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1 Johdanto 
 
 

Kiinnostukseni ryijyjä kohtaan heräsi, kun löysin perintötilan päärakennuksen vin-

tiltä vanhoja ryijyjä. Nämä ryijyt toimivat kandidaatintutkielmani aiheena ja tuolloin 

perehdyin ryijyn historiaan ja ryijyissä esiintyvien kuvioiden merkityksiin tarkem-

min. Tieto ryijyjen historiasta ja arvostukseni käsityötaitoa kohtaan on osittain vai-

kuttanut siihen, että olen halunnut nostaa nuo löytämäni ryijyt varastosta seinälle. 

Kotimme sisustukseen kuuluu myös yksi kaunis ryijy, jonka olen saanut perintönä 

edesmenneeltä sukulaiselta. Oman kiinnostukseni lisäksi tämän tutkimuksen läh-

tökohtiin on vaikuttanut viimeaikainen mediakeskustelu ryijyistä ja nousevasta 

”ryijybuumista”. 

 

Viime vuosien aikana ryijyt ovat nousseet esille medioissa tasaisin väliajoin. Hel-

singin sanomat kirjoitti vuonna 2017 artikkelin otsikolla ” Ryijyt sopii trendikoteihin 

– usko tai älä”. Artikkelissa ryijy asetettiin sisustustrendien ”etulinjaan”. (Viljanen, 

2017.) Yle uutiset nosti ryijyt esille suosittuna sisustustekstiilinä vuonna 2019 ja 

huomautti, että ryijyt löytyvät nyt seinien lisäksi myös lattioilta (Turtola, 2019). 

Meillä kotona -lehden artikkelissa puolestaan marraskuussa 2020 käytettiin jo 

termiä ryijybuumi, jolla kuvattiin ”ryijyn uutta tulemista” takaisin suomalaisten ko-

tien sisustukseen (Parkkinen, 2020).  

 

Ryijy kiinnostaa niin sisustuselementtinä, kuin myös sen tekstiilihistoriallisessa 

merkityksessä. Tätä tutkimusta aloittaessani syksyllä 2020 Helsingin Taidehal-

lissa oli parhaillaan näyttely Kudottua Kauneutta, jossa oli esillä keräilijä Tuomas 

Sopasen ryijykokoelma. Näyttely esitteli kävijälle suomalaisia ryijyjä neljältä vuo-

sisadalta ja antoi kuvan siitä, mitä eri vaiheita ryijy on käynyt läpi. Ryijyn juuret 

juontavat vuosisatojen takaiseen Skandinaviaan, josta ryijykudonta on rantautu-

nut Suomeen ja jäänyt pysyvästi maamme tekstiiliperinteeseen (Svinhufvud, 

2009a, 9–10). Ryijy on ollut osana monen kodin sisustusta, mutta vuosien aikana 

sen suosio on toisinaan myös laskenut (Sopanen & Willberg, 2008, 78).  
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Useimmilla suomalaisilla on jokin kosketus ryijyihin (Svinhufvud, 2009a, 18). 

Ryijy on voinut olla osana oman lapsuudenkodin tai isovanhempien kodin sisus-

tusta ja etenkin monissa maalaistaloissa ryijyjä kudottiin paljon vielä muutama 

vuosikymmen sitten. Kansanomaisten ryijyjen rinnalle nousi 1930-luvulla taide-

ryijyt, joiden suunnittelijoina toimivat eri tekstiilitaiteilijat (Toikka-Karvonen, 1971, 

337; Svinhufvud, 2009b, 23–24). Perinteisesti ryijy on nähty seinätekstiilinä, 

mutta ryijytekniikkaa on sovellettu myös muuhunkin. Yhtenä esimerkkinä Ra-

gamuf -projektin tuoliryijy; joustavalle verkolle matonkuteista solmittu ryijy, jonka 

voi pukea usealle eri tuolimallille (Rotonen, 2016). Samankaltainen idea löytyy 

Muita ihania -blogin Tiinan matonkudejakkarasta, jossa niin ikään on matonku-

teita solmimalla saatu aikaan ryijymäistä pintaa (Arponen, 2018). 

 

Ryijy näyttäisi siis olevan jälleen osana suomalaista kotia, tavalla tai toisella. Ryi-

jyn uusi tuleminen voidaan kenties selittää muodin toistuvuudella. Isovanhempien 

aikaiset sisustuselementit nousevat pinnalle oltuaan välillä syrjässä. Toisaalta 

syy voi löytyä myös kotoilusta. Kotona vietetään entistä enemmän aikaa, ja kotien 

viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota. Sisustukseen etsitään kestäviä ja ajattomia 

ratkaisuja. Ryijy tuo sisustukseen pysyvyyttä yhdistämällä meitä edellisiin suku-

polviin.  Tässä tutkimuksessa perehdyn ryijyn vaiheisiin suomalaisen kodin sisus-

tuksessa ja erityisesti siihen, miten ryijyä käytetään osana nykyaikaista kotia. Tut-

kimuksessa tarkastellaan myös sitä, minkälainen merkitys ryijyllä on omistajal-

leen. 
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2 Ryijy 
 
 

Ryijy tarkoittaa kudottua tekstiiliä, joka muodostuu loimilangoista, kudelangoista 

ja loimilankoihin solmituista nukista. Nukka solmitaan loimilankoihin ryijysolmulla. 

(Toikka-Karvonen, 1971, 11.) Nukkapintaisten tekstiilien kudonta on vanha tek-

niikka, jota on käytetty myös itämaisten mattojen valmistuksessa. Sopasen ja 

Willbergin (2008, 13) mukaan ero itämaisen maton ja ryijyn välillä on nukan tihey-

dessä. Ryijyn nukkarivit ovat harvemmassa ja nukka on pitkää. Ryijyn erottaa 

itämaisista matoista myös se, että se on valmistettu Pohjoismaissa. Ryijy on 

yleensä kudottu kangaspuissa, mutta vaihtoehtoisesti ryijy voidaan valmistaa sol-

mimalla nukat valmiille pohjakankaalle. Tässä tutkimuksessa ryijyllä tarkoitetaan 

kudottua, tai pohjakankaalle solmittua, nukitettua tekstiiliä. Tutkimus kohdistuu 

nimenomaan Suomessa oleviin ja Suomessa käytettäviin ryijyihin.  

 

 

2.1 Ryijyn historian läpileikkaus 

 

Suomalaisen ryijyn historia on kaukana muinaisessa skandinaavisessa kulttuu-

rissa, josta sana ryijykin juontaa juurensa. Ryijy -sana on muodostunut sanoista 

”ry” ja ”ru”, jotka tarkoittavat karkeaa ja takkuista (Svinhufvud, 2009a, 9). Ryijype-

rinteen tiedetään levinneen Suomeen lännen kautta, mutta tarkkaa tietoa siitä, 

milloin ryijyjä on Suomessa alettu valmistaa, ei ole saatavilla. Toikka-Karvosen 

(1971, 33) arvion mukaan viikingit toivat ryijyn kudontatekniikan Suomen saaris-

tokaupunkeihin. Ryijyn kudonta ei kuitenkaan pitkään aikaan levinnyt saaristoa 

kauemmaksi. Ahvenanmaa ja Vaasan seutu ovat ensimmäisiä paikkoja, joissa 

ryijyjä on Suomessa tavattu (Louhio, 1970, 14).  Willbergin (2008, 8) mukaan 

ensimmäinen kirjallinen tieto ryijyistä Suomessa on löydetty vuodelta 1460.  

 

Alun perin ryijyjä käytettiin vuodevaatteina lämmittävän villanukkansa ansiosta. 

Eläinten taljoja oli käytetty peitteinä, mutta ryijytekniikan yleistyessä alettiin ryijyjä 

valmistaa peitekäyttöön. Ryijyt olivat suosittuja erityisesti kalastajien ja muiden 

merenkävijöiden venematkoilla, sillä villa lämmitti myös kosteana. (Svinhufvud, 
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2009a, 10, Willberg, 2008, 8.) Ryijyjä käytettiin myös kaupanteossa maksuväli-

neenä sekä kruunun verot saatettiin periä ryijyjen muodossa (Sihvo, 2009, 15–

16). Vaikka ryijy oli tunnettu laajasti ympäri Skandinaviaa, on ryijyperinne säilynyt 

keskiajan jälkeen ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa (Louhio, 1970, 14). 

  

Ruotsin vaikutus Suomen ryijyperinteeseen on näkynyt vahvasti kautta ryijyn his-

torian. Keskiajalla Suomi oli osa Ruotsin kuningaskuntaa, ja hallintokeskuksina 

toimineet linnat palvelivat hovia. Linnoihin perustettiin kudontapajoja, joissa ryi-

jyjä valmistettiin. Ryijyjä kudottiin linnan oman väen käyttöön sekä Ruotsin hoville 

lähetettäväksi. Linnojen kutomoissa työskenteli ammattikutojia, mutta myöhem-

min kudontataidot levisivät linnoista myös kansan keskuuteen. (Sopanen & Will-

berg 2009, 18.) 1500-luvulla peiteryijyjä käytettiin linnojen lisäksi myös muun 

ylemmän yhteiskuntaluokan keskuudessa, kuten pappiloissa ja porvariston ko-

deissa (Svinhufvud, 2009a, 10).  1600-luvulle tultaessa linnoissa alettiin käyttää 

täkkejä peitteinä ja ryijykanta väheni. Alempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa 

peiteryijyjen käyttö kuitenkin yleistyi. (Louhio, 1970, 14–15.) Ryijy sai myös uuden 

merkityksen kapiopeitteenä ja 1600-luvun loppupuolella ryijy oli osana jokaisen 

säätyläistytön häätapahtumaa. Myöhemmin ryijyt tulivat osaksi kaikkien yhteis-

kuntaluokkien hääperinnettä. Kapioryijyjen, eli morsiusryijyjen, kuvioinnit toivotti-

vat hääparille onnea ja menestystä ja toimivat suojana pahoilta voimilta. (Will-

berg, 2008, 8.)  

 

Peiteryijyjä käytettiin ensin nukkapuoli alaspäin, joten pohjakuteesta valmistettiin 

usein koristeellisempi ja värikkäämpi kuin piiloon jäävästä nukkapuolesta. Will-

bergin (2008, 8) mukaan ryijy saatettiin nukittaa myös molemmin puolin, jos peit-

teestä tahdottiin erityisen lämmin. Molemmin puolin nukitettuja ryijyjä tehtiin eri-

tyisesti 1600-luvulla (Svinhufvud, 2009, 10), mutta ne olivat materiaalin määrän 

ja kudontatekniikan takia hintavampia kuin yksipuolisella nukalla valmistetut ryijyt 

(Willberg, 2008, 8). Peiteryijyn ulkonäkö vaihteli sen mukaan, kuka ryijyä käytti. 

Säätyläisten ryijyt olivat kuvioituja, kun taas tavallisen kansan käyttöryijyt olivat 

yksinkertaisempia (Sopanen & Willberg, 2008, 18). 

 

Kansanomaisen ryijyn leviäminen sai alueelliset rajansa 1700-luvun puolella. 

Eteläisen Suomen sekä läntisen Suomen alueilla ryijyjä käytettiin jo jokaisessa 
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yhteiskuntaluokassa ja ryijykudonta oli levinnyt laajasti muuallekin Suomeen. 

Poikkeuksena oli kuitenkin itäinen Suomi, jossa ryijykudonta ei saavuttanut suo-

siota. Ryijymalleihin syntyi alueiden mukaan omia tunnusomaisia piirteitä, kuten 

värejä ja kuvioita. (Sopanen & Willberg, 2009, 26.)  

  

Ryijyn käyttö peitteenä väheni 1800-luvulle tultaessa.  Teollistumisen ja kaupun-

gistumisen myötä täkit ja huovat yleistyivät ja peiteryijy menetti suosionsa kansan 

keskuudessa. (Willberg, 2008, 23.) Myös morsiusryijyperinteen katoaminen hei-

kensi Sopasen ja Willbergin (2008, 41) mukaan ryijyn asemaa suomalaisessa 

kodissa. Ainoastaan rekiryijynä ja rekipeitteenä ryijy säilytti asemansa ja voidaan 

sanoa, että rekipeitteen suosio oli suurimmillaan 1900-luvun alkupuolella, jolloin 

Suomen Käsityön Ystävät (SKY) ottivat mallistoonsa myös rekipeitemalleja (So-

panen & Willberg, 2008, 43).  

 

Vaikka käyttöesineenä ryijyn asema heikkeni huomattavasti, ryijy ei kadonnut 

täysin, vaan se alkoi muuntautua sisutustekstiiliksi ja sai uusia piirteitä. 1800-lu-

vun lopussa ryijy nostettiin seinälle tai sijoitettiin matoksi lattialle. Koska ryijyn ei 

tarvinnut enää lämmittää vuoteita, voitiin sen tekemiseen käyttää paljon vähem-

män villalankaa. Ryijyn nukkapinta lyheni ja rivivälit harvenivat. (Sopanen & Will-

berg, 2008, 41.)  

 

Kun sisustusryijyt yleistyivät, heräsi yliopistopiireissä huoli kansanomaisen ryijyn 

tulevaisuudesta ja perinteisten ryijyjen pelättiin unohtuvan. Vuodesta 1830 al-

kaen ryijyjä kerättiin Valtion historiallis- kansatieteellisen museon kokoelmaan. 

Museo sai myöhemmin nimekseen Kansallismuseo. Kansanomaisten ryijyjen ar-

vostus nousi uudelleen 1900-luvun alussa. Suomi oli tuolloin osa Venäjää ja suo-

malaista kansanperinnettä edustavat ryijyt nousivat korostamaan suomalai-

suutta. (Willberg, 2008, 25.) Erityisesti vuonna 1900 suomalainen ryijy sai näky-

vyyttä ulkomailla, kun Pariisin maailmannäyttelyyn tilattiin sisustus taidemaalari 

Akseli Gallen-Kallelalta. Sisustuksessa oli esillä kaksi ryijyä, joista toinen oli 

penkkiryijy ja toinen lattiaryijy (Svinhufvud, 2009b, 23). Penkkiryijynä esillä ollut 

Liekki-ryijy on yksi Gallen-Kallelan tunnetuimpia ryijymalleja (Louhio, 1970, 17, 
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Svinhufvud, 2009a, 10). Maailmannäyttelyn ansiosta ryijyt saivat paljon näky-

vyyttä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja kiinnostus modernia taideteollisuutta 

ja ryijytaidetta kohtaan heräsi (Svinhufvud, 2009a, 10). 

 

Yhtenä tärkeimpänä ryijyjen kansanperinteen vaalijana toimi kansatieteen pro-

fessori U.T. Sirelius. Hänen teoksensa Suomen ryijyt vuodelta 1924 nousee esille 

yhä uudelleen ryijyjä käsittelevissä tutkimuksissa ja teoksissa. Sireliuksen teos 

käsitteli ryijyjen historiaa sekä niiden koristeluaiheita. Merkittävää oli, että siinä 

puhuttiin ryijyistä taide-esineinä. Suomalaista ryijyä haluttiin nostaa esille myös 

maailmalla, joten U.T. Sireliuksen teoksesta tehtiin käännökset englanniksi ja 

ruotsiksi ja myöhemmin lyhennettyjä versioita myös ranskaksi ja saksaksi. (Svin-

hufvud, 2009b, 79–81.)  

 

Sopasen ja Willbergin (2008, 54) mukaan ryijyn arvostus oli korkeimmillaan 1930-

luvulla, jolloin seinäryijyt yleistyivät. Ryijytekniikkaan kehiteltiin erilaisia variaati-

oita, ja kangaspuissa kudottujen ryijyjen rinnalle nousivat valmiille pohjakankaille 

solmittavat ja ommeltavat ryijyt. Ryijyjä valmistettiin jonkin verran myös koukkua-

malla sekä ompelukoneella ommellen. 30-luvulla syntyi myös niin kutsuttu ”lais-

kanryijy”, jossa solmujen sijasta nukkalanka pujotettiin pohjakankaan kuteiden 

väliin ja syntyneet pystyraidat leikattiin keskeltä poikki. Toinen maailmansota toi 

mukanaan materiaalipulan, eikä villaa ollut helposti saatavilla, joten ryijyn valmis-

tuksessa kokeiltiin muun muassa paperinarun käyttöä. Täysnukkaisen ryijyn rin-

nalle kehiteltiin myös puoliryijy, jossa pohjakangas nukitettiin vain osittain. (So-

panen & Willberg, 2008, 56, 65.)  

 

Toisen maailmansodan jälkeen ryijy nousi erityisesti taiteessa esille. Sopasen ja 

Willbergin (2008, 291) mukaan 1950–1960-luvut olivat suomalaisen taideryijyn 

historiassa kansainvälisintä aikaa. 50–60-luvuilla useita suomalaisia ryijytaiteili-

joita palkittiin Milanon triennaaleissa (Louhio, 1970, 25). Sodan jälkeen värimaa-

ilma ryijyissä muuttui monipuolisemmaksi kuin aiemmin, osittain uusien synteet-

tisten värien kehityksen myötä (Sopanen & Willberg, 2008, 65). Ryijyjä otettiin 

kotien lisäksi myös osaksi julkisten tilojen sisustuksia. Useat taiteilijat, kuten 

Uhra-Beata Simberg-Ehström ja Ritva Puotila, suunnittelivat ryijyjä julkisiin tiloihin 
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(Sopanen & Willberg, 2008, 68, 294). 1980-luvulla käytiin keskustelua ryijyn hy-

gieenisyydestä. Villan koettiin allergisoivan ja ryijyä pidettiin tunkkaisena. Toi-

saalta samoihin aikoihin kansanomaisia ryijyjä ja kultakauden ryijyjä alettiin ihan-

noimaan uudelleen. (Sopanen &Willberg, 2008, 78.) 

 

Ryijyn historia jatkuu edelleen. 2000-luvulla ryijyt ovat yhä osana taiteessa ja si-

sustuksessa. Suomen Käsityön Ystävät ovat viime vuosina tilanneet mallistoonsa 

ryijyjä nuorilta suunnittelijoilta, joista esimerkkeinä Saana ja Olli -suunnittelijapari 

sekä vuoden 2017 nuori muotoilija -palkinnon voittanut Reeta Ek. Saanan ja Ollin 

ryijy Elonkierto vuodelta 2015 sisältää paljon elementtejä kansanomaisista ryi-

jyistä, kuten ristejä ja tiimalaseja (Sopanen & Willberg, 2008, 65). Ekin ryijy Kartta 

vuodelta 2016 koostuu neljästä eri osasta, jotka toimivat niin yksinään kuin yh-

dessä kokonaisuutena. (Suomen Käsityön Ystävät, 2021.) Ryijyn kuvioita ja ase-

maa taiteessa käsittelen tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

 

 

2.2 Ryijykuviot ja niiden muutokset 

 

Ryijymalleista on nähtävissä eri aikakausia, tyylisuuntia ja alueellisia ominaisuuk-

sia. Ensimmäisistä Suomessa kudotuista ryijyistä ei ole paljoakaan kirjallista tie-

toa, mutta niitä tiedetään valmistetun peite- ja vaatekäyttöön jo viikinkien aika-

kaudella. Toikka-Karvosen (1971, 33) mukaan viikingit suosivat koristeellisia 

tekstiilejä ja voimakkaita värejä. Erityisesti punainen ja sininen väri olivat run-

saasti käytettyjä. Kun ryijyjä alettiin kutomaan yleisemminkin peitekäyttöön, 

muuttui ryijyn ulkonäkö, ainakin värien osalta, vaatimattomammaksi. Käyttöteks-

tiilinä ryijyn ei tarvinnut olla niin näyttävä, vaan enemmän kiinnitettiin huomiota 

sen ominaisuuksiin, kuten lämmittävyyteen.  

 

Erityisesti saaristossa ryijyille oli paljon kysyntää. Merellä käytetyistä ryijyistä on 

käytetty nimitystä saaristo- ja veneryijyt (Sihvo, 2009, 19). Viikinkiryijyissä toistui 

ruutukuvio, ja se on osittain siirtynyt myös saaristoryijyjen malleihin. Saaristolais-

ryijyille ominaista oli myös, että ne kudottiin kahdessa osassa ja osat ommeltiin 

keskeltä yhteen. Varhaisimpien ryijyjen kudontaan vaikutti se, että kangaspuut 
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olivat vielä niin kapeita, että leveitä kudonnaisia oli mahdoton valmistaa. (Toikka-

Karvonen, 1971, 35, 64.) 

 

Keskiajalla ryijyjä valmistettiin linnojen kutomoissa. Linnaryijyille ominaisia kuvi-

oita ovat vinoneliöt (Sihvo, 2009,23), ruudut, ristit ja noppakuviot. Ristejä käytet-

tiin paljon myös kirkollisissa ryijyissä. (Toikka-Karvonen, 1971, 80–89.) Erilaiset 

geometriset kuviot olivat varhaisimmissa ryijyissä hyvin yleisiä. Niitä käytettiin 

Willbergin (2008, 14) mukaan paljon siksi, että ne olivat helppoja valmistaa myös 

muistinvaraisesti. Koristeellisuus ja esittävät kuviot tulivat ryijyihin 1600-luvun 

puolella. Ryijyjen kuvioinnit saivat paljon vaikutteita Ruotsista, jossa muotia olivat 

koristeellisuus ja värikkäät ryijyt. Aiheita ryijymalleihin otettiin tuolloin merkkaus-

liinoista sekä mallikirjoista. (Svinhufvud, 2009a, 10.) Yleisiä kuvioita olivat kristil-

liset kuvat, kuten ristiinnaulittu Kristus ja erilaiset paratiisia esittävät kuviot ja elä-

mänpuut (Sihvo, 2009, 51, Sopanen & Willberg, 2008, 31). Morsiusryijy on hyvä 

esimerkki koristeellisesta ryijystä. Morsiusryijyihin valittiin kuvioita, joilla toivotet-

tiin hääparin elämään hyviä asioita. Usein ryijyssä oli myös hääpari, sydämiä, 

vuosiluku ja morsiamen nimikirjaimet. (Willberg, 2008, 8; Sopanen & Willberg, 

2008, 162, 176.)  

 

1700-luvun ryijyissä aiheina oli geometristen kuvioiden lisäksi ihmisiä ja eläimiä 

(Louhio 1970, 15). Vaikutteita otettiin edelleen ruotsalaisista koristeryijyistä, 

mutta nyt myös ulkomaisista gobeliineista. Kuvioinnissa suosittiin luonnonmukai-

suutta, vahvoja värejä ja ryijyistä tehtiin rehevämpiä kuin aiemmin. Kukka-aiheet 

olivat suosittuja ja 1800-luvun ryijyistä tunnusomaisin on varmasti ruusuryijy. 

(Willberg, 2008, 12, 23.) 

 

Willbergin (2008, 8) mukaan suomalainen ryijy syntyi juuri kansankutojien kes-

kuudessa. Ryijyjen koristeaiheet kopioitiin mallikirjojen ja merkkausliinojen lisäksi 

myös eurooppalaisista kankaista ja seinätekstiileistä (Svinhufvud, 2009a, 10; 

Willberg, 2008, 14). Suomalaisille monet ulkomailta tulevat aiheet, kuten kasvit, 

olivat vieraita. Esimerkiksi tulppaani oli Willbergin (2008,14) mukaan kansanku-

tojille aluksi hankala koristeaihe, sillä kasvi oli tuntematon ja kuvio haasteellinen 

toteuttaa ryijytekniikalla. Kun ryijyjen koristeluita yksinkertaistettiin kansankuto-



 

9 
 

jien taitotasoon sopivaksi ja värit muutettiin mieleisiksi, syntyi ryijymalleista erilai-

sia variaatioita. Muistinvaraisuus myös osaltaan vaikutti siihen, että mallikirjoista, 

merkkausliinoista ja ulkomaisista kankaista kopioidut koristeaiheet muuntuivat 

ajan kuluessa. (Willberg, 2008,18.)  

 

Eri alueilla kudotut ryijyt saivat omia piirteitä. Eteläisessä Suomessa kudotuissa 

ryijyissä käytettiin paljon tummia värejä, punaista ja vihreää. Hämeessä puoles-

taan suosittiin ruskeankeltaista, sinistä ja mustaa, sekä jonkin verran vihreää. Ku-

vioina toistuivat ristit, ruudut ja kannuksenpyörät. (Sihvo, 2009, 64–70, 100.) Ryi-

jyjen ulkonäköön vaikutti paljon saatavilla olevat materiaalit ja värit. Myös varalli-

suus oli iso tekijä ryijyn kudonnassa. Säätyläisillä oli varaa ostaa ryijy ammattiku-

tojilta ja tuottaa ryijy parhaista materiaaleista uusimpien muotien mukaan. Taval-

lisella kansalla ei ollut yhtäläiset mahdollisuudet ja esimerkiksi värit rajautuivat 

siihen, mitä kotona pystyttiin värjäämään. (Toikka-Karvonen, 1971, 137.) 

 

1900-luvun ryijyistä Toikka-Karvonen (1971, 289) käyttää nimitystä uusi ryijy. Uu-

sien ryijyjen kehittymiseen vaikutti paljon tekstiilitaiteen kehitys. Taideryijyjä ja 

2000-luvun ryijyjä käsittelen seuraavassa luvussa. 

 

 

2.3 Ryijy taidetekstiilinä 

 

Suomessa tekstiilitaidetta opetettiin 1920-luvulla Taideteollisuuskeskuskoulussa 

Helsingissä. Mukana tekstiilitaiteen opetuksen kehittämisessä oli Suomen Käsi-

työn Ystävät-yhdistys, joka perustettiin 1879 edistämään suomalaista käsityötä 

(Louhio,1970, 16; Svinhufvud, 2009b, 39). Svinhufvudin (2009b, 39) mukaan vi-

rallisesti tekstiilitaidetta alettiin opettaa vasta 1929, kun Taideteollisuuskeskus-

koulussa perustettiin oma tekstiilitaiteenosasto. Opetus painottui kudontateknii-

koihin, joita opetettiin SKY:n kutomossa. Opinnäytetyönä ryijy oli keskeisessä 

asemassa. (Svinhufvud, 2009a, 12–13.) 

 

Kudontataiteella oli 1920–30-lukujen vaihteen taideteollisuudessa suuri rooli. 

Toikka-Karvosen (1971, 338–340) mukaan kuvakudokset olivat tuolloin suosi-

ossa, mutta myös ryijyt kiinnostivat taiteilijoita. 1930-luvulla ryijytaide muotoutui 
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omaksi taidemuodokseen. Koulutuksen saaneet tekstiilitaiteilijat suunnittelivat 

taideryijyjä, ja toimivat yhteistyössä ammattikutojien kanssa, jotka valmistivat ryi-

jyjä taiteilijan suunnitelman mukaisesti tämän valvonnassa. (Svinhufvud, 2009b, 

23–24.) Ryijykudonnassa oli totuttu toistamaan mallipiirustuksia tarkasti, mutta 

1930-luvun ryijysuunnittelussa noudatettiin luonnosmaisuutta ja kutojalle annet-

tiin enemmän vapauksia (Sopanen & Willberg, 2008, 63). Taiteilijan suunnitel-

masta saatettiin kutoa useita ryijyjä, mikä Svinhufvudin (2009b, 24) mielestä on 

taideryijyn kannalta ongelmallista. Hän kritisoi myös sitä, että taiteilijat itse eivät 

valmistaneet ryijyjään. Kalhan (2016, 26) mielestä ryijyn katsojan aistillinen ko-

kemus ei kuitenkaan vähene, vaikka ryijyn olisikin kutonut joku muu kuin taiteilija 

itse. Hänen mukaansa ryijy mahdollistaa katsojalle taidekokemuksen värien ja 

tekstuurien kautta. 

 

Suomen Käsityön Ystävät toimi yhteistyössä taiteilijoiden kanssa ja myös valmisti 

yksittäisiä taideryijyjä. Monet taiteilijat osallistuivat suunnittelukilpailuihin, joita 

SKY järjesti aina 1960-luvulle asti. Suunnittelukilpailujen kautta yhdistys verkos-

toitui taiteilijoiden kanssa ja ryijymarkkinoille tuli uusia ryijymalleja. Taiteilijoiden 

malleja oli myynnissä myös käsityönharrastajille.  (Svinhufvud, 2009a, 17; Svin-

hufvud, 2009b, 25.)   

 

Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisen taiteen ja muotoilun kentässä alkoi 

aivan uusi aika. Kotimaassa ja ulkomailla järjestettiin näyttelyitä, joissa esille pää-

sivät uusimmat ryijyt ja niiden taiteilijat (Svinhufvud 2009a, 13). Suomalaisen 

muotoilun kannalta elettiin nyt kulta-aikaa, jolloin useita suomalaisia taiteilijoita 

nousi myös kansainväliseen maineeseen (Sparke, 2012, 11–13). Toisen maail-

mansodan jälkeen kuvataiteen ja taideteollisuuden ero muuttui häilyväksi. Abst-

rakti muotokieli toimi Kalhan (2016, 30–31) mukaan kuvataiteen ja ryijytaiteen 

yhdistävänä tekijänä. 1950–60-lukujen taideryijyjä valmistivat yhä taitelijat ja am-

mattikutojat yhteistyössä. Käsityöharrastajille myytäviä ryijymalleja arvosteltiin ja 

etenkin muotoilija Arttu Brummer korosti, että ainoastaan ammattikutoja voi val-

mistaa taideryijyjä. (Svinhufvud, 2009a, 13.) Kotioloissa suunniteltuja ja valmis-

tettuja ryijyjä kritisoitiin rankasti useaan otteeseen. Ahonen-Kolu ja muut 

(2009, 44) kertovat, että niin kutsutut maallikkoryijyt herättivät asiantuntijoiden 
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keskuudessa paljon arvostelua, eikä niitä pidetty tarpeeksi laadukkaasti valmis-

tettuina.  

 

Taideryijyistä on käytetty myös nimitystä valööriryijy (Svinhufvud, 2009b, 24), jota 

muun muassa Kalha (2016) käyttää teksteissään. Hän on keksinyt valööriryijyn 

rinnalle myös nimitykset elämysryijy ja ilmaisuryijy, niiden abstraktin ilmeen ja 

katsojan subjektiivisen kokemuksen vuoksi. Valööriryijyissä korostui yksinkertai-

nen muotokieli, epämääräisyys, runsas värisävyjen vaihtelu ja maalauksellisuus 

(Kalha, 2016, 27; Polus, 2009, 54). Valööriryijyjen suunnittelussa ammattilaisku-

tojan ja taiteilijan yhteistyö oli olennaista, sillä kutoja osasi neuvoa, kuinka värien 

sävyillä voitiin luoda valojen ja varjojen vaikutelmia (Svinhufvud, 2009a, 17). Va-

lööriryijyjen suosio oli 1940–60-luvuilla, jolloin niitä pidettiin taideteollisuuden yl-

peyden aiheena ja modernismin tunnusmerkkinä (Kalha 2016, 27).  Montrealin 

maailmannäyttely vuonna 1967 oli merkittävä valööriryijyjen historiassa. Uhra-

Beata Simberg-Ehströmin suunnittelema suuri kokoinen Metsä-ryijy herätti run-

saasti keskustelua ja ihmetystä. Ryijy oli 40 metriä pitkä ja rakentui neljästä eri 

osasta. Ryijyn valmisti Suomen Käsityön Ystävät. Poluksen (2009, 54) mukaan 

Metsä-ryijyä on pidetty suomalaisen valööriryijyn symbolina. (Polus, 2009, 49–

54.) Suureen kansansuosioon valööriryijyt eivät Kalhan (2016, 27) mukaan kui-

tenkaan päässeet, vaikka sisustivatkin monia julkisia tiloja. Perinteiset, esittävät, 

ryijyt myivät edelleen paremmin.  

 

1970-luvun aikana ryijytaiteeseen tuli osaksi veistoksellisuutta sekä erilaisia ma-

teriaalikokeiluja (Svinhufvud, 2009a,17). Ryijyn muodollakin alettiin leikitellä 

enemmän, mikä on nähtävissä esimerkiksi Kaisa Törmäsen ryijyssä Pink Panther 

vuodelta 1985. Ryijy on muodoltaan lähes pyöreä ja matonkudenukka pitkää ja 

epätasaista. 1980-luvulla käytettiin paljon vaihtoehtoisia materiaaleja, kuten vis-

koosia ja pellavaa (Svinhufvud, 2009a, 17) sekä erilaisia tekokuituja. Materiaali-

kokeiluilla ryijyyn saatiin monimuotoisuutta ja uudenlaista ilmettä, mikä kiehtoi 

taiteilijoita (Svinhufvud, 2009a, 17–18). 

 
2000-luvulle tultaessa ryijy kiinnostaa Svinhufvudin (2009a, 18) mukaan edelleen 

niin taiteilijoita kuin suunnittelijoitakin. Merkittävänä ryijytietoisuuden levittäjänä 

hän pitää professori Tuomas Sopasta, jonka yksityinen kokoelma vuonna 2020 
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sisälsi 580 ryijyä (Ahonen, 2020). Vuosituhannen vaihteen ryijyissä näkyy erityi-

sesti pienikokoiset miniryijyt ja kokeelliset materiaalit. Esimerkiksi taiteilija Touko 

Issakaisen ryijyissä Valkoinen ryijy ja Roosanvärinen ryijy on villanukan sijasta 

solmittu muun muassa vanhoja vaatteita ja pieniä esineitä. (Sopanen & Willberg, 

2008, 384, 387–389.)  

 

Myös muut nuoret suunnittelijat ja taiteilijat ovat ottaneet ryijyn omakseen. Käsi-

työhön on liitetty vahvasti tarve itseilmaisuun ja luovaan toimintaan (Anttila, 1996, 

10), mutta käsityössä on mahdollisuus myös kannanottoon. Esimerkiksi vuonna 

2019 valmistunut kuvataiteilija Anna-Karoliina Vainio on halunnut omassa tai-

teessaan yhdistää nykyaikaa ja perinnetekstiiliä. Hänen ryijynsä ovat hyvin leik-

kisiä ja värikkäitä, osassa komeilee jokin iskulause. Materiaalina Vainio käyttää 

paljon kierrätysmateriaaleja ja suosii kirkkaita värejä. (Kekki, 2020; Vainio, 2021.) 

Nuorten taiteilijoiden ja suunnittelijoiden kiinnostus ryijytekniikkaa kohtaan lisää 

varmasti tietoisuutta ryijyistä myös yleisemmin nuoremman sukupolven keskuu-

dessa. 

 

 

2.4 Ryijy sisustuksessa 

 
 

Ryijyllä on ollut tärkeä rooli suomalaisen kodin sisustuksessa. Svinhufvudin 

(2009a, 18) mukaan suurimmalla osalla suomalaisista on jokin muisto tai koke-

mus ryijyistä, esimerkiksi oman lapsuudenkodin seinällä. Eri aikakaudet, yhteis-

kunnan mallit ja vallitsevat ihanteet ovat tuoneet mukanaan omia piirteitään si-

sustukseen mutta myös ryijyn muotoiluun. 

 

Ryijy toimii nykyään niin sisustus- kuin käyttötekstiilinäkin. Kärnä-Behmin (2011, 

95) mukaan sisustus- ja käyttötekstiilit -määritelmä kertoo tekstiilin olemuksesta, 

sen tasapainoilusta estetiikan ja funktionaalisuuden välimaastossa. Ryijyn tarina 

sopii tähän kategoriaan hyvin, sillä ryijy voi toimia niin käyttöesineenä, kuin sisus-

tuselementtinäkin. Myös termi taidetekstiili kuvastaa mielestäni ryijyn olemusta, 

sillä sen esteettinen arvo sisustuksessa on merkittävä.  
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Vaikka ryijyn varhainen käyttötarkoitus oli toimia käyttöesineenä, haluttiin ryijyistä 

silti tehdä näyttäviä, kauniita ja värikkäitä. Peiteryijyjen päälle jäävä puoli, yleensä 

pohjakude, tehtiin koristeelliseksi ja kirjavaksi mahdollisuuksien mukaan. Juhlati-

laisuuksiin värikkäät ryijyt nostettiin seinille tai aseteltiin vuoteelle, jotta vieraat 

saivat ihailla niitä. (Willberg, 2008, 8.) 1800-luvun taide ja arkkitehtuuri perustui-

vat vanhan kertaamiseen (Hämäläinen, 2010, 21). Myös ryijykudonnassa toistet-

tiin vanhoja, perinteisiä malleja (Sopanen & Willberg, 2008, 44). Teollistuminen 

toi taiteeseen, käsityöhön ja myös sisustamiseen oman vaikutuksensa. Teollistu-

misen myötä tuotteita oli helppo monistaa ja tietynlainen esineiden uniikkius ka-

tosi. Tuotteiden valmistus oli nyt myös nopeampaa ja helpompaa. Teollista tuo-

tantoa noustiin vastustamaan, jonka seurauksena kehittyi Arts and Crafts -liike. 

Liikkeen perustajahahmona toimi arkkitehti William Morris, joka halusi taistella 

pinnallista kuluttamista vastaan. Arts and Crafts -liikkeen tavoitteena oli palauttaa 

esineiden ”aitous” ja luonnonläheisyys. Myös sisustamisessa ja asumisessa kan-

nustettiin luonnonläheisyyteen, esteettisyyteen ja hyvän laatuun. (Kupke, 2008, 

164, 168–172.) 

 

Suomeen Arts and Crafts -liike rantautui 1900-luvun vaihteessa (Kupke, 2008, 

173) ja toi uutta ilmettä myös suomalaiseen sisustussuunnitteluun. Kuvanveistäjä 

Emil Cedercreutz omaksui liikkeen aatteita ja korosti omassa taiteessaan ja toi-

minnassaan luonnonläheisyyttä ja aitoutta. Hän toimi ryijykeräilijänä ja arvosti ryi-

jykudonnan taitoa ja luonnonvärien käyttöä lankojen värjäyksessä. Ryijyillä sisus-

tamisessa Cedercreuz näytti omaa esimerkkiään ja hänen ateljeekodeissaan ryi-

jyt olivat suuressa roolissa. Ryijyt valittiin muotokieleltään ja väreiltään huonee-

seen sopiviksi, sillä jokaisen esineen tuli olla harmoniassa muun sisustuksen 

kanssa. (Kava, 2009, 24.) 

 

Samoihin aikoihin Arts and Crafts -liikkeen kanssa syntyi Jugend. Hämäläisen 

(2010, 21) mukaan 1900-luvun vaihteen Jugend suosi yksilöllisyyttä ja myös vas-

tusti yhtä lailla teollista valmistusta. Jugendissa korostui luonnonmukaisuus, yk-

sinkertaisuus ja epäsymmetrisyys. Jugend vaikutti vahvasti ryijymallien suunnit-

teluun. Kansanomaisten ryijyjen runsaus ja koristeellisuus sai Sopasen ja Will-

bergin (2008, 44) mukaan väistyä, sillä kuvioinnissa suosittiin nyt yksinkertai-
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suutta ja kaarevia linjoja. Jugend toi ryijylle myös uuden käyttötavan penkkiryi-

jynä. Erityisesti taiteilijoiden kodeissa ryijy oli osana sisustusta aina 1890-luvulta 

1900-luvun alkupuolelle. Taiteilijakodeissa ryijyjä käytettiin niin mattoina kuin 

penkkiryijyinä.  (Svinhufvud, 2009b, 73.) Jugend-ajan penkkiryijy kulki seinältä 

penkin yli aina lattialle asti. Kansan keskuudessa tällaisten penkkiryijyjen ja ryijy-

mattojen käyttö oli vielä vierasta. Lattialla ryijyjä oli käytetty lähinnä vihkitilaisuuk-

sissa. Ryijymattoihin kului myös paljon materiaalia ja oli siksi kallis tehdä, mikä 

osaltaan rajasi niiden valmistusta ja käyttöä. (Toikka-Karvonen, 1971, 300, 347.) 

Akseli Gallen-Kallelan kuuluisa Liekki-ryijy vuoden 1900 Pariisin maailmannäyt-

telyssä edusti tyyliltään nimenomaan jugendia (Sopanen & Willberg, 2008, 45–

46). Jugendin aikakausi toi myös kodille uuden merkityksen. 1800-luvun teollis-

tuminen oli muuttanut työelämän luonteen ja työ sijoittui nyt kotien ulkopuolelle, 

kuten tehtaisiin ja liikkeisiin. Kodin merkitys muuttui enemmän perheen yhteiseksi 

paikaksi ja sen sisustaminen nousi tärkeäksi. (Hämäläinen, 2010, 41.) 

 

Sisustuksen muotitekstiiliksi ryijy nousi 1920-luvulla. Ahonen-Kolun ja muiden 

(2009, 44) mukaan Suomen itsenäistymisen jälkeen alettiin jälleen arvostamaan 

vanhoja kansanomaisia ryijyjä ja niiden malleja kopioitiin. Myös ryijyjen valmista-

minen itse kotona lisääntyi ja ryijyjä kudottiin niin maalla kuin kaupungissakin. 

Markkinoille tuli käsityöpaketteja, joiden avulla ryijyn valmistaminen kotona on-

nistui helpommin. Käsityöpakettien ja mallipiirustusten avulla kodeissa pystyttiin 

valmistamaan muodinmukaiseen sisustukseen sopivia ryijyjä. Mallipiirustukset oli 

tarkoitus palauttaa myyjälle, kun ryijy oli valmistunut, mutta Sopasen ja Willbergin 

(2008, 55) mukaan piirustukset kiersivät usein tutuilla ja naapureilla. Ryijyjä val-

mistettiin saatavilla olevista materiaaleista, mikä osaltaan muutti ryijyjen ulkonä-

köä alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaksi. Suuri kysyntä toi ryijyvalmistuk-

seen 1920–30-lukujen vaihteessa myös valmiit ryijypohjat, joihin ryijynukka om-

meltiin neulalla.  

 

1930-luvulla ryijy oli merkittävä osa niin maalaistalojen kuin kaupunkilaisasunto-

jenkin sisustusta. Ryijy koristi usein sohvaryhmien taustaa ja makuukamareiden 

seiniä. Muun huoneen sisustus suunniteltiin ryijyn ympärille. (Sopanen & Will-

berg, 2008, 54.) Kaupunkilaisasuntojen haasteena oli niiden ahtaus, johon ryijyn-
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kin oli muotouduttava. Sopasen ja Willbergin (2008, 60–61) mukaan pienikokoi-

set ryijyt syntyivät tarpeesta saada kaupunkilaiskoteihin sopivan kokoisia ryijyjä, 

joten ryijytekniikkaa sovellettiin tyynynpäällisiin ja keinutuolimattoihin. Ryijyjä 

alettiin valmistaa nyt myös vaakasuorina, mikä poikkesi vahvasti perinteisestä, 

pystysuorasta mallista.  

 

Erilaiset aikakausilehdet ja julkaisut ovat toimineet kodin sisustuksen neuvonan-

tajina. Jo sotia edeltävänä aikana niiden tehtävä oli valistaa kauniin kodin ja arjen 

rakentamisessa. (Svenskberg, 2012, 92.) Erityisesti Kotiliesi- lehti oli tuolloin kes-

keinen julkaisu, jossa naisia neuvottiin sisustamaan kotinsa tyylikkääksi. 1930- 

luvulla sisustusryijyn yleistyttyä myös Kotilieden aukeamilla keskusteltiin ryijyistä 

ja tekstiilitaiteilijat kirjoittivat artikkeleita, joissa ryijyjä ja kudontaharrastusta nos-

tettiin esille. Lehden kautta oli mahdollista myös tilata ryijymalleja ja ryijytarvik-

keita sekä valmiita ryijyjä. (Svinhufvud 2009, 97.) Sotien jälkeen aikakausilehtien 

merkitys korostui entisestään, ja Kotilieden rinnalle nousi vuonna 1948 Kaunis 

Koti -lehti, jonka Svenskberg (2012, 95) määrittelee ensimmäiseksi varsinaiseksi 

sisustuslehdeksi. Lehti antoi neuvoja sisustamisessa niin artikkelien kuin kysy-

myspalstan kautta. 

 

Ryijyjen käyttö mattona tuli suosioon vasta 1950-luvun puolella, jolloin muun mu-

assa Neovius otti mallistoonsa nukkamattomalleja (Sopanen & Willberg, 2008, 

72). Ryijyjä oli nähty lattialla aiemminkin, esimerkiksi Alvar ja Aino Aallon sisus-

tamassa standardivuokratalon näyttelyhuoneistossa Turussa vuonna 1929 (Suo-

minen-Kokkonen, 2004, 95). Muotoilija Arttu Brummer puolestaan oli puhunut ryi-

jyjen lattialle asettamisesta Kotiliesi-lehdessä jo vuonna 1935, mutta innostus ryi-

jyn mattokäytöstä ei tuolloin vielä ollut suurta (Sopanen & Willberg, 2008, 63).  

 

Perinteisen ryijyn malli vähensi suosiotaan 1900-luvun edetessä. Rinnalle nousi 

eri muotoisia ja rajoja rikkovia ryijyjä. Ryijyn suosio sisustuksessa kuitenkin laski 

suuresti 1980-luvulla, kun ryijy nähtiin epähygieenisenä. Ryijy ei ollut enää muo-

dikas sisustuselementti. Uusien materiaalien, kuten paperinarun ja tekokuitujen, 

tuleminen kuitenkin nosti ryijyn uudelleen osaksi sisustusta. (Sopanen & Willberg, 

2008, 74, 78.) Perinteiset, kansanomaiset ryijymallit ja jugend-ryijyt tulivat 80-lu-

vun lopussa uudelleen muotiin. Niiden kuviointeja kopioitiin ja sovitettiin myös 
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pieniin ryijyihin, joiden suosio kasvoi. Sisustuksessa haluttiin esille vanhoja, tut-

tuja, niin sanottuja ”isoäidin ryijyjä”, kuten Sopanen ja Willberg (2008, 76) kuvaa-

vat.  Vuosituhannen alun jälkeen ryijyjä ei ole paljoakaan tutkittu, etenkään sisus-

tuksen näkökulmasta. Sopanen ja Willberg (2008, 79) kuitenkin arvioivat vuonna 

2008, että ryijyn asema myös sisustuksessa sekä käyttötekstiilinä nousee.  
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3 Kodin ja sisustuksen merkitys 
 
 

 
Kodin määritelmä riippuu paljon siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkkailemme. Ko-

dilla voidaan tarkoittaa fyysistä paikkaa, mutta yhtä hyvin sanaa koti voidaan käyt-

tää kuvaamaan esimerkiksi henkistä yhteyttä johonkin tiettyyn seutuun tai toisiin 

ihmisiin. Tässä tutkimuksessa kodilla tarkoitetaan fyysistä kotia, asuntoa, jossa 

asutaan.  

 

 

3.1 Kodin rakentuminen 

 

Sarantola-Weiss (2011,10) määrittelee, että koti muotoutuu silloin, kun asuntoa 

aletaan käyttämään. Asukkaan ja asunnon vuorovaikutus on hänen mielestään 

kodin rakentumisen tärkein tekijä. Omien esineiden kautta asuntoa aletaan sisus-

tamaan ja huoneille annetaan merkityksiä. Kotia muokataan omiin tarpeisiin so-

pivaksi tilaksi, jossa viihdytään ja jossa ollaan suojassa ympäröivältä maailmalta 

(Vilkko, 2010a, 14). Millerin (2001, 1) mukaan (teollisuusmaissa) koti on kaiken 

keskiö, paikka, jossa suurin osa elämän tärkeimmistä asioista tapahtuu. Siksi ko-

tiin ja kodin sisustukseen kiinnitetään niin paljon huomiota. Vaikka koti suojaa 

meitä ympäröivältä maailmalta, internet ja televisio mahdollistavat sen, että ko-

tona ollessaan voi olla myös yhteydessä muihin.  

 

Nykyaikaisen sisustuskulttuurin juuret löytyvät 1800-luvun porvarillisuudesta. 

Porvarilliseen sisustuskulttuuriin kuului ajatus, että kodin tehtävä oli heijastaa 

asukkaiden persoonaa ja identiteettiä. Kodin laittaminen oli naisen tehtävä, ja 

kaunis sisustus sekä hyvässä järjestyksessä oleva koti kertoivat emännän taita-

vuudesta. Kodin tehtävä oli myös osoittaa isännän sosiaalista asemaa muulle 

yhteisölle. (Sarantola-Weiss, 2011, 7–13.) Koti ilmaisun välineenä oli Clarken 

(2001, 14) mukaan tärkeä osa keskiluokkaista identiteettiä niin Euroopassa kuin 

Yhdysvalloissakin. Kodin sisustamiseen sijoitettiin paljon rahaa ja aikaa. Kauniin 

arjen lisäksi kodissa tuli olla mahdollista viettää myös vapaa-aikaa, johon sisältyi 

kulttuurinen, sivistävä, toiminta ja käsitöiden tekeminen.  
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Vaikka kodin sisustaminen olikin naisten tehtävä ja ulkopuolisen avun pyytämi-

nen koettiin negatiivisena, 1800-luvun edetessä myös ammattisisustajia otettiin 

avuksi kodin suunnittelussa. Vuosituhannen vaihtuessa yleistyivät myös erilaiset 

sisustusoppaat ja lehdet, joista haettiin neuvoa ja inspiraatiota. Suomessa Koti-

liesi ja Kaunis koti olivat suosittuja julkaisuja, joiden rinnalle nousi myöhemmin 

myös Avotakka.  (Sarantola-Weiss, 2011, 11–13.) Sotien jälkeisessä Suomessa 

sisustus- ja aikakausilehdet näyttelivät suurta roolia, ja sisustusneuvojen lisäksi 

niissä opastettiin ”oikeiden” valintojen tekemiseen, kuten Svenskberg (2012, 92) 

kuvaa. Sota jätti jälkeensä niukkuuden ajan, jolloin asunnoista ja materiaaleista 

oli pulaa. Toisaalta suomalainen muotoilu ja taideteollisuus kehittyivät ja saivat 

myös kansainvälistä huomioita messuilla ja näyttelyissä. (Svenskberg, 2012, 83, 

92.) 

 

Yhä edelleen sisustaminen mielletään naisten osaamisalueeksi, vaikka miehet-

kin kokevat sisustamisen yhtä lailla tärkeänä (Autonen-Vaaraniemi, 2011, 82–

83). Historian rakentama sukupuoliroolitettu näkemys, jossa miehet ovat elättäjiä 

ja naiset hoitavat kotia, on varmasti osaltaan muokannut miehen roolin sisusta-

jana hyvin huomaamattomaksi. Autonen-Vaaraniemen (2011, 82, 84–85) mu-

kaan miehet sisustavat kotiaan viihtyisäksi ja pyrkivät käytännöllisyyteen. Henki-

lökohtaiset esineet he kokevat merkityksellisinä kodin rakentumisen kannalta.  

 

Koti heijastaa Vilkon (2010, 16) mukaan monia ulottuvuuksia, kuten yksilön ta-

loudellista asemaa, sukupuolta, ikää ja henkilökohtaisia mieltymyksiä (Vilkko 

2010a, 16). Myös Clarke (2001, 42) tuo esille, että kodin sisustamiseen liittyy 

ajatus siitä, millaisena haluaa näyttää itsensä muille. Sisustuksen kautta ihminen 

ilmaisee ja rakentaa omaa minäänsä, omaa identiteettiään (Luutonen, 2007, 79). 

Sisustuksen keskiössä ovat esineet, joita sisustaja valitsee kotiinsa.  Erityistä ar-

voa kodissa saavat sellaiset esineet, jotka on saatu perintönä ja muistuttavat lä-

heisistä tai sukulaisista. Tällaisia ovat esimerkiksi isovanhempien valmistavat 

huonekalut ja tekstiilit. Läheisen tekemät esineet koetaan tärkeiksi, vaikka niiden 

laatu ei olisikaan korkea tai ammattimainen. Esineen omistaja kokee esineen ar-

von ja merkityksen aina yksilöllisesti. (Koskijoki, 1997, 35.)  
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3.2 Esineiden merkityksestä 

 

Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen suhde esineisiin. Luutosen (2007, 10) mu-

kaan länsimaissa ihmiset omistavat tuhansia tavaroita eri tarkoituksiin. Se, min-

kälaisia merkityksiä esineet saavat, riippuu niiden käyttäjästä. Luutonen (2007, 

29) puhuu esineiden ”henkistämisestä”, jolla hän tarkoittaa esineiden muutta-

mista arkipäiväisistä erityisiksi. Käyttäjä henkistää tuotteen tekemällä siitä itsel-

leen tärkeän ja ”oman”. Tähän liittyy myös kodin sisustaminen. Asunnosta teh-

dään koti valitsemalla sinne esineitä, jotka miellyttävät ja jotka ilmaisevat omaa 

persoonaa. Esineiden avulla ympäröivä tila luodaan viihtyisäksi. Koskijoki (1997, 

36–37) nostaa esille, että yksilö muodostaa suhteen tavaroihin pohtimalla, miten 

esine sopii hänen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Esineiden kautta 

muodostuu osa minuutta, yhteys ja ero muiden kanssa. Kodin esineiden avulla 

voidaan heijastaa omaa käsitystä kauneudesta ja omista henkilökohtaisista ar-

voista.  

 

Luutonen (2007, 16–17) puhuu merkitysulottuvuuksista, joiden kautta esineitä 

voidaan tarkastella. Hänen mukaansa esineitä voidaan tarkastella käyttäjän nä-

kökulmasta, mutta myös suunnittelijan ja valmistajan näkökulmasta. Suunnitteli-

jan ja valmistajan tuomat merkitykset tuotteelle voivat liittyä esimerkiksi ajanku-

van ja sosiaalisen yhteisön merkityksiin. Koskijoen (1997, 35–37) mukaan val-

mistajan nimi on olennainen osa esineen ominaisuuksia, sillä tekijä antaa tuot-

teelle yksilöllisyyttä. Luutonen (2007, 33) kuitenkin korostaa ennen kaikkea käyt-

täjän roolia tuotteen merkityksenannossa. Ratkaisevaa hänen mielestään on se, 

miten käyttäjä yhdistää esineen omaan henkilökohtaiseen elämäänsä. 

 

Esineen ulkonäöllä on yhteys sen merkitykseen. Normanin (2004, 47) mukaan 

kauniit esineet herättävä meissä positiivisia tunteita. Se, miten kauneus koetaan, 

on hyvin yksilökohtaista (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 86). Tuotteen tekijä valmis-

taa tuotteen niin, että se on hänen mielestään hyvä ja kaunis. Tekijä toivoo, että 

muutkin arvostavat hänen tuotettaan. Kuluttaja, joka tuotteen hankkii, kokee sen 

mahdollisesti myös kauniina ja hyvänä ja luo sille oman merkityksensä. (Koski-
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joki, 1997, 35–37.) Kojonkoski- Rännäli (1995, 83) nostaa esille työnlaadun mer-

kityksen tuotteelle. Hänen mukaansa hyvin tehdyssä tuotteessa näkyy taitavan 

tekemisen työjälki, mikä tekee tuotteesta kauniin.  

 

Suomessa käsityöllä on pitkä historia ja se on vahvasti osa suomalaisen kansan 

identiteettiä ja kulttuuria. Vaikka käsin tehtyä on saatettu toisinaan myös vähä-

tellä, on käsityötaito juurtunut suomalaisiin koteihin. (Anttila, 1996, 10–11.) Teol-

listuminen 1800-luvulla syrjäytti käsityötuotannon nopeudellaan ja sarjavalmis-

tuksellaan, mutta käsityötuotanto ei kuitenkaan koskaan hävinnyt (Svinhufvud, 

2009b, 104–106). Luutosen (2007, 84) mukaan käsityö mahdollistaa tuotteelle 

sellaisia ominaisuuksia, joita teollinen tuotanto ei pysty tarjoamaan. Käsityöhön 

sisältyy yksilöllisyyttä ja erityisyyttä. Massatuotannon rinnalla käsityö nähdään 

ylellisenä, mikä osaltaan lisää sen arvoa. Luutonen korostaa käsityössä tekijän 

taidon hallintaa ja tuotteiden ainutlaatuisuutta.  

 

Itsevalmistettuun tuotteeseen tekijällä on ainutlaatuinen suhteensa. Käsityötuot-

teen tekeminen voidaan nähdä prosessina, jonka lopputuloksen laatuun ja es-

teettisyyteen tekijä itse vaikuttaa. Valmistunut tuote on Kojonkoski-Rän-

nälin (1995, 61) mukaan tekijälleen hyvin tärkeä ja voi osaltaan olla rakenta-

massa tekijän itsetuntoa. Valmistunut tuote kertoo, että tekijä on kykenevä tuot-

tamaan jotain kaunista ja hyvää. Toisaalta yksilö voi tarvittaessa tulkita jo ole-

massa olevan esineen uudelleen, korjata sitä tai muuttaa sen kokonaan uuden-

laiseksi. Muutosprosessi voi lisätä esineen henkilökohtaista merkitystä, kun sii-

hen on saanut jättää oman jälkensä. (Koskijoki 1997, 35–37.) Käsityön kautta 

koetaan myös yhteyttä kansalliseen perintöön (Kalha, 1997b, 29). 

 

Esineen merkitys liittyy vahvasti sen kykyyn herätellä muistoja. Kodin esineet ja 

niiden tarinat toimivat muistoina omasta elämänkaaresta, suvusta ja läheisistä 

(Vilkko, 2010a, 20). Luutosen (2007, 43) mukaan esineisiin kytkeytyvät muistot 

ovat esineen merkityksen kannalta jopa tärkeämpiä kuin käytännölliset ominai-

suudet tai ulkonäkö. Hyvänä esimerkkinä ovat matkamuistot. Niihin liittyy paljon 

tarinoita ja sitä kautta tunneside esineen omistajan ja esineen välillä on suuri. 
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Matkamuisto ei useinkaan ole taiteellisesti kovinkaan merkittävä tai edes laaduk-

kaasti valmistettu mutta toimii ikään kuin muistimme jatkeena. Merkitys syntyy 

matkamuiston herättämien mielleyhtymien kautta. (Norman, 2004, 47.)   

 

Olen nyt käsitellyt ryijyn historiaa tutkimuskirjallisuuden avulla, sekä perehtynyt 

kotien sisustamisen ja esineiden merkitykseen. Tutkimuksen empiirisessä 

osassa pyrin selvittämään, miten ryijy on osaan nykyaikaista kotia, sekä tarkas-

telemaan ryijyn omistamiseen liittyviä merkityksiä.  
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4 Tutkimuksen kysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sitä, millä eri tavoilla ryijyä käy-

tetään 2000-luvun sisustuksessa. Teoriatausta ryijyn eri vaiheista perustuu aiem-

piin tutkimuksiin. Niiden perusteella tiedämme, että ryijyn käyttötarkoitus on 

muuttunut arkipäivän käyttöesineestä sisustusesineeksi (esim. Sopanen & Will-

berg, 2008, 78–79). Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat 

ryijyllä sisustamiseen nykyaikana. Tutkimuksen toisena tehtävänä on kerätä tie-

toa siitä, mitä ryijy merkitsee omistajalleen.  

 

Tutkimuskysymykset on muotoiltu seuraavasti: 

 

1. Millä tavoin ryijyä käytetään osana sisustusta 2000-luvulla? 

2. Mikä merkitys ryijyillä on omistajalleen? 

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta kyselylomakkeen avulla.  Aineisto olisi 

mahdollisesti voitu kerätä myös esimerkiksi haastattelujen kautta. Kuitenkin ver-

kossa julkaistava kyselylomake mahdollisti paremmin aikaan ja paikkaan sitomat-

toman aineiston hankinnan, joten kyselyn toteuttaminen oli perusteltua. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli oma kiinnostukseni ryijyjä kohtaan. Historian pe-

rusteella tiedämme, että ryijyn asema kodeissa on ollut vahva, mutta yhteiskun-

nan eri vaiheet ja sisustukselliset trendit ovat muuttaneet ryijyn käyttöä ja merki-

tystä (esim. Svinhufvud, 2009a, 18; Sopanen & Willberg, 2008, 54, 78). Halusin 

tutkimukseni avulla kartoittaa sitä, minkälainen merkitys ryijyllä on nykyaikai-

sessa kodissa, ja miten ryijyä käytetään osana sisustusta.  

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä toimi kyselytutkimus, jossa painottuu laadullinen aineis-

ton analyysi. Tutkimuksessa käytetään kuitenkin soveltuvin osin myös määrällistä 

tutkimusotetta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 157, 176) mukaan 

kvalitatiivisessa, eli laadullisessa, tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elä-

män kuvaaminen ja tavoitteena tutkimuskohteen ymmärtäminen. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa tutkijan rooli on merkittävä, sillä menetelmä on muodoltaan 

hyvin vapaa. Tutkijan on otettava mahdollisimman objektiivinen rooli tutkimusta 

tehdessään, jotta omat arvot ja asenteet tutkittavaa aihetta kohtaan eivät liikaa 

ohjaa tutkimuksen toteutusta. (Eskola & Suoranta, 1998, 20–22.)  

 

Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain toistensa 

tukena. Kvantitatiivisessa menetelmässä tutkimusaineisto esitetään tyypillisesti 

määrällisessä muodossa ja analysoidaan tilastollisesti (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2007, 132, 136). Osa tämän tutkimuksen aineistosta, esimerkiksi kyselyn 

taustatiedot, esitetään määrällisessä muodossa, jotta ne ovat mahdollisimman 

selkeästi esitetty ja helposti luettavissa.  

 

Yksinkertaisimmillaan kyselytutkimuksella pyritään Sapsfordin (2007, 2) mukaan 

keräämään tietoa ja kuvaamaan väestöä. Kyselytutkimus on tapa kerätä tietoa 

niin yhteiskunnan ilmiöistä kuin ihmisten arvoista, asenteista ja toiminnasta (Veh-
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kalahti, 2019, 11). Julkaistun kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan, miten vastaa-

jat käyttävät ryijyä sisustuksen osana, sekä vastaajien arvoja ja asenteita ryijyjä 

kohtaan. Kyselyllä haluttiin kerätä nimenomaan yksityiskotien sisustukseen liitty-

viä tietoja, sekä yksityisten henkilöiden kokemuksia ryijyistä. Tutkimuksesta ra-

jattiin julkisten tilojen ryijyt kokonaan pois.  

 

 

5.2 Aineiston keruu kyselylomakkeella 

 

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla (liite 1). Kyselylo-

make laadittiin Qualtrics-ohjelmalla. Kyselylomakkeen rakennusvaiheessa oli 

olennaista ensin perehtyä tutkimusaiheen teoriataustaan. Teoriaan tutustumalla 

määriteltiin, minkälaisia käsitteitä lomakkeessa käytetään. (Vehkalahti, 2019, 20.) 

Kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin muodostamaan selkeiksi niin, että kysy-

myksiin vastaamalla saataisiin mahdollisimman tarkkaa tietoa tutkittavasta ai-

heesta (Sapshford, 2007, 18). Kysely sisälsi niin suljettuja kuin avoimiakin kysy-

myksiä. Kyselytutkimuksessa suljetut kysymykset ovat yleisempiä, sillä niiden kä-

sittely on helpompaa ja nopeampaa kuin avointen kysymysten käsittely (Vehka-

lahti, 2019, 25).  

 

Kysely oli kolmiosainen. Lomakkeen ensimmäisessä osassa (kysymykset 1–4) 

kartoitettiin vastaajien taustatietoja, kuten ikää ja omistettavien ryijyjen määrää. 

Taustatietoja kerättiin, jotta saataisiin kuva siitä, minkälaisesta tutkimusjoukosta 

on kysymys. Taustatiedot toimivat myös johdantona seuraaviin osioihin. Tausta-

tietoja kerättiin suljetuilla kysymyksillä. Kyselylomakkeen toinen ja kolmas osa 

sisälsivät suljettujen kysymysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä, sillä avointen 

kysymysten avulla haluttiin antaa vastaajille mahdollisuus kertoa näkökulmansa 

yksityiskohtaisemmin. Avoimet kysymykset eivät rajoita vastaamista samalla ta-

voin kuin suljetut kysymykset, ja niiden kautta tutkimuksen aiheesta voidaan 

saada näin yllättävääkin tietoa. (Vehkalahti 2019, 25.) Kyselylomakkeen toinen 

osio (kysymykset 5–10) sisälsi ryijyillä sisustamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten 

”Millä perusteilla olet valinnut juuri kyseisen ryijyn osaksi sisustustasi? ja ”Miten 

käytät ryijyä osana sisustusta?”. Kyselylomakkeen kolmas osio (kysymykset 11–
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14) käsittelivät ryijyn merkitykseen liittyviä kysymyksiä, kuten ”Onko jokin ryijy 

sinulle erityisen tärkeä, miksi?”.  

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 199) mukaan kyselylomakkeen ko-

keilu on välttämätöntä kyselyn onnistumisen kannalta. Ennen julkaisua tutkimuk-

sen kyselylomaketta testattiin ja siitä tehtiin eri versioita. Kyselylomakkeessa ei 

kysytty vastaajien henkilökohtaisia tietoja, vaan tutkimus toteutettiin täysin nimet-

tömänä. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista. 

 

 

5.3 Tutkimusaineisto 

 

Kyselylomake julkaistiin Facebookin Ryijy, Suomalainen perinnetekstiili -ryh-

mässä, jossa oli kyselyn julkaisemisen aikaan hieman yli 8000 jäsentä. Ryhmään 

jaettiin avoin linkki, jonka kautta vastaajat pystyivät osallistumaan kyselyyn ano-

nyymisti. Kyselyn oli tarkoitus olla avoinna 08.02.2021–28.02.2021 välisenä ai-

kana, mutta vastausten suuren määrän vuoksi kysely suljettiin jo 09.02.2021. 

Vastauksia kyselyyn saatiin 366 kappaletta. Nämä vastaukset olivat kokonaan 

vastattuja kyselylomakkeita. Lisäksi kyselyyn tuli noin 40 kesken jäänyttä vas-

tausta, mutta nämä rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle ja poistettiin ennen aineis-

ton läpikäyntiä ja analysointia. 

 

Kyselylomake sisälsi neljätoista kysymystä. Kyselylomake oli rakennettu niin, että 

jokaiseen kysymykseen oli pakko vastata. Suljettuihin kysymyksiin vastattiin va-

litsemalla ennalta määrätyistä vaihtoehdoista itselle sopivin. Osassa kysymyk-

sistä, kuten ”Mihin tilaan olet ryijyn kotonasi sijoittanut?”, oli mahdollista valita 

useita vaihtoehtoja. Avoimiin kysymyksiin sai vastata vapaasti, niin laajasti kuin 

itse koki haluavansa. Avoimet kysymykset keräsivät eri pituisia vastauksia. Osa 

vastaajista kuvaili esimerkiksi ryijyihin liittyviä merkityksiä hyvin laajasti, osa vas-

tasi vain muutamalla lauseella.  
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5.4 Aineiston analysointi 

 
 

Aineiston analysointi tapahtui pääsääntöisesti laadullisen sisällönanalyysin 

kautta, aineistolähtöisesti. Sisällönanalyysin tehtävänä on esittää tutkimuksessa 

kerätty tieto tiivistetyssä ja mahdollisimman selkeässä muodossa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013,103) sekä tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 138). Aineistolähtöisen analyysin avulla pyrittiin kerätystä aineistosta 

löytämään olennainen tieto, joka vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja sitä 

kautta luomaan tietoa ryijyn käytöstä suomalaisten kotien sisustuksessa.  

 

Aineiston käsittelyssä lähdettiin liikkeelle lukemalla ensin kyselylomakkeen vas-

taukset läpi. Tämän jälkeen aineiston avoimet kysymykset koodattiin Atlas.ti- oh-

jelman avulla. Jokaiselle kyselylomakkeen kysymykselle luotiin oma tiedostonsa, 

johon koodit merkittiin. Koodeilla tässä tarkoitetaan lauseita ja avainsanoja, joita 

vastauksista poimittiin. Koodauksen jälkeen aineisto pelkistettiin, eli alkuperäi-

sistä ilmauksista muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia (alaluokka). Pelkistämisen 

tarkoituksena on tiivistää aineisto niin, että epäolennainen tieto rajautuu pois 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 109). Käytännössä pelkistämisessä tiivistettiin alkupe-

räinen lause lyhyempään muotoon. Esimerkki pelkistämisestä näkyy taulukossa 

1. Pelkistämisen jälkeen ilmauksista etsittiin yhdistävä tekijä, joista muodostettiin 

yläluokka. Esimerkki luokittelusta näkyy taulukossa 2. 

 

Aineiston läpikäynnissä ja pelkistämisessä huomattiin, että vastauksissa alkoi 

toistua samat teemat. Eskola & Suoranta (1998, 62–64) puhuvat aineiston kyl-

lääntymisestä. Kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä pistettä, jossa vastauksista ei 

nouse enää esille tutkimuksen kannalta uutta tietoa. Kaikki 366 vastauslomaketta 

käytiin kuitenkin läpi kokonaisuudessaan. 
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Taulukko 1. Esimerkki pelkistämisestä.  

 
 
ALKUPERÄINEN ILMAUS 

 
PELKISTETTY ILMAUS 
 

 
”Suuri merkitys jokaisella ryijyllä. Yksi 
muistuttaa äidistä, yksi isästä.” 
 

 
Ryijyt muistuttavat vanhemmista ja ovat 
siksi tärkeitä. 

 
”Se on hyvin tärkeä, muisto äidistäni.” 
 

 
Ryijy muistuttaa äidistä. 
 

 
 
 
 
Taulukko 2. Esimerkki luokittelusta. 
 

 
ALKUPERÄINEN ILMAUS 
 

 
ALALUOKKA 
(Pelkistetty ilmaus) 
 

 
YLÄLUOKKA 

 
”Suuri merkitys jokaisella ryijyllä. 
Yksi muistuttaa äidistä, yksi isästä.” 

 
Ryijyt muistuttavat van-
hemmista ja ovat siksi 
tärkeitä. 
 

 
 
 

Muistoarvo 

 
”Se on hyvin tärkeä, muisto äidis-
täni.” 

 
Ryijy muistuttaa äidistä. 
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6 Tutkimustulokset  
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulokset. Ensimmäisenä tarkastellaan vas-

taajien taustatietoja luvussa 6.1 Tämän jälkeen tutkimuksen tulokset käsitellään 

tutkimuskysymyksittäin. Luvut 6.2 ja 6.3 tarkastelevat ryijyn käyttöä osana sisus-

tusta. Luvuissa 6.4 ja 6.5 käsitellään niitä merkityksiä, joita ryijyn omistamiseen 

ja ryijyn käyttöön liittyy. 

 

 

6.1 Taustatiedot 

 
 

Kyselylomakkeeseen saatiin 366 (N=366) vastausta. Taustatietoina kysyttiin vas-

taajien ikää sekä ryijyn omistamiseen liittyviä kysymyksiä. Sukupuolen kysymi-

nen jätettiin kyselystä tietoisesti pois, sillä sen ei uskottu olevan tarpeellinen tieto 

tutkimuksen kannalta. Suurin osa vastaajista sijoittui iältään 40–80 ikäluokkien 

väliin. Suurin ikäluokka oli 51–60-vuotiaat, joita vastaajissa oli 126 (N=126) hen-

kilöä.  Toiseksi suurin ikäluokka oli 61–70-vuotiaat (N=117) ja kolmanneksi suurin 

71–80-vuotiaat (N=49). Alle 30-vuotiaita oli yhdeksän (N=9) ja yli 80-vuotiaita 

kolme (N=3) henkilöä.  

 

 

Kuvio 1. Ikäjakauma. 
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Kuvio 2. Kuinka monta ryijyä omistaa. 
 

 

Kuviosta on nähtävissä, että suurin osa kyselyyn vastanneista omisti alle viisi 

ryijyä. Yleisintä oli omistaa yhdestä kolmeen ryijyä. Vastaajista 22,95 prosenttia 

(N=84) omisti yhden ryijyn. 21,31 prosenttia (N=78) vastaajista omisti kaksi ryijyä 

ja kolme ryijyä omisti 15,30 prosenttia (N=56) vastaajista. Yli viiden ryijyn omis-

taminen oli vähäistä, mutta kuitenkin 6,28 prosenttia (N=23) vastaajista kertoi 

omistavansa yli kymmenen ryijyä. 

 

 

Kuvio 3. Kuinka monta vuotta on omistanut ryijyn/ryijyjä. 
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Suurin osa kyselyyn vastanneista, 21 prosenttia (N=78) oli omistanut ryijyn kym-

menestä kahteenkymmeneen vuotta. Vastaajista 17 prosenttia (N=64) oli puoles-

taan omistanut ryijyn kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen vuotta. Yli vii-

sikymmentä vuotta ryijyn omistaneita oli vastaajissa 5 prosenttia (N=19) ja alle 

vuoden ryijyn omistaneita oli 7 prosenttia (N=27). Kun tarkastellaan kyselyyn vas-

tanneiden ikäjakaumaa, voidaan huomata, että suurimmat ikäluokat olivat 51–60 

vuotta ja 61–70 vuotta. Voidaan päätellä, että mitä enemmän ihmisellä on ikää, 

sitä kauemmin hän on ehtinyt omistaa esineitä, tässä tapauksessa ryijyn tai ryi-

jyjä.  

 

 

Kuvio 4. Mistä ryijy on hankittu. 
 

 

Kyselyn vastauksien perusteella on yleistä, että ryijy saadaan perintönä. Vastaa-

jista 30,85 prosenttia (N=195) kertoi saaneensa ryijyn perintönä. 22,31 prosenttia 

(N=141) oli hankkinut ryijyn kierrätettynä ja 7,44 prosenttia (N=47) huutokau-

pasta. Moni oli myös valmistanut ryijyn itse. Vastaajista 17,56 prosenttia (N=111) 

kertoi omistavansa itse tekemänsä ryijyn. Lahjaksi ryijyn oli saanut 14,56 pro-

senttia (N=92) vastaajista. Muutama, 1,74 prosenttia (N=11) kyselyyn vastan-

neista, oli myös tilannut ryijyn ammattilaiskutojalta. 5,54 prosenttia (N=35) vas-

taajista oli saanut tai hankkinut ryijyn jollain muulla tavalla. Kyselyyn vastanneista 

neljä (N=4) kertoi ostaneensa ryijyn aikoinaan kiertävältä kauppiaalta, yksi (N=1) 
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mattokauppiaalta ja yksi (N1=) torikauppiaalta. Kaksi (N=2) vastaajista oli löytä-

nyt ryijyn roskalaatikosta tai jätelavalta, yksi (N=1) purkutalosta. Yksi (N=1) oli 

saanut ryijyn vaihtokaupassa, toinen (N=1) ostamansa mökin mukana ja kolmas 

(N=1) maatilan mukana. Muiksi vaihtoehdoiksi vastaajat listasivat myös puolison 

mukana tulleet ryijyt sekä sukulaisten ja tuttavien valmistamat tai lahjoittamat ryi-

jyt. 

 

 

Kuvio 5. Minkälaisen ryijyn omistaa. 
 

 

Kyselyssä kartoitettiin myös, minkälaisia ryijyjä suomalaiset omistavat. Kysymyk-

seen oli mahdollista vastata useita vaihtoehtoja, sillä vastaajien oletettiin mahdol-

lisesti omistavan useita erilaisia ryijyjä. Kuviosta näemme, että suurin osa ryi-

jyistä, 65 prosenttia, oli täysnukkaisia. Toiseksi eniten omistettiin miniryijyjä. Nii-

den osuus vastaajien ryijyistä oli 14 prosenttia. Ryijymattojen osuus oli 8 prosent-

tia ja keinutuolimattojen 6 prosenttia. Osittain nukitettujen ryijyjen osuus vastaa-

jien ryijyistä oli 5 prosenttia. Muita ryijyjä omistettiin 2 prosenttia. Muu -vaihtoeh-

don vastanneet kertoivat omistavansa säkkikankaalle solmitun ryijyn (N=1), ryijy-

tekniikalla valmistetun tyynynpäällisen (N=1), kaksipuolisesti nukitetun ryijyn 

(N=1) tai rekiryijyn (N=2). Yksi vastaaja (N=1) kertoi omistavansa ryijyn, jossa 

nukat ovat lenkillä, eikä auki leikattuina hapsuina. Kysymykseen tuli muutama 
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vastaus, joissa mainittiin jokin muu seinävaate mutta ne rajattiin tutkimuksen ul-

kopuolelle, sillä ne eivät vastanneet tutkimuksen alussa rajattua ryijyn määritel-

mää.  

 

 

6.2 Ryijyn valinta sisustukseen 

 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla ryijy on osana suoma-

laisten kotien sisustusta, sekä minkälaisia merkityksiä ryijyihin liittyy.  Ensimmäi-

nen tutkimuskysymys on ”Millä tavoin ryijyä käytetään osana sisustusta 2000-

luvulla?”. Tässä luvussa tarkastellaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liitty-

viä vastauksia. 

 

 

Taulukko 3. Sisustukseen valittujen ryijyjen kriteerit. 
 

ALKUPERÄINEN ILMAUS ALALUOKKA 
(Pelkistetty ilmaus) 

YLÄLUOKKA 

”Sopivat parhaiten interiööriin.” 
”Vaihdellaan tarpeen mukaan aina ne, jotka so-
pivat muuhun sisustukseen.” 
”Sopii asunnon ja muun sisustuksen tyyliin.” 

Ryijy sopii muuhun 
asuntoon ja sisustuk-
seen 

 
Sopii muuhun 
sisustukseen 

”Sopi väreiltä sisustukseen.” 
”Värin perusteella.” 
”Värit tärkeintä.” 

Värit  
 
 
 
 
 
 
Visuaalinen 
ilme 
 
 

”Aiheen mukaan.” 
”Kaunis Mesimarja- ryijy.” 
”Malli hyvin erikoinen.” 

Malli 

”Ryijyni ovat kauniita.” 
”Miellyttää silmää.” 
”Kauniita ja lattialla koristeena.” 

Kauneus 

”Kunto pitää olla priimaa.” 
”Hyvä kunto.” 
”…värit, kunto, kiva design…” 

Kunto 

”Sopivan kokoinen omalle paikalleen.” 
”…kokonsa puolesta nykyiseen kotiin.” 
”Pieni koko sopii rappuun.” 

Koko 

”Tunnetun suunnittelijan…” 
”Halusin klassisen, tunnetun suunnittelijan, ju-
gend ryijyn, joka kestää.” 
” Arvostettu suunnittelija.” 

Ryijymalli/ Suunnittelija 
tunnettu 

 
Tunnettu suun-
nittelija 

”Lämmin.” 
”Lämmittää.” 

Lämmittävyys  
Käytännölli-
syys 

”Ryijyjen tuoma äänimaailma.” 
” …ehkäisee kaikua.” 
”Äänieristävä.” 

Akustiikka 
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”Vanha, käsintehty ja luonnonväreillä värjätyt 
langat.” 
”Käsityön arvostus, perinteiden kunnioittami-
nen.” 
”Arvostan käsityötä.” 

Perinteisen käsityön ja 
tekniikoiden arvostus 

 
Käsityön ja  
perinteiden ar-
vostus 

”Asun maatilalla ja edellisten sukupolvien ryijyt 
ovat samoilla paikoilla.” 
”Jatkan perinnettä.” 
”Vanha perinnetekstiili.” 

Ryijy osana suvun tai ta-
lon perinnettä 

”Oma tekemät tärkeitä ja sovitettu kodin värei-
hin.” 
”Olen itse tehnyt ryijyt ostamieni ryijypakettien 
mukaisesti.” 
”Tykkään ruusuista ja kudoin ristipistomallista it-
selleni ryijyn.” 
”Toisen olen suunnitellut ja kutonut itse.” 

Itse suunniteltu ja/tai itse 
tehty 

 
Itse tehty 

”Kaikki perinnöksi ja lahjaksi saadut pitää saada 
seinille.” 
”Sain perintönä ja etsin niille sitten sopivan pai-
kan.” 
”Suvun vanha vihkiryijy.” 

Perintö tai suvussa kul-
kenut ryijy  

 
 
 
 
 
 
Tunnearvo 

”Vanhempieni vihkiryijy siinä on tunnearvoa.” 
”Tunneside.” 
”Ryijyllä on tunnearvoa.” 

Ryijyyn liittyy vahvoja 
tunteita 

”Tärkeä lahja.” 
”Sain lahjaksi isoäidiltäni.” 
”En ole itse valinnut, vaan olen ne saanut ne.” 

Saatu lahjaksi 

”Muistoarvo henkilöistä kuten isäni.” 
”Kauneus ja muisto äidistä.” 
”Lapsuuskodissani oli samanlainen ryijy.” 

Muisto 

”Toisen on tehnyt mummu minulle.” 
”Äitini valmistama.” 
”Ovat isoäitini ja isoisoäitinsä kutomista ja ar-
vostan niitä.” 

Läheisen tekemä 

”Tarinallakin on merkitystä.” 
”…ryijyn "tarinan”. ” 
”Kaikkiin liittyy oma tarinansa.” 

Ryijyn historian ja tari-
nan merkitys 

 
Ryijyn tausta 

”Kaunis nimi.” 
”Väri, malli, nimi…” 
”Nimen perusteella.” 

Ryijyllä erityinen nimi  
Nimi 
 

”Vuodenajan mukaan. Vaihtelen eri ryijyjä.” 
”Vuodenaika.” 
”Värin, vuodenajan, vaihtelen eri ryijyjä…” 

Vuodenajat vaikuttavat 
sisustukseen 

 
Vuodenaika 

”Arvomattoja.” 
”Vanha ja arvokas.” 
”Arvo nettihuutokaupoissa oli korkeampi kuin...” 

Arvokkuus  
Arvo 

”Hinta oli tosi edullinen.” 
”Sopiva väri (ja ostohinta!)” 
”… sopivan hintaisia.” 

Edullisuus 

 

 

Sisustustekstiileillä voidaan tuoda tilaan kodikkuutta, väriä ja lämpöä. Kärnä-Beh-

min (2011, 94) mukaan sisustustekstiilit toimivat visuaalisina elementteinä, mutta 

niillä voidaan myös suojata pintoja tai estää esimerkiksi valon ja melun pääse-

mistä huoneeseen.  Kyselyn mukaan sisustuselementtinä toimiva ryijy valitaan 
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usein ulkonäön perusteella. Värien merkitys toistui vastauksissa useasti. Ryijyn 

tulee olla miellyttävän värinen ja sopia väritykseltään muuhun sisustukseen.  

 

 

”Tykkäsin ryijyjen kuvioista ja väreistä.” 

(N82) 

 

”Se on niin upea ja hienot värit, jotka sopii sisustukseen, omaan silmään…” 

(N186) 

 

 

Suurin osa vastaajista kertoi, että he ovat valinneet ryijyn kotiinsa sillä perus-

teella, että se sopii tyyliltään ja väreiltään muuhun sisustukseen ja ympäristöön. 

Sopasen ja Willbergin (2008, 54) mukaan 1900-luvun alun vuosikymmeninä oli 

yleistä, että huoneen muu sisustus rakentui ryijyn ympärille. Myös kyselyn vas-

tauksissa nousi esille, että ryijyt ovat määränneet muun sisustuksen luonteen. 

Tämä ei kuitenkaan kyselyn perusteella ole nykypäivänä kovin yleistä, vaan ryijyn 

tulee sopia ympäristöönsä ja tilan muu sisustus otetaan huomioon jo ryijyn han-

kintavaiheessa. Jos tilan sisustusta muutetaan, myös ryijyä saatetaan vaihtaa. 

Tämä toki edellyttää, että ryijyjä omistetaan useita. 

 

 

”Vaihdellaan tarpeen mukaan aina ne, jotka sopivat muuhun sisustukseen.”  

(N66) 

 

 

Sisustustekstiilien avulla tilaan voidaan luoda yhtenäistä ilmettä ja niillä voidaan 

sitoa eri sisustuksen osia toisiinsa (Kärnä-Behm, 2011, 94). Toisaalta vastauk-

sista nousi esille, että ryijyä saatetaan käyttää myös sisustusta ”rikkovana” ele-

menttinä, kun tilaan kaivataan vaihtelua.  

 

 

”Se tuo muusta tyylistä poikkeavana uutta ulottuvuutta sisustukseen.” 

(N39) 
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Värien rinnalla ryijymalli nousi esille määräävänä tekijänä ryijyä valitessa. Mal-

leissa vaihtelevat kansanomaiset perinneryijyt ja modernit ryijyt. Vastauksista 

nousi esille, että ryijymalli valitaan itseä miellyttävistä aiheista ja muuhun sisus-

tukseen sopivaksi. Itse valmistettuihin ryijyihin on kuvioinnin voinut valita va-

paasti, mutta ryijy on saatettu myös tilata sillä perusteella, että kotiin on haluttu 

jokin tietty ryijymalli. 

 

 

”Ryijysuunnittelija on myös räätälöinyt mallin tilaamme sopivaksi.” 

(N246) 

 

”Sain itse valita mallin ryijykutomon mallistosta.” 

(N292) 

 

 

Kyselyyn vastanneista moni nimesi tietyn suunnittelijan tai aikakauden vaikutta-

neen ryijyn valintaan. Esiin nousi useita suomalaisia tekstiilitaiteilijoita, joista esi-

merkkeinä Reino Koski, Kirsti Ilvessalo, Heljä Liukko-Sundström ja Eliel Saari-

nen. Aikakausista erityisesti jugend-ajan ryijyt ja Suomen muotoilun kultakauden 

ryijyt vaikuttavat olevan suosittuja. Suomalaisen muotoilun ja taideteollisuuden 

kultakaudesta puhuttaessa viitataan toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenra-

kennuksen aikaan. Vuodet 1945–1967 olivat suomalaiselle muotoilulle merkittä-

viä, sillä tuolloin Suomi sai myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä. (Kalha, 

1997a,14; Sparke, 2012, 9.) Kultakauden huippu oli Kalhan (1997a, 14) mukaan 

50-luvulla, jolloin myös ryijytaide eli kukoistuskauttaan (Toikka-Karvonen,1971, 

406). 

 

”Myös tunnistettava malli ja tunnettu suunnittelija vaikuttavat.” 

(N30) 

 

”Halusin klassisen, tunnetun suunnittelijan, jugend ryijyn, joka kestää aikaa.” 

(N237) 

 

”Meillä on vain ns. Kultakauden ryijyjä…” 

(N203) 
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Ryijyn aikakautta saatetaan miettiä myös asuinrakennuksen ja miljöön aikakau-

den mukaan. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa moni halusi kunnioittaa asuin-

ympäristönsä historiaa ja perinnettä ja esimerkiksi vanhassa maalaistalossa sei-

nillä vuosikymmeniä olleet ryijyt on haluttu säilyttää osana kodin sisustusta. Myös 

omaan tai suvun kotipaikkakuntaan viittaavat mallit koetaan sellaisiksi, joita halu-

taan nostaa esille sisustuksessa.  

 

 

”…ryijy on myös perinneryijymalli isoäitini kotiseudulta. Porin seudulta.” 

(N120) 

 

”Toinen oli seinällä hankkimassamme talossa (torpan viime syksynä edesmen-

neen tytön tekemä v 1940).” 

(N141) 

 

” …se sopi värimaailmaltaan modernin talon sisustukseen.” 

(N213) 

 

 

Yksinkertaisimmillaan syyksi ryijyn valintaan vastattiin ”kauneus”. Ryijyn tulee 

miellyttää omaa silmää, jotta se valitaan osaksi oman kodin sisustusta. Ryijyn 

tulee olla hyväkuntoinen ja sopivan kokoinen tilaan, johon se asetetaan. Visuaa-

listen ominaisuuksien lisäksi vastaajat arvostivat ryijyn käytännöllisiä ominaisuuk-

sia. Ryijyn, etenkin ryijymattojen, lämmittävä ominaisuus koetaan miellyttäväksi. 

Seinälle asetettujen ryijyjen akustiset ominaisuudet nousivat myös esille. Ryijy 

saatettiin valita siksi, että se ehkäisee kaikua ja vaimentaa ääniä. 

 

Sisustukseen valittu ryijy sisältää usein paljon tunnearvoa. Oman vanhemman, 

sukulaisen tai läheisen tekemä ryijy koettiin niin arvokkaaksi, että se haluttiin 

asettaa esille.  Luutosen (2007, 11) mukaan perintöesineet koetaan usein niin 

merkittäviksi, että ne säilytetään, vaikka omassa kodissa ei niille juuri sillä het-

kellä olisikaan paikkaa. Suurin osa vastaajista, 30,85 %, kertoi saaneensa ryijyn 

perintönä. Vaikka ryijy ei täysin ole sopinut omaan sisustustyyliin, on perintöryi-

jylle etsitty sopiva paikka.  
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”…mummini itse kutoma. Tunnearvo on valtavan suuri. ❤️” 

(N70) 

 

”Väreistä voin tinkiä, kun kyseessä on suvun perintöryijy, jolloin tunnearvo on 

suurempi.” 

(N315) 

 

”Vanhempieni vihkiryijy, siinä on tunnearvoa enemmän kuin mitään muuta.” 

(N271) 

 

 

Kyselyssä kävi ilmi, että myös lahjaksi saatuja ryijyjä on haluttu kunnioittaa ja 

asettaa ne esille. Luutosen (2007, 44) mukaan lahja sitoo antajan ja lahjan vas-

taanottajan toisiinsa ja sitä kautta lahja saa merkitysarvoa. Lahjoihin panostetaan 

paljon ja lahjaa ostettaessa mietitään lahjan saajaa. Erityisesti itse valmistettu 

lahja koetaan Luutosen mukaan erityiseksi, sillä siihen kietoutuu muistoja lahjan 

valmistajasta. 

 

Myös arvotus käsityötä kohtaan on vaikuttanut ryijyillä sisustamiseen. Moni vas-

taaja kertoi arvostavansa ryijyä suomalaisena käsityönä ja perinnetekstiilinä. Ar-

vostus käsityötä ja ryijyä kohtaan on haluttu tuoda esille myös sisustuksessa. 

Aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella tiedämme, että ryijy oli yleinen 

käyttöesine lähes joka kodissa 1600-luvulta aina 1900-luvun alkuun asti (esim. 

Sihvo, 2009, 18). Myöhemmin ryijy on nähty lähinnä sisustuselementtinä. Mo-

nelle vastaajalle ryijy on tuttu lapsuudesta. Ryijy koetaan perinteiseksi sisustus-

elementiksi suomalaisessa kodissa ja moni vastaaja koki haluavansa jatkaa tuota 

perinnettä.  

 

 

”Jatkan perinnettä.” 

(N293) 

 

”Värit, akustiikka, käsityötaiteen arvostus.” 

(N105) 
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Yksi tekijä ryijyn valinnassa oli tarina ryijyn taustalla. Kyselyyn vastanneet henki-

löt kertoivat, että heille ryijyn taustalla oleva tarina ja ryijyn historia olivat tärkeitä 

kriteerejä ryijyn valinnassa. Ryijy haluttiin osaksi omaa kotia, jos sen tarina oli 

merkittävä. Muutama vastaaja myös kertoi valinneensa ryijyn sen nimen perus-

teella. Muutama kyselyyn vastannut henkilö puolestaan vaihtoi ryijyä vuodenaiko-

jen mukaan. 

 

 

”…kaunis nimi (Pihapihlaja).” 

(N140) 

 

 

Kyselystä kävi ilmi myös, että ryijyn hankintaan vaikutti olennaisesti ryijyn hinta. 

Toiset kertoivat iloinneensa, kun löysivät ryijyn edullisesti, toiset taas arvostivat 

ryijyjä, joiden rahallinen arvo oli suuri. Historian perusteella tiedämme, että sisus-

tuksella on viestitetty ympäröivälle maailmalle kodin asukkaan varallisuutta ja sta-

tusta (esim. Vilkko 2010a, 16; Sarantola-Weiss, 2011, 7–13). Toisaalta ryijyjen 

arvostukseen on vaikuttanut tieto siitä, kuinka paljon aikaa, vaivaa ja taitoa niiden 

valmistaminen on vaatinut. Tästä syystä moni varmasti kokee tarvetta ”pelastaa” 

ryijyn kirpputorilta tai roskalavalta.  

 
 
 

6.3 Ryijyn paikka asunnossa 

 
 

Kyselyssä kartoitettiin, miten ryijyjä käytetään sisustuksessa ja mihin tilaan ryijyt 

on sijoitettu. Kysymyksiin oli mahdollista vastata useita vaihtoehtoja, sillä tutki-

muksen alussa oletettiin, että vastaajilla on mahdollisesti useita ryijyjä, joita voi-

daan sijoitella eri tavoin osaksi sisustusta. 
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Kuvio 6. Miten ryijyä käytetään sisustuksessa. 
 
 
 

Kuviosta on nähtävissä, että suurin osa vastaajien ryijyistä, 84,35 prosenttia, oli 

sijoitettu seinälle. 8,64 prosenttia ryijyistä oli asetettu lattialle ja 7,01 prosenttia 

ryijyistä oli aseteltu muualle. Muu -vaihtoehdon valinneet vastaajat kertoivat käyt-

tävänsä ryijyä keinutuolissa (N=8), penkin (N=1) tai rahin (N=1) päällisenä. Ryi-

jyjä käytettiin myös nojatuolin (N=6) ja sohvien (N=8) päällä. Kolme (N=3) vas-

taajaa kertoi käyttävänsä ryijyä myös sängyn päällä tai peittona. Yksi (N=1) vas-

taaja kertoi peittävänsä vanhan talon oven ryijyllä talvisin. 

 

 

Kuvio 7. Mihin tilaan ryijyt on sijoitettu. 

84,35%

8,64%

7,01%

Seinällä

Lattialla

Muu

Miten ryijyä käytetään sisustuksessa

43,33%

20,32%

13,97%

22,38%

Olohuone

Makuuhuone

Eteinen

Muu

Mihin tilaan ryijyt on sijoitettu
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Olohuone näyttäisi olevan yleisin paikka, johon ryijy sijoitetaan. Suurin osa vas-

taajien ryijyistä, 48,33 prosenttia oli sijoitettu olohuoneeseen. Makuuhuoneeseen 

ryijyistä oli sijoitettu 20,32 prosenttia ja eteiseen 13,97 prosenttia vastaajien ryi-

jyistä. Muuhun tilaan oli sijoitettu 22,38 prosenttia ryijyistä. Muita tiloja olivat työ-

tilat, joihin vastaajista kaksikymmentäyksi (N=21) oli sijoittanut ryijynsä. Suosit-

tuja tiloja olivat myös ruokailutilat (N=13), keittiö (N=13), vierashuone (N=11), 

portaikko (N=14), käytävät (N=7), aula (N=9) ja takkahuone (N=9). Moni (N=7) 

kertoi myös sijoittaneensa ryijyn kirjastohuoneeseen ja muutama (N=4) harraste-

tiloihin. Kaksi (N=2) vastaajista kertoi sijoittaneensa ryijyn saunakamariin tai sau-

nan pukutiloihin. Kaksi (N=2) vastaajista kertoi pitävänsä ryijyä lasitetulla kuistilla. 

Yksi (N=1) vastaaja kertoi sijoittaneensa ryijyn osaksi lastenhuoneen sisustusta 

ja toinen (N=1) WC-tiloihin. Moni (N=18) vastaaja kertoi sijoittaneensa ryijyn 

myös kesämökillensä. Yksi (N=1) vastaaja kertoi laittaneensa ryijyn kunnostet-

tuun navettaan, mutta vastauksesta ei käynyt ilmi, missä käyttötarkoituksessa 

navetta tällä hetkellä on. 

 

 

6.4 Ryijyn merkitys omistajalleen 

 

 

Esineen merkityksellisyyteen vaikuttaa monet tekijät. Esine voi olla hyödyllinen, 

käytännöllinen, kaunis tai kertoa tarinaa menneistä ajoista. Esineen merkityksel-

lisyys syntyy omistajan kautta ja Luutonen (2007, 33) kirjoittaakin, että tuotteen 

fyysistä olemusta tärkeämpää on se, millainen suhde esineellä on omistajansa 

elämään. Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on ”Mikä merkitys ryijyllä on 

omistajalleen?”. Seuraavaksi tarkastellaan vastauksia toiseen tutkimuskysymyk-

seen liittyen. 

 

Taulukko 4. Ryijyn merkitykseen vaikuttavat tekijät. 
 

ALKUPERÄINEN ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

”Ne ovat sisustuselementtejä 
kodissani.”  
”Ne tuovat kauneutta ar-
keen.”  
”Silmänilo.”  

Ryijy on merkittävä kodin si-
sustaja ja kaunistaja.  

 
Visuaalinen merkitys 
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”…arvotus käsityöläisiä koh-
taan.”  
”Arvostan suuresti sekä esi-
neenä, että tekijöiden valta-
vana työnä.”  
”… ja se, kovan työn arvos-
tus.”  

Ryijy koetaan merkittäväksi, 
sillä sen tekeminen vaatii tai-
toa ja aikaa.  

 
Merkitys syntyy käsityön 

 arvostuksen kautta 

”Rakkaita perintöryijyjä.”  
”Yksi on perintöaarre mi-
nulle.”  
”Kaunis peritty esine”  

Perintönä saatu ryijy erityi-
sen rakas.  

  
  
  

Merkittävä tunnearvo 

”Ne ovat minulle tärkeitä 
muistoja isoäidistäni.”  
”Kertovat omasta ja sukuni 
taustasta.”  
” Itse tekemäni ryijy on tär-
keä, koska se kuvastaa per-
hettäni.”  

Ryijyihin liittyy paljon tun-
nearvoa ja muistoja lähei-
sistä.  

”Isoisäni tekemä ryijy.”  
”Vanhempieni tekemä perin-
töryijy…”  
”Äidin tekemä pikkuryijy, syy 
äidin tekemä.”  

Vanhemman tai isovanhem-
man valmistama ryijy koe-
taan erityisen tärkeäksi.  

 
Läheisen tekemä 

”Lapsuuden kodissa ollut 
ryijy.”  
”Auringonnousu, oli lapsuu-
den kodissa.”  
” Lapsuudenkodissani oli 
"Hiillos" ryijy seinällä.”  

Lapsuudenkodissa ollut ryijy 
koettiin erityiseksi.  

 
Lapsuudenkodin ryijy 

”Itse valinnut ja tehnyt.”  
”Iso itse tekemäni ryijy.”  
”Ensimmäinen itse tehty.”  

Itse valmistettu ryijy koetaan 
erityisen tärkeäksi.  
  

 
Omatekemä 

” Se on myös vihkiryi-
jymme.”  
”On häälahjaryijy.”  
” Menin naimisiin ja ostin en-
simmäiseen kotiini ryijynäyt-
telystä ryijyn.”  

Ryijy, joka liittyy tärkeään 
elämäntapahtumaan, koet-
tiin erityiseksi.  

 
Tärkeään elämäntapahtu-

maan 
 liittyvä ryijy 

”Kaikilla on oma arvokas tari-
nansa ja historiansa.” 
” Niissä jokaises on oma tari-
nansa.” 
”…kertovat tekijästään, ajas-
taan ja hankkijastaan.” 

Tarina ryijyn taustalla koe-
taan merkittäväksi. 
 

 
Ryijyyn liittyvä tarina 

”Tuo ensimmäinen on tär-
kein.”  
”Varmasti tämä ensimmäi-
nen on rakkain.”  
”Ensimmäiset omat ryijyt ai-
kanaan.”  

Ensimmäisenä hankittu tai 
tehty ryijy koetiin erityisen 
tärkeäksi.  

 
Ensimmäinen ryijy  

 

 

Kyselylomakkeen vastauksista kävi esille, että ryijyn visuaaliset ominaisuudet 

koetaan merkittäviksi. Ryijyä pidetään kauniina esineenä, joka on ilo silmälle ja 

tuo kauneutta kotiin. Myös se, että vastaajat valitsivat ryijyn sisustukseensa sen 

visuaalisten ominaisuuksien perusteella, puoltaa kauneuden tärkeyttä.  
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”Kaunis peritty esine, pidän tavaroista!” 

(N2) 

 

”Se on kaunis, itse valittu ja sopii sisustukseen. Ei muuta merkitystä.” 

(N154) 

 

 

Kauneus on subjektiivinen kokemus (Kojonkoski-Rännäli,1995, 86), johon liittyy 

voimakkaitakin tunteita. Kauneuteen yhdistetään tuotteen laatu (Kojonkoski-Rän-

näli,1995, 83), mikä kävi esille myös kyselyn vastauksista. Hyvin tehty käsityö-

tuote koettiin kauniina. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa käsityöläisyyttä ja 

käsityötä arvostettiin ja käsin valmistus lisäsi ryijyn merkitystä. 

 

 

”Kauneusarvo, käsityön arvo, sekä käsityön taidenäytteitä kaikki.” 

(N18) 

 

”… ja arvokasta käsityötaitoa.” 

(N134) 

 

”Se on kaunis ja kertoo sommittelutaidosta, värisilmästä ja käsityötaidosta.” 

(N91) 

 

 

Vastaajien keskuudessa kauneuteen liitettiin myös aitous. Vastaajat, jotka koki-

vat aitouden lisäävän ryijyn merkitystä, eivät kertoneet tarkemmin, mitä aitoudella 

tarkoittavat. Jugend yhdessä Arts & Crafts -liikkeen kanssa yhdistivät aitouden 

luonnonläheisyyteen ja käsin valmistamiseen (esim. Hämäläinen, 2010, 21; 

Kupke, 2008, 164).  

 
 

”Arvostan sitä suunnattomasti, se on kaunis ja herkkä aito oikea ryijy.” 

(N53) 
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Luutosen (2007, 43) mukaan esineiden herättämillä tunteilla on enemmän mer-

kitystä, kuin tuotteen laadulla tai ominaisuuksilla. Myös Norman (2004, 46–47) 

korostaa, että suhteemme esineisiin syntyy tunteiden kautta. Tunteet kumpuavat 

henkilökohtaisista kokemuksistamme, sekä muistoistamme. Kyselyn vastauk-

sista nousi esille ryijyihin liittyvät tunnearvot. Moni vastaaja nimesi ryijyihin liitty-

vän paljon tunteita, sillä ne herättivät mielikuvia omista läheisistä. Usein tärkeim-

mät esineet liittyvätkin juuri muistoihin omasta elämästä ja sukulaisista (Luuto-

nen, 2007, 34). Kyselyn vastauksissa nousi toistuvasti esille sukulaisten merkitys 

ryijyn valmistuksessa ja perintöryijy nimettiin omaksi rakkaimmaksi ryijyksi. Ryijy 

saattoi kulkea suvussa sukupolvelta toiselle ja sitä kautta muistuttaa koko omasta 

suvusta ja sen historiasta. Toisaalta ryijy saattoi muistuttaa vain yhdestä, tietystä, 

sukulaisesta, kuten ryijyn tekijästä. Esimerkiksi oman isoäidin valmistama ryijy 

muistuttaa isoäidistä ja hänen kanssaan vietetyistä hetkistä. 

 

 

”Suuri arvostus perinnettä ja äidin tekemää käsityötä kohtaan. Vanhin ryijy on 

kulkenut perintönä neljässä sukupolvessa ja kertoo suvun tarinaa.” 

(N37) 

 

”Mummo tulee mieleen kesätuvan seinällä olevasta ryijystä.” 

(N218) 

 

”Toinen, Pyhä puu, on isäni tekemä minulle syntymäpäivälahjaksi.” 

(N49) 

 

”Perintökalleuksia, miehen isoäidin tekemä menetetyssä Karjalassa. Se  

historia!” 

(N86) 

 

 

Monet vastaajat nimesivät rakkaimmaksi ryijykseen sellaisen ryijyn, joka oli ollut 

esillä myös lapsuuden kodissa tai oli jonkun läheisen ihmisen tekemä. Muistoesi-

neen laadulla tai tekijän ammattitaidolla ei niinkään ole väliä, vaan tärkeintä on 

esineen, tässä tapauksessa ryijyn, historia ja sen tuomat muistot sekä yhteys 

toisiin ihmisiin (esim. Koskijoki,1997, 35; Luutonen, 2007, 43).  
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”Muisto äidistä ja ryijyn tekemisestä yhdessä, istumisesta rintarinnan 

kangaspuissa, ollessani 23v.” 

(N76) 

 

 

Erityisen tärkeiksi ryijyiksi koettiin myös omasta kotipaikasta kertovat ryijyt. Oma 

koti koetaan ihmisen identiteetille merkityksellisenä (Vilkko, 2010b, 43), mutta 

myös alueen, kuten kaupungin ja kylän, merkitys on suuri. Luutonen (2007, 85) 

kuvaa tätä termillä alueellinen identiteetti. Hänen mukaansa yksilöllä on tarve olla 

osa jotakin ja kuulua johonkin. Ryijy muistuttaa henkilön omista juurista ja koe-

taan siksi merkitykselliseksi. 

 

 

”Porin seudun ryijykuvan näkeminen sykähdyttää…” 

(N2) 

 

”Se on kaunis ja vanha tunnetun suunnittelijan, kuvaa kotikaupunkiani.” 

(N361) 

 

”Ostamani ryijy (Maamies) kertoo taustastani maalla ja se sopii sisustuksen 

väreihin.” 

(N288) 

 

 

Myös itse valmistettu ryijy koetaan merkittäväksi. Itse valmistettuun tuotteeseen 

tekijällä on oma läheinen suhteensa. Käsityöhön liitetään itseilmaisu ja luovuus 

(Anttila, 1996, 10) ja valmistunut tuote tuottaa tekijälle iloa ja nostattaa itsetuntoa 

(Kojonkoski-Rännäli, 1995, 61). Käsillä tekeminen vapaa-ajan toimintana voi li-

sätä yksilön viihtyvyyttä ja tuoda sitä kautta tekijälleen mielihyvää (Anttila, 1996, 

10). Kyselylomakkeen vastausten perusteella itse tehty ryijy, johon on nähty ai-

kaa ja vaivaa, saa merkityksellisen aseman tekijänsä kodissa ja mielessä. Itse 

valmistettuun ryijyyn kuvioiksi valittiin itselle tärkeitä aiheita, kuten rakkaan lem-

mikin kuva tai omaan perheeseen liittyviä symboleita. Moni kyselyyn vastanneista 

kertoi, että itse tehty ryijy on heille se rakkain ja he kokivat valmistuneen ryijyn 

merkittäväksi osoituksesi omasta osaamisesta. 
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”Syntymäpaikkakuntani ryijy, jonka tein itse, on kaikkein rakkain.” 

(N80) 

 

”Itse suunniteltu ja tehty, Tekeminen karkasi käsistä, kun leikin väreillä. Nyt vain 

odotan, että työhuoneeseen saan tilat uuden ryijyn tekemiseen. On käsitys, mi-

ten tehdään ja mitä vaatii. Malli voi olla mitä tahansa.” 

(N130) 

 

”Itsetehty on tärkein, vaikka se ei nyt sovikaan sisustukseeni nyt.” 

(N96) 

 

”Eliel Saarisen Ruusun olen tehnyt itse ja siitä olen tosi ylpeä.” 

(N288) 

 

 

Ryijy saattoi muistuttaa omistajaansa myös jostakin tietystä aikakaudesta henki-

lön elämässä. Joskus esineitä pidetään esillä, jotta tietyt, tärkeät tapahtumat eivät 

unohtuisi. Samalla tavoin joitain esineitä piilotetaan, jotta ne eivät herättäisi epä-

miellyttäviä muistoja. (Luutonen, 2007, 42.) Moni vastaaja kertoi hankkineensa 

ryijyn muistoksi jostain tärkeästä hetkestä tai tapahtumasta vastaajan elämässä.  

 

 

”Esim. lapseni pääsi istuttamaan 100v juhlakuusta srk-talon pihaan. Sen jälkeen 

halusin ostaa "itsenäisyyden kuusi" ryijyn "muistoksi". 

(N31) 

 

”Se on osa henkilökohtaista tarinaani.” 

(N230) 

 

 

Tarina ryijyn taustalla on myös tekijä, joka kyselyyn vastanneiden keskuudessa 

koettiin merkittäväksi. Kaikki vastaajat eivät tarkemmin määritelleet, minkälainen 

tarina ryijyjen taustalla on, mutta etenkin ryijyn liittyminen oman suvun tärkeisiin 

tapahtumiin koettiin merkittävänä. Myös tieto ryijyn tekijästä ja elämänkaaresta 

nousivat esille. Normanin (2004, 48) mukaan esineet koetaan merkittäviksi, jos 

niihin liittyy jokin erityinen tarina. Tarina voi liittyä esimerkiksi siihen, kuinka esine 



 

46 
 

on valmistettu tai hankittu. Kyselyn vastausten perusteella tarina ryijyn taustalla 

lisää sen merkittävyyttä ja nostaa esiin tunteita. 

 

 

”Ryijyihin liittyvän tarinan vuoksi koen niiden puhuttelevan minua päivittäin.” 

(N98) 

 

 

Tarinaksi voidaan käsittää myös ryijyn historian tuntemus. Moni vastaaja mainitsi 

arvostavansa sitä vaivannäköä, joita ryijyihin on laitettu. Käsityöperinnettä 

haluttiin kunnioittaa ja jatkaa pitämällä ryijyjä esillä. Tieto ja ymmärrys menneestä 

lisäsi ryijyn merkityksellisyyttä. 

 

 

”Koen myös, että pitämällä ryijyä esillä jatkan suomalaista tekstiiliperinnettä ja 

olen sillä tavalla yhteydessä omaan kulttuuriin.” 

(N315) 

 

”Ryijyt merkitsevät minulle sidettä menneiden sukupolvien naisiin ja aikaan, 

jolloin naiset olivat taitavia kutomaan usein vaatimattomissakin oloissa. Ryijyt 

ovat tuoneet suunnatonta iloa naisille käsillätekemisen myötä ja tunnistan tuon 

ilon, kun  itse teen käsilläni erilaisia käsitöitä.” 

(N340) 

 

”Mikään niistä ei ole peritty tai liity edes paikkakuntansa vuoksi sukujuuriini.  

Samalla niillä on kuitenkin hyvin syvät juuret, jotka olen tehnyt omikseni - kuten 

on kaikella elävällä perinteellä, jonka koen läheiseksi ja omassa elämässäni 

läsnä olevaksi. Ne ovat tielleni sattuneita ja mahdollisuuden salliessa omakseni 

tulleita esimerkkejä tuosta edellisen vastaukseni kuvailemasta kehityskulusta.” 

(N333) 

 

 

Kaikkein rakkaimmaksi ryijyksi moni vastaaja nimesi ensimmäisen ryijynsä. En-

simmäinen ryijy saattoi olla ensimmäinen itse hankittu tai ensimmäinen itse val-

mistettu. Myös tapa, jolla ryijy oli tullut vastaajan omistukseen, osoittautui merkit-

täväksi. Moni vastaajista kertoi, kuinka oli ostanut ryijyn kirpputorilta tai talokau-

pan yhteydessä. Toinen oli saanut lahjaksi tai perinnöksi kyseisen ryijyn. Ryijyn 
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valmistus tai ryijyn hankintatapa ovat osa ryijyn tarinaa, ja lisäävät sen merkittä-

vyyttä.  

 
 
 

6.5 Mikä herättää kiinnostuksen ryijyjä kohtaan 

 

Suhtautuminen esineisiin voi muuttua vuosien aikana ja niille voi syntyä uusia 

merkityksiä. Tässä kappaleessa tarkastellaan sitä, miten vastaajat ovat alun pe-

rin kiinnostuneet ryijyistä, sekä miten vastaajien suhtautuminen ryijyihin on muut-

tunut vuosien aikana.  

 

Taulukko 5. Tekijät, jotka ovat herättäneet kiinnostuksen ryijyjä kohtaan. 
 
 
ALKUPERÄINEN ILMAUS 

 
ALALUOKKA 
(Pelkistetty ilmaus)  

 
YLÄLUOKKA 

” Sain ensimmäisen äidiltä. On lapsuu-
desta tuttu ryijy.”  
” Olleet mukana lapsuudesta asti.”  
” Ovat olleet aina olleet osa sisustusta jo 
lapsesta lähtien.”  

Lapsuuden kodissa ollut 
ryijyjä.  

 
 

Lapsuudenkodin vaiku-
tus 

” Täti oli ryijyjen ammattikutoja.”  
” Ryijyt ovat upeita käsitöitä, joita sukuni 
naiset ovat tehneet.”  
”…mummoni teki itse ryijyjä.”  

Vanhemmat tai muut su-
kulaiset ovat tehneet ryi-
jyjä.  

” Muilla on ollut ryijyjä sisustuksessa.”  
” Myös ryijyhullu kaveri lisännyt kiinnos-
tusta…”  
”Alun perin olen kiinnostunut, kun parilla 
ystävällä on kivan näköiset perintöryijyt 
seinällä.”  

Kiinnostus ryijyä kohtaan 
herännyt tutun ihmisen 
kautta.  

 
Tutun ihmisen vaikutus 

” Suomalaista käsityötä.”  
”Perustavanlaatuinen suomalainen tai-
donnäyte.”  
” Kaunista kansanperinnettä.”  

Ryijy kiinnostaa suoma-
laisena tuotteena ja käsi-
työnä.  

 
 

Kiinnostus käsityötä ja 
erityisesti suomalaista 
käsityöperinnettä koh-

taan 
” Vanha käsityö kiinnostaa.”  
” Ne on upeita käsityön taidonnäytteitä.”  
” Kaunis, arvokas kädentaito ja työ-
läs, pitkäjänteinen tehdä.”  

Kiinnostus käsitöihin ja 
ryijytekniikkaan.  

” Olen kudonnan ammattilainen.”  
” Olen Tekstiiliartesaani.”  
” Tekstiilityönopettajan koulutus”  

Kiinnostus herännyt kä-
sityöalan ammatin 
kautta.  

 
Käsityöammatin vaikutus 

” Olen taidekeräilijä.”  
” Pinnan ja tekstiilitaiteen vuoksi.”  
” Taideteoksia ovat…”  

Ryijy herättää kiinnos-
tusta taidetekstiilinä.  

 
Tekstiilitaide 

” Ryijy-ryhmä on innostanut ryijyihin.”  
”Liityin Facebookin ryijyryhmään ja sen 
jälkeen olen ihaillut siellä olevia kuvia.”  
” Facebookissa oli kurssi ryijyn valmis-
tuksesta, johon osallistuin.”   

Sosiaalisen median ka-
nava lisännyt kiinnos-
tusta ryijyä kohtaan.  

 
Sosiaalisen median vai-

kutus 
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” Uusi tuleminen ryijyillä.”  
” Nyt viime vuonna ryijyt ovat tulleet 
"esiin" osana moderniakin sisustusta…”  
” Nyt ne ovat sisustuksessa uudella ta-
valla muodissa.”  

Ryijyn nousu ”pinnalle” 
sisustuksessa.  

 
”Ryijybuumi” 

” Ryijyt luovat kodikkaan tunnelman.”  
” Sisustaminen kiinnostaa.”  
”Pidän sisustustiliä.”  

Ryijy kiinnostaa sisus-
tuksellisena element-
tinä.  

 
Kiinnostus sisustusta 

kohtaan 

” Vanhassa rakennuksessa asuvana 
koen ryijyjen sopivan talon henkeen.”  
” Muutto vanhaan taloon juurisyynä.”  
” Sopivat yli 100-vuotiaaseen hirsitaloon, 
joka on kotini.”  

Ryijy kiinnostaa perintei-
senä sisustuselement-
tinä, joka sopii vanhaan 
taloon ja ympäristöön.  

 
Asuinrakennuksen vai-

kutus 

”Keinutuoli kaipasi ryijymattoa.”  
”…lämmön eristyskyky.”  
”Tarvitsin jotain pehmentämään huo-
neen äänimaailmaa.”  

Kiinnostus ryijyä kohtaan 
noussut käytännön tar-
peesta.  

 
Tarvelähtöisyys 

 

 

Vastauksista nousi esille, että moni kyselyyn osallistunut oli tutustunut ryijyihin jo 

lapsuudessaan. Tarkkaa ikää ei välttämättä määritelty, vaan tuttu esine lapsuu-

desta oli ollut mukana ”aina”. Oman kodin rakentumiseen ja sen sisustamiseen 

vaikuttavat lapsuuden koti ja kasvuympäristö, sillä vanhempien esimerkki ja kodin 

arvot muokkaavat myös yksilön suhtautumista ympäröivään maailmaan (Anttila, 

1996, 56).  

 

 

”En muista, koska olen kiinnostunut lapsesta asti. Kotona oli paljon.” 

(N31) 

 

”Olen kasvanut kodissa ja suvussa, jossa käden taidot ovat olleet tärkeät. Äiti 

raahasi minua paljon tekstiilinäyttelyissä ja joissa opin ymmärtämään tekstiilitai-

detta erityisesti. Suvun ryijyt on säilytetty huolella ja opetettu ymmärtämään nii-

den arvo.” 

(N47) 

 

 

Myös ystävien ja muiden läheisten kerrottiin vaikuttaneet ryijytietouteen ja kiin-

nostukseen ryijyjä kohtaan. Osa vastaajista oli nähnyt ryijyjä ystävien kodeissa 

tai kuullut ryijyistä muuten ystäviltä tai muilta läheisiltä. 
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”Nykyisen puolisoni perhe on käsityöihmisiä ja heidän kanssa kävin 

käsityömessuilla, missä näin erilaisia ryijyjä. Siitä kiinnostukseni lähti. Havahduin 

myös siihen, että lapsuudenkodissani, mummolassa ja mökillä on aina ollut ryijy.” 

(N26) 

 

 

Monen vastaajan vanhemmat tai isovanhemmat olivat valmistaneet ryijyjä ko-

tona, joten myös kiinnostus ja arvostus käden taitoja kohtaan oli herännyt jo lap-

suudessa. Vastaajat ihailivat ryijyä perinteisenä käsityönä ja erityisesti suomalai-

suus oli tärkeä tekijä kiinnostuksen heräämiselle. Osalla vastaajista kiinnostus 

ryijyjä kohtaan oli herännyt oman käsityöammatin kautta. 

 

 

”Ammattini takia, olen tekstiilisuunnittelija ja tehnyt töitä mallikutomossa, jossa 

valmistettiin ryijyjen mallikappaleita. ” 

(N249) 

 

”Arvostus käsityötä ja perinnettä kohtaan kasvanut. Erityisesti vanhat ryijyt 

kiinnostavat.” 

(N36) 

 

”Ommeltuani itse ryijyn aloin arvostaa enemmän niiden suuritöisyyttä.” 

(N194) 

 

 

Ryijy herätti kiinnostusta myös sen taidehistorian takia. Omana taiteenlajinaan 

ryijy on ollut aina 1930-luvulta lähtien (Svinhufvud, 2009b, 23) ja yhä edelleen 

ryijy näyttäisi kiinnostavan myös nuoria taiteilijoita. Osa kyselyyn vastanneista oli 

perehtynyt ryijyn taiteelliseen puoleen ja kiinnostunut ryijyistä enemmän tutustu-

malla eri suunnittelijoihin.   

 

 

”Minua kiinnostaa erityisesti ryijyn esteettinen ja taidehistoriallinen puoli.” 

(N144) 

 

”Kiinnostus on lisääntynyt koko ajan. Ryijyjen suunnittelijat ja eri mallit jne. 

Ryijykirjat on luettu moneen kertaan. 

(N29)” 
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Medialla on oma vaikutuksensa ryijytietouden leviämisessä. Osa vastaajista ker-

toi kiinnostuneensa ryijyistä nyt, kun ne ovat tulleet uudelleen ”muotiin” ja ”nous-

seet pinnalle”. Voidaan puhua jonkinlaisesta ryijybuumista, vaikka termi onkin 

hiukan epäselvä. Eri mediat (esim. Helsingin sanomat, 2017, Yle, 2019, Gloria, 

2020) ovat esitelleet ryijyjä, ryijyharrastusta ja ryijytaiteilijoita viime vuosien ai-

kana, mikä osaltaan on vaikuttanut varmasti siihen, että ryijyt herättävät kiinnos-

tusta ja niitä kaivetaan esille varastoista. Ryijyä pidetään tällä hetkellä trendik-

käänä sisustustekstiilinä (esim. Parkkinen, 2020). Eräs vastaaja kertoi tutustu-

neensa ryijyihin seuraamiensa sisustusta käsittelevien sosiaalisen median tilien 

kautta. Kyselylomakkeen vastausten perusteella vaikuttaisi myös siltä, että nuo-

remmatkin sukupolvet kiinnostuvat nyt ryijyistä ja 1980-luvun käsitys tunkkaisesta 

pölynkerääjästä (Sopanen & Willberg, 2008, 78) on muuttunut. 

 

 

”Nuorena en pitänyt ryijyistä, pidin niitä tunkkaisina ja vanhanaikaisina. Noin 

kolmekymppisenä aloin katsoa niitä eri silmin ja tajusin, että ryijyjen maailma on 

tosi monipuolinen. Netistä ja somesta löytää nykyään valtavasti upeita 

sisustuskuvia ryijyistä.” 

(N84) 

 

”Välillä ryijyt olivät paketissa, eivät sopineet sisustukseen. Ryijyt olivat myös 

poissa muodista.” 

(N119) 

 

 

Muita tekijöitä ryijykiinnostuksen heräämiselle vastaajat nimesivät asuinraken-

nuksen, sekä tarvelähtöiset syyt. Halu sisustaa asuinrakennuksen ikää kunnioit-

taen oli johdattanut vastaajia ryijyjen äärelle. Ryijyjen lämmittävät ja äänieristävät 

ominaisuudet kiinnostivat useita, ja moni vastaajista oli hankkinut ryijyn esimer-

kiksi kaikua vähentämään. 

 

”Muutin perinnetaloon ja kiinnostuin tyyliin sopivasta sisustuksesta.” 

(N23) 

 

”Avara asuntomme oli kaikuisa ja kaipasi akustoivaa elementtiä.” 

(N104) 
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Moni vastaaja kertoi, että kiinnostuksen herättyä, he olivat löytänyt tiensä Face-

bookin Ryijy, Suomalainen perinnetekstiili -ryhmään, jonka he mainitsivat olleen 

tärkeä innostuksen lisääjä. Ryhmän kautta moni oli saanut tietoa eri suunnitteli-

joista, omistamistaan ryijyistä ja muusta ryijyihin liittyvästä. Tiedon lisääntyminen, 

etenkin ryijyn suuritöisyydestä, oli lisännyt kiinnostusta ja arvostusta ryijyjä koh-

taan.  

 

 

”Henkilökohtaisesti olen ollut kiinnostunut aina ryijytekniikasta ilmaisuna ja nyt 

viimeaikoina, ehkä tämän ryijyryhmän ansiosta, myös kaikesta ryijyyn liittyvästä.” 

(N297) 
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7 Pohdinta 
 

 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, miten ryijyä käytetään suomalaisten 

kotien sisustuksessa sekä minkälaisia merkityksiä ryijyihin ja niiden omistami-

seen liittyy. Vaikuttaisi siltä, että ryijyillä sisustetaan nyt ja ne herättävät paljon 

mielenkiintoa. Toki tutkimusaineisto kerättiin ryijyihin kohdistuneesta Facebook-

ryhmästä, jonka jäsenten voidaan olettaa olevan kiinnostuneita ryijyistä ja niillä 

sisustamisesta. Toteuttamani kyselyn suuri suosio (366 vastausta vuorokau-

dessa) kuitenkin yllätti. Jo vastausmäärän perusteella voisi ajatella, että ryijyt he-

rättävät tällä hetkellä kiinnostusta. 

 

Tutkimuksen taustatekijöistä iän voidaan katsoa olevan merkittävä tutkimuksen 

kannalta, sillä iän vaikutukset saattavat näkyä arvomaailmassa sekä vastaajien 

taloudellisessa tilanteessa. Vastaajista suurin osa oli yli 50-vuotiaita. Voidaan 

ajatella, että vanhemmat henkilöt ovat ehtineet sisustaa kotiaan pidemmän aikaa 

kuin nuoremmat. Sisustukseen on hankittu elementtejä useamman vuoden ajan 

ja varoja kodin sisustamiseen on myös voitu panostaa eri tavalla. Kyselyyn vas-

tasi vain muutama alle 30-vuotias henkilö. Ryijy koki suosion romahtamisen 

1980-luvun puolella (Sopanen & Willberg, 2008, 78), mutta tutkimuksen perus-

teella palasi takaisin sisustukseen. On mahdollista, että nuoremmat sukupolvet, 

jotka ovat tottuneet näkemään ryijyjä vain isovanhempien kodissa, ovat vieraan-

tuneet ryijyistä, eivätkä vielä osaa nähdä niitä osana oman kodin sisustusta. Ryijy 

on kuitenkin viime vuosina noussut esille useissa medioissa ja kiinnostus ryijyjä 

kohtaan on lisääntymässä. Moni vastaaja kertoi kiinnostuneensa ryijyistä nyt uu-

delleen, kun ne ovat tulleet jälleen muotiin ja puhutaan ”ryijybuumista”.   

 

Kyselyyn vastanneista osa kertoi, että suhtautuminen ryijyihin on muuttunut vuo-

sien saatossa. Aiemmin niistä ei niin välitetty ja niitä pidettiin pölyä keräävinä ja 

vanhanaikaisina. Kuitenkin monen kotona oli jo lapsuudessa ollut ryijy seinällä ja 

se herätti positiivisia muistoja perheestä ja läheistä. Yhteiskunnallisella tasolla 

ryijyn suosio on myös vaihdellut. Sisustus- ja aikakausilehdet ovat vahvasti oh-

janneet sitä, minkälainen koti on hyvä ja kaunis. Erityisesti toisen maailmansodan 

jälkeisellä kultakaudella monet taiteilijat ja muotoilijat kirjoittivat lehtiin artikkeleita, 
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joissa he neuvoivat lukijoille, minkälaisia esineitä kotiin tulisi hankkia. (Svensk-

berg, 2012, 92–97.) Vaikuttaisi siltä, että myös nykyaikana media, etenkin sosi-

aalinen media, osaltaan toimii yhä jonkinlaisena ohjaajana. Sisustusblogeissa 

ryijy on nyt esillä ja lehdet kirjoittavat, kuinka ryijy on trendikäs tekstiili (esim. Vil-

janen, 2017). Toisinaan kuitenkin näkee, että ryijyjen yhteyteen sekoitetaan 

muutkin seinätekstiilit, kuten makrameetekniikalla toteutetut seinävaatteet tai 

muut kudonnaiset.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sisustukseen valittu ryijy löytyy useimmiten olohuo-

neen seinältä. Valtaosa vastaajien ryijyistä oli sijoitettu seinälle, loput lattialle tai 

istuinten päälle. Perinteisesti ryijy on totuttu näkemään seinällä, jonne ryijyt siir-

tyivät vuoteista 1800-luvun lopussa (Sopanen & Willberg, 2008, 41). Tulokset 

osoittavat, että ryijyn värit ja mallin tulee miellyttää silmää, ja ryijyn sopia osaksi 

muuta sisustusta. Myös ryijyn käytännölliset ominaisuudet koetaan tärkeinä. Eri-

tyisesti ryijyn akustiset ominaisuudet ja lämmön eristys mainittiin. Tutkimuksessa 

ei noussut juurikaan esille perinteisestä poikkeavia käyttötapoja. Näyttäisi siltä, 

että kokeellisemmat keinot käyttää ryijyä tai soveltaa ryijytekniikkaa löytyy teks-

tiilitaiteen puolelta ja perinteiset käyttötavat ovat edelleen suosiossa kotien sisus-

tuksessa. Tekstiilitaiteilijoiden ryijyissä saatetaan nähdä erikoisempia muotoja ja 

materiaaleja (esim. Sopanen & Willberg, 2008, 387–389). 

 

Vastaajien keskuudessa oli paljon sellaisia henkilöitä, jotka olivat valmistaneet 

ryijyn itse. Käsityöammattia ja kädentaitoja arvostettiin. Ymmärrys ryijyn suuritöi-

syydestä oli lisännyt ryijyn arvostusta etenkin sellaisten henkilöiden keskuu-

dessa, jotka olivat itsekin valmistaneet ryijyjä. Käsityöprosessi voi osaltaan olla 

rakentamassa yksilön itsetuntoa (Kojonkoski-Rännäli ,1995, 61), mikä kävi esille 

myös vastauksista. Ryijyn valmistaneet kertoivat olevansa ylpeitä tekemistään 

ryijyistä.  

 

Vaikka tutkimusaineisto oli suhteellisen suuri (366 vastausta) toistui vastauksissa 

useasti samat teemat. Erityisesti ryijyn merkitystä käsittelevät kysymykset kerä-

sivät samankaltaisia vastauksia.  Siitä huolimatta, että ryijyihin liittyi paljon muita-

kin merkityksiä, kuten käsityön arvostus ja estetiikka, merkittävimmiksi ryijyiksi 

nousivat muisto- ja tunnearvoa sisältävät ryijyt. Suurin osa vastaajista oli saanut 
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ryijyn perintönä, ja ryijyihin yhdistyi paljon muistoja omasta lapsuuden kodista, 

suvusta ja läheisistä. Luutosen (2007,33) mukaan esineen merkitys syntyy esi-

neen ja sen omistajan välisestä suhteesta. Muistoarvo lisää esineen merkityksel-

lisyyttä (esim. Luutonen, 2007, 43; Norman 2004, 46). Ryijyn merkitykseen liittyi 

vahvasti myös ryijyn taustalta löytyvä tarina, kertoi se sitten suvun historiasta tai 

sisälsi jonkin muun muiston elämäntapahtumista tai ryijyn elinkaaresta.  

 

Tutkimuksessa nousi esille myös, että moni koki ensimmäisen ryijyn olevan it-

selle merkittävin. Vastauksista ei käynyt tarkemmin esille syitä, joiden takia en-

simmäinen ryijy koettiin rakkaimmaksi. Saattaa olla, että ensimmäinen ryijy on 

liittynyt merkittävästi johonkin tärkeään tilanteeseen tai sen kautta on tutustuttu 

ryijyjen maailmaan. Osa vastaajista kertoi ensimmäisen itse valmistetun ryijyn 

olevan sen tärkein. Itse valmistettuun tuotteeseen syntyy erityinen suhde ja juuri 

ylpeys omasta aikaansaannoksesta on voinut vaikuttaa ryijyn merkittävyyteen. 

 

Tutkimuksen aineisto hankittiin Facebookin Ryijy, Suomalainen perinnetekstiili -

ryhmästä. Ryijyryhmän jäsenet ovat ohjautuneet ryhmään kiinnostuksesta ryijyjä 

kohtaan. Mikäli haluttaisiin tutkia laajemmin suomalaisten suhtautumista ryijyihin, 

voisi olla mielekästä hankkia aineistoa myös sellaisista kanavista, jotka eivät ole 

keskittyneet ryijyihin. Tällaisia kanavia voisivat olla esimerkiksi sisustusta käsit-

televät sosiaalisen median yhteisöt ja ryhmät. 

 

 

 

  



 

55 
 

8 Luotettavuus 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ensin kartoittaa ryijyn käyttöä suomalaisissa 

kodeissa nykypäivänä. Toiseksi tarkastella niitä merkityksiä, joita ryijyihin ja ryijyn 

omistamiseen liittyy. Olen tutkimusta tehdessäni pyrkinyt tuomaan aineistosta 

nousseet vastaukset ja näkökulmat esille huolellisesti ja tarkasti. Tutkimuksen 

tekemisessä on kuitenkin aina mahdollisuus virheisiin, vaikka niitä yritettäisiinkin 

välttää (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 134).  

 

Laadullisen tutkimuksen haasteeksi koen menetelmän häilyvän luonteen. Tutki-

muksessa korostuu vahvasti tutkijan oma päättely ja tulkinta. Luotettavuuden 

kannalta on olennaista, että tutkija kertoo tekstissään, kuinka on tutkimuksen 

kanssa edennyt (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 227). Tähän pyrin itsekin 

osoittamalla, miten aineiston käsittely, pelkistäminen ja luokittelu tapahtuivat. Pel-

kistämisessä ja luokittelussa kuitenkin jälleen korostuu tutkijan oma tulkinta. 

Olenko ymmärtänyt varmasti, mitä vastaaja on halunnut sanoa? Tulkintaan vai-

kuttaa myös oma ennakkoasenteeni aihetta kohtaan (esim. (Eskola & Suoranta, 

1998, 20–22; Tuomi& Sarajärvi, 2013, 136). Omistan itsekin ryijyjä ja arvostan 

niitä tiettyjen ominaisuuksien takia. Tutkijana olen pyrkinyt kuitenkin lähestymään 

aihetta niin objektiivisesti kuin mahdollista. Kyselylomakkeen suljetut vastaukset 

antavat tarkkoja, ennalta valittuja vastauksia kysymyksiin, mikä mahdollisesti li-

säisi luotettavuutta analyysivaiheessa. Halusin kuitenkin antaa kyselyyn osallis-

tuville mahdollisuuden kertoa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin suhteestaan 

ryijyihin. Koin, että suljetut kysymykset eivät anna tarpeeksi tilaa kertoa esimer-

kiksi ryijyihin liittyvistä tunteista ja merkityksistä.  

 

Kyselylomakkeen kohdalla ongelmaksi muodostui käsitteiden käyttö. Esimerkiksi 

kysyttäessä mihin tilaan ryijyt on vastaajien kodeissa sijoitettu, oli vastausvaihto-

ehtoina olohuone, makuuhuone, eteinen ja muu, mihin.  Suljettujen kysymysten 

muu, mihin -vaihtoehto keräsi useita tupa tai kamari -vastauksia, jotka voidaan 

käsittää myös oleskelutilana (olohuone) tai makuuhuoneena. Olohuone-termin 

sijasta olisi kyselylomakkeessa mahdollisesti voitu käyttää oleskelutila-termiä. 

Toinen haasteelliseksi muodostunut kysymys oli, minkälaisia ryijyjä vastaajat 
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omistavat. Muu-vaihtoehtoon vastattiin muita seinävaatteita, jotka eivät täytä tut-

kimuksen alussa avattua ryijyn määritelmää. Myös kyselylomakkeen alkuun olisi 

voinut lisätä kappaleen, jossa ryijy käsitteenä määritellään.  

 

Tutkimukseen liitettyjen aineistositaattien kautta olen pyrkinyt tuomaan tutkimuk-

seen lisää luotettavuutta. Aineisto kerättiin täysin anonyymisti, joten sitaatitkin on 

nimetty vain vastaajien numeroilla. Kyselylomakkeessa ei kysytty vastaajien tie-

toja tutkimuseettisistä syistä.   
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Liitteet 
 

LIITE 1: Kyselylomake 

 

Q1 Ikä 

o Alle 30  

o 31-40  

o 41-50  

o 51-60  

o 61-70  

o 71-80  

o Yli 80  

 

Q2 Kuinka monta ryijyä omistat? 

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9  

o 10  

o Yli 10  

 

 



 

 
Q3 Kuinka kauan olet omistanut ryijyn/ryijyjä? 

o Alle vuoden  

o 1-5 vuotta  

o 5-10 vuotta  

o 10-20 vuotta  

o 20-30 vuotta  

o 30-40 vuotta  

o 40-50 vuotta  

o Yli 50 vuotta  

 

 

 
Q4 Mistä olet hankkinut ryijyn/ryijyt kotiisi? 

▢ Sain perinnöksi  

▢ Sain lahjaksi  

▢ Ostin huutokaupasta  

▢ Ostin kierrätettynä (esim. kirpputori)  

▢ Tilasin kutojalta (esim. Suomen Käsityön Ystävät)  

▢ Tein itse  

▢ Muu, miten? _______________ 

 



 

 
Q5 Minkälaisen ryijyn/ryijyjä omistat? 

▢ Täysnukkainen ryijy  

▢ Osittain nukitettu puoliryijy  

▢ Ryijymatto  

▢ Keinutuolimatto  

▢ Miniryijy  

▢ Muu, mikä? ______________ 

 

 

 
Q6 Kuinka monta omistamistasi ryijyistä on osana kotisi sisustusta? 

________________________________________________________________ 
 

 

 
Q7 Millä perusteilla olet valinnut juuri kyseisen ryijyn/ryijyt osaksi sisustustasi? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
Q8 Miten käytät ryijyä osana sisustusta? 

▢ Seinällä  

▢ Lattialla  

▢ Muu, miten? _______________ 

 



 

 
Q9 Mihin tilaan olet ryijyn kotonasi sijoittanut? 

▢ Olohuone  

▢ Makuuhuone  

▢ Eteinen  

▢ Muu, mihin? __________________________________________ 

 

 

 
Q10 Aiotko tulevaisuudessa vielä hankkia ryijyjä kotiisi? Jos, niin minkälaisia? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
Q11 Miksi kiinnostuit ryijyistä? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

 
Q12 Onko suhtautumisesi ryijyihin muuttunut vuosien aikana? Jos, niin miten? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Q13 Mikä merkitys omistamallasi ryijyllä/ryijyillä on sinulle? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

 
Q14 Onko jokin ryijy sinulle erityisen tärkeä? Miksi? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


