimusaineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota siihen, että 

osalla vastaajista oli useita pukuja erilaisiin tilaisuuksiin. Vastaajat käyttävät kan-

sanpukua muutenkin kuten arkivaatteena ja osa esimerkiksi työvaatteena. Vas-

taajista kolme kertoi menneensä vihille kansanpuku päällä. 

 

Pidän kansanpukuani melkein pelkästään sukujuhlissa, kirkossa tai messuilla. Kerran se 
on ollut päällä myös esiintymisasuna (Vastaaja 6) 
 
Mökillä pidän kansanpukua emännän pukuna, kun tulee vieraita, myös kirkossa ja juh-
lissa, suvun juhlissa, karjalaisten tilaisuuksissa, teatteri- ja kulttuurijuhlat sekä kirkon tilai-
suudet on paikkoja joihin haluan pukea oman pukuni. (Vastaaja 10) 
 
Käytän kansanpukua kotona, julkisilla paikoilla, erilaisissa virallisissa tilaisuuksissa ja juh-
lissa. Minulla olisi haaveena käyttää pukua päivittäin. (Vastaaja 14) 
Käytän kansanpukua työasuna paikallismuseolla sekä jonkin verran yhdistysten tilaisuuk-
sissa. (Vastaaja 31) 
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Äitini on valmistanut minun feresin ja olen mennyt naimisiin kansanpuvussa. (Vastaaja 
47) 

 

Analysoidessani tutkimusaineistoa kiinnitin huomiota siihen, että monelle kan-

sanpuku on merkityksellinen nimenomaan siksi, että heidän sukujuurensa on läh-

töisin Karjalasta. Monen vastaajan vastauksissa tule selkeästi esille myös karja-

laiset sukujuuret, jonka perusteella kansanpuku on valittu. Tämä voi juontaa juu-

rensa siitä, että kansanpuvun katsotaan säilyttäneen pisimpään asemansa Kar-

jalanalueella käyttövaatteena, kun muualle suomeen yleistyi toisenlainen pukeu-

tuminen. Kansanpuku ja sen käyttäminen on mahdollisesti säilyttänyt itsensä pe-

rimätietona, joka on kulkenut suvussa eteenpäin. Tutkimuksessa tuli useassa 

vastauksessa esille, että tietty kansanpuku on hankittu tai ommeltu omia suku-

juuria tai kotiseutua kunnioittaen. Knuutilan (2008, s. 16) mukaan on mahdollista, 

että henkilö pitää kulttuuriperintönä merkityksellisiä asioita tärkeänä, mutta on 

myös mahdollista, ettei siihen liitetä mitään tunteita. Voidaan katsoa, että kan-

sanpukua on pidetty ja pidetään edelleen kulttuurillisesti merkittävänä asuna var-

sinkin Karjalan alueella.  

 

Pukuni kiinnittää minut omien karjalaisten esivanhempieni kanssa samaan ketjuun. Meitä 
ei ole vielä assimiloitu suomalaisiin yhteiskunnan kovasta yrityksestä huolimatta, vaan 
meidän omat perinteet ja puvut ovat vielä olemassa. ME ollaan vielä olemassa. Kun om-
pelen feresiä, tiedän tekeväni samaa mitä muutkin suvun naiset ovat ennen minua teh-
neet. (Vastaaja 2) 
 
Olen syntyisin Länsi-Suomesta ja tein sen tyylisen kansanpuvun. (Vastaaja 5) 
 
Puvun tekeminen liittyy kotiseutuun ja sukuun. (Vastaaja 15) 
 
Kansanpuku saa minut tuntemaan jonkinlaista yhteyttä menneisiin sukupolviin. (Vastaaja 
46) 
 
Olen karjalaisesta karjalankielisestä ortodoksisuvusta. Ei tulisi mieleenkään valita kenen-
kään ns vieraan ryhmän kansanpukua. (Vastaaja 71) 

 

Tutkimuksessa tuli esille, että kansanpuvun käyttäminen on hyvin merkityksellistä 

sen käyttäjälle. Kaikkien vastaajien vastuksista heijastui esille kansanpuvun 

ihailu sekä halu kunnioittaa sitä. Käyttämisen liittyvistä säännöistä vastaajat olivat 

montaa mieltä, mutta mielipiteitä asioista on hyvin usein yhtä monta, kun on käyt-

täjiä eikä tähän ole yhtä oikeaa vastausta. Kansanpuvun käyttämisen voi katsoa 

olevan hyvin merkityksellistä sen käyttäjälle. Merkityksiä on monia kuten suku-

juurten tai asuinpaikkakunnan kunnioittaminen. Vastaajat toivat esille, että ovat 
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kiinnostuneita omista tai isovanhempiensa juurista ja sitä kautta ovat löytäneet 

itsensä käyttämästä kansanpukua. Osa on tutkinut asiaa enemmän ja pukeutuvat 

vain ja ainoastaan tietyn alueen pukuun. Toiset kunnioittavat esimerkiksi alueita, 

josta elämäntie on kulkenut ja haluavat pukeutua erilaisiin tilaisuuksiin eri pukui-

hin kunnioittaen alueella asuvaa vanhaa väestöä. 

 

Kansanpukuun pukeutumiseen ja sen käyttämiseen ei löydy pelkkää yhtä merki-

tystä vaan jokaisella käyttäjällä on oma merkityksensä. Merkityksellisyyttä kan-

sanpuku tuo käyttäjälleen esimerkiksi se, että kansanpuku liittyy omiin sukujuuriin 

tai asuinpaikkaan. Merkityksellisyydeksi voi nimetä esimerkiksi halun kuulua jo-

honkin yhteisöön kuten ortodoksiyhteisöön. Tai merkityksellisyys voi olla sitä, että 

henkilö haluaa kunnioittaa esiäitejä ja heidän käsityötaitoansa kantamalla ylpey-

dellä perittyä kansanpukua. Yhtenä merkityksellisyyttä osoittavana asiana tutki-

muksessa nousi esille, oli karjalaisuus. Henkilön halu kuulua johonkin mitä ei 

enää ole olemassa näkyi vahvana monen vastaajan vastauksessa. Tutkimuksen 

perusteella kuitenkin vaikuttaisi siltä, että monesti jokaisella kansanpuvun käyt-

täjällä on oma merkityksensä kansanpuvun käyttöön.  

 

Kansanpukuun pukeutuminen koetaan luontevaksi osaksi omaa itseä. Se koe-

taan niin merkitykselliseksi vaatteeksi päällä, ettei sitä haluta peitellä. Ennemmin-

kin jotkut vastaajat toivoivat mahdollisuuksia näyttää pukua mahdollisimman mo-

nelle ja samalla kertoa sen tarinaa eteenpäin. Puku on niin merkityksellinen esine 

tai asia, että se on luettu osaksi omaa elämää. Ne vastaajat, joilla ei omaa kan-

sanpukua vielä ollut kokivat puvun niin merkitykselliseksi, että haluaisivat hankkia 

itselleen oman puvun.  

 

 

6.2 Kansanpuvun käyttäminen  

 

Mikkonen (1992, s. 126) kirjoittaa, että puku ei ole ainoastaan käytännön sane-

lemaa pukeutumista, vaan myös kommunikaatiota. Kansanpuvun käyttäminen 

voidaan katsoa olevan yksilön yksi keino viestiä kuulumisesta johonkin tiettyyn 

kulttuuriin tai yhteisöön. Erilaisten yhteiskunnallisten järjestelmien kaatuessa ja 
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menettäessään merkitystään tänä päivänä voidaan puhua, että identiteettikysy-

mykset ovat nousseet ajankohtaisiksi. Monet etsivät itseymmärrystään ja oman 

kansankulttuurin ja historian puoleen näytetään kääntyvän yhä useammin. Näi-

den katsotaan olevan varasto, josta voi hakea oman olemassaolon, identiteetin 

oikeutukseen rakennuspalikoita. Myös sukunsa menneisyydestä yksittäiset ihmi-

set hakevat henkilökohtaiseen identiteettiinsä rakennustarpeita. Ihmisiä kiinnos-

tavat suvun juuret. (Mikkonen, 1992, s. 126 – 127.) 

 

KUVIO 5. Mikä tai mitkä kansanpuvut vastaajalla on? 

 

Tutkimuksessa selvitettiin kansanpuvun käyttöä kyselylomakkeen avulla vastaa-

jilta. Tutkimuksen alussa selvitettiin vastaajan suhdetta kansanpukuun sekä sitä, 

onko vastaajalla omaa kansanpukua vai ei. Kyselylomakkeeseen vastanneista 

89,7 % vastasi (n=78), että omistaa vähintään yhden kansanpuvun. Kyselylomak-

keella selvitettiin vastaajilta, että mikä tai mitkä kansanpuvut hän omistaa (KUVIO 

5.). Karjalaisen kansanpuvun omisti 79 % (n=78). Vastaajista 21% (n=78) vas-

tasi, että heillä on joku muu kansanpuku kuin karjalainen kansanpuku. Vastaa-

jista 10 % (n=78) vastasi, että heillä on itsellään sekä karjalainen kansanpuku 

että joku muu suomalainen kansanpuku. Vastaajista 31 % (n=78) vastasi, että 

heillä on vain yksi kansanpuku ja 60 % (n=78) vastasi, että heillä on vähintään 
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kaksi kansanpukua tai enemmän. 9 % (n=78) vastaajista ei omistanut omaa kan-

sanpukua. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista käytti omaa kansanpukua ja 

vain 3,8 % (n=78) vastaajista vastasi, että käyttää kansanpukua, muttei omista 

omaa pukua. Näistä, joilla ei ollut omaa pukua, kansanpukua käytettiin joko työ-

vaatteena tai se oli lainassa joltain sukulaiselta ja sitä käytettiin yhdessä toisen 

henkilön kanssa.  

 

Kaikista tutkimukseen vastanneista henkilöistä 3,8 % (n=78) vastasi käyttävänsä 

kansanpukua vaikkei omistanut omaa pukua. Tutkimuksessa selvisi, että yksi 

vastaajista käytti kansanpukua aina vain työasuna eikä hän siksi ollut hankkinut 

omaa kansanpukua. Yksi vastaajista, jolla ei ollut omaa kansanpukua käytti äi-

tinsä perimiä kansanpukuja eikä tästä syystä ollut halunnut hankkia itselleen 

omaa kansanpukua. Tutkimukseen vastanneista henkilöistä yksi käytti kahta kan-

sanpukua, jotka hän oli saanut lainaksi sukulaiseltaan. Hänellä oli mahdollisuus 

käyttää kansanpukuja aina halutessaan, joten katsoi ettei hänen itsensä tarvitse 

hankkia omaa pukua. 

 
Feresit, joita käytän on mummin vanhat, ja äiti peri ne mummilta. Käytetään niitä äidin 
kanssa yhdessä. Siksi en ole hankkinut itselleni omaa pukua, kun niitä on jo monta käy-
tössä. (Vastaaja 3) 
 
Käytän kansanpukua työvaatteena useita kertoja viikossa. (Vastaaja 32) 

 
Minulla on sukulaiselta ollut lainassa feresi ja sarafaani. Ne ei mahdu tädilleni niin siksi 
olen niitä saanut lainata. Oma kansanpukua en ole siis tarvinnut, kun on ollut aina puku 
mitä käyttää halutessaan. (Vastaaja 56) 

 

Tutkimuksen mukaan vastaajista 6,5 % (n=78) vastasi ettei omista omaa kansan-

pukua, mutta haluaisi oman kansanpuvun. Yksi vastaajista kertoi, että hänellä on 

ollut kansanpuku lapsena, mutta se on mennyt pieneksi ja siitä on luovuttu. Nyt 

hän toivoisi itselleen samaa pukua, kun on jo aikuinen. Näiden vastaajien vas-

tauksista selvisi yhtenäinen asia, että he haluaisivat viestittää kansanpukuun pu-

keutumisella kansanperinteitä sekä sukujuuriaan.  

 

Minulla ei ole omaa kansanpukua, mutta haluaisin feresin. Se olisi minulle käyttökelpoi-
nen ja juuriini liittyvä. (Vastaaja 7) 
 
Minulla ei ole omaa pukua, mutta voi kuinka haluaisinkin sellaisen. Kaikenlaisiin kansan-
perinteisiin pohjaavat vaatteet on ihania ja kuinka voisinkaan tuoda esille omaa karjalai-
suuttani pukeutumalla feresiin. (Vastaaja 16) 
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Minulla oli lapsena äitini tekemä kansanpuku, mutta kasvoin siitä yli ja se annettiin jollekin 
sukulaisen lapselle. Minulla on kova kaipuu aiempaa pukuani kohtaan ja toiveissa olisi 
hankkia samanlainen, koska sen avulla on helppo kuulua joukkoon. (Vastaaja 55) 

 

Kulttuuriperintö voi olla läsnä monissa eri asioissa kuten kielessä, muistoissa 

sekä vaatteissa ja sen luominen sekä välittäminen voidaan ymmärtää dynaami-

sena ilmiönä (Kumpulainen, 2008, s. 23). Aiemmin ihmiset kasvoivat aina tiettyyn 

kulttuuriin sisälle, nykyisin moni tutkii ja etsii juuriaan, jotta sitä kautta voisi sa-

maistua aiempaan kulttuurin. Moni vastaajista kertoi olevansa Karjalasta kotoisin 

tai sukujuuret Karjalan alueelta. Useat heistä toi selkeästi esille, että haluaa kun-

nioittaa sukujuuriaan ja siksi käyttää karjalaista kansanpukua. Yksi vastaajista toi 

vastauksestaan esille, että on kotoisin Karjalasta, mutta asuu nykyisin Länsi-Suo-

messa ja on tästä syystä valmistanut itse länsisuomalaisen naisen puvun. 

 
Sukujuureni on Karjalasta, mutta nykyisin asun Länsi-Suomessa. Haluan kunnioittaa 
asuinpaikkakuntani menneisyyttä ja valmistin itselleni länsisuomalaisen naisen kansan-
puvun käyttöön. (Vastaaja 5) 
 
Olen valinnut oman kansanpukuni karjalaisten sukujuurien perusteella. Pukuani 

 käyttämällä haluan näyttää kaikille kuuluvani alun perin siihen kulttuuriin. (Vastaaja 26) 
 
Olen karjalainen ja haluan kunnioittaa evakkojuuri. (Vastaaja 31) 

 

Rauhalan (2005, s. 67) mukaan asioita voidaan kuvata kulttuuriobjektina, jolloin 

ne voidaan asettaa analyysien ja keskustelujen kohteeksi. Tällöin niillä on jokin 

substanssi, joka ilmenee näkyvästi niin että sen sisältö on yksilötajunnoissa tois-

ten kanssa jaettavissa ja sisältönä koettavissa. Näin kulttuuriobjektit saavat kult-

tuuriarvonsa suhteessa toisiin ihmisiin ja heidän muodostamiin ryhmiin. Toimi-

vuus kuitenkin vaatii sitä, että ihmiset ymmärtävät kulttuuriobjektin arvon yksi-

löinä. Kulttuuri-ilmiöille yhteisenä piirteenä on niiden ihmisperäisyys eli ihmisen 

osuus ei ole poistettavissa. Esimerkiksi esine tai asia ei voi saavuttaa kulttuuriob-

jektin arvoa, jos siitä ei ilmene ihmiselle kokemuksena sen jättämä käyttötarkoi-

tus. (Rauhala, 2005, s. 67 – 68.) 

 

Kansanpuvun käyttäminen on jokaiselle henkilölle subjektiivinen kokemus. 

Osalle vastaajista kansanpuku näyttäytyy selkeästi kulttuuriobjektina, joka halu-

taan jakaa ympärillä olevien ihmisten kanssa. Sen erilaisuus halutaan tuoda kes-

kusteluihin näkyväksi sekä pyritään tuomaan sen perimätietoa esille kansanpu-

vun ympäriltä. Mennyt aika halutaan nostaa esille ja halutaan säilyttää muistoissa 
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mahdollisimman pitkään sukupolvilta toisille. Kansanpuku on yksi keino tuoda 

vanhoja muistoja esille. 

 

Käytän kansanpukua pääasiassa vain erilaisissa tilaisuuksissa ja juhlissa. Viimeksi teat-
terissa olin ainoa, jolla oli päällään feresi ja kaikki olivat hyvin kiinnostuneita puvustani. 
Kerroin kaikille mistä pukuni on kotoisin. (Vastaaja 28) 
 
Olen saanut paljon positiivista huomiota kansanpuvun käyttämisestä. Jos liikun Karja-
lassa puku päällä kuulun joukkoon, mutta kun olen kotini ympäristössä puku päällä niin 
siihen kiinnitetään huomiota, joka ei todellakaan haittaa. Olen ylpeä juuristani ja puheli-
aana kerron mielelläni kaikille siitä! (Vastaaja 34) 

 

Vilkuna (2008, s. 56) kirjoittaa, että ihmisellä on eräänlainen turvajärjestelmä käy-

tössään, kun hän haluaa säilyttää ympäristönsä muistoja, omaa kulttuuriperintö-

ään. Tuntuu turvalliselta elää paikassa, kotiseudulla, jossa voi nähdä jälkiä ajan 

jatkumossa. Näitä jälkiä etsiessä ihminen pystyy löytämään vastauksen kysy-

myksiin: kuka olen, keitä me olemme ja keitä alueellisesti kaukaiset ihmiset ovat 

olleet. Kun ymmärrämme, missä olemme ja mistä olemme tulossa niin pystymme 

eri tavalla suunnittelemaan mihin olemme menossa. (Vilkuna, 2008, s. 56.) 

 

Tutkimustuloksia analysoimalla on selkeästi huomattavissa, että useat vastaa-

jista ovat halunneet etsiä tietoa sukujuuristaan, jotta he voisivat rakentaa parem-

min omaa tulevaisuuttaan tiedon ympärille. Kansanpuku vaatteena kiehtoo ja sen 

avulla aukeaa monelle portti menneeseen aikaan. 

 

Kun kasvoin aikuiseksi aloitin tutkimaan omia sukuhaarojani. Minulle selvisi, että sukuni 
on lähtöisin Raja-Karjalasta ja halusin selvittää asiaa enemmän. Mummini kuoltua tutkin 
asiaa enemmän ja nyt haluan kertoa kaikille evakkojuuristani. Kansanpuku symboloi mi-
nulle karjalaisia sukujuuria. (Vastaaja 26) 
 
Karjalaisuus kiehtoo minua. Minulla ei ole vielä omaa kansanpukua, mutta haluaisin 
hankkia puvun, jonka olen valinnut evakkosukujuurten perusteella. (Vastaaja 29) 

 

Kulttuuriperintö voi toimia identiteetin määreenä ja, vaikka se myös voi yhdistää 

joukkoja, ei kulttuureita voi määritellä yksiselitteisten rajojen sisälle. Kulttuureissa 

on päällekkäisyyksiä ja osalla niistä on samat juuret. (Tornberg & Venäläinen, 

2008, s. 72.) 
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Knuutila (2008, s. 14) kirjoittaa, että identiteetin käsite on liitetty kulttuuriperinnön 

arvovalintoihin eli halutaan nähdä oma elämä osana sen kansan elämän histo-

riaa, johon on syntynyt. Kulttuuriperinnön sisältö esiintyy esineinä ja arvoina, 

jotka heijastuvat erilaisiin elämänmuotoihin. Osa ihmisistä haluaa sisäistää tietoa 

ja tuoda omaan elämäänsä näkyviä valintoja oman suvun kulttuuriperinnöstä. 

Tutkimuksessa näkyi vastaajien vastuksissa halu siirtää kulttuuriperintöä eteen-

päin seuraaville sukupolville. Osa vastaajista kertoi kansanpuvun olevan yksi 

kulttuurinen asia, joka he haluavat siirtää perimätietona omille lapsilleen. 

 

Identiteetiksi sanotaan sitä, minä ihminen pitää itseään. Suurin osa tästä on so-

siaalisesti ja biologisesti määräytynyttä. Voidaan katsoa, että tunteisiin liittyy pal-

jolti kulttuuriperinnön identiteettiä muodostavaa ja tukevaa voimaa. Omaan iden-

titeettiin liittyy erilaisia tapoja käsitellä asioita. Kulttuurien monimuotoisuuden vaa-

limiseen liittyy usein ajatus, että elämänsä kannalta arvokkaina asioina pidetään 

esimerkiksi kuulumista johonkin sosiaaliseen yhteisöön. (Knuutila, 2008, s. 16 – 

17.) 

 

Lönnqvistin (1979, s. 22) mukaan vaatteet vahvistavat yksilön identiteettiä eli kä-

sitystä omasta itsestään henkilönä. Sanotaan, että identiteetti sisältää käsityksen 

kuulumisesta tiettyyn ikäluokkaan, sosiaali- ja ammattiryhmään, uskontoon, aat-

teelliseen järjestöön, sukupuoleen, rotu- ja kieliryhmään, kansaan ja maahan. 

Näiden erilaisten muuttujien kohdalla identiteettiä ylläpidetään ja luodaan esimer-

kiksi vaatteiden avulla. Ihmistä opetetaan käyttämään eri symboli- ja arvojärjes-

telmiin kuuluvia vaatteita jo lapsesta alkaen, mikä luo häneen itsevarmuutta vah-

vistavaa samaistumistunnetta. Yhteiskunnalla on kutakin elämän teatterinäyttä-

möllä esitettävää uutta roolia varten valmiiksi tarjottavana ”oikeat vaatteet”, joka 

katsotaan olevan pukeutumisperinteemme. (Lönnqvist, 1979, s. 22 – 23.) 

 

Virta (2008, s. 126) kirjoittaa, että menneisyys on läsnä nykypäivässä aineelli-

sena ja henkisenä kulttuuriperintönä ja se voi ilmentyä esimerkiksi pukeutumi-

sessa. Uotilan (1995, s. 15) mukaan pukeutumisesta voidaan olla kiinnostuneita 

monista eri syistä ja monin tavoin. Pukeutumisesta puhutaan henkilökohtaisena 

ja samalla jollakin tavalla merkityksellisenä asiana, joka edustaa ihmisenä olemi-
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sen ulottuvuutta. Moni vastaaja tuo esille vastauksissaan, että kansanpuku liite-

tään omaan identiteettiin sen lisäksi, että halutaan tuoda esille sukujuurien kun-

nioittamista. 

 

Kansanpuvun käyttäminen on oman identiteettini toteuttamista ja sukuni kunnioittamista. 
Ruutat ovat kuin toinen iho, joten voisin puhua Ruutoista ruumiini jatkeena jopa. (Vas-
taaja 15) 
 
Evakkoperheen tyttärenä, joku kaukokaipuu niihin vanhoihin asioihin, on saanut minut 
käyttämään kansanpukua, vaikka itse olenkin syntynyt ja kasvanut Tampereella. Jotenkin 
tuntuu, että haluaisin karjalaisuuden näkyvän enemmän omassa identiteetissäni. (Vas-
taaja 31) 
 
Olen ylpeä karjalaisista juuristani ja puvun käyttäminen vahvistaa tätä puolta identiteetis-
täni. (Vastaaja 39) 
 
Olen karjalansuvun jäsen jo 10. polvessa. Haluan, että karjalaisuus näkyy ulospäin kai-
kille. Mikä on parempi keino viestiä asiaa, kun puku, jonka olen saanut perinnöksi äidil-
täni. (Vastaaja 68) 

 

Luutosen (2017, s. 7) mukaan voidaan katsoa, että yksi keino oman identiteetin 

ilmaisuun sekä väylä itsensä toteuttamiseen voi olla käsityö. Tutkimustuloksia 

analysoidessa, vastauksista erottui vastaajien halu tuoda esille puvun kautta 

omaa identiteettiään. Vastaajat liittivät puvun käyttämisen joissain tietyissä tilai-

suuksissa nimenomaisesti omaan identiteettiinsä sekä siihen, että halutaan 

tuoda osa omaa itseä näkyville kaikille. Muutama vastaaja toi omassa vastukses-

saan esille sen, että haluaa käyttää kansanpukua vain tietyissä tilaisuuksissa 

eikä halua käyttää kansanpukua muuten julkisesti, ettei saa tiettyä leimaa ot-

saansa ystävien ja tuttavien keskellä, ja halusi näin salata osan omaa identiteet-

tiään muilta ihmisiltä. Suurin osa vastaajista kuitenkin halusivat näyttää oman 

identiteettinsä käyttämällä kansanpukua julkisissa tilaisuuksissa. 

 

Olen käyttänyt omia kansanpukujani pääasiassa oman kotini turvassa, sekä tietynlaisissa 
aiheeseen liittyvissä tapahtumissa. Juhlissa en ole käyttänyt, sillä se herättäisi liikaa huo-
miota. (Vastaaja 19) 
 
Asuin pitkän ajan Ilomantsissa ja näin siellä paljon feresejä. Minä tykästyin pukuun, olen-
han Karjalasta kotoisin. Haluan viestittää puvullani, että olen iloinen karjalaisuudesta ja 
haluan säilyttää perinteitä tuleville sukupolville. (Vastaaja 35) 
 
Haluan käyttää omaa feresiä esimerkiksi aina kirkossa ja muissa juhlatilaisuuksissa. Viih-
dyn puvussa, siinä on hyvä olla. Kun itsestä tuntuu hyvältä, se näyttäytyy myös muille. 
(Vastaaja 47) 
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Rauhalan (2005, s. 18) mukaan ihmisellä on jossain määrin mahdollisuus vaikut-

taa kulttuuriin ja ohjata sen kehitystä. Kyselylomakkeeseen vastanneilla oli sel-

keä kuva siitä, että haluavat kuulua tietyn kulttuurin piiriin käyttämällä kansanpu-

kua. Osa vastaajista kirjoitti olevansa ortodoksi ja katsoi, että ortodoksinaisen 

juhlavaate on kansanpuku. Osa vastaajista toi esille, että tuntee kuuluvansa jo-

honkin, kun laittaa kansanpuvun päälleen. Ihmisellä on itsellä mahdollisuus vai-

kuttaa omaan kulttuuriin ja ohjailla sen suuntaa. 

 

Tunnen ylpeyttä suomalaisuudesta ja sukujuurista. Kansanpuku päällä tuntuu aina juhla-
valta. Jotenkin tuntuu hyvältä käyttää pukua, se saa tuntemaan, että kuulun jonnekin, 
johonkin porukkaan, joka on osa puvun käytön iloa. (Vastaaja 4) 
 
Käytän kansanpukua, koska olen Karjalainen ortodoksi, jonka sukujuuret on Karjalassa 
Suojärvellä. Haluan kunnioittaa omia juuria, kuulumista sukupolvien ketjuun, Karjalan kie-
len ja kulttuurin sekä ortodoksisuuden säilyttämistä ja elävänä pitämistä. (Vastaaja 4) 
 
Mielestäni kansanpuvun kulttuuriin kuuluu puvun käyttäminen, kun kokee itselleen sen 
sopivaksi. Sitä voi käyttää juhlissa, arjessa tai vaikka häissä, kukin voi itse päättää. Käyttö 
on todella vapaata ja itse voi ohjata siihen liittyvää kulttuuria mihin suuntaan haluaa. (Vas-
taaja 71) 

 

Tutkimusaineiston analysoinnin jälkeen tutkimuksesta oli selkeästi nähtävissä, 

että kansanpuvun käyttäminen liitetään vahvasti jokaisen käyttäjän omaan iden-

titeettiin. Sen avulla heijastettiin erilaisia asioita näkyviin omasta elämästä tai 

menneisyydestä. Moni kansanpuvun omistava henkilö oli oikeasti hyvin kiinnos-

tunut omasta perimästään sekä tutkinut asiaa ennen oman puvun hankkimista. 

Pääosin kaikki vastanneet kantoivat kansanpukua ylpeydellä ja halusivat kertoa 

asiasta ihan kaikille. He vastaajat, jotka eivät halunneet julkisissa tilanteissa näyt-

täytyä kansanpuku päällä, kokivat selkeästi identiteettikriisiä oman itsensä 

kanssa. He eivät olleet vielä valmiita mahdolliseen huomioon ja muiden ihmisten 

kyselyyn kansanpukuun liittyvään ilmiöön. Se on mahdollisesti vielä jossain koh-

taa heillä edessä. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan mitään yhtä asiaa, joka liittyy kansanpuvun käyt-

täjän identiteettiin ei voi nimetä. Jokaiselle ihmiselle tulee omat tunteet ja koke-

mukset kansanpuvun käyttämisestä eikä niitä välttämättä voi yksiselitteisesti sa-

noa. Moni asia liittyy toisiinsa ja kokonaisuus ratkaisee. Osalla vastaajista koti-

seutu ja juuret haluttiin näkyvän omassa identiteetissä. Joku vastaajista halusi 

korostaa nykyistä asuinseutuaan, vaikka oli ihan toiselta paikkakunnalta lähtöisin 
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alun perin. Muutamat vastaajista kertoivat, että ovat perineet puvun joltain lähi-

sukulaiselta ja haluavat liittää kansanpuvun tuoman vastuun itseensä. Jokainen 

henkilö päättää itse, kuinka se haluaa korostaa omaa identiteettiään vai koros-

taako ollenkaan. Mahdollisuuksia on monia kuten kansanpuvun käyttäminen eri 

tilaisuuksissa. Olisi jokaiselle ihmiselle tärkeää olla niin sinut itsensä kanssa, että 

voi näyttää kaikille muille mitä omaan identiteettiin kuuluu. Tämän voi tehdä esi-

merkiksi käyttämällä jotain tiettyä kansanpukua arkena tai juhlassa. 

 

 

6.3 Käsityön rooli ja harrastuneisuus 

 

Luutosen (2017, s. 7) mukaan käsityö on noussut suosituksi harrastukseksi sekä 

siitä on nykypäivänä taas voinut tulla myös ammatti monelle. Voidaan ajatella, 

että suomalaiseen kulttuuriin kuuluu itse tekeminen. Käsityöperinne voidaan tällä 

hetkellä nähdä kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Käsityöperinnettä syntyy jat-

kuvasti, mutta se on vähemmän paikallista ja tiettyyn yhteisöön sidottua. Käsityön 

voi katsoa olevan enemmän globaalia, koska vaikutteita ja ideoita voidaan saada 

helposti esimerkiksi internetin välityksellä. Osaamisen perinne on käsityön kult-

tuuriperintöä, jonka avulla voidaan toteuttaa taidokkaita kopioita eri aikakausien 

käsityötuotteista. Aikaisempi taito ja tekniikka jatkavat elämäänsä uudella tavalla 

kytkeytyen historiaan. (Luutonen, 2017, s. 7 – 8.) 

 

Käsityö näyttäytyy nykyisin eri tavalla ihmisten elämän sisältönä kuin aiemmin. 

Nykypäivänä käsityö ja käsitöiden tekeminen koetaan harrastuksena, kun entisiin 

aikoihin jokainen perheestä teki ja valmisti jonkinlaisia käsitöitä. Ei ollut kyse ha-

lusta tai valinnasta, koska käsityöperinne kuului aiemmin normeihin, joita toteu-

tettiin. Kojonkoski-Rännäli (1995) kuitenkin näkee käsityön elävän vahvana ajas-

samme, vaikka käsityön taito ei ole enää kaikkien käsissä, sillä käsityön tavoitteet 

ohjaavat tekijää vain elämän laadun parantamiseen eikä enää elintason kohen-

tamiseen kuten aiemmin. 

 

Kansanomaisen vaatteen valmistus Kankaan (2017, s. 57) mukaan perustuu ai-

van omanlaiseensa ajatus- ja toimintamalliin. Puvun tekijä pääsee sisälle tähän 
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kansanomaiseen ajatusmaailman, sen tarkoituksenmukaisuuteen ja nerokkuu-

teen, joka vie mukanaan. Kivelän (1983, s. 115) mukaan kansanpuvut ovat monin 

paikoin loisteliaita käsityötaidon luomuksia ja kauniissa puvuissa tuli esiin taita-

vien käsien jälki. 

 

Voidaan katsoa, että kansanpuvut alkuperäisesti valmistettiin itse kotona joko itse 

kudotuista kankaista tai ostokankaista. Käsityön taito siirtyi perheessä isältä po-

jalle sekä äidiltä tyttärelle. Monesti perheen varallisuus mitattiin perheen pukujen 

perusteella, sillä kansanpuvut olivat suurenmoisia käsityötaidon luomuksia. Tai-

tavien naisten käden jälki tuli näkyviin nimenomaisesti loistavissa kansanpu-

vuissa. 

KUVIO 6. Käsitöiden harrastaminen 
 

Tutkimuksessa tutkittiin kyselylomakkeen avulla käsityön osuutta vastaajien 

omaan elämäänsä, jotta päästiin tutkimaan vastaajien käsityön harrastamista ja 

harrastuneisuutta. Tutkimuksessa selvitettiin käsityön roolia (Kuvio 3) kansanpu-

vun valmistuksessa kyselylomakkeen avulla ja vastaajilta tutkittiin heidän omaa 

suhdettaan kansanpukuun sekä sen valmistamiseen. Vastaajista suurin osa, 

87,2 % (n=78) vastasi harrastavansa käsitöitä. Hyvin pieni osa, vain 3,8 % (n=78) 

vastanneista, kertoi ettei harrasta ollenkaan käsitöitä. Joskus käsitöitä harrasta-

via oli 9 % (n=78) kyselyyn vastanneista.  

 

Käsitöiden harrastaminen

Kyllä harrastaa käsitöitä Ei harrasta käsitöitä Joskus harrastaa käsitöitä
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Marsion (2017, s. 19) mukaan tällä hetkellä käsitöitä tehdään omaan käyttöön 

harrastuksena. Aikaisemmin jokaisessa taloudessa tehtiin kädentöitä pakottavis-

takin syistä, koska esimerkiksi vaatteiden ostaminen ei välttämättä ollut mahdol-

lista. Käsityötaidot ovat aiemmin siirtyneet perheen sisällä taitajalta toiselle. Ny-

kyisin kuitenkin käsityön kenttä taas kukoistaa Suomessa ja monet käsityöperin-

teistä siirtyvät vielä eteenpäin perheissä, vaikka tämän voidaan katsoa vähenty-

neen merkittävästi. 

 

Tutkimukseen vastanneista 89,7 % (n=78) kertoi harrastavansa käsitöitä. Tutki-

muksessa selvitettiin minkälaisia käsitöitä vastaajat harrastavat sekä sitä, mitä 

käsityön tekeminen itse tekijälle merkitsee. Käsityön kenttä on laaja ja käsityöksi 

voidaan katsoa kaikki, mitä tehdään käsillä. Pääosin kaikki vastaajat, jotka ilmoit-

tivat harrastavansa käsitöitä, kertoivat toimivansa tekstiilitöiden parissa, mutta 

muutama kirjoitti tekevänsä myös puu- ja metallitöitä. Neulonta, virkkaus ja om-

pelu oli suuressa suosiossa vastaajien keskuudessa. Myös kirjontaa ja kudontaa 

ilmoitti moni vastaajista harrastavansa. Muutama vastaajista kertoi tekevänsä eri-

laisia käsitöitä ”laidasta laitaan” ja harjoittelevansa uuden taidon tarvittaessa. Osa 

vastaajista luetteli, mitä käsitöitä he ovat harrastaneet ja mitä haluaisivat vielä 

oppia harrastamaan. Jotkut vastaajista kertoivat, että ovat ommelleet omille lap-

silleen, kun he olivat pieniä, mutta nyt he tekevät käsitöitä aina inspiraation mu-

kaisesti, milloin mitäkin. Muutama vastaajista kertoi työskentelevänsä käsityön 

parissa, mutta silti kokivat harrastavansa käsitöitä.  

 

Teen kaikkea mahdollista niin pehmeistä kuin kovistakin materiaaleista, koska tykkään 
käsillä tekemisestä. (Vastaaja 1) 
 
Nykyään etupäässä neulon ja paljon on kyllä myös parsimista ja paikkaamista. Olen vä-
hintäänkin kokeillut hyvin monia käsityölajeja tekstiilitöistä puutöihin. (Vastaaja 5) 
 
Jotkut tekkee mitä ossaa – mie mitä haluan. (Vastaaja 8) 
 
Tällä hetkellä ompelen, neulon, virkkaan, nyplään, tuftaan, sormeilen, teen kankaanku-
dontaa, makramee-töitä ja tilkkutöitä, kirjontaa, askartelua, maalaamista, koruompelua… 
kaikenlaista on tullut kokeiltua ja harrastettua. (Vastaaja 34) 
 
Harrastan kaikkea käsitöitä. Esimerkiksi neulon, ompelen, nyplään, kirjon, kudon pau-
lanauhoja ja haaveissa omat kangaspuut. Uusin mitä aloitin tänä talvena on lampaan 
raaka villan karstauksen ja kehräämisen langaksi. (Vastaaja 59) 
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Käsityön tekeminen koettiin hyvin merkitykselliseksi omassa elämässä vastaajien 

keskuudessa. Tutkimukseen vastanneiden vastaajien kirjoituksista heijastui sel-

keästi oma halu tehdä käsitöitä harrastuksenaan. Käsitöiden tekemisen kerrottiin 

olevan rentouttavaa ja terapeuttista tekemistä arjen kiireen keskellä. Jotkut vas-

taajista halusivat pitää sorminäppäryyttä yllä tai hakea vielä oppia pitkäjänteisyy-

teen, jota joutuu harjoittelemaan käsitöitä ja uusia tekniikoita opetellessa sekä 

toteuttaessa. Yksi vastaajista kirjoitti, että pitkän työpäivän jälkeen, kun aloittaa 

käsityön tekemisen saa vaihdettua aivot vapaa-aikavaihteelle. Muutama vastaa-

jista kirjoitti käsitöiden tekemisen auttavan vaikeiden elämäntilanteiden yli. Käsi-

työn tekemisestä näkyi monenlaiset merkitykset eri vastaajilla. 

 

Käsityöllä on iso merkitys miulle. Se on itselle mielekästä tekemistä, mukavaa näpertä-
mistä omilla käsillä. Rakastan tutkia asioita ja sitten itse kokeilla valmistaa ne. Siinä mo-
net tunteet menee vuoristorataa ja se on hyvin terapeuttista. (Vastaaja 18) 
 
Käsityöt rentouttaa, tuo onnistumisia, voi ilahduttaa muita, saa aivojumppaa, käsitöiden 
tekeminen itsessään on usein meditatiivista. (Vastaaja 25) 
 
Oma työni on hyvin kiireistä. Neulominen rauhoittaa ja laittaa vapaa-aikavaihteen ai-
voissa päälle. Tekiessä unohtuu arkimurheet. (Vastaaja 58) 
 
Käsityöt ovat minun meditaationi. Vaikeassa elämäntilanteessani käsityöt ovat kantaneet 
minut elämän paremmalle puolelle. (Vastaaja 61) 
 
Käsitöiden tekeminen on terapeuttista ja hyödyllistä, edullistakin. Saa sellaisen vaatteen 
kuin haluaa ja omankokoisena. Lisäksi se on hyvää ajanvietettä. (Vastaaja 62) 

 

Vastaajista 3,8 % (n=78) ilmoitti vastauksessaan, ettei harrasta käsitöitä ollen-

kaan. Kuitenkin yksi näistä vastaajista kertoi säännöllisesti neulovansa, mutta 

hän ei ilmeisesti kokenut sitä harrastamiseksi. Hän oli sitä mieltä, että hänellä on 

hahmottamisen kanssa ongelmia eikä halua siksi ommella ja ehkä hän koki aino-

astaan ompelun olevan käsitöiden harrastamista. 

 

Minulla on peukalo keskellä kämmentä. En ole koskaan hahmottanut ompeluhommia, 
jonkin sortin hahmotushäiriö ja koulun käsityöntunneilta jäänyt traumoja. Neulon sään-
nöllisesti sukkia, pääosin lahjoiksi. (Vastaaja 54) 

 

Tutkimukseen vastanneista 9 % (n=78) vastasi harrastavansa joskus käsitöitä. 

Vastaajat eivät määritelleet erikseen, miksi kokivat harrastuksen tapahtuvan jos-

kus, sillä jokainen mainitsi, mitä käsitöitä tekee tai mitä käsitöitä on tehnyt. Aino-

astaan yksi näistä vastaajista kertoi olevansa ammatiltansa verhoilija ja työsken-

televänsä käsitöiden parissa, joten määritteli harrastavansa käsitöitä vain joskus, 



 

64 
 

koska hänen mielestään oli mukavaa oppia uusia tekniikoita käsitöiden parissa. 

Eräs vastaajista mainitsi, että käsitöiden harrastaminen liittää hänet saman hen-

kisten henkilöiden kanssa sosiaaliseen ympäristöön. 

 

Käsitöitä harrastan joskus. Käsityö on minulle erittäin terapeuttista. Pidän opiston käsi-
työpiireistä, niissä on samanhenkistä porukkaa ja erittäin sosiaalinen ympäristö. Lisäksi 
siellä kaikkien työtä arvostetaan ja kiitetään, joka tuntuu itsestä kivalta. (Vastaaja 29) 
 
Olen ammatiltani verhoilija, kovin paljon en käsitöitä muuten harrasta paitsi joskus erilai-
sia projekteja, kun aina on kiva oppia eri tekniikoita. (Vastaaja 50) 
 
Harrastan joskus käsitöitä. Neulon villasukkia ja joskus ompelen jotain pientä. Olen myös 
ommellut feresiin ”lisäosia”. (Vastaaja 63) 

 

Selvitettäessä kyselylomakkeella käsityön harrastuneisuutta ja käsityön harras-

tamista vastaajat toivat esille käsitöiden yhteyden omiin sukujuuriin. Käsityöt ko-

ettiin hyvin merkittäväksi osaksi omia juuria. Muutama vastaajista kertoi käsitöi-

den olevan nimenomaisesti keino pitää yhteyttä juuriinsa sekä ylläpitää suvusta 

tulevia käsityötaitoja. 

 

Käsityöt on minulle ennen kaikkea rauhoittavaa tekemistä, jossa on mahdollista luoda 

samalla jotain kaunista. Käsityöt ovat itselleni myös keino saavuttaa ja ylläpitää yhteyttä 

juuriini. Sukuni on sekä isän että äidin puolelta köyhempää maalaisluokkaa, mutta kä-

dentaidot ovat suvun naisilla erityisesti olleet arvossa. Sukuni ensimmäisten korkeakou-

lutettujen joukossa koen välillä, että yhteyteni omiin juuriini on häilyvät. Käsitöitä tehdessä 

koen paremmin olevani yhteydessä edeltäviin sukupolviin ja perinteisiin. (Vastaaja 27) 

 

Käsityöt on iso osa jokaista päivää erityisesti nyt korona aikana, olenhan jo eläkkeellä ja 

aikaa on. Aina voi oppia uutta, koskaan ei ole valmis. Erityisesti käspaikkojen kirjominen 

on hyvin terapeuttista ja suurta mielihyvää tuottavaa. Niitä kirjoessa voin muistella oman 

mummon hyvin säntillisiä ohjeita niihin, joita olen yrittänyt nyt antaa suvun tyttärille eteen-

päin. (Vastaaja 47) 

 

Käsityöt ovat minulle keino päästä rentoutumaan. Siinä pääsen toteuttamaan itseäni, luo-

maan jotain uutta. Käsityöt on mulle myös perinnön jatkumoa. Kädentaidot on periytyneet 

isovanhemmilta. Lapsesta asti olen tehnyt kaikenlaisia käsitöitä, äiti ja mummo opetti. 

(Vastaaja 69) 

 

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajilta ovatko he valmistaneet itsellensä oman 

kansanpuvun. Vastaajista 39,7 % (n=78) vastasi ettei ole valmistanut itsellensä 
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kansanpukua. Näin ollen 60,3 % (n=78) vastaajista, on valmistanut itselleen vä-

hintään yhden kansanpuvun. Monet vastaajista, jotka olivat valmistaneet itsel-

lensä oman kansanpuvun, olivat tehneet enemmän kuin yhden kansanpuvun it-

sellensä. Niiden vastaajien keskuudessa, jotka eivät olleet kansanpukua itselleen 

valmistaneet, kansanpuvun valmistaminen koettiin haastavaksi ja siksi omaa 

kansanpukua ei haluttu valmistaa itse. Lisäksi vastaajat kokivat, että omat taidot 

eivät mahdollisesti riitä kansanpuvun valmistamiseen. Vastaajista moni, jotka ei-

vät olleet valmistaneet omaa kansanpukua kokivat, että joskus vielä haluaisivat 

valmistaa oman kansanpuvun. 

 

Kansanpuvun tekeminen on käsityötä alusta loppuun asti. En ehkä osaisi kaikkia työvai-
heita, joten olen toistaiseksi jättänyt tekemisen ammattilaisille. (Vastaaja 3) 
 
En ole valmistanut pukua itse, sillä tuntuu etten osaisi. Olisihan siinä tietenkin ihan eri 
arvo, jos itse sen tekee. Toivon, että joskus uskallan vielä ryhtyä urakkaan. (Vastaaja 7) 
 
En ole vielä itse valmistanut kansanpukua, mutta koen, että kansanpukua valmistaessa 
käsityötaito on avainasemassa. Puku kasvaa tekijänsä näköiseksi sitä työstäessä. (Vas-
taaja 28) 
 
Olen kokenut, että oman kansanpuvun valmistaminen olisi minulle liian haastavaa. Kaikki 
ompelut sekä valmistaminen on tarkkaan määrätty niin en ole lähtenyt tekemään omaa 
pukua. Onneksi on tekijöitä lähipiirissä. (Vastaaja 55) 

 

Vastaajista 60,3 % (n=78) vastasi valmistaneensa itse oman kansanpuvun. 

Näistä 28 % (n=47) kertoi valmistaneensa enemmän kuin yhden kansanpuvun. 

Monet vastaajista esittivät, että ovat valmistaneet erilaisia pukuja esimerkiksi 

arki- ja juhlakäyttöön. Jotkut vastaajista kirjoittivat valmistaneensa eri värisiä pu-

kuja esimerkiksi vuoden aikojen mukaisesti. Osa vastaajista kertoi olleensa kurs-

silla harjoittelemassa oman kansanpuvun valmistamista, ja kurssin jälkeen olivat 

tehneet kotona toisen kansanpuvun. Useat vastaajista katsoi, että kansanpuvun 

valmistamiseen riittää perusompelutaidot ja siksi ovat ilman suurta oletusta haas-

tavuudesta lähteneet omaa kansanpukua valmistamaan. Muutamat vastaajista 

kertoivat, että ovat saaneet kansanpuvun valmistamiseen apua esimerkiksi per-

heenjäseneltä tai ystävältä ja näin ollen ovat saaneet oman kansanpuvun valmis-

tettua. 

 

Kansanpuvun valmistamiseen tarvitaan ompelutaitoa sekä kirjontataitoa. Itselläni valmis-
tus sujui aika hyvin, mutta ei ehkä kaikilta onnistu. (Vastaaja 9) 
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Olen valmistanut itselleni kaksi feresiä, puuvillainen kukallinen ja punainen (vanhan Kar-
jalan) tummakantattu. Lisäksi minulla on erilaisia esiliinoja eri käyttötarkoituksiin, puuvil-
laisia ja silkkisiä. Käytän eri värisiä kansanpukuja eri tilaisuuksissa, vähän fiiliksen mu-
kaan. En ole kokenut valmistamista haastavaksi ja aion tehdä itselleni vielä yhden kan-
sanpuvun, kun löydän täydellisen kankaan. (Vastaaja 19) 
 
Olen ollut kurssilla ompelemassa pukua opettajan johdolla. Ohjeet ja kaavat olivat selkeät 
sekä helpot, kankaat helppo hankkia, joten tein toisen puvun kotona kurssin jälkeen. En 
toki nyplännyt itse pitsejä vaan ostin ne kaupasta valmiina. Koin puvun valmistamisen 
tosi mielekkääksi. (Vastaaja 24) 
 
Olen tehnyt itselleni 4 kansanpukua ja sukulaisille myös aika monta. Ensimmäisen puvun 
ompelussa äiti auttoi alkuun, sen jälkeen olen osannut tehdä itse. (Vastaaja 42) 

 

Moni käsitöitä tekevä kokee harrastavansa käsitöiden tekemistä, ja osaa nimetä 

harrastuksen kohteen, jota harrastaa. Kuitenkin yksi vastaajista ilmoitti, ettei har-

rasta käsitöitä ja kertoi silti säännöllisesti neulovansa eikä kokenut tätä harras-

tukseksi. Voidaanko harrastamiseksi luokitella kaikki kiinnostus kädentaitoihin vai 

onko se jotain muuta? 

 

Nykyään ihmiset etsivät tietoa omasta suvustaan sekä sukujuurista ja päätyvät 

toteuttamaan isoa käsityöllistä projektia, omaa kansanpukua. Kansanpuvun val-

mistaminen, käsityön taito on monesti periytynyt äidiltä tyttärelle suvussa. Tällä 

hetkellä asia ei monen kohdalla ole enää niin. Aiemmin perimätietona siirtynyt 

käsityöllisyys ei enää näy nykyihmisen elämässä samalla tavalla kuin ennen. Kä-

sitöiden tekeminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, jota ihmisillä ei enää 

juurikaan ole. Asiat on helpompi hankkia valmiina kuin käyttää omaa aikaansa 

sen valmistamiseen. 

 

Käsitöiden tekeminen koettiin merkitykselliseksi. Tutkimuksessa näkyi selkeästi 

käsityön merkityksellisyys vastaajien elämään, vaikka tätä asiaa ei varsinaisesti 

tutkimuksessa lähdetty selvittämään. Vastaajista jokainen, joka kertoi harrasta-

vansa käsitöitä edes joskus, nimesi vähintään yhden asian, joka toi käsityön mer-

kitykselliseksi hänelle itselleen.  

 

Tutkijana olin kuitenkin hieman yllättynyt tutkimukseen vastanneiden osuudesta, 

jotka olivat valmistaneet itsellensä oman kansanpuvun, koska heitä oli 60,3 % 

(n=78), joka on vain vähän yli puolet kaikista vastanneista. Tutkimukseen vastan-

neista kuitenkin 87,2 % (n=78) kertoi tekevänsä käsitöitä. Moni vastaajista kokivat 
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kansanpuvun valmistamisen liian haasteellisena heille itsellensä, vaikka he itse 

kertoivat harrastavansa käsitöiden tekemistä sekä erilaisia kädentaitoja. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että käsityön harrastaminen helpottaa 

kansanpuvun valmistusta merkittävästi. Kansanpuvun valmistuksessa vaaditaan 

monenlaisia kädentaitoja kuten esimerkiksi ompelu- ja kirjontataitoa. Tutkimuk-

seen vastanneet henkilöt harrastivat laajasti erilaisia käsitöitä ja he kokivat, että 

käsityön rooli voidaan katsoa merkittäväksi osaksi kansanpuvun valmistusta. 

Kansanpuvun valmistaminen on monesti käsityötä alusta loppuun saakka. 
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7 Pohdinta 
 

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Nykypäivänä Kankaan (2017, s. 57) mukaan kansanpukuja hankkivat monenlai-

sen taustan omaavat henkilöt kansantanssin harrastajista edustustehtävissä toi-

miviin asti. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen merkitys kansanpuvulla on 

käyttäjälleen. Monesti voidaan katsoa, että kansanpuvun käyttäjällä on itsellään 

joku merkitys puvun käyttämiseen. Merkityksiä voi olla monenlaisia, käyttäjästä 

riippuen. Tutkimukseen vastanneista jokainen vastaaja kertoi kansanpuvulla ole-

van jonkin merkityksen itselleen. Kaikilla vastaajilla ei ollut omaa kansanpukua, 

mutta joko käyttivät jonkun toisen pukua tai toivoivat itselleen omaa kansanpu-

kua. 

 

Monelle kyselylomakkeeseen vastanneista isoimmaksi merkitykseksi kansanpu-

vun hankkimiseen tai käyttämiseen nousi sukujuurien huomioiminen omassa elä-

mässään. Myös uskonnon rooli katsottiin liittyvän kansanpuvun käyttöön ja yh-

teistyössä nämä koettiin hyvin merkittäväksi asiaksi vastaajan elämässä. Useat 

vastaajista asuivat eri paikkakunnalla kuin mistä heidän sukunsa oli lähtöisin, jo-

ten he halusivat kunnioittaa vanhoja sukujuuria sekä heidän aiempaa asuinym-

päristöänsä tai asuinpaikkakuntaa. Vastaajat haluavat kunnioittaa vanhoja perin-

teitä käyttämällä kansanpukua. 

 

Pölläsen (2017, s. 75) mukaan identiteetti ja hyvinvointi, jotka kumpuavat harras-

tuksesta ovat tulleet yhä keskeisemmäksi vapaa-ajan määrittäjäksi ihmisille. Tut-

kimuksessa tutkittiin millä tavoin kansanpuvun käyttäminen liittyy vastaajan 

omaan identiteettiin. Tutkimuksen perusteella voidaan katsoa vastaajan oman 

identiteetin liittyvän vahvasti kansanpuvun käyttämiseen. Vastaajissa oli mukana 

henkilöitä, jotka haluavat kätkeä ulkopuolisilta omaa identiteettiään eivätkä halua 

käyttää kansanpukua kuin tietyissä tilaisuuksissa, joissa ei herätä liikaa huo-

miota. 
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Voidaan todeta, että pukeutuminen on iso osa kaikkien ihmisten identiteettiä. Tie-

tyissä paikoissa tai tilaisuuksissa on monesti pukukoodi, jonka mukaan pukeudu-

taan. Kansanpukuun pukeutumalla monesti saattaa herättää huomiota, hyvää ja 

huonoa, sillä kansanpuvun käyttäminen on nykyaikana radikaalisti vähentynyt, 

mikä on valitettavaa. Tutkimukseen vastaajat toivat vastauksissaan esille, että 

tietty kansanpuku liittyy omaan identiteettiin. Jotkut vastaajista liittivät omat suku-

juuret omaan identiteettiinsä. Omaa identiteettiä peilattiin menneeseen ja moni 

vastaaja halusi omassa identiteetissään Karjalaisuuden näkyvän omassa identi-

teetissään kansanpuvun käyttämisenä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 

että kansanpuvun käyttäminen oli kaikille vastaajille jollain tavalla osa omaa iden-

titeettiä. Vastaajien vastauksista heijastui halu käyttää kaunista, miellyttävää ja 

mukavaa vaatetta mahdollisimman paljon. 

 

Haveri (2017, s. 108) kirjoittaa, että vuosisatojen ajan käsityö on ollut kodin ar-

keen kätkeytyvää tekemistä, ikään kuin naisten kotitöiden jatke. Tällä hetkellä 

käsityöharrastuksista on tullut erityisen trendikkäitä, vaikka ne ovat olleetkin pit-

kään suomalaisten suosikkiharrastus. Tutkimuksessa selvitettiin käsityön roolia 

ja käsityön harrastuneisuutta kansanpuvun valmistuksessa. Kysymyslomakkeen 

avulla vastaajilta tutkittiin, että tarvitaanko käsityön harrastuneisuutta kansanpu-

vun valmistamisessa. 

 

Tutkimuksen jälkeen voidaan todeta, että moni vastaajista koki kansanpuvun val-

mistamisen haastavaksi. Suurin osa vastaajista kertoi harrastavansa käsitöitä, 

tässä on laskettu mukaan he, jotka vastasivat harrastavansa sekä he, jotka vas-

tasivat harrastavansa joskus käsitöitä. Muutama vastaaja ilmoitti, ettei harrasta 

käsitöitä ollenkaan. Vaikka moni vastaajista harrasti säännöllisesti kädentaitoja, 

he katsoivat, että kansanpuvun valmistaminen on niin haastavaa, etteivät he ole 

ryhtyneet siihen tai aio siihen ryhtyä. Voidaan siis todeta tämän tutkimuksen pe-

rusteella, että kansanpuvun valmistamisessa käsityö näyttelee merkittävää roolia 

ja kansanpuvun valmistamiseen tarvitaan paljon käsityön harrastuneisuutta, jotta 

kansanpuku on mahdollista valmistaa. 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen kokonaisuus konkretisoituu tutkimusraportissa luotetta-

vuuskysymyksenä: mitä kaikkea tutkimusraporttiin pitää kirjoittaa, jotta se olisi 

luotettava? Kokonaisuuden kysymys laadullisessa tutkimuksessa on palautetta-

vissa kysymykseen ”miten minä voin ymmärtää toista?”. Kysymys mahdollisuu-

desta ymmärtää toista on laadullisessa tutkimuksessa kaksisuuntainen. Toisaalta 

kysymys on siitä, miten haastattelijan on mahdollista ymmärtää haastateltavaa 

tai tiedonantajaa. Toisaalta kysymys on siitä, miten on mahdollista, että joku toi-

nen ihminen ymmärtää tutkijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi ym. 2018, s.68 

– 69) 

 

Hirsjärven ym. (2005, s. 216) mukaan tutkimuksessa pyritään välttämään virhei-

den syntymistä, mutta tulosten pätevyys ja luotettavuus vaihtelevat. Kaikilta tut-

kimuksen tekijöiltä edellytetään tutkimustiedon pätevyyden ja laadun arviointia, 

johon liittyy myös kysymys tutkimustulosten yleistettävyydestä, joka on suoraan 

yhteydessä tutkimuksessa käytettyyn aineistoon. Tieteellisen tiedon laatu, tutki-

jan kysy selittää perustelemalla tutkimustulostensa yleistettävyys, ja tutkijan ym-

märrys tulostensa yleistämisen rajoihin on sekä hyvän tieteellisen käytännön mu-

kaista että tutkimuseettisten periaatteiden soveltamista. Tavallisesti yleisiin tie-

teellisen tutkimuksen arviointiperusteisiin viitataan, kun tutkimuksen laadusta pu-

hutaan, joka tarkoittaa tavallisesti validiteetin ja reliabiliteetin tarkastelua. (Hirs-

järvi ym., 2005, s. 216; Ronkainen ym. 2011, s. 129.) 

 

Validiteetti- ja reliabiliteettikysymyksiä tarkastellaan Anttilan (2000, s. 407 – 408) 

mukaan kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa eri tavoilla. Validi-

teettikysymys pelkistyy kvantitatiivisessa tutkimuksessa usein tunnuslukujen 

käyttöä koskeviksi valinnoiksi, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa se on teo-

reettinen ja monivaiheinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohderyhmän paikan-

taminen sekä toimivan tutkimusasetelman luominen liittyvät tutkijan kykyyn toi-

mia. (Anttila, 2000, s. 407 – 408.) 
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Validiteetilla eli pätevyydellä yleisesti viitataan siihen, miten hyvin mittari tai tutki-

mus kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Hirsjärven ym. (2005, s. 216) mukaan mittarit ja 

menetelmät eivät välttämättä vastaa aina sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee 

tutkivansa. Validiteettia voidaan jäsentää eri tavoilla, joista esimerkkinä sisäinen 

ja ulkoinen validiteetti. Sisäisellä validiteetilla viitataan tutkimuksen sisäiseen lo-

giikkaan ja johdonmukaisuuteen, kun taas ulkoinen validiteetti tarkoittaa sitä, 

kuinka hyvin tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää tutkimuksen yhteydestä toiseen 

yhteyteen. (Hirsjärvi ym., 2005, s. 216) 

 

Validiteettia voidaan luokitella eri tavoilla, jolloin kriteerit määrittelevät tulosten 

onnistumisen. Validiteetissa tärkein kysymys on, että tutkiiko tutkimus sitä, mitä 

se sanoo tutkivansa ja ovatko tutkimuksen tuottamat käsitteet ilmiötä kuvaavia ja 

aineiston perustelemia sekä onko tieto tuotettu pätevästi ja päteekö tieto tutki-

muskohteeseen. Yleisempänä tutkimuksen laatua kuvaavana terminä käytetään 

validiteettia, jolloin tarkoitetaan sitä, että onko tieto tuotettu pätevällä tavalla, onko 

tutkimus pätevää tutkimuksen kohteena olevan ilmiön kuvaajana sekä pätevyys 

tutkijan ja tutkittavien maailman välisestä suhteesta. (Ronkainen ym. 2011, s. 129 

– 131). 

 

Hirsjärven ym. (2005, s. 216) mukaan reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten tois-

tettavuutta eli mittauksen tai tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tulok-

sia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan siis tutkimuksen mittauksen tarkkuutta ja luotet-

tavuutta eli kuinka tarkasti ja yhdenmukaisesti mittaus on suoritettu ja kuinka joh-

donmukaisesti sekä tarkasti mittari toimii. Suurin osa mittareista on epätarkkoja 

ja epätäydellisiä, joten kaikkiin mittauksiin sisältyy aina virhettä. Tutkimuksissa 

tutkija ei yleensä voida välttää satunnaisvirheitä, joka tarkoittaa yksittäisten mit-

taustulosten epätarkkuutta. Kuitenkin, jos tutkittavat ovat valikoituneet satunnai-

sesti tutkimukseen ja heitä on riittävän paljon, satunnaisvirheet kumoavat toinen 

toisensa. Reliaabeliin mittariin eivät vaikuta olosuhteet tai satunnaisvirheet. Tut-

kimuksessa reliabiliteetin luonnehdintaa voi laventaa ja siihen voidaan sisällyttää 

tarkoittamaan ylipäätään toimintatapojen luotettavuutta kuten aineistonkeruun 

huolellisuus ja haastattelujen johdonmukaisuus. (Hirsjärvi ym., 2005, s. 216; Ron-

kainen ym. 2011, s. 131 – 133). 
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Tutkimuksessa selvitettiin kansanpuvun merkitystä sen käyttäjälle. Tutustumalla 

ensin kirjalliseen materiaaliin kansanpuvuista auttoi minua tutkijana pohtimaan 

tutkimuksen etenemistä sekä sitä, että kiinnitin huomiota, että kansanpukujen pa-

rissa työkseen toimivat henkilöt voisivat auttaa löytämään selkeämmin kyselylo-

makkeelle kysymyksiä, joiden avulla tutkimuksessa voisi löytyä kansanpukuun 

liittyviä uusia merkityksiä. Jotta voi selvittää henkilön merkitystä johonkin tiettyyn 

asiaan, henkilön täytyy olla ensin itse kiinnostunut asiasta. Kyselylomake julkais-

tiin sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, ryhmissä, joissa on henkilöitä, jotka 

ovat kiinnostuneita kansanpuvuista, koska tärkein oli vastaajan oma kiinnostus 

kansanpukua kohtaan. 

 

Tutkielmaan on tuotu kaikki tarpeellinen teoreettinen tieto eri käsitteistä, jotka liit-

tyvät tutkimukseen. Käsitteet on eritelty tutkimuksen teoreettisessa osassa ja jo-

kaisessa osiossa on pohdittu käsitteen liittymistä tutkimukseen. Käsitteiden 

avulla tutkimusta on helpompi ymmärtää. Tämä on yksi, mikä osoittaa tutkimuk-

sen luottamuksellisuutta. 

 

Tutkimuksen kulku ja aineiston analyysi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman 

selkeästi, jotta lukijalle hahmottuisi hyvin tarkka kuva tutkimuksen etenemisestä 

sekä siitä, miten johtopäätöksiin päästiin. Tutkielmassa eritellään, mitä tutkimus-

menetelmiä tutkimuksessa on käytetty sekä se, miksi niitä on käytetty. Myös ai-

neiston analyysistä on pyritty tuomaan esille kaikki tutkimukseen liittyvät kohdat. 

Tutkielmassa on eritelty, mitä keinoja analyysissä on käytetty, kun tutkimustulok-

sia on analysoitu. 

 

Tutkimuksen johtopäätökset on esitetty jokaiseen tutkimuskysymykseen erik-

seen sekä tuloksista on valmisteltu yhteenveto, josta selviää tutkimuksen koko-

naisuus. Jokaisen tutkimuskysymyksen yhteyteen on tuotu esille vastaajien hen-

kilökohtaisia vastauksia tai osia niistä, mutta tietosuojan vuoksi vastauksia ei voi 

yhdistää yhteenkään henkilöön. Tutkimuksen kokonaisuuteen on selkeä pereh-

tyä, koska tutkimustuloksista on tehty yhteenveto, jossa kerrotaan tutkimustulos-

ten kokonaisuus. 
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Voidaan todeta, että tutkimus olisi toistettavissa. Teemahaastattelurungon mu-

kaisen haastattelun tai useammat haastattelut voisi järjestää uudelleen, joko sa-

moissa olosuhteissa tai lähikontaktissa tapahtuvana haastatteluna. Myös kysely-

lomakkeen voisi toteuttaa uudelleen joko omana tutkimuksenaan tai uusien haas-

tattelujen myötä muokatuilla kysymyksillä. Vaikka tutkimus olisi toistettavissa ei 

välttämättä päädytä samaan tulokseen kuin tässä tutkimuksessa, sillä teema-

haastattelut ja kysymyslomakkeeseen vastanneet ovat kertoneet henkilökohtai-

sen mielipiteensä tutkimuksen kohteena olevaan asiaan. Tutkimuksessa on tuotu 

esille, että kansanpukuun liittyvät asia sekä merkitykset ovat monesti henkilökoh-

taisia mielipiteitä eivätkä minkään sääntöjen rajoissa olevia asioita. Myös tutkijan 

näkemys sekä perehtyneisyys tutkimuksen kohteena olevaan kansanpukuun vai-

kuttaa tutkimustulokseen. 

 

Tutkimus voidaan todeta olevan luotettava tutkimus kansanpuvusta sekä kansan-

pukuun liittyvistä merkityksistä. Tutkimuksen avulla on löydetty tutkimuskysymyk-

siin vastaukset, jotka on tuotu esille tutkimuksen tuloksia esittäessä. 

 

 

7.3 Pohdinta 

 

Tämä tutkimukseni oli jatkoa aiemmalle tutkimukselleni, jossa valmistin itselleni 

oman kansanpuvun, feresin. Aihe tempaisi minut mukaan ja halusin syventää 

omaa tuntemustani kansanpukujen suhteen, sillä silloin aihe yllätti minut täysin, 

että mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Kansanpukua on tutkittu paljon ja niistä löy-

tyy paljon materiaalia, vaikka monet materiaaleista on kuvia ja kuvauksia eri alu-

eiden erilaisista puvuista. Kansanpukujen maailma on valtava. Tämä monesti pe-

rimätietona siirtyvä asia on jäämässä unholaan, sillä kansanpukujen määrä ja 

käyttäminen ovat vähentyneet vuosien aikana runsaasti. 

 

Ropo (2007, s. 91) kirjoittaa, että opinnäytetöitä tehdään monesti niin, että ennen 

tutkimuksen alkua tutkija päättää ensin aineiston hankintamenetelmän ja soke-

asti noudattaa sitä. Tämä johtaa helposti myöhemmin ilmeneviin vaikeuksiin, ellei 
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tutkija ole tutkimuksen alussa selkiyttänyt riittävästi tutkimuskysymystään. Halu-

sin itse tutkijana selvittää tutkittavaa mahdollisimman moni tahoisesti, joten pää-

dyin ensin tutkimaan laajasti lähdeaineistoa sekä teoriaa, jotta minun olisi hel-

pompi selventää itselleni, kuinka lähden tutkimustaan toteuttamaan. Löytyn 

(2008, s. 251) mukaan tulkintojen muotoilu kirjoittamalla ei ole aina helppoa. 

Kuinka välittää lukijalle se ajatusketju, jonka perusteella päätyy tulkintoihinsa? 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat eläneet tutkimuksen edetessä ja lopulli-

seen muotoon ne päätyivät tutkimuksen aineistoa analysoidessa. Tämän jälkeen 

suuntaviitat ovat olleet selvät tutkimuksen toteutuksen kanssa. 

 

Tutkimusaihe oli hyvin laaja ja alussa tuntui, että rajaaminen oli vaikeaa. Materi-

aalin runsaus toi ahdistusta. Kuitenkin tutustuminen laajasti saatavilla olevaan 

materiaaliin sain selvennettyäni itselleni, mitä lähden tutkimaan kansanpuvusta, 

koska alussa tuntui, että kaikki kansanpuvussa oli minusta kiinnostavaa. Tutki-

mukseen oli tarkoitus löytää tutkittavaksi sellaisia asioita, joita ei vielä ollut tutkittu 

kansanpuvusta. Tähän auttoi materiaalin runsaus. Tutkimukseen tuotiin esille 

kansanpuvun käyttämisen merkitystä, jota ei saatavilla olevasta materiaalista löy-

tynyt. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selkeyttää kansanpuvun käyttämiseen liitty-

vää identiteettiä, joka pukeutumisen myötä jokaisella ihmisellä on jollain tasolla 

näkyvillä. Tutkimukseen nostettiin esille käsityön roolia kansanpuvun valmistami-

sessa sekä sitä, liittyykö käsityön harrastaminen jollain tavalla kansanpuvun val-

mistukseen. Näitä seikkoja ei saatavilla olevasta materiaalista ollut löydettävissä, 

joten ne nousivat tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi. 

 

Tutustuminen saatavilla olevaan kuvalliseen materiaaliin, jota kansanpuvuista on 

saatavilla, oli hyvin mielenkiintoista. Sieltä löytyneiden kuvaesimerkkien avulla 

ymmärsin eri tavalla tutkimukseeni vastanneiden henkilöiden kirjoituksia. Moni 

kyselylomakkeeseen vastanneista kertoi, mikä kansanpuku heillä itsellään oli, 

mutta se ei välttämättä vielä kertonut minulle tutkijana mitään. Kuvien avulla pää-

sin enemmän sisälle kansanpuvun sisältöön sekä siihen, minkälainen ennen alu-

eittain vaihtuva puku on ollut. Tutkimuksessa oli tärkeää selkeyttää koko ajan 

enemmän ja enemmän kuvaa, joka vastaajilla oli mielessä, sillä se toi tutkimuk-

seen enemmän sisältöä, kun tutkija pääsi vastaajien ajatuksiin enemmän sisälle 

heidän vastauksien avulla. 
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Valmistin itselleni keväällä 2020 oman kansanpuvun. Silloin minulla oli oma mer-

kitykseni puvun valmistamiseen. Tämän tutkimuksen myötä oma merkitykseni 

puvulle on muuttunut ja varmasti vuosien varrella muuttuu yhä. Feresini odottaa 

vielä käyttöä, mutta silti pidän sitä itselleni hyvin merkityksellisenä. Se ei ehkä 

samalla tavalla liity, ainakaan tällä hetkellä, identiteettiini kuin monella tutkimuk-

seeni vastanneella, mutta koen, että se kuuluu monelta suunnalta oman sukuni 

perimään ja katson sen sillä tavoin liittyvän omaan identiteettiini. Itse olen saanut 

käsityötaidon perimätietona omalta äidiltäni ja olen hyvin ylpeä siitä, ettei minulla 

ole ”peukalo keskellä kämmentä”. Käsityöllisyys on kasvanut minussa lapsesta 

saakka, kuten aiemmin oli perheissä tapana. 

 

Tutkimus osoitti, että asian merkitys on henkilökohtainen asia. Jollekin merkityk-

sen tuo se, että kansanpuku, jota haluaa käyttää, on kotoisin seudulta, jossa hä-

nen juurensa ovat. Toiselle vastaajalle kansanpuvun tärkein merkitys on se, että 

sen on saanut valmistaa itse itsellensä. Yksi vastaajista kertoi, että suurimman 

merkityksen kansanpuku tuo kirkollisina juhlapyhinä, kun saa muille ihmisille 

näyttää erilaisen ulkokuoren. Ihmisellä on monia merkityksiä elämässään ja yh-

den merkityksen antaa kansanpuvun käyttäminen. 

 

Tutkimuksen avulla voitiin osoittaa, että kansanpuvun käyttäminen voidaan liittää 

henkilön identiteettiin. Pukeutumalla kansanpukuun voidaan näyttää muille mihin 

haluaa kuulua. Usean vastaajan vastauksista heijastui halu kiinnittää itsensä esi-

merkiksi karjalaiseen identiteettiin vaan käyttämällä kansanpukua. Vastaajien ää-

nissä oli myös haluttomuutta näyttäytyä kansanpuvussa, sillä eivät kokeneet it-

seään varmoiksi muiden ihmisten katseiden edessä. Identiteetti on iso asia kai-

kille henkilöille ja se luo epävarmuutta asioihin. 

 

Koen itse olevani käsityötaidoiltani erinomainen ompelija, koska työskentelen kä-

sityön parissa ja valmistan vaatteita yhtenä ammattina. Ymmärsin ommellessani 

omaa pukua, ettei välttämättä jokainen onnistu perusompelutaidoilla toteutta-

maan kansanpukua itselleen, joten en ihmettele tutkimuksessa esille tullutta 

asiaa vastaajien keskuudessa. Osa kyselyyn vastanneista oli kuitenkin sitä 
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mieltä, että perusompelutaidoilla kansanpuvun voi valmistaa. Ehkä aiemmin pe-

rusompelutaidot ovat olleet kattavampia kuin nykypäivänä tai sitten asun alueella, 

jossa käsityötaito ei ole enää aikoihin siirtynyt perimätietona suvussa eteenpäin. 

Toki käsityöläisenä tiedän, että ensimmäinen kerta on monessa asiassa haas-

tava tai jopa vaikea, mutta seuraavalla kerralla helpottaa. Ehkä näin? Toistaiseksi 

minulla on vain yksi kansanpuku enkä vielä ole lähtenyt toista pukua suunnittele-

maan. Minulta on tilattu jo useampi samanlainen puku, joka itselläni on, mutta 

toistaiseksi aikaa ei ole ollut niitä valmistaa. Ehkä minusta tulee jonain päivänä 

kansanpukujen ompelija ja siirrän perimätietoa ihmisille eteenpäin. 

 

Tutkimuksen avulla voitiin osoittaa, että käsityö ja käsityöllisyys liittyy vahvasti 

kansanpukuun ja sen valmistamiseen. Kansanpuku valmistetaan käsin eikä teol-

lisesti, vaikkakin ostetuista kankaista. Monet vastaajat kokivat, etteivät ole taidoil-

taan riittävän hyviä kansanpuvun valmistamiseen. Useat vastaaja esittivät, että 

kansanpuvun pystyy kuka tahansa perusompelutaidot omaava valmistamaan. 

Käsityön rooli nähtiin merkittävänä osana kansanpuvun valmistamista. 

 

Tutkiessani kansanpukua huomasin, että tutkittavaa olisi vielä paljon. Jokaisessa 

pitäjässä on monesti ollut oma erilainen kansanpukunsa. Tässä tutkimuksessa 

sain jälleen lisää kontakteja kertomaan enemmän ja enemmän unholaan painu-

vaa tietoa kansanpuvuista. Kaikki tieto olisi tärkeää saada kerätyksi ja kerrotta-

vaksi seuraaville, ja vielä seuraaville sukupolville tulevaisuuteen. Monet näistä 

henkilöistä ei välttämättä ole enää useita vuosia kertomassa menneitä asioita.  

Kyselylomakkeelle kirjattiin kohta, johon vastaaja sai jättää omat yhteystietonsa 

lisätutkimusta tai haastattelua varten. Tutkimukseni varsinainen aineisto osoittau-

tui kuitenkin niin laajaksi, että tämän vuoksi en voinut toteuttaa suunnitelmaa 

haastatella kyselylomakkeelle vastanneita vielä erikseen. Nämä tarinat olisi hie-

noa saada kuunneltua ja selviteltyä vielä jokaiselta erikseen. Ne toisivat lisää nä-

kyvyyttä kansanpukuun liitettävään merkitykseen sekä myös muihin tutkimuk-

sessa olleisiin tutkimuskysymyksiin. Tämä vaatisi pidempää tutkimusaikaa ja laa-

jempaa tutkimusta kansanpuvun ympärillä olevaan ilmiöön. Kansanpuvussa jäi 

paljon asioita selvittämättä, joten pohdin jo, että miten tutkimus puvun ympärillä 

voisi tulevaisuudessa jatkua jollain tasolla vielä uudelleen. 
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LIITE 1 Teemahaastattelurunko 
 
(Teema)Haastattelukysymyksiä kansanpuvun tekijälle 

1. Kuka olet? 

Suhde kansanpukuun (identiteetti) 
2. Mikä on suhteesi kansanpukuun? 

3. Miten olet päätynyt valmistamaan kansanpukuja? 

4. Mitä puvun valmistaminen sinulle merkitsee? 

5. Onko itselläsi kansanpuku/-pukuja? Mikä puku tai mitä pukuja? Miksi 

juuri se/ne?  

6. Jos on monta pukua, niin onko sinulla suosikkia? Miksi? 

7. Koska käytät kansanpukua? Käytätkö arjessa kansanpukua? Käytätkö 

pukua päivittäin normaaleissa askareissa? Onko joku paikka/tilanne, 

jonka olet huomannut, ettei puku sovi? 

Kansanpuvun käyttöön liittyviä tekijöitä (pukeutuminen) 
8. Millainen mielestäsi kansanpuvun kuuluu olla?  

9. Kuuluuko kansanpuvun käyttöön mielestäsi jotain sääntöjä? Mitä? Nou-

datatko itse näitä sääntöjä ja ohjeita? Kuka ne on luonut?  

10. Voiko mielestäsi henkilö, joka ei noudata sääntöjä tai ohjeita, käyttää 

kansanpukua? 

11. Kuka mielestäsi voi käyttää kansanpukua? Miksi? Voiko mielestäsi kuka 

vaan käyttää kansanpukua? 

Suhtautuminen kansanpuvun käyttöön 
12. Jos käytät kansanpukua, kuinka mielestäsi ihmiset suhtautuvat sinuun, 

kun sinulla on kansanpuku päällä? 

13. Jos et itse käytä kansanpukua, kuinka mielestäsi ihmiset suhtautuvat 

henkilöön, joka käyttää kansanpukua? Kuinka sinä suhtaudut kansanpu-

kua käyttävään henkilöön? 

14. Kuulutko yhteisöön, jossa käytetään kansanpukuja? Mihin? 

Kansanpukukulttuuri 
15. Kansanpuku kulttuuri? Mitä siihen sinun mielestäsi kuuluu? Onko se si-

dottu johonkin tiettyyn malliin vai tiettyihin väreihin? Onko siinä jotain, 

jonka haluaisit lisätä tai poistaa? 

16. Onko sinulla suosikki materiaalia puvun valmistuksessa? Mikä väri/vä-

riyhdistelmä on sinun suosikkisi? 

17. Liittyykö omasta mielestäsi taustasi tai kotiseutusi kansanpuvun käyt-

töön? 

Käsityö (käsityö ja käsityökulttuuri) 
18. Pidätkö käsitöistä? Oletko aina pitänyt käsitöistä? Millaisia muita käsitöitä 

teet? 

19. Onko mielestäsi kansanpuvun valmistaminen käsityötä? 
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LIITE 2 Kyselylomake 
 
KANSANPUKU 
Olen käsityöopettajaopiskelija Helsingin yliopistolta ja teen Pro Gradu -tutkielmaa 
kansanpuvuista. Kerään aineistoa kyselylomakkeen avulla tutkimukseeni. Olisi 
mukavaa, jos haluaisit vastata kyselyyn koskien kansanpukua. Kyselylomake on 
auki 15.2.2021 saakka. 
Tutkielmani aiheena on Kansanpuku. Olen valmistanut itselleni oman feresin ja 
haluaisin syventää tietämystäni kansanpukujen suhteen. Tutkielmassani pohdin 
kansanpuvun valmistamista, sen käyttöä ja kansanpukukulttuuria sekä siihen liit-
tyvää ilmiötä. 
Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti eikä vastaajien tunnistaminen ole 
mahdollista. Voit antaa suostumuksesi lisäkysymyksiin tai yksilöhaastatteluun jät-
tämällä sähköpostisi tiedoksi. Vaikka vastaisit lisäkysymyksiin tai yksilöhaastat-
teluun niin kenenkään henkilötietoja ei tuoda esille. Kyselylomakkeen vastauksia 
käytetään vain tähän tutkimukseen ja vastaukset hävitetään analyysin jälkeen. 
Tutkijaan voi olla yhteydessä sähköpostilla, jos ilmenee lisäkysymyksiä. 
Wiivi Ilomäki, wiivi.ilomaki@helsinki.fi 
 
Alkutiedot 

1. Sukupuoli (valitse)   mies 

nainen 

muu 

 

2. Syntymävuosi 

3. Asuinpaikkakunta 

 
Suhteesi kansanpukuun 

4. Suhteeni kansanpukuun (valitse)  Minulla ei ole omaa kansanpukua, mutta

                 haluaisin sellaisen 

Minulla ei ole omaa kansanpukua, mutta 

käytän kansanpukua 

Minulla on yksi tai useampi kansanpuku 

 

5. Kerro ja kuvaa mikä tai mitkä kansanpuvut sinulla on. 

6. Pohdi ja kuvaile missä käytät pukua. 

 
Käsityön osuus kansanpuvussa 

7. Harrastatko käsitöitä? (valitse)  Kyllä 

Joskus 

En 

8. Kuvaile millaisia käsitöitä harrastat? 

9. Kerro ja pohdi millainen merkitys käsityöllä on sinulle? (esimerkiksi tunteet, ko-

kemukset, oppiminen, terapeuttisuus) 

 

10. Olen valmistanut itselleni kansanpuvun? (valitse)En ole valmistanut 

1 – 2 kpl 

3 – 4 kpl 

enemmän kuin 5 kpl 
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11. Puvun valmistaminen (valitse)  En ole itse valmistanut pukua 

Olen ollut kurssilla valmista-

massa pukua 

Olen valmistanut puvun valmiilla 

ohjeilla 

Olen valmistanut puvun muulla 

tavalla 

Olen ostanut puvun valmiina 

 

12. Kerro ja kuvaile miksi valitsit juuri tietyn puvun valmistettavaksi? 

13. Oliko kansanpuvun valmistaminen omasta mielestäsi haastavaa? Miksi? 

14. Pohdi millaisena näet käsityön roolin kansanpukuja valmistettaessa? Arvioi mil-

laisia taitoja olet käyttänyt puvun valmistuksessa. 

 
Kansanpuvun käyttäminen 

15. Kuinka usein sinä käytät kansanpukua? (valitse)Kerran vuodessa tai harvem                

min 

Kerran puolessa vuodessa tai 

harvemmin 

Kerran kuukaudessa tai har-

vemmin 

Kerran viikossa tai harvemmin 

Kerran viikossa tai useammin 

Lähes päivittäin 

Päivittäin 

 

16. Kuvaa ja pohdi seikkoja, joiden perusteella olet valinnut kansanpuvun (esim. 

kotiseutu, suku…) 

 
Kansanpukuun liittyvät säännöt/ohjeet 

17. Kerro ja kuvaa millaisia sääntöjä/ohjeita mielestäsi kansanpuvun käyttöön liit-

tyy? 

 
Kansanpuvun merkitys 

18. Pohdi ja kuvaile mitä kansanpuvun käyttäminen sinulle merkitsee? 

 
Lisäkysymykset/haastattelu 

19. Minulle voi lähettää lisäkysymyksiä tai haastattelupyynnön. Kirjoita sähköpos-

tisi. 

 
Terveisiä tutkijalle 

20. Tähän voit kirjoittaa tutkijalle terveisiä 

 
Kiitos vastauksestasi! 
Ystävällisin terveisin Wiivi Ilomäki 
wiivi.ilomaki@helsinki.fi 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, käsityötiede 
Helsingin yliopisto 
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