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TIIVISTELMÄ 

Silmukoihin kudottu hengellisyys. Käsitöiden tekeminen suomalaisten 
naisten arjen uskontona 
 
Tekstiilikäsitöiden tekeminen, vaatteiden ja kodin tekstiilien valmistaminen 
ja paikkaaminen, on erityisesti naisten toimi, jota on tehty vuosisatojen ajan. 
Suomen kylmissä oloissa tuo taito on ollut elinehto ennen nykyisen kaltaisen 
tekstiiliteollisuuden kehittymistä. Nykyisin käsitöiden tekeminen on 
muuttunut välttämättömyydestä itse valituksi vapaa-ajan harrastukseksi. Siitä 
huolimatta se on säilyttänyt asemansa kodeissa ja koulussa tapahtuvan 
opetuksen kautta. 2000-luvun alusta alkaen tekstiilikäsitöiden tekeminen on 
vetänyt mukaansa yhä suurempia joukkoja naisia eri puolilla maailmaa. 
Internetin ja sosiaalisen median tukemana se on myös siirtynyt kodin 
yksityisestä piiristä julkiseen tilaan kaikkien nähtäville. Puhutaan käsitöiden 
tekemisen toisesta tulemisesta tai 2000-luvun käsityöboomista. 

Tässä väitöskirjassa tutkin, millaista on suomalaisten naisten käsitöiden 
tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus saa 
kipinänsä kahdesta käsitöiden tekemiseen liittyvästä ilmiöstä: 2000-luvun 
käsityökulttuuriin kuuluvasta puheesta, jossa tekstiilikäsitöiden tekemiseen 
viitataan joogana, meditaationa ja henkisyytenä, sekä perinteisestä, edelleen 
tänä päivänä elossa olevasta kirkollisesta käsityötoiminnasta, jossa naiset 
käsityöpiireissä toteuttavat kristityn kutsumustaan ja harjoittavat uskontoa. 
Heijastaessaan kumpikin omasta suunnastaan naisten uskonnollisuutta – ja 
uskonnon yhteiskunnallista muutosta laajemminkin – ne yhdessä tavoittavat 
monia tämän ajan uskonnollisen toiminnan ja ajattelun ulottuvuuksia. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on eletyn uskonnon ja 
arkipäivän uskonnon tutkimusperinne, joka mahdollistaa arkisen toiminnan 
uskonnollisten ulottuvuuksien tutkimisen. Naisten uskonnollisille 
kokemuksille ja toiminnalle sensitiivisenä eletyn uskonnon ajattelu sopii 
hyvin sukupuolittuneiden ja naistapaisten tekstiilikäsitöiden tutkimiseen. 
Lisäksi eletyn uskonnon näkökulmaan linkittyvä toimintateoreettinen perinne 
mahdollistaa yksilön toiminnan ja rakenteiden, kuten ympäröivän kulttuuri ja 
kirkkoinstituutio, suhteiden tarkastelun. Väitöskirjan aineiston muodostaa 
neljän käsityöryhmän vuoden mittaisen havainnoinnin muistiinpanot sekä 16 
ryhmiin osallistuneen naisen haastattelut. 

Väitöskirjani koostuu kolmesta erillisjulkaisusta ja tästä 
yhteenvetoartikkelista. Erillisjulkaisuista ensimmäisessä paneudun 
tekstiilikäsitöiden tekemisen sisällään pitämään toimijuuteen ja sen 
mahdollisiin esteisiin. Artikkeli osoittaa, että käsitöiden tekemiseen liittyvä 
toimijuus kohdistuu arkeen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kulttuuriset 
käsitöiden tekemiseen liittyvät mallit myös haastavat naisten toimijuutta. 
Toinen erillisjulkaisuni pureutuu tekstiilikäsitöiden tekemisen hengellisiin ja 
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henkisiin ulottuvuuksiin, joista molempia käsitöiden tekeminen artikkelin 
mukaan sisältää. Hengelliset ja henkiset ulottuvuudet eroavat kuitenkin 
toisistaan selvästi: siinä missä hengellisyys näyttäytyy muille hyvän 
tekemisenä ja on läsnä käsityöryhmien toiminnassa, henkisyys suuntautuu 
arkeen ja siitä selviämiseen. Henkisiksi käsitöiden tekemisen kokivat myös 
uskonnollisesti identifioituvat, nuoremmat naiset. Erillisjulkaisuista kolmas 
tarkastelee tekstiilikäsitöiden tekemisen ylisukupolvisia merkityksiä. Se osoit-
taa, että siirtyessään sukupolvelta toiselle käsityötaito ja yhteiset käsityöhetket 
siirtävät mukanaan myös arvoja ja arkipäiväiseen asuunsa kietoutunutta 
uskonnollisuutta. 

Tässä yhteenvetoartikkelissa vastaan erillisjulkaisujen tuloksia hyödyntäen 
kysymykseen siitä, millaista on suomalaisten naisten käsitöiden tekeminen 
arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. Esiin nousee kolme teemaa: 
uskonto arkena ja identiteettinä, arjen aktiivisuus ja passiivisuus sekä 
toisinnettu ja uudelleen tulkittu suomalainen naiseus. Väitöskirjani osoittaa, 
että erottamalla toisistaan käsitöiden tekemiselle antamansa henkiset ja 
hengelliset merkitykset naiset rakentavat omaa uskonnollista identiteettiään. 
Se perustuu erontekoon hengellisyyden sisällään pitämän uskonnon ja ei-
uskonnollisen henkisyyden välillä. Identiteettiä peilataan suhteessa omaan 
ympäristöön, sekulaariin tai uskonnolliseen Toiseen. Tämä koskee niin us-
konnolliseksi kuin ei-uskonnolliseksi itsensä määritteleviä naisia. Samalla 
uskonnon suhde arkeen on ambivalentti: toisaalta arkeen sijoittuva 
tekstiilikäsitöiden tekeminen ei edusta uskontoa, toisaalta uskonto sijoittuu 
arkeen ja näyttäytyy sen sietämisenä. 

Sama ambivalenssi koskee myös tekstiilikäsitöiden tekemisen ja arjen 
suhdetta. Käsitöiden tekeminen on vahvasti osa arkea, samalla se irrottaa siitä 
ja nostaa arjen yläpuolelle. Myös naisten suhde suomalaiseen kulttuuriin ja 
sen edustamiin käsitöiden tekemiseen ja suomalaiseen uskonnollisuuteen 
liittyviin käytänteisiin ja käsityksiin on kahtalainen: osin rajoittavatkin 
kulttuuriset mallit vaikuttavat naisten käsitöiden tekemiseen liittyvään 
ajatteluun ja toimintaan samalla, kun naiset omalla toiminnallaan haastavat 
ja uudistavat näitä malleja. Nämä molemmat puolet – rakenteiden vaikutus 
yksilöön ja yksilön rakenteita muuttava toiminta – ovat läsnä 
toimintateoreettisessa ajattelussa. Tämä on myös suomalaisten naisten 
tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvän arjen uskonnollisuuden ytimessä: se 
sekä sietää arkea että haastaa arjen, kulttuurin ja uskonnon rajoja ja 
käytänteitä. 
 
Asiasanat: Tekstiilikäsitöiden tekeminen, eletty uskonto, arkipäivän uskonto, 
arki, toimijuus, naiset, sukupuoli, kulttuuri, perinne 
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ABSTRACT 

Spirituality in the Loop. Craft-making as Finnish women’s religiosity 
 
Making textile crafts is a particularly female activity that has been done for 
centuries. In Finland's cold conditions the craft-making skill has been a lifeline 
before the development of the current textile industry. Since then, craft-
making has changed from a necessity to a self-chosen leisure activity. It still 
has maintained its status and is moved forward both at home and through 
school education. Since the beginning of the 21st century, crafts have attracted 
an increasing number of women around the world. It has moved from the 
private space of the home to the public space for all to see. That is talked about 
as the second coming of craft-making or the craft boom of the 21st century. 

In this dissertation, I study Finnish women's craft-making from the point 
of view of everyday religion. The study is sparked by two craft-related 
phenomena: a speech in the 21st century craft culture, in which handicrafts 
are referred to as yoga, meditation and spirituality, and on the traditional 
ecclesiastical craft activity, still alive today, in which women in craft groups 
carry out their Christian vocation and practice their religion. Reflecting the 
women’s religiosity in their respective directions – and the social change of 
religion more broadly – it is possible to reach many dimensions of religious 
activity and thinking of this time. 

The theoretical framework for the study is the research tradition of lived 
religion and everyday religion, which enables to study the religious dimensions 
of everyday activity. Making textile crafts is a highly gendered activity. The 
perspective of lived religion includes sensitivity to women's religious activities 
and experiences. In addition, the action theory approach embodied in the 
perspective of lived religion makes it possible to examine the relationship 
between the activities and structures, such as the surrounding culture and the 
ecclesiastical institution. The data of the dissertation consists of the year-long 
observation of four craft groups and the interviews of 16 women who 
participated in the groups. 

The dissertation consists of three separate publications and the summary 
article. In the separate publications, the first focuses on the agency involved in 
craft-making and its possible obstacles. The article shows that the agency 
focuses on everyday life, culture, and society. Cultural patterns related to the 
craft-making also challenge women’s agency. The second separate publication 
deals with the religious and non-religious spiritual dimensions of making 
crafts. However, the religious and non-religious spiritual dimensions are 
clearly different: where religious spirituality appears to doing good for others 
and is present in the activities of craft groups, non-religious spirituality is 
directed towards everyday life and coping with it. Religiously identifiable, 
younger women also experienced making crafts as non-religiously spiritual. A 
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third of the separate publications examines the intergenerational transmission 
of handicrafts. It shows that as the craft-making skills pass from generation to 
generation, common craft moments also carry with them values and religiosity 
intertwined with the everyday life. 

In this summary article, I use the results of separate publications to answer 
the question of what Finnish women's craft-making is like from the point of 
view of everyday religion. Three different themes emerge: religion as everyday 
life and identity, activity and passivity of everyday life, and reproduced and 
reinterpreted Finnish femininity. My dissertation shows that by distinguishing 
between their activities and the religious and spiritual meanings they give to 
craft-making in their speech, women build their own religious identity. It is 
based on the distinction between religious and non-religious spirituality. 
Identity is mirrored in relation to one's own environment, Secular or Religious 
Other. This applies to women who define themselves as both religious and 
non-religious. At the same time, the relation of religion to everyday life is 
ambivalent: on the one hand, the craft-making locating in everyday life does 
not represent religion, on the other hand, religion is precisely located in 
everyday life and is determined through its tolerance. 

The same ambivalence applies to the relationship between crafts and 
everyday life. Craft-making is a part of everyday life and at the same time it 
detaches from and lifts above it. The relationship of women to Finnish culture 
and the practices and perceptions of craft-making and Finnish religiosity it 
represents is also twofold: partly restrictive cultural models influence women's 
thinking and activities related to crafts, while they challenge and renew these 
models through their own activities. Both aspects — the impact of structures 
on the individual and individual’s action that alters the structures — are 
present in action theory thinking. That is the core of everyday religiosity 
related to the Finnish women making crafts: it is both getting along in 
everyday life and challenging the boundaries of everyday life, culture, and 
religion. 
 
Keywords: Textile craft-making, lived religion, everyday religion, everyday 
life, agency, women, gender, culture, tradition 
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ESIPUHE 

Opin neuloman viisivuotiaana. Äitini puikot ja langat vetivät minua puoleensa 
ja muistan niillä leikkimisen tuottaman ilon ja innostuksen. Seuraavaksi 
muista barbille neulomani villapaidan. Tuosta asti tekstiilikäsitöiden 
tekeminen, niin neulominen, virkkaaminen kuin ompeleminen, on kulkenut 
mukana elämässäni vaihtelevalla intensiteetillä: yläasteella ja lukiolaisena tein 
villapaitoja ja ompelin vaatteita, opiskelijana ollessani en taas neulonut 
silmukkaakaan. Syksyllä 2004 valmistuin teologian maisteriksi ja saman 
vuoden joululomalla ostin itselleni lankaa ja puikot ja aloin muistella sukkien 
kutomisen saloja. Tuosta lähtien lankakorini on ollut vähintään puolitäysi, 
useimmiten ylitse pursuava. Vaikka sitä en vielä tuolloin tiennyt, en ole ollut 
intohimoni kanssa yksin, sillä käsitöiden tekemisen uuden tulemisen alun 
arvioidaan sijoittuvan juuri noihin vuosiin. 

Aika pian uudelleen löytämäni harrastuksen aloitettuani mielessäni alkoi 
itää ajatus tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvästä väitöskirjatyöstä. Kesti 
kuitenkin lähes vuosikymmenen ennen kuin ajatus muotoutui konkretiaksi. 
Todellinen väitöskirjaan johtanut polku alkoi professorini Anne Birgitta 
Pessin vastaanotolta, jossa sain käteeni Nancy T. Ammermanin tuolloin 
uunituoreen arjen uskonnollisuutta käsittelevän kirjan, josta tuli 
luottotyökaluni kaikkien näiden vuosien ajaksi. Olenkin ikuisesti kiitollinen 
Anne Birgitalle hänen kyvystään innostua hapuilevista ajatuksistani ja nähdä 
tietoa ja ymmärrystä siellä, missä sitä en vielä itse osannut nähdä. 
Väitöskirjani alkuvuosina ohjaajani toimi Kati Tervo-Niemelä. Myös Katille 
olen äärimmäisen kiitollinen saamastani tuesta ja kumppanuudesta. Samoin 
kiitän lämpimästi Maija Penttilää ja Sinikka Pöllästä sekä Jenni Spännäriä, 
jotka myös ovat toimineet väitöskirjani ohjaajina ja joilta olen saanut 
korvaamatonta apua, tukea ja neuvoja väitöskirjatyöni eri vaiheissa. Kiitän 
myös Henrietta Grönlundia, joka on tarjonnut apuaan sekä 
jatkokoulutusseminaarissa että yksityisesti. 

Tieteellinen työ ei ole mitään ilman perehtynyttä ja kriittistä keskustelua. 
Kiitänkin väitöskirjani esitarkastajia Sirpa Kokkoa ja Terhi Utriaista heidän 
paneutumisestaan ja terävästä palautteestaan. Kiitän myös kaikkia niitä 
nimettömäksi jääneitä henkilöitä, jotka ovat lukeneet ja antaneet palautetta 
artikkeleista. Olen teille velkaa sen, minkälaisia artikkeleistani – ja koko 
väitöskirjasta – lopulta tuli. Kiitos kielentarkastajalleni Kate Sotejeff-
Wilsonille, joka on auttanut minua lempeästi ja kärsivällisesti niin kielen kuin 
sisällönkin kanssa. Erityisen kiitollinen olen niille käsityöryhmille ja naisille, 
joita olen saanut tutkimuksessani seurata ja haastatella. Te olette 
tutkimukseni sydän. 

Myös väitöskirjatutkija tarvitsee juustoa leipänsä päälle. Kiitänkin 
lämpimästi Kirkon tutkimuskeskusta, joka on myöntänyt minulle useamman 
apurahan sekä tarjonnut tukea, apua ja vertaisryhmän Suomalainen 
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spirituaaliteetti -tutkimushankkeen kautta. Kiitän myös Olvi-säätiötä, jonka 
tarjoaman rahoituksen turvin pääsin aloittamaan tutkimustyöni, Olga ja Vilho 
Linnamon Säätiötä, joka on rahoittanut tutkimustani, sekä Helsingin 
yliopistoa, joka on mahdollistanut tutkimukseni loppuunsaattamisen sekä 
monet ulkomaille suuntautuneet konferenssimatkani. Kiitän Henna Paasosta, 
Kaisa Hakoa ja Terhi Pietiläistä, joiden kanssa olen saanut olla tekemässä 
Heinolan museoiden Kudelma-julkaisua. Erityisesti kiitän omaa akateemista 
kotipaikkaani Helsingin teologista tiedekuntaa ja sen käytännöllisen teologian 
osastoa kaikesta siitä, mitä olen saanut: työpisteestä, opetus-
mahdollisuuksista, verkostoista, tuesta ja avusta.  

Tutkijan työ ei tapahdu yksin kamarissa vaan käytävillä, kahvipöydissä, 
lounaspaikoissa ja kuntosaleilla. Olenkin äärettömän kiitollinen kaikille teille 
kollegoilleni, joiden kanssa olen päässyt jakamaan tätä matkaa. Kiitän 
kirkkososiologian ja kaupunkiteologian jatkokoulutusseminaaria, jossa 
näiden vuosien aikana olen saanut työskennellä Martin Dudleyn, Meri-Anna 
Hintsalan, Rosa Huotarin, Anna Juntusen, Helena Kauppilan, Kristiina 
Kokon, Miia Paakkasen, Hannu Rantalan, Susanna Riepon ja Tii Salmisen 
kanssa. Erityisesti kiitän Anna Salosta, Aura Nortomaata ja Marjukka Laihoa, 
joita uskallan kutsua ystävikseni sekä tieteessä että elämässä. Kiitän myös 
muita itselleni läheiseksi muodostuneita kollegoja Minttu Väisästä, Aino-
Elina Kilpeläistä, Jonna Ojalammia, Suvi Saarelaista, Heidi Zittingiä, Petra 
Kuivalaa, Katja Kujanpäätä ja Johanna Vilja-Manteretta. Te olette tehneet 
tästä tiestä huomattavasti mukavamman kulkea. 

Lämpimät kiitokseni esitän Anu Penttiselle ja Eva Ellert-Korpelalle, jotka 
väitöskirja toi elämääni ja ystävikseni, sekä Tiina Ulville, joka on kulkenut 
rinnallani aina kouluvuosista saakka ja kuunnellut monia väitöskirjaani ja 
elämääni liittyviä iloja ja suruja. Kiitän perheemme läheisiä ystäviä ja lasteni 
kummeja. Te olette pitäneet minut elämän syrjässä kiinni ja tarjonneet 
yhdessäoloa, naurua, pelejä ja koiria. Kiitän kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat 
jakaneet pidemmän tai lyhyemmän ajan tätä elämäjaksoani. 

Viimeiseksi haluan lausua äärettömän rakkaat kiitokseni perheelleni, 
rakkaalleni Mikolle ja lapsilleni Kerttulille ja Vertille. Te olette se syy, jonka 
vuoksi uskaltauduin tälle ihanalle, hurjalle matkalle. Teidän vuoksenne myös 
kaivauduin joka päivä pois tutkijankammiostani ja sain elää tutkijanelämäni 
rinnalla täyttä, rakkaudentäyteistä ja elämänmakuista lapsiperhearkea. Kiitän 
äitiäni Ulla Turusta, jolta olen saanut käsitöiden tekemisen lahjan, ja isääni 
Raimo Turusta, jota seurasin kirkkososiologian aarteiden ääreen. Ilman teitä 
en olisi tässä. Kiitän sisaruksiani, Reettaa, Veeraa ja Villeä, tuesta, 
kiinnostuksesta ja kaikesta siitä, mitä olemme saaneet yhdessä kokea. Nyt on 
juhlan aika! 
 
Kannelmäessä 2.3.2022 

Riikka Myllys 
 



 

9 

SISÄLTÖ 

Tiivistelmä ................................................................................................. 3 

Abstract ...................................................................................................... 5 

Esipuhe ...................................................................................................... 7 

Sisältö ........................................................................................................ 9 

Luettelo erillisjulkaisuista ........................................................................ 11 

1 Johdanto .......................................................................................... 12 

2 Käsitöiden tekeminen 2000-luvulla ................................................ 15 

3 Uskonto ja uskonnollisuus 2010-luvulla ......................................... 19 

3.1 Uskonnollisuuden muutos Suomessa ja Euroopassa: 
uskonnosta henkisyyteen – ja yli ......................................................... 19 

3.2 Eletyn uskonnon esittämä haaste uskontososiologiselle 
tutkimukselle ....................................................................................... 22 

3.3 Käsitöiden tekemisen uskonnollinen ulottuvuus: aiempi 
tutkimus .............................................................................................. 25 

4 Suomalaisten naisten arjessa elettyä uskontoa tutkimassa ........... 29 

4.1 Tutkimustehtävä .................................................................... 29 

4.2 Tutkimuksen kohderyhmän rajaus ........................................ 29 

4.3 Katsoen, kuunnellen ja osallistuen: metodologiset valinnat ja 
tutkimuksen toteutus .......................................................................... 30 

4.4 Kerrottua ja tulkittua: aineiston analyysin äärellä ................ 35 

5 Tulokset ............................................................................................ 41 

5.1 Artikkelien keskeiset löydöt .................................................... 41 

5.1.1 Artikkeli I – Arjen rakentajat, yhteiskunnalliset 
osallistujat, kulttuurin neuvottelijat: Tekstiilikäsitöiden tekeminen 
naisten toimijuuden kanavana ........................................................ 41 

5.1.2 Artikkeli II – Spiritual yarning: Craft-making as getting 
along in everyday life ....................................................................... 41 



10 

5.1.3 Artikkeli III – Nowhere and everywhere: Everyday religion 
in the intergenerational transmission of craft making................... 42 

5.1.4 Mitä artikkelit kertovat suhteessa väitöskirjan 
tutkimustehtävään? ........................................................................ 42 

5.2 Arki ja identiteetti: uskonto käsitöitä tekevien naisten 
elämässä .............................................................................................. 43 

5.2.1 Arkinen toiminta uskonnollisen identiteetin määrittelyn 
kanavana ......................................................................................... 43 

5.2.2 Käsitöiden tekeminen naisten arkeen sijoittuvana 
uskonnollisuutena ........................................................................... 46 

5.3 Aktiivinen ja passiivinen: käsitöiden tekeminen ja uskonto 
arjen näyttämöllä ................................................................................ 47 

5.3.1 Kysymys arjesta ja sen rajoista: Ovatko tekstiilikäsitöiden 
tekeminen ja uskonto osa arkea? .................................................... 47 

5.3.2 Tekstiilikäsitöiden tekeminen ja uskonto arjessa 
tapahtuvana toimintana.................................................................. 49 

5.4 Toisinnettu ja uudelleen tulkittu: käsitöiden tekeminen ja 
uskonto väylinä suomalaisen naiseuden toteuttamiseen .................... 51 

5.4.1 Hoiva ja käsityötaito tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta 
välittyneinä suomalaisen naiseuden malleina ................................. 51 

5.4.2 Luterilainen suomalaisuus ................................................ 53 

6 Pohdinta .......................................................................................... 56 

6.1 Tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvän arjen uskonnon moni-
ilmeisyys .............................................................................................. 56 

6.2 Toimijuuden ja rakenteiden suhde tekstiilikäsitöiden 
tekemiseen liittyvässä arjen uskonnossa ............................................ 57 

6.3 Arkinen uskonto ..................................................................... 59 

6.4 Tämän tutkimuksen rajat ja uudet tutkimussuunnat............ 62 

Kirjallisuus ............................................................................................... 65 

Liite 1. Aineiston analyysi artikkeleissa ................................................... 77 



 

11 

LUETTELO ERILLISJULKAISUISTA 

Tämä väitöskirja koostuu seuraavista julkaisuista: 
 
I Arjen rakentajat, yhteiskunnalliset osallistujat, kulttuurin 

neuvottelijat: Tekstiilikäsitöiden tekeminen toiminnan kanavana. 
Kulttuurintutkimus 4/2021, 3–18. 

 
II Spiritual yarning: Craft-making as getting along in everyday life. 

Journal of Religion in Europe 13/2020, 121–143. 
 
III Nowhere and everywhere: Everyday religion in the 

intergenerational transmission of craft making. Temenos – 
Nordic Journal of Contemporary Religion 1/2020, 53–74. 

 
Erillisjulkaisuihin viitataan tekstissä niiden roomalaisilla numeroilla. 



Johdanto 

12 

1 JOHDANTO 

Istuin olohuoneemme sohvalla, neuloin ja mietin itseäni ja maailmaa. Oli 
kevät 2007 ja käsitöiden tekeminen oli nousemassa (taas) kiinnostavaksi 
harrastukseksi: langat olivat löytäneet tiensä lähikaupan hyllyille ja 
neulelehdet pursuivat kiinnostavia ohjeita. Huomioin, kuinka 
tekstiilikäsitöiden tekemiseen viitattiin yhä useammin joogana tai 
meditaationa. Käsien rytmikkään, toistuvan liikkeen, materiaalin tunnun ja 
mielikuvitusta ruokkivien värien koettiin irrottavan arjesta samalla tavalla 
kuin monet henkiset harjoituksen tekevät. Pari vuotta aiemmin 
kirkkososiologiasta valmistuneena teologina olin tietoinen myös käsitöiden 
tekemisen kirkollisesta luonteesta. Nämä kaksi todellisuutta alkoivat käydä 
vuoropuhelua mielessäni: voisiko tekstiilikäsitöiden tekemistä tutkia myös 
uskonnollisena ilmiönä? Entä millaista on sellaiseen toimintaan liittyvä 
uskonnollisuus, joka linkittyy sekä henkiseen että kirkolliseen kenttään? Tästä 
pohdinnasta syntyi nyt käsillä oleva väitöskirja. Sen ytimessä ovat 
tekstiilikäsitöiden tekeminen ja uskonto, joiden suhdetta tarkastelen 
uskontososiologisesta viitekehyksestä käsin. 

Suomalainen käsityöhistoria ulottuu vuosisatojen taakse. Ennen 
vaateteollisuuden syntyä kyky tekstiilikäsitöiden1 tekemiseen ja vaatteiden 
sekä muiden kodintekstiilien tuottamiseen on ollut välttämätön osa elämää 
pohjoisessa ja kylmässä maassa. Usein tehtävä on langennut naisille, jotka 
ovat hoitaneet perheen vaatettamisen muiden tehtäviensä ohella. 
Tekstiilikäsitöiden tekeminen on ollut arkinen ja hyvin käytännöllinen toimi, 
joka naisen on tullut hallita yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. 
Tilattomille naisille käsityötaito on tarjonnut mahdollisuuden tulojen 
hankkimiseen ja perheen toimeentulon tukemiseen. (Rauhala 2019, 68; 
Kokko 2007, 10–11; Apo 1999, 15–16; Heikkinen 1997, 45–46; Voittosaari 
1994, 6) 

Vahvasti sukupuolittuneena toimintana (mm. Rauhala 2019, 68; Kokko 
2009, 725–726; 2007, 10–11; Minahan & Wolfram Cox 2007, 13; Kärnä-Behm 

 
1 Käsityöllä viitataan sekä valmistusprosessiin että prosessissa valmistuvaan tuotteeseen (Anttila 

1983). Tässä väitöskirjassa käsityö-termillä tarkoitetaan toimintaan, jossa tuotteet syntyvät 

konkreettisia materiaaleja käsityötekniikoilla työstäen (Kojonkoski-Rännäli 1995, 23). Tekstiilikäsitöillä 

viitataan niihin käsitöiden tekemisen lajeihin ja tekniikoihin, joissa materiaalit ovat pehmeitä, kuten 

lankaa tai kangasta. Näistä käytetään yleisnimeä käsityöt, ja myös tässä työssä tekstiilikäsitöihin 

viitataan myös sanalla käsityöt. Kovissa käsitöissä, joita usein kutsutaan tekniseksi käsityöksi, veistoksi 

tai puutöiksi, materiaalina ovat esimerkiksi metalli, puu, nahka tai tiili. Käsitöiden tekeminen on 

perinteisesti nähty vahvasti sukupuolittuneena niin, että tekstiilikäsityöt kuuluvat naisille/tytöille ja 

tekniset työt miehille/pojille. Tätä jakoa myös käsityönopetus on pitkään pitänyt yllä. (Marjanen 2014; 

Kokko 2009) Vuodesta 2014 alkaen tekninen ja tekstiilikäsityö on kuitenkin lopullisesti yhdistetty 

yhteisen käsityö-oppiaineen alle (Opetushallitus 2015). 
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2005, 110–111) tekstiilikäsitöiden tekeminen on kantanut mukanaan monia 
suomalaiseen naiseuteen liittyneitä ihanteita. Käsityötaito on tuonut naisille 
arvostusta ja mahdollistanut naisen tulemisen yhteisönsä merkittäväksi ja 
näkyväksi jäseneksi (Rantanen 2000, 21; Apo 1999, 15–16). Taito ja ahkeruus 
ovat muodostaneet monen naisen itsetunnon perustan (Apo 1999, 16). 
Käsityötaidon on myös nähty kehittävän monia suomalaisessa naisessa 
ihanteelliseksi nähtyjä ominaisuuksia, kuten säntillisyyttä, järjestystä, 
puhtautta, tarkkuutta, kärsivällisyyttä ja ahkeruutta. Näitä on vahvistettu niin 
kotona kuin koulussa tapahtuneen käsityöopetuksen kautta. Käsitöiden 
tekemisen kautta on siirretty kulttuuria ja perinnettä, ja naiset ovat oppineet, 
mitä on olla suomalainen nainen. (Pöllänen 2015b, 67; 2013, 228; Marjanen 
2014, 58, 60; Kokko 2009; 2007, 95; Simpanen 2003, 8) Tekstiilikäsitöiden 
tekeminen onkin vahvasti naistapainen, naiseutta sosiaalisena rakenteena 
tuottava toimi (Jokinen 2004, 6). 

Kulttuurin ja perinteen siirtämisen ohella käsitöiden tekemisen kautta 
naiset ovat voineet ilmaista uskonnollisuuttaan. Jo 1800-luvulla lähetysaate 
on koonnut laajasti eri yhteiskuntaluokkien naisia mukaan 
ompeluseuratoimintaan, jossa tekstiilikäsitöitä tekemällä on tuettu niin 
lähetysponnistuksia kuin oman kylän tarvitsevia. Naisten perustamat ja 
ylläpitämät ompeluseurat ovat tarjonneet naisille mahdollisuuden 
yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja yksityisen ja julkisen alueen välisen rajan 
murtamiseen. Samalla ompeluseurat ovat olleet naisille tärkeä 
uskonnonharjoittamisen väylä: uskonto pyhitti naisten arkipäiväisen työn ja 
teki sen merkitykselliseksi. (Voittosaari 1994, 6, 118–119, 146) 

Tekstiilikäsitöiden tekeminen on osa naisten uskonnollista elämää ja 
uskonnon harjoittamista myös tänä päivänä. Seurakunnissa käsitöitä 
tekemällä on mahdollista osallistua jumalanpalvelukseen tai palvella ihmisiä 
lähellä tai kaukana (Ketola ym. 2016, 117, 163). Samaan aikaan 2000-luvun 
käsityökulttuurissa tekstiilikäsitöiden tekemiseen viitataan hengellisyyteen ja 
henkisyyteen viittaavin käsittein, kuten esimerkiksi meditaationa tai 
rukouksena (esim. Helavuori 2015; Bristow & Cole-Galo 2008; Janoff 2008; 
Manning 2004). Käsitöiden tekeminen liitetään myös hyvinvoinnin ja 
mielihyvän tavoitteluun (esim. Pöllänen 2015a; 2015b), jonka nähdään 
tulevan lähelle henkisyyttä (Sillfors 2017, 99; Bäckström 2014, 69). Tämä 
tutkimus on saanut kimmokkeensa näistä rinnakkaisista ilmiöistä. 

Tutkimuksessani tarkastelen tekstiilikäsitöiden tekemistä eletyn uskonnon 
näkökulmasta. Eletyn uskonnon tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on 
yksilö ja se, millaisia muotoja ja merkityksiä uskonto hänen elämässään saa. 
Tätä tarkastellaan erityisesti ihmisten käytänteiden ja toiminnan kautta. 
(Kupari 2016, 7, 10–12, 19; Ammerman 2016, 89; McGuire 2008, 13–15) Myös 
tunteet ja kieli sekä fyysiseen todellisuuteen kuuluvat asiat, kuten paikka, tila 
ja materia ovat tärkeitä eletyn uskonnon tutkimuksen kohteita (Ammerman 
2016; 2014; Neitz 2011). Siksi se avaa mielenkiintoisen kulman käsitöiden 
tekemisen tutkimiseen. Tekstiilikäsitöiden tekemisen ja uskonnon 
rinnakkaiselon historia on pitkä mutta akateemisessa tutkimuksessa pitkälti 
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näkymätön. Tässä tutkimuksessa nämä naiset saavat vihdoin äänen. 
Tekstiilikäsitöiden tekeminen on etenkin naisten keskuudessa vapaa-ajan 
harrastus, joka säilyttää suosionsa vuodesta toiseen (SVT 2017). Siksi se on 
oiva ikkuna arkeen ja niihin merkityksiin, joita uskonto siinä saa – todellisuus, 
joka jää usein juhlapuheissa piiloon. 
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2 KÄSITÖIDEN TEKEMINEN 2000-LUVULLA 

Tällä hetkellä elämme tekstiilikäsitöiden tekemisen kulta-aikaa niin Suomessa 
kuin globaalisti. 2000-luvun alusta2 alkaen käsitöiden tekeminen on vetänyt 
mukaansa massoittain naisia ympäri maailmaa (Stannard & Sanders 2015, 99; 
Fields 2014, 151; Minahan & Wolfram Cox 2007, 6, 7). Merkittävä rooli on ollut 
internetillä, joka on mahdollistanut tiedon jakamisen, yhteydenpidon ja 
yhteisön luomisen. Tämä on tapahtunut muun muassa erilaisilla 
keskustelupalstoilla, käsityöblogeissa, -vlogeissa ja -podcasteissa sekä 
käsityöntekijöiden omassa sosiaalisen median palvelussa Ravelryssa3. 
(Minahan & Wolfram Cox 2007, 7–8) Samaan aikaan naiset ovat alkaneet 
kokoontua kahviloihin ja muihin julkisiin paikkoihin tekemään käsitöitä, 
erityisesti neulomaan (Shin & Ha 2011; Groeneveld 2010, 266; Turney 2009, 
144; Minahan & Wolfram Cox 2007, 6–7). Nämä trendit näkyvät myös 
Suomessa, jossa tekstiilikäsitöiden tekeminen on aina ollut suosittu harrastus. 
Viimeisimmän tilastotiedon mukaan suomalaisista naisista 55 % tekee 
käsitöitä (SVT 2017). 

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa tekstiilikäsitöiden tekemisen 
merkityksellisyyttä. Monelle käsitöitä tekevälle ihmiselle käsitöiden 
tekeminen tarjoaa sosiaalisen verkoston, johon voi kokea kuuluvansa ja jonka 
jäsenet jakavat yhteisen kiinnostuksen kohteen. Tekeillä olevat käsityöt ovat 
helppo tapa aloittaa keskustelu ja kollektiivinen töiden ihailu tarjoaa 
kokemuksen tuesta. (Rauhala 2019, 212; Pöllänen & Voutilainen 2018, 11; 
Stannard & Sanders 2015, 106, 109) Myös vastavuoroinen taitojen ja 
osaamisen jakaminen ja mahdollisuus uuden oppimiseen ovat tärkeä osa 
tekstiilikäsitöiden tekemiseen kuuluvaa sosiaalista vuorovaikutusta 
(Martindale & McKinney 2018, 7; Pöllänen & Voutilainen 2018, 10; Stannard 
& Sanders 2015, 105). 

Sosiaalisten suhteiden lisäksi tekstiilikäsitöiden tekeminen rakentaa 
yksilön identiteettiä ja sen kautta voi ilmaista itseään ja luovuuttaan (Rauhala 
2019, 208; Pöllänen & Voutilainen 2018, 12; Stannard & Sanders 2015, 104). 
Käsitöiden tekeminen tarjoaa myös roolin, jossa naista ei määritellä muiden 
ihmisten tai äidin tai vaimon tehtävän, vaan oman taidon ja osaamisen kautta 

 
2 Rauhala (2019, 10) määrittelee nykyisen käsitöiden uuden tulemisen alkukohdaksi vuoden 2005, 

jolloin järjestettiin ensimmäinen maailmanlaaja Knit in Public -day. Kansainvälisessä, pääosin 

amerikkalaisessa ja englantilaisessa tutkimuskirjallisuudessa aikaraja ei ole näin tarkka, vaan käsitöiden 

uusi nousu sijoitetaan 1990-loppuun tai 2000-luvun alkuun (esim. Myzelev 2009, 150; Pentney 2008; 

Minahan & Wolfram Cox 2007, 6). Myös esimerkiksi Debbie Stollerin kirja Stich’n Bitch: A Knitter’s 

Handbook, jonka voi katsoa olevan merkittävässä osassa uuden käsityökulttuurin syntyä, on ilmestynyt 

englanniksi vuonna 2003. Suomeksi se on käännetty vuonna 2005. 
3 Www.ravelry.com on neulojien ja virkkaajien oma sosiaalisen median alusta, jossa on niin ohjeita, 

materiaalitietoa kuin muita käsitöiden tekemisestä kiinnostuneita ihmisiä. 
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(Rauhala 2019, 207–208; Pöllänen & Voutilainen 2018, 9; Fields 2014, 157; 
Kokko 2007, 98, 110). Samaan aikaan tekstiilikäsitöiden tekeminen liittää 
aiempiin sukupolviin ja moni käsitöitä tekevä nainen on saanut oppinsa omilta 
sukulaisiltaan (Pöllänen & Voutilainen 2018, 9; Stalp, Gardner & Beaird 2018, 
45–46). Käsitöiden tekijän identiteetti on yhtä aikaa uniikki, omaan 
erityislaatuun liittyvä, ja yhteinen, perinteen kautta jaettu. 

Käsitöiden tekemisen kautta ilmaistaan myös omia arvoja. 
Tekstiilikäsitöillä tehdään hyvää muille ja niitä annetaan niin läheisille kuin 
tuntemattomille apua tarvitseville (Rauhala 2019, 212; Burt & Atkinson 2011, 
57; Maidment & Macfarlane 2011, 287). Sen kautta tavoitellaan kierrätystä, 
kulutuksen vähentämistä ja kestävämpää elämäntapaa (Stannard & Sanders 
2015, 108; Pöllänen 2013, 280). Tekstiilikäsitöiden tekeminen tarjoaa areenan 
uudenlaisen naiseuden ja jopa feminismin toteuttamiselle (Stalp 2015; Kelly 
2014). Tämä tapahtuu esimerkiksi tukea ja vertaisuutta tarjoavissa 
käsityöyhteisöissä, jotka ovat levittäytyneet kotien yksityisestä piiristä 
julkiseen, miehisenä pidettyyn tilaan, kuten pubeihin ja kahviloihin (Kelly 
2014, 140–142; Groeneveld 2010, 266; Turney 2009, 144). 2000-luvun 
käsityöilmapiiri onkin tarjonnut mahdollisuuden sukupuolittuneiden 
käytänteiden rikkomiseen ja myös yhä useammat miehet ovat tarttuneet 
tekstiilitöihin (Kelly 2014, 139–140). Lisäksi käsityöt tarjoavat 
mahdollisuuden ottaa kantaa julkiseen ja poliittiseen keskusteluun 
craftivism’in tai knitivism’in eli julkista ja poliittista keskustelua 
kommentoivien käsitöiden keinoin (Stannard & Sanders 2015, 108; Greer 
2014; Garber 2013). Toisaalta tekstiilikäsitöiden tekeminen, 
käsityömateriaalit ja käsityökulttuurin seuraaminen vaativat aikaa, rahaa ja 
sosiaalista ja kulttuurista pääomaa (Kokko 2007, 7). Se on siis monin tavoin 
kietoutunut niihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, joita sen kautta haastetaan. 

Tutkimusten mukaan tekstiilikäsitöiden tekeminen tuo mielihyvää ja 
nostaa elämänlaatua monin eri tavoin. Tämä koskee myös ihmisen psyykkistä 
hyvinvointia. Käsitöiden tekeminen rentouttaa ja virkistää, tuo tyydytystä ja 
kasvattaa optimismia, tuottaa aikaan saamisen tunteen ja antaa 
mahdollisuuden ajatusten ja kokemusten järjestämiseen, kognitiivisten ja 
fyysisten kykyjen kehittämiseen sekä palautumiseen ja voimaantumiseen. 
Käsitöiden tekemisellä on myös selkeitä terapeuttisia vaikutuksia: se vahvistaa 
omanarvon ja itsehallinnan tunnetta, auttaa negatiivisista tunteista 
selviytymisessä, saa aikaan henkilökohtaista kasvua ja antaa elämälle 
tarkoituksen. (Pöllänen & Weissmann-Hanski 2020; Pöllänen & Voutilainen 
2018, 7–9; Pöllänen 2015a; 2015b; Burt & Atkinson 2011, 56; Collier 2011, 110) 
Tekstiilikäsitöiden tekemisen mukanaan tuoma hyvinvointi ja toiminta ei 
rajoitu pelkästään käsitöitä tekeviin ihmisiin, vaan se vahvistaa perhettä ja 
koko yhteisöä (Pöllänen & Voutilainen 2018, 12; Maidment & Macfarlane 
2011, 287, 290).  

Kaikki edellä esille tulleet asiat – tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvät 
arvot, identiteetti, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi – tulevat lähelle tämän 
väitöskirjan teemaan. Myös uskonto itsessään on eri muodoissa läsnä tämän 
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päivän käsityökulttuurissa. Yksi esimerkki tästä on puhua tekstiilikäsitöiden 
tekemisen tuottamasta mielihyvästä ja rentoutumisesta henkisyyden ja 
hengellisyyden käsittein. Erityisesti tämä tulee esille arkipäivän puheessa ja 
kirjallisuudessa, jossa tekstiilikäsitöiden tekemiseen viitataan meditaationa 
tai rukouksena (esim. Helavuori 2015; Bristow & Cole-Galo 2008; Janoff 
2008; Manning 2004). Fisk (2017) kuvaa tätä käsitöiden tekemisen 
subjektiiviseksi käänteeksi, jossa käsitöiden tekemisen henkiset ja hengelliset 
ulottuvuudet ovat osa henkilökohtaisen hyvinvoinnin etsintää ja tuottamista. 

Elämänkatsomukselliset kysymykset ovat myös läsnä silloin, kun elämän 
käännekohtiin ja riitteihin liittyviä käsitöitä esitellään ja käsitellään 
sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2016 jälkeen, jolloin väitöskirjatyöni 
käynnistyi, on Facebookin käsityöryhmissä useampaankin kertaan esitelty 
arkkusukkia tai taivasmatkasukkia, jotka on neulottu läheiselle vainajalle 
hänen viimeiselle matkalleen. Usein kuvissa olevat sukat ovat valkoisia ja niitä 
koristaa kristilliseen traditioon viittaava risti. Vauvoille taas tehdään 
arkkuvaatteita tarkoitukseen lahjoitetuista vanhoista hääpuvuista (Yle 
8.9.2017). Näin tekstiilikäsityöt yhdistävät elämänkaaren eri vaiheet. 

Käsitöiden tekemisen kautta on myös mahdollista osallistua kirkolliseen 
toimintaan. 2000-luvun käsityöinnostuksen myötä seurakunnissa on virinnyt 
uutta kiinnostusta yhdistää käsitöiden tekeminen seurakunnan elämään. Sen 
seurauksena on muun muassa kehittynyt useissa seurakunnissa käytössä 
oleva kastesukkakäytäntö, jossa kasteen yhteydessä kastettaville vauvoille 
annetaan seurakunnan vapaaehtoisten neulomat villasukat (Ketola ym. 2016, 
117). Yksi viime vuosien tuoreista suomalaisista uskonnollisista 
käsityöinnovaatioista ovat olleet lohtuhuivit, jotka pappi kietoo lesken 
harteille hautaan siunauksen yhteydessä. Ne ovat saaneet suuren suosion niin 
neulojien kuin omaisten joukossa. (Karhu 2019) Suomen 
evankelisluterilaisessa kirkon seurakunnissa järjestetään myös erilaisia 
käsityöaiheisia jumalanpalveluksia, joissa osallistujat voivat 
jumalanpalvelukseen osallistumisen ohella tehdä omia tekstiilitöitään. Lisäksi 
monen kirkon kirkkotekstiilit ovat taitavien naispuolisten seurakuntalaisten 
tekemiä (Uimonen 2015, 32; Priha 1991, 71, 102, 136; 1988, 78). Toisin kuin 
käsitöiden tekemisen muista ulottuvuuksista, uskonnollisesti tai kirkollisesti 
motivoituneen tekstiilikäsitöiden tekemisen nykytilasta ei kuitenkaan ole 
olemassa koottua ja jäsenneltyä tietoa tai tutkimuksia. 

Monista Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnista löytyy myös 
edelleen perinteisten ompeluseurojen työn jatkajia, jotka keskittyvät 
toiminnassaan lähetystyöhön ja kansainväliseen ja kotimaiseen diakoniaan. 
Ryhmien keski-ikä on kuitenkin usein korkea (Ketola ym. 2016, 163). 
Perinteiset toimintamuodot kohtaavat myös muita haasteita. Esimerkiksi 
neulotuista tilkuista koottujen Äiti Teresa -peittojen lähettäminen Intiaan 
loppui tutkimukseni tekemisen aikana. Tämä on haastanut kansainväliseen 
diakoniaan painottunutta Äiti Teresa -toimintaa etsimään itselleen uusia 
toimintakohteita. 
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Kaikkineen tekstiilikäsitöiden tekemisen uuden tulemisen voi nähdä 
kuvaavan tätä aikaa. Käsitöiden tekeminen kulkee käsi kädessä muun kotiin 
keskittyvän toiminnan, kotoilun, vahvistumisen kanssa. Sen taas nähdään 
kehittyneen vastavoimaksi kulutuskulttuurin tuottamalle pahoinvoinnille. 
(Pöllänen 2003) Kulutuskulttuurin lisäksi tätä aikaa luonnehditaan uhkan ja 
riskin kautta (Beck 1992; Giddens 1991). Toisaalta nykypäivää kuvataan myös 
autenttisuuden aikana, jossa keskiössä on ”todellisen minän” eli yksilön 
henkilökohtainen potentiaalin ja ainutlaatuisuuden löytäminen (Starr 2008; 
Taylor 1995). Ei ole kaukaa haettua ajatella, että kotoilun kaipuu ja 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin painotus nousevat tästä yhtäältä kulutusta, 
uhkaa ja riskejä ja toisaalta yksilön ainutlaatuisuutta ja potentiaalia 
korostavasta maaperästä. Siihen myös tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvät 
hyvinvoinnin painotukset sopivat hyvin. Käsityötutkimuksen luoma kuva 
tämän päivän käsitöiden tekemisestä ja siihen liitetyistä sisällöistä ja 
merkityksistä on pääosin hyvin positiivinen ja pehmeä. Voi kuitenkin kysyä, 
onko tässä koko totuus. Tässä tutkimuksessa tuota kuvaa monipuolistetaan ja 
siihen tuodaan lisää värejä. 
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3 USKONTO JA USKONNOLLISUUS 2010-
LUVULLA 

3.1 USKONNOLLISUUDEN MUUTOS SUOMESSA JA 
EUROOPASSA: USKONNOSTA HENKISYYTEEN – 
JA YLI 

Tässä tutkimuksessa käsitöiden tekemiseen liittyvää uskonnollisuutta 
tarkastellaan uskontososiologisen viitekehyksen kautta. Ihmisten 
uskonnollisuus ja uskonnon kenttä ovat viime vuosikymmenten aikana olleet 
suuren muutosten alla. Läntisen maailman ja erityisesti Euroopan 
uskonnollista maisemaa hallitsevat maallistuminen ja yksilöllistyminen, jotka 
vaikuttavat laskevasti niin yksilöiden uskonnon harjoittamiseen, kirkkojen ja 
muiden uskonnollisten yhteisöjen jäsenmäärään kuin uskonnon asemaan 
yhteiskunnassa (esim. Davie 2015; Bruce 2011; 2002; Doppelaere 2002). 
Tulkinnan yksipuolisuus saa kuitenkin kritiikkiä. Esimerkiksi Stolz ym. (2016, 
2) huomauttaa, että yhtä aikaa uskonnollisuuden laskun kanssa Euroopassa 
on nähtävissä myös muunlaista uskonnollista liikehdintää, kuten 
uskonnollisen fundamentalismin kasvua. Koko maailman mittakaavassa 
puhutaan jopa uskonnon paluusta ja desekularisaatiosta (Berger 1999) tai 
postsekularisaatiosta (Habermas 2008; 2006). Myös eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa uskontojen asema ja näkyvyys on edelleen vahva (Furseth 
2017; Stolz ym. 2016; Davie 2015). Tästä huolimatta yksilöiden uskonnollisuus 
jatkaa kuitenkin tasaista laskuaan (Furseth 2019, 37; Furseth ym. 2019; Voas 
2009, 167). Euroopan uskonnollista tilannetta voikin kuvata sumeaksi (Voas 
2009). Tämän tutkimuksen näkökulma uskontoon rakentuu naisten ja heidän 
arkensa kautta. Ne tarjoavat oivan ikkunan yksilön ja yhteiskunnan 
uskonnollisuuden suhteen moniulotteisen dynamiikan tarkasteluun. 

Uskonnollisuuden laskun lisäksi sumeuteen vaikuttaa uskonnon muotojen 
muuttuminen. Vahvin esimerkki tästä on henkisyyden (spirituality) nousu. 
Instituutioihin sidottu uskonto on antanut sijaa instituutioista irrallaan 
olevalle, yksilökeskeiselle ja kokemukselliselle henkisyydelle, jonka lopulta 
nähdään johtavan uskonnon lopulliseen katoamiseen (esim. Heelas & 
Woodhead 2005; Bruce 2002). Tämä liittyy myös hyvinvoinnin kaipuun 
kasvuun, joka eksistentiaalisesta luonteestaan johtuen tulee Bäckströmin 
(2014, 69; ks. myös Sillfors 2017, 99) mukaan nähdä uudenlaisena, ”toisen 
aallon” spiritualiteettina. Henkisyyden nousu näkyy myös Pohjoismaissa ja 
Suomessa ja erityisesti se koskee nuorempia naisikäluokkia (Ketola ym. 2016, 
48; Furseth 2006; 2005; Ketola 2006). Fursethin (2006, 312; ks. myös Sillfors 
2017; Vincett & Woodhead 2016) mukaan kyse on muutoksesta, jossa 
totuuden kaipuu vaihtuu omaksi itseksi olemisen korostukseen, jossa 
keskeistä on kokonaisvaltaisuus, johdonmukaisuus ja aitous. Myös Pessi 
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(2013) näkee autenttisuuden ja aitouden vaatimuksen olevan tärkeä osa 
nykysuomalaisten uskonnollisuutta ja kirkkosuhdetta. 

Usein henkisyys nähdään erityisesti naisille tyypilliseksi tavaksi harjoittaa 
uskontoa (Trzebiatowska & Bruce 2012, 64–65). Tämä on tilanne myös 
Suomessa (Utriainen 2017; 2016; 2014; Ahonen 2015; 2014; Pesonen & 
Utriainen 2014). Viimeisimmän ISSP-kyselyn aineisto osoittaa, että puolet 
suomalaisista 25–34-vuotiaista naisista kokee olevansa hengellisiä ihmisiä, 
joita kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset asiat, mutta jotka eivät harjoita 
uskontoa4. Tässä suhteessa sukupuolten uskonnollisuus eroaa toisistaan 
merkittävästi, sillä saman ikäisistä miehistä näin koki yksi viidennes. (ISSP 
Report 2019) Tämän tutkimuksen otoksessa muutos ei kuitenkaan ole 
tilastojen mukaan aivan näin suuri. Tutkimuksen kohteena ovat noin 40–70-
vuotiaat naiset5, joista henkisiä, mutta ei uskonnollisia kokee olevansa yksi 
neljännes. Tämän tutkimuksen otoksen ikäluokista uskonnollisiksi6 
puolestaan kokee itsensä tutkimuksen mukaan yksi neljännes 35–49-
vuotiaista ja lähes 40 prosenttia 50–64-vuotiaista suomalaisista naisista. 
Samaan aikaan monilla mittareilla mitattuna naiset ovatkin edelleen miehiä 
uskonnollisempia myös perinteisessä mielessä. He myös vastaavat 
pääsääntöisesti perheen uskonnollisten traditioiden siirtämisestä seuraaville 
sukupolville. (Mahlamäki 2018, 171–172; Tervo-Niemelä 2018, 149) Tämä 
väitöskirja tuo laadullisia menetelmiä hyödyntäen tietoa niistä erilaisista 
kokemuksista ja merkityksistä, jotka ovat tämän ajan naisten 
uskonnollisuuden taustalla. Näin se tuo syvyyttä ja sävykkyyttä siihen kuvaan, 
jonka tilastotieteellinen analyysi luo tämän ajan uskonnollisuudesta ja 
sukupuolten paikasta siinä. 

Uskontososiologisessa tutkimuksessa ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, 
kuinka henkisyys suhteutuu uskontoon. Selkeimmin se tulee esille 
kysymyksessä, onko henkisyys jotain täysin uskonnosta erillistä, kuten Bruce 
(2011) esittää, vai voiko se olla myös institutionaalisen uskonnon osana ja sen 
rinnalla, kuten esimerkiksi Roof (2003) näkee. Uskontososiologi Nancy T. 
Ammerman lähestyy uskonnon ja henkisyyden suhdetta yksilöiden 
spiritualiteetin käsitteelle antamien merkitysten kautta. Yhdysvaltoihin 
sijoittuvaan empiiriseen aineistoonsa perustuen hän osoittaa, että 
spiritualiteetti sisältää niin Jumalaan liittyviä (God-related), jumalasta tai 
jumaluuksista irrallisia (extra-theistic) kuin eettisiä (ethic) ulottuvuuksia, 
jotka voivat olla myös kietoutuneita toisiinsa (Ammerman 2014, 47–49; 2013; 

 
4 Kyselyn väite oli muotoiltu: ”En noudata uskontoa, mutta pidän itseäni hengellisenä ihmisenä, jota 

kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset asiat.” 
5 Tämän tutkimuksen kohdejoukkoa ei ensisijaisesti ole valittu iän mukaan, vaan muilla perusteilla. 

Asiasta löydät enemmän pohdintaa luvusta 4.3. 
6 Tähän lasken mukaan ne naiset, jotka ovat valinneet itseään kuvaavaksi väitteen ”Noudatan 

uskontoani ja pidän itseäni hengellisenä ihmisenä, jota kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset asiat.” sekä 

väitteen ”Noudatan uskontoani, mutta en pidä itseäni ihmisenä, jota kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset 

asiat.” 
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ks. myös Steensland, Wang & Schmidt 2018). Näin ollen spiritualiteetin voi 
katsoa sisältävän sekä uskonnollisia että ei-uskonnollisia ulottuvuuksia. 
Henkinen, mutta ei uskonnollinen (spiritual, but not religious) -kategoria ei 
Ammermanin (2013, 273–274) mukaan ole niinkään yksilön uskonnon 
sisällöstä tai laadusta kertova lausuma. Enemminkin yksilö sen kautta 
määrittelee omaa identiteettiään ja suhdettaan siihen, millaisia merkityksiä 
sanoille uskonto ja henkisyys on kussakin kontekstissa opittu antamaan. 

Yhdysvaltojen uskonnollinen tilanne eroaa Pohjoismaiden uskonnollisesta 
kontekstista. Eurooppalainen tutkimus sijoittuu katoliseen Italiaan ja siellä 
tulokset ovat pitkälti yhteneväisiä Ammermanin löytöjen kanssa (Palmisano 
2010). Vaikka täysin vastaavaa tutkimusta ei ole toteutettu suomalaisessa 
kontekstissa, myös suomalainen uskontotieteilijä Johanna Ahonen (2015, 82) 
kritisoi ajatusta, jossa henkisyys sijoitetaan perinteisten uskontojen 
ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa spiritualiteetin ymmärretäänkin pitävän 
sisällään sekä uskonnollisia että ei-uskonnollisia ulottuvuuksia. 

Henkisyyden kasvun lisäksi uskontoa haastaa yhä kasvava joukko, joka ei 
kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa tähän ryhmään viitataan käsitteellä nones. (Salonen 2018; 
Beaman 2017; Furseth ym. 2017, 43–45; Woodhead 2017; 2016) On kuitenkin 
hyvä huomata, että kysymys ei ole yhtenäisestä joukosta, vaan ihmiset voivat 
olla kuulumatta uskonnollisiin yhteisöihin monista eri syistä. Furseth ym. 
(2017, 45) huomauttaa, että uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomuus ei 
automaattisesti tarkoita uskonnottomuutta tai sitä, ettei henkilö voisi olla 
kiinnostunut uskonnosta tai henkisistä kysymyksistä. Hän voi myös harjoittaa 
uskontoa tai spiritualiteettia (Woodhead 2017). Kaiken kaikkiaan tästä 
ilmiöstä tiedetään vielä vähän (Furseth ym. 2017, 45). Muihin Pohjoismaihin 
verrattuna uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomia ihmisiä on Suomessa 
kuitenkin paljon (Furseth ym. 2017, 43) ja he ovat edustettuina myös tässä 
tutkimuksessa. 

Kaikista edellä mainituista muutoksista huolimatta on hyvä huomata, että 
luterilaisuus on edelleen vahva osa suomalaista kulttuuria ja henkistä 
perintöä. Tähän vaikuttaa erityisesti luterilaisen kirkon pitkä historia 
Suomessa. (Immonen 2016, 83; Ketola ym. 2016, 47, 57; Lempiäinen 2002, 
29) Voidaankin nähdä, että luterilaisuus vaikuttaa ja on vaikuttanut niin 
suomalaiseen hyvinvointivaltion rakentamiseen (Grönlund 2019) kuin 
suomalaisten ihmisten arvoihin (Helkama & Portman 2019). Yksi näistä 
arvoista on altruismi ja muille hyvän tekeminen, joka liittyy läheisesti sekä 
kristilliseen uskoon yleensä että sen luterilaisiin painotuksiin. Lutherin 
ajattelussa pappeus kuuluu kaikille ja se toteutuu arjen työssä ja 
kohtaamisissa. Niinpä jokainen ihminen toteuttaa hengellistä elämäänsä 
arkisessa työssään lähimmäisten ja yhteiskunnan hyväksi. Tämän voi nähdä 
vaikuttavan Suomessa edelleen tänä päivänä vahvassa toisista 
vastuunkantamisen ja yhteiseen hyvään pyrkimisen eetoksessa. (Hytönen 
2018; Ketola ym. 2016, 50, 53–55) Tässä uskonnollisessa ja kulttuurisessa 
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kentässä myös tämän tutkimuksen naiset elävät huolimatta siitä, mikä on 
heidän suhteensa kirkkoon ja sen opetukseen. 

3.2 ELETYN USKONNON ESITTÄMÄ HAASTE 
USKONTOSOSIOLOGISELLE TUTKIMUKSELLE 

Eletyn uskonnon7 tutkimussuuntaus haastaa edellä esitellyn modernisaatioon 
ja sen tuottamaan sekularisaatioon pohjautuvan kuvan nykyihmisten 
uskonnollisuudesta. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mistä ja miten 
uskontoa ylipäätään etsitään. Eletyn uskonnon tutkimuksessa katse 
käännetään kirkkoinstituution ja sen opin sijasta yksilöön ja siihen, millaisia 
ilmenemismuotoja uskonto hänen elämässään saa. Tällöin tutkimuksen fokus 
on niissä elämän alueissa, joilla pyhiä asioita tuotetaan, kohdataan ja jaetaan, 
sekä niissä ihmisten käytännöissä (practices), joilla he toteuttavat ja 
ilmentävät suhdettaan pyhään ja tuonpuoleiseen (Wuthnow 2020; 
Ammerman 2016, 89; Edgell 2012, 253; Neitz 2011, 47; McGuire 2008, 13–15; 
Hall 1997, xi). Usein nämä liittyvät fyysiseen todellisuuteen kuuluviin asioihin, 
kuten paikkaan, tilaan, materiaan ja ruumiiseen, tai tunteisiin ja siihen kieleen 
ja puheeseen, jonka kautta itselle pyhää ilmaistaan (Enstedt & Plank 2018; 
Ammerman 2016; 2014; Neitz 2011; McGuire 2008, 4, 12–13). Näiden 
kantamien merkitysten selvittämisessä auttaa laadullisten menetelmien laaja 
ja monipuolinen hyödyntäminen (Ammerman 2016, 84). 

Ihmisten toimintaa ja käytänteitä korostaessaan eletyn uskonnon tutkimus 
nojaa erityisesti toimintateoreettiseen (practice theory) ajatteluun ja 
perinteeseen (Kupari 2016, 7, 10–12, 19; Neitz 2011, 47–48; Hall 1997, xi). 
Siinä keskiössä on yksilön ja ympäröivän todellisuuden ja kulttuurin 
vuorovaikutus: ympäröivä kulttuuri ei ainoastaan raamita yksilön toimintaa, 
vaan todellisuutta myös määritellään uudelleen ja muutetaan yksilön 
toiminnan kautta (Ortner 2006, 129; 1989, 11–12; Bourdieu 1990; 1977; 
Giddens 1984). Elettyä uskontoa tutkittaessa on tärkeää ottaa todesta 

 
7 Uskontososiologisen tutkimuksen piirissä uskontoa ja uskonnollisuutta, jossa fokuksessa on yksilö 

ja hänen kokemuksensa pyhinä pitämistään asioista, ja tutkimusotetta, joka tätä tutkii, kutsutaan 

eletyksi uskonnoksi (lived religion) (esim. Ammerman 2016; McGuire 2008; Hall 1997). Samaan 

tutkimusperinteeseen Nancy Ammerman (2014; 2007a; 2007b) viittaa myös arkipäivän uskonnon 

(everyday religion) käsitteellä. Folkloristiikassa arjessa tapahtuvaan ja yksilön kokemusten kautta 

määrittyvään uskonnollisuuteen viitataan puolestaan termillä vernakulaari uskonto (vernacular 

religion) (Primiano 2012; 1995). Yksilön uskonnolliseen kokemukseen viitataan myös kansanuskonnon 

(popular religion) käsitteellä. Se kuitenkin sisältää arvolatauksen suhteessa viralliseen uskontoon 

(offical religion): tällöin virallinen uskonto nähdään oikeaksi ja kansanuskonto sitä alempiarvoiseksi. 

(Neitz 2011, 47; McGuire 2008, 45–46; Hall 1997, viii; Orsi 1985, lviii) Tässä tutkimuksessa liitytään 

sosiologiseen perinteeseen ja käytetään käsitettä arjen uskonto tai eletty uskonto (ks. myös Laiho 2021). 

Eletyn uskonnon näkökulma myös korostaa uskonnollista toimintaa ja toimijuutta, jotka nähdään 

tärkeiksi tässä tutkimuksessa. 



 

23 

kulttuuri ja ne tavat, joilla yksilö on suhteessa siihen ja kokee sen vaikuttavan 
omaan toimintaansa (Kupari 2016, 19; Orsi 2003, 174; 1997, 7). Tämä pätee 
myös naisten uskonnollisuutta tutkittaessa (Avishai 2008, 428). 

Näyttää kuitenkin siltä, että tuoreemmissa eletyn uskonnon klassikoiksi 
nousseissa tutkimuksissa toiminnan merkityksen korostaminen on 
irtaantunut toimintateoreettisista lähtökohdistaan ja redusoitunut 
uskonnollisen toiminnan ja uskonnonharjoittamisen tarkasteluksi (mm. 
Ammerman 2014, 56–57). Tämä väitöskirja palaa eletyn uskonnon 
tutkimuksen juurille ja ottaa vakavasti yksilön ja ympäröivän kulttuurin 
vuorovaikutuksen merkityksen yksilön uskonnollisuutta tutkittaessa. Tässä 
tutkimuksessa kulttuuri on läsnä niin käsitöiden tekemiseen liittyvien 
kulttuuristen mallien kuin ympäröivän luterilaisen kulttuurin kautta. Jotta on 
mahdollista muodostaa analyyttinen kuva suomalaisten, käsitöitä tekevien 
naisten eletystä uskonnosta, nämä molemmat otetaan tarkastelun alle. 

Toisekseen eletyn uskonnon tutkimus luo tilaa käsitöiden tekemisen 
hengellisten ulottuvuuksien tarkastelulle ottamalla vakavasti kysymyksen 
uskonnon ja pyhän kokemuksen sukupuolittuneesta luonteesta ja niiden 
paikasta naisten elämässä (esim. Nyhagen 2017; Gemzöe & Keinänen 2016, 13; 
Woodhead 2008). Tämä liittyy läheisesti ruumiiseen ja ruumiillisten 
kokemusten rooliin uskonnonharjoittamisessa: eletty uskonto eletään 
ruumiin kanssa ja sen kautta (Utriainen 2015; Ahonen 2014, 223–224; 
McGuire 2008, 118; 1990). McGuiren (2008, 161, 182) mukaan hengellisyys, 
joka ottaa sukupuolen ja ruumiillisen kokemuksen vakavasti, tukee hengellistä 
parantumista, palautumista ja uudistumista. Sointu ja Woodhead (2008) 
puolestaan näkevät, että kokonaisvaltainen hengellisyys antaa luvan ja 
välineet oman hyvinvoinnin tukemiseen, vaikka se ei tuottaisikaan suoraa 
muutosta naisen perinteiseen rooliin muiden tarpeista huolehtijana. Eletyn 
uskonnon tutkimus mahdollistaa näihin syvempiin merkityksiin pääsemisen: 
antamalla äänen tavallisille ihmisille ja naisille eletyn uskonnon 
lähestymistapa tuo kaivatun kriittisen näkökulman perinteiseen 
uskontososiologiseen tutkimukseen (Ammerman 2016; Neitz 2011, 52).  

Yhä edelleen naisten uskonnollinen toimijuus on usein ainakin jossain 
määrin rajattua. Naiset saavuttavat edelleen vain harvoin auktoriteetin 
aseman institutionaalisissa uskonnoissa. Uskontoihin nojaten on pyritty ja 
pyritään hallitsemaan myös naisten arkielämään kuuluvia asioita. Samaan 
aikaan naiset luovat itselleen uskonnollista tilaa ja muovaavat uskontoja 
täyttämään niitä tarpeita, joita he sille asettavat. Tämä voi tapahtua myös 
vastakkaisin keinoin, kuten protestin kautta tai kuuliaisuutta ja hurskautta 
korostamalla. (Nyhagen 2022; Darwin 2018; Rinaldo 2014; Avishai 2008; 
Mahmood 2005) Nyhagen (em., 62–63) kuitenkin huomauttaa, että naisten 
uskonnollista toimijuutta on pääsääntöisesti tutkittu vain sukupuolen 
näkökulmasta konservatiivisissa ympäristöissä. Hänen mukaansa olisikin 
tärkeää tietää, missä määrin sukupuolen näkökulmasta progressiivisessa 
ympäristössä elävien naisten kysymykset suhteessa uskonnolliseen 
toimijuuteen eroavat aiempien tutkimusten tuloksista. Juuri eletyn uskonnon 
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näkökulma tarjoaa hänen mukaansa erinomaisen väylän naisten 
uskonnollisen toimijuuden tutkimiseen yhä laajemmasta perspektiivistä. 
Tämä tutkimus vastaa Nyhagenin kysymyksiin suomalaisessa uskonnollisessa 
ympäristössä elävien naisten osalta ja tuo merkittävän panoksen keskusteluun 
eletystä uskonnosta naisten uskonnollisena toimijuutena. 

Kolmas eletyn uskonnon uskontososiologiselle tutkimukselle esittämistä 
kysymyksistä koskee uskonnollisten instituutioiden ja niiden opinmäärittelyn 
roolia uskontoa tutkittaessa. Tutkimustraditio on alun perin syntynyt 
tarpeesta kääntää katse ”tavallisiin ihmisiin” ja instituutioiden ulkopuolella 
tapahtuneeseen uskonnollisuuteen (Cadge, Levitt & Smilde 2011; Ammerman 
2007a; Hall 1997; Orsi 1997). Vaikka yksilön näkökulmaa pidetään edelleen 
tärkeänä, Ammerman (2016; myös Kupari & Vuola 2020) peräänkuuluttaa 
myös laajempaa tutkimusotetta. Tässä tutkimuksessa suhde 
kirkkoinstituutioon (ja erityisesti Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon) on 
monivivahteisempi. Tämä juontaa juurensa niin suomalaisesta 
käsityötoiminnasta, jota osa kirkolliset käsityöryhmät ovat edelleen tänä 
päivänä (Voittosaari 1994), kuin Suomen kulttuurisesta kontekstista, jonka voi 
nähdä edelleen olevan ainakin jossain määrin luterilaisuuden kyllästämää 
(Immonen 2016, 83). Kuten Ammerman (2016, 88–89) toteaa, 
eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa kansankirkollisuudessa 
institutionaalisen uskonnon ja yksilön eletyn uskonnollisuuden rajaa voi 
harvoin piirtää tarkkaan. Eletyn uskonnon tutkimusperinteen mukaisesti 
käsitöiden ja uskonnon suhdetta lähestytään tässä tutkimuksessa käsitöitä 
tekevien naisten ja heidän kokemustensa ja niille antamiensa merkitysten, ei 
kirkkoinstituution tai sen opin näkökulmasta. 

Viimeinen eletyn uskonnon perinteiselle uskontososiologiselle 
tutkimukselle esittämä haaste liittyy käsitteisiin ja niiden määrittelyyn. 
Erityisesti tämä koskee sitä, miten uskonto ymmärretään ja mikä on sen suhde 
spiritualiteettiin (spirituality). Siinä missä perinteinen uskontososiologinen 
tutkimus nojaa uskonnollisuuden määritelmässään kristilliseen 
oppiperinteeseen, eletyn uskonnon tutkimustraditiossa uskonnon määrittelyn 
keskiössä on yksilön tulkinta, kokemus ja toimijuus, joka voi olla, mutta jonka 
ei tarvitse olla sidoksissa minkään uskonnollisen instituution oppiin tai 
ajatteluun: elettyä uskontoa on se, minkä yksilö tai yksilön kertomuksen 
perusteella tutkija sellaiseksi nimeää (Ammerman 2014, 4; 2007a, 5; 2007b, 
224–225; McGuire 2008, 98, 196).  

Tämä heijastuu myös siihen, kuinka spiritualiteetti ymmärretään 
suhteessa uskontoon: enemminkin kuin kaksi toisistaan erillään olevaa 
ilmiötä niiden nähdään olevan päällekkäisiä ja toisiaan leikkaavia. Omaa 
suhdettaan pyhiksi kokemiinsa asioihin yksilö voi yhtä hyvin kuvata 
spiritualiteettiin kuin uskontoon viittaavin termein. (Aune 2015; 2011; 
Ammerman 2014; 2013; Neitz 2011, 50; McGuire 2008, 6) Tämä tulee esille 
myös siinä, kuinka (eletyn) uskonnon ja spiritualiteetin käsitteitä käytetään 
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eletyn uskonnon tutkimuksessa usein rinnan ja toisistaan erottelematta.8  
Uskonnon ja spiritualiteetin sisäkkäisyyttä puoltavat myös Ammermanin 
(2014, 23–55; 2013) ja Palmisanon (2010) tutkimustulokset, jotka osoittavat, 
että ihmisten arkisessa kielenkäytössä spiritualiteetti pitää sisällään sekä 
uskonnollisen että ei-uskonnollisen todellisuuden. Näyttäisikin siltä, että 
eletyn uskonnon tutkimuksessa spiritualiteetti nimenomaan edustaa 
uskontoa. 

Ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä, kuinka tästä todellisuudesta 
puhutaan suomeksi. Englannin kielen sanalle spirituality ei ole yhtä, koko sen 
merkityskenttää kattavaa suomenkielistä käsitettä. Nojaten siihen, että 
spiritualiteetti pitää sisällään sekä uskonnollisia että ei-uskonnollisia 
ulottuvuuksia, Helander (2005, 249) esittää suomenkielisessä 
uskontososiologisessa tutkimuksessa käytettäväksi termejä hengellisyys ja 
henkisyys. Tällöin hengellisyys nähdään perinteisen uskonnon sisälle 
kuuluvaksi kokemuksellisuudeksi ja sisäiseen todellisuuteen keskittymiseksi, 
kun taas henkisyys viittaa perinteisten uskontojen ulkopuolelle. 

Näitä sanoja käytän myös tässä tutkimuksessa. Tutkimieni naisten 
kokemusmaailmaan viittaan sanoilla uskonto, hengellisyys ja henkisyys. 
Tällöin käsitteellä uskonto viittaan niihin yksilön uskonnollisuuden 
ilmenemismuotoihin, jotka ovat selvästi sidoksissa kirkolliseen ajatteluun. 
Hengellisyydellä puolestaan tarkoitan uskonnollissävytteistä ja henkisyydellä 
ei-uskonnollista kokemusta pyhästä. Haastatteluissa olen käyttänyt rinnan 
sanoja hengellisyys ja henkisyys. Ilmiöistä puhuttaessa ja kirjallisuuden 
kanssa keskustellessani käytän usein käsitteitä uskonto ja spiritualiteetti tai 
vaihtoehtoisesti spiritualiteetin sijaan käsiteparia ”hengellisyys ja henkisyys”. 
Tällöin uskonto viittaa sekä institutionaaliseen uskontoon että koko siihen 
ilmiökenttään, joka pitää sisällään niin uskonnon, spiritualiteetin kuin pyhän. 
Spiritualiteetista tai hengellisyydestä ja henkisyydestä taas puhun silloin, kun 
viittaan englanninkielisen tutkimuksen spirituality-käsitteeseen. Näistä 
kaikista muodostuu eletty uskonto sellaisena kuin se tutkimieni naisten 
kokemuksissa ja kertomuksista piirtyy. 

3.3 KÄSITÖIDEN TEKEMISEN USKONNOLLINEN 
ULOTTUVUUS: AIEMPI TUTKIMUS 

Tässä tutkimuksessa suomalaisten naisten käsitöiden tekemistä tarkastellaan 
arjessa eletyn uskonnon näkökulmasta. Kuten olen aiemmin todennut, 
tekstiilikäsitöiden tekeminen on suomalaisille naisille jo pitkään ollut tärkeä 
tapa harjoittaa uskontoa. Näin on myös tänä päivänä. Tätä ilmiötä on 

 
8 Tämä tulee hyvin esille esimerkiksi Ammermanin (2014) tutkimuksen nimessä ”Sacred stories, 

spiritual tribes. Finding religion in everyday life”, jossa hän käyttää rinnakkain termejä religion ja 

spiritual. Myös McGuire käyttää omassa tutkimuksessaan ”Lived religion. Faith and practice in everyday 

life” uskonnon ja spiritualiteetin käsitteitä toisistaan selkeästi erottelematta. 
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kuitenkin tutkittu erittäin vähän: ainoastaan Voittosaari (1994) on tarttunut 
aiheeseen ja hänenkin antropologinen tutkimuksensa päättyy 1990-luvulle. 
Tavalliset naiset ovat osallistuneet myös kirkkotekstiilien tekemiseen 
(Uimonen 2015, 32; Priha 1991, 71, 102, 136; 1988, 78). Myöskään tästä ei 
kuitenkaan ole tarkempaa tutkimusta, vaan tutkimus keskittyy pääasiassa 
kirkkotekstiilien suunnitteluun ja suunnittelun toteuttaneisiin ammattilaisiin 
(kuten Priha 1991). Kaikkineen tutkimuksellinen tieto suomalaisesta 
kirkollisesta käsityökulttuurista ja sen merkityksistä tavallisille 
tekstiilikäsitöitä tekeville naisille kaipaakin pikaista päivitystä. 

Perinteisen uskonnon harjoittamisen lisäksi tämän ajan käsityökulttuuriin 
liitetään myös hengellisiä ja henkisiä elementtejä, kuten olen kuvannut 
luvussa 2. Tutkimuksissa aihe on kuitenkin pitkälti näkymätön ja vain harva 
tutkija on analysoinut sitä tarkemmin. Eräs näistä on Riley (2008), jonka 
tutkimuksen tulosten mukaan käsitöiden tekemisen toisteisuus toimii 
rukouksena ja meditaationa. Fisk (2012) puolestaan näkee, että käsitöiden 
tekeminen on vahvasti hengellistä ja hengellisesti voimauttavaa. Hänen 
mukaansa käsitöiden tekemisen hengelliset ja henkiset ulottuvuudet ovat osa 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin etsintää, jota hän kutsuu käsitöiden tekemisen 
subjektiiviseksi käänteeksi (Fisk 2017). 

Käytännössä olematonta on kuitenkin tutkimus, jossa käsitöiden 
tekemiseen liittyvää puhetta hyvinvoinnista ja meditaatiosta tarkasteltaisiin 
suhteessa uskontoon ja sitä koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen. Myös 
tavallisen käsityön tekijän ääni ja se, kuinka hän käsitöiden tekemisen ja 
hengellisyyden suhteen hahmottaa, on pitkälti tutkimuksellisessa 
pimennossa. Wuthnow (2003, xiv) huomauttaa, että taide, kuten musiikki, 
runous, kuvataide ja tanssi, on monesti merkittävässä roolissa yksilön 
hengellisessä maailmassa: siihen turvataan surussa ja yksinäisyydessä, se 
kantaa muistoja ja merkityksiä ja se auttaa ilmaisemaan kokemusta pyhästä. 
Siitä huolimatta teemaa on hänen mukaansa tutkittu hyvin vähän. Käsitöiden 
tekeminen rinnastuu monin tavoin Wuthnowin kuvaamiin asioihin. Tämä 
tutkimus nostaa esille sekä yksittäisen käsitöitä tekevän naisen kokemuksen 
että osallistuu keskusteluun vapaa-ajantoiminnan ja uskonnollisuuden 
suhteesta. 

Eletyn uskonnon tutkimusperinne kohdistaa katseensa arjessa 
tapahtuvaan uskonnollisuuteen. Tällöin esille nousevat muun muassa 
ruoanlaittoon (McGuire 2008, 106; Bender 2003) ja yhdessä syömiseen 
(Ammerman 2014, 147–150) liittyvät hengelliset ulottuvuudet. 
Ruumiillisuuden ja hengellisyyden suhdetta arkielämässä on tutkittu urheilun 
ja muun liikunnan (Justvik 2019; Schuff 2019) ja kehoon liitettyjen 
mielikuvien (Ammerman 2014, 251–259) kautta. Myös seksuaalisuus 
(Lundqvist 2018; Åkerbäck 2018; Hintsala 2017), raskaus ja sen ehkäisy (Pop 
2019; Hintsala 2017), sairaudet (Ammerman 2014, 259–281) ja kuolema 
(Høeg 2019; Ammerman 2014, 281–285; Utriainen 1999) ovat kiinnostaneet 
eletyn uskonnon tutkimusta. Naisten arkeen sijoittuva harrastustoiminta on 
kuitenkin harvoin noussut eletyn uskonnon tutkimuksen kohteeksi, vaikka se 



 

27 

Karjalaisen (2018, 274) mukaan tarjoaa kiinnostavan näkökulman 
uskonnollisten käytäntöjen tarkasteluun. 

Eletty uskonto sijoitetaan usein arkeen. Arkeen itseensä tai sen 
olemukseen tutkimuksessa kuitenkin pureudutaan harvoin (myös Knibbe & 
Kupari 2020, 164). Esimerkiksi Ammermanin (2014) laajassa arjen uskontoa 
tarkastelevassa tutkimuksessa sanaa arki (everyday / everyday life) ei löydy 
indeksiluettelosta. Samoin on McGuiren (2008) tutkimuksen kohdalla. Felski 
(2000, 77) huomauttaa, että huolimatta sanan arki yleisyydestä 
tutkimuskirjallisuudessa sitä harvoin analysoidaan syvällisemmin. Woodhead 
(2013) johtaa arjen teoreetikko de Certeaun strategian ja taktiikan käsitteistä 
strategisen ja taktisen uskonnon alueet, joista eletty uskonto hänen mukaansa 
sijoittuu jälkimmäiseen. Samoin de Certeauhun nojaten antropologit Samuli 
Schielke ja Liza Debevec (2012, 2, 8–10) näkevät, että uskonnollinen elämä on 
aina sidoksissa arjen käytänteisiin, jollaisena sitä tulee myös tutkia. Nämä 
molemmat ovat hedelmällisiä lähtökohtia myös omaan tutkimukseeni.  

Tässä tutkimuksessa arki on yksi keskeisistä analyyttisista työkaluista, 
jonka kautta käsitöiden tekemistä ja siihen liittyvää uskonnollisuutta 
lähestytään. Näin väitöskirja avaa sitä, mitä arki arjen uskonnossa todella on 
ja tekee. Sen lisäksi arjen analysointi avaa näkymän rutiinien ja 
improvisoinnin väliseen liikkeeseen, joka on tärkeä osa eletyn uskonnon 
tarkastelua (Kupari 2016, 19). Ottamalla arjen analyysinsä kohteeksi tutkimus 
myös vastaa Kalekin-Fishmanin (2013, 724) toiveeseen arjen tutkimuksen 
tieteellisen kentän monipuolistamisesta. 

Eletyn uskonnon näkökulma on tarjonnut tilan myös monien uusien 
uskonnollisuuden ja hengellisyyden muotojen tarkastelulle. Tällöin 
tutkimuksen kohteeksi ovat nousseet niin uskonnollisuuden itämaistuminen 
(Ahonen 2015a; 2015b; 2014), naisten enkeliusko (Utriainen 2017; 2016; 
2014), feminismin ja uskonnon suhde (Nyhagen 2017; Aune 2015; 2011), 
luonnon rooli naisten uskonnollisuudessa (Kainulainen 2015; Pesonen & 
Utriainen 2014) kuin pyhiinvaelluksen uudet muodot (Grundetjern 2019; 
Gemzöe 2016; Schnell & Pali 2013; Swatos, Jr. 2011). Kuten tutkimustieto 
osoittaa, myös moni nykypäivän suomalaisnainen kuvaa uskonnollisuuttaan 
pitkälti henkisyyden käsittein (ISSP Report 2019). Samoin myös 
tekstiilikäsitöiden tekemistä on kuvattu uuteen henkisyyteen viittaavalla 
puheella meditaatiosta ja hyvinvoinnista (Fisk 2017). Samaan aikaan se on 
kuitenkin myös kirkollista toimintaa. Tämä tutkimuksen kautta onkin 
mahdollista tarkastella sitä, millaisessa dynaamisessa suhteessa toisiinsa 
kirkollinen uskonnollisuus ja ei-kirkollinen henkisyys ovat niin käsitöiden 
tekemisessä kuin naisten arkipäivän elämässä. 

Myös uskonnon suhde kulttuuriin9 on ollut aiemman eletyn uskonnon 
tutkimuksen kohteena. Tämä on tapahtunut erityisesti katolisessa (Vuola 

 
9 Tässä tutkimuksessa kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja ja malleja, joiden kautta ihmiset 

tulkitsevat ja kokevat itsensä, sosiaalisen ympäristönsä ja maailman ja toimivat suhteessa niihin. Tähän 

antropologi Sherry B. Ortner (2006, 18) viittaa uusivanhana kulttuurina erotuksena 



Uskonto ja uskonnollisuus 2010-luvulla 

28 

2019; 2010; Konieczny 2009; Orsi 1985), mutta viime aikoina yhä 
lisääntyvässä määrin myös ortodoksisessa (Kalkun 2019; Vuola 2019; Vuola & 
Kupari 2019; Kupari 2016) kontekstissa.10 Suomeen sijoittuvassa eletyn 
uskonnon tutkimuksessa kyseessä ovat kuitenkin usein vähemmistökulttuurin 
ja -uskonnon edustajat11, harvemmin herätysliikkeisiin kuulumattomat 
suomalaiset luterilaiset ihmiset. Tällöin kysymys eletyn uskonnon ja 
kulttuurin suhteesta näyttäytyy erilaisena kuin tilanteessa, jossa tutkittavat 
eivät miellä itseään vähemmistöidentiteetin kautta, kuten Kuparin (2016, 85–
89) tutkimuksesta käy ilmi.  

Ammerman (2016, 94–95) kuuluttaa eletyn uskonnon tutkimuksen 
lokalisointia ja kontekstualisointia, jotka hänen mukaansa ovat jääneet 
ohuiksi.12 Kulttuurin huomioonottamisen tärkeyttä yksilön uskonnollisuutta 
tarkasteltaessa alleviivaavat myös eletyn uskonnon tutkimuksen 
toimintateoreettiset lähtökohdat (Kupari 2016; Orsi 2003, 174; 1997, 7; Hall 
1997, xi) ja feministisen uskonnontutkimuksen löydöt (Avishai 2008). Tässä 
tutkimuksessa otetaan todesta sen sijoittuminen Suomeen, suomalaiseen 
kulttuuriin ja sen luterilaiseen perinteeseen ja analysoidaan näiden vaikutusta 
niin käsitöiden tekemiseen kuin siihen liittyvään uskonnollisuuteen. Samalla 
tutkimus nostaa esiin kysymyksen eletyn uskonnon ja kulttuurin rajoista sekä 
siitä vallasta, joka enemmistöuskonnolla voi uskonnon ja kulttuurin suhteen 
määrittelyssä olla. 

 
kulttuurintutkimuksen kohteena olevasta uudesta kulttuurista, joka on jatkuvasti erilaiset välineiden ja 

medioiden kautta tuotettua ja kulutettua. Näiden molempien hän näkee olevan toimintateoreettisen 

tutkimuksen tärkeitä, mutta usein unohdettuja osia. 
10 Näiden lisäksi elettyä uskontoa on tutkittu esimerkiksi juutalaisesta (esim. Ferziger 2020) ja 

islamilaisesta (esim. Reinhart 2020; Dessing, Jeldtoft, & Woodhead 2013) näkökulmasta. Myös erilaisia 

okkultististen ja pakanauskontojen (esim. Bender 2010) elettyjä käytänteitä on tutkittu. Tämä 

tutkimuksen konteksti on vahvasti suomalainen ja luterilainen. Sen vuoksi käytetty kirjallisuus pitää 

sisällään pääosin pohjoismaiseen ja/tai kristilliseen kulttuuriperinteeseen pohjautuvaa tutkimusta. 
11 Kuten esimerkiksi suomalaiset ortodoksinaiset Kuparin (2016) tai Vuolan (2019) tutkimuksissa 

tai lestadiolaisnaiset Hintsalan (2017) väitöskirjassa. 
12 Suomalaisessa uskonnontutkimuksessa kulttuuri on huomioitu kansainvälistä 

uskontososiologista tutkimusta paremmin. Näin on erityisesti antropologiaan, folkloristiikkaan ja 

kansantieteeseen painottuneessa uskontotieteellisessä tutkimuksessa. Nämä ovat usein limittäisiä ja 

rinnakkaisia eletyn uskonnon tutkimuksen kanssa. Niiden tutkimusotteeseen saattaa kuitenkin sisältyä 

kulttuuriin ja sen ja uskonnon suhteeseen liittyviä ennakko-oletuksia. (Kupari & Vuola 2020, 14–17) 

Kupari ja Vuola (emt.) näkevätkin, että juuri eletyn uskonnon näkökulma mahdollistaa kriittisen katseen 

myös kulttuurin ja uskonnon suhteeseen. 
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4 SUOMALAISTEN NAISTEN ARJESSA 
ELETTYÄ USKONTOA TUTKIMASSA 

4.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tässä väitöskirjassa tutkin, millaista on suomalaisten naisten käsitöiden 
tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. Tätä lähestyn kolmen 
tutkimuskysymyksen kautta: 

1. Millaisia toimijuuden ulottuvuuksia tekstiilikäsitöiden tekeminen 
sisältää? (Artikkeli I) 

2. Millaisia hengellisiä ja henkisiä merkityksiä naiset antavat 
tekstiilikäsitöiden tekemiselle? (Artikkeli II) 

3. Kuinka tekstiilikäsityöt yhdistävät naisia edellisiin ja tuleviin 
sukupolviin? (Artikkeli III) 

Ensimmäisen tutkimuskysymys piirtää kuvan suomalaisten naisten 
tekstiilikäsitöiden tekemisestä 2000-luvulla ja luo näin väitöskirjan taustan. 
Samalla se avaa näkökulman arkeen ja siinä tapahtuvaan toimintaan, jotka 
ovat tärkeässä osassa arjen uskonnollisuutta tarkasteltaessa. Tässä 
tutkimuksessa naiset ymmärretään toimijoiksi, jotka käsitöiden tekemisensä 
kautta jäsentävät ja muokkaavat omaa ympäristöään ja uskontoaan. Toisessa 
tutkimuskysymyksessä tarkastelen tekstiilikäsitöiden tekemisen uskonnollisia 
ulottuvuuksia sen sisältämien hengellisten ja henkisten elementtien kautta. 
Tämä on olennaista etsittäessä vastausta siihen, millaista on käsitöiden 
tekemiseen liittyvä arjen uskonnollisuus. Kolmas tutkimuskysymys suuntaa 
katseen siihen sukupolvien ketjuun, jonka kautta uskonto, arvot ja kulttuuri 
ovat perinteisesti välittyneet. Tämän kysymyksen kautta osallistun myös 
laajempaan keskusteluun tuon ketjun katkeamisesta, uskonnon siirtymisen 
heikentymisestä ja sekularisaatiosta. Samalla kolmas kysymykseni kiertyy 
jälleen alkuun: tekstiilikäsitöiden tekemiseen, arkeen ja naisten toimintaan. 
Näin nämä kolme artikkelia yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka 
kautta minun on mahdollista vastata siihen, millaista on suomalaisten naisten 
käsitöiden tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. 

4.2 TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄN RAJAUS 

Tässä tutkimuksessani keskityn naisiin. Rajaus on sekä käytännöllinen että 
tutkimuksellinen. Käsitöiden tekeminen on vahvasti sukupuolittunut 
aktiviteetti ja tavat, joilla miehet ja naiset käsitöitä tekevät, eroavat toisistaan: 
tekstiilikäsitöiden tekeminen on pitkälti edelleen juuri naisten harrastus (SVT 
2017; Kelly 2014; Bittman & Wajcman 2000). Tätä jakoa suomalainen 
koulujärjestelmä on pitänyt yllä aina näihin päiviin asti (Marjanen 2014; 
Kokko 2009). Tämä heijastuu myös kirkolliseen todellisuuteen: 
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tekstiilikäsitöiden tekemiseen perustuva uskonnon harjoittaminen on ollut 
nimenomaan naisten toimintaa (Voittosaari 1994). Naisvaltaisesta 
luonteestaan johtuen tekstiilikäsitöitä tutkittaessa otos osuu huomattavasti 
todennäköisemmin naisiin kuin myös miehiin. Näin on myös tässä 
tutkimuksessa: tutkimissani käsityöryhmissä ei osallistujina ollut yhtään 
miestä, vaikka tätä mahdollisuutta ei otosta valitessa tarkoituksella suljettu 
pois. 

Tämän hyvin käytännöllisen syyn lisäksi tutkimuksen rajaus naisiin on 
myös tutkimuksellinen. Käsitöiden tekemisen lisäksi sukupuoli vaikuttaa 
myös uskontoon: niin arjessa kuin uskonnollisissa yhteisöissä naiset kokevat 
ja harjoittavat uskontoa eri tavoin kuin miehet (Trzebiatowska & Bruce 2012; 
McGuire 2008, 159–161; ks. myös Mahlamäki 2018; Utriainen 2017; Ahonen 
2015). Keskittyminen vain yhteen sukupuoleen mahdollistaa ilmiöiden ja 
niiden suhteiden syvemmän analyysin. Toisaalta, kuten Utriainen (2017, 19) 
toteaa, juuri naisia ja heidän toimintaansa tutkimalla päästään käsiksi siihen, 
millaiseksi uskonnon ja maallisen elämän suhde lähitulevaisuudessa 
potentiaalisesti muodostuu. Tähän keskusteluun myös tämä tutkimus 
vahvasti osallistuu. Tulevaisuudessa tutkimuksellinen katse on kuitenkin hyvä 
kääntää myös siihen, miltä arjen ja uskonnon suhde näyttää miesten vapaa-
ajantoiminnan kautta katsottuna. Mielenkiintoista olisi myös nähdä, millaisia 
yhtymäkohtia tai eroja sillä on suhteessa tämän tutkimuksen tuloksiin. 

Tämä tutkimus lokalisoituu Suomeen. Yhdessä muiden Pohjoismaiden 
kanssa Suomen uskonnollinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen perinne 
nojaa vahvasti luterilaisuuteen. Tämä on totta edelleen myös tänään, vaikka 
Suomen uskonnollinen kenttä moninaistuu ja uskonnollisiin yhteiskuntiin 
kuulumattomien ihmisten määrä kasvaa. Edelleen luterilaisuuden voi 
kuitenkin katsoa olevan tärkeä osa Suomen kulttuurista ja henkistä perintöä. 
(Immonen 2016; Ketola ym. 2016, 47, 57, 28, 40, 48; Ahonen 2015; Ketola 
2006) Tekstiilikäsitöiden tekeminen on puolestaan pitkälti 
maatalousvaltaisessa Suomessa määrittynyt välttämättömyyden ja hyödyn 
kautta, sillä kylmässä maassa se on ollut edellytys perheen lämpimänä 
pitämiselle. Käsityötaito on ollut korkeasti arvostettua yhteiskuntaluokasta 
riippumatta ja sitä opetetaan yhä edelleen niin kotona kuin koulussa. 
Käsitöiden tekeminen on tänäkin päivänä suosittu vapaa-ajan harrastus 
suomalaisten naisten keskuudessa. (SVT 2017; Pöllänen & Urdzina-Deruma 
2017; Garber 2002; Apo 1999, 15–16; Heikkinen 1997) 

4.3 KATSOEN, KUUNNELLEN JA OSALLISTUEN: 
METODOLOGISET VALINNAT JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää naisten käsityöharrastusta 
arjen ja siinä eletyn uskonnon näkökulmasta katsottuna. Tämä vaatii 
tutkimusotetta, joka mahdollistaa arjen sisään pääsemisen. Tässä 
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tutkimuksessa tuoksi tutkimusotteeksi on valikoitunut etnografia, joka 
”muuntaa elettyä elämää ja sitä ympäröivää kulttuuria tutkimusaineistoksi” 
(Utriainen 2017, 10; myös Hammersley & Atkinson 2007, 3, 4). Havainnointi 
mahdollistaa sekä käsityökulttuurin että arkeen sijoittuvan uskonnon 
tarkastelemisen sisältä päin (Fields 2014; Kelly 2014; Bender 2003, 137). 

Eletyn uskonnon tutkimuksessa etnografista otetta ovat hyödyntäneet 
muun muassa Vuola (2019), Utriainen (2017) ja Bender (2003). Netnografiaa 
eli verkossa tapahtuvaa etnografiaa taas on tutkimuksessaan käyttänyt 
Hintsala (2017). Vahvasti kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen perustuvana 
etnografia sopii erittäin hyvin eletyn uskonnon tutkimiseen (esim. 
Ammerman 2016, 84). Huolimatta eittämättömistä eduistaan arjen elämän ja 
uskonnon avaajana sitä on kuitenkin käytetty kohtuullisen vähän. 
Etnografisen otteen nähdään sopivan hyvin myös käsityötutkimukseen 
(Atkinson 2013). Käsitöiden tekemistä ovat etnografian kautta lähestyneet 
Fields (2014), Kelly (2014) ja Kouhia (2012). Myös käsityötutkimuksen 
kentällä etnografiaa on kuitenkin kokonaisuudessaan hyödynnetty harvoin. 

Tutkimuksessani perustuu monipaikkaiseen etnografiaan (multi-sited 
ethnography), jossa etnografinen kenttä koostuu monesta eri paikasta tai 
tilasta (Rastas 2010, 66; Marcus 1995). Tämä on hedelmällinen lähtökohta 
erityisesti sosiologisessa tutkimuksessa käytetylle etnografialle, jossa Nadai ja 
Maeder (2005, 1–3) näkevät kentän muodostuvan sosiaalisen todellisuuden 
kautta. Monipaikkainen etnografia mahdollistaa myös sellaisten sosiaalisten 
ilmiöiden tutkimisen, joiden kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii 
useampaan paikkaan keskittymistä (Falzon 2012, 1–2; Nadai & Maeder 2005, 
6). Samalla erilaisista paikoista saatu tieto täydentää kuvaa, joka 
tutkimusteemasta muodostuu (Nadai & Maeder 2005, 6). Näin on myös tässä 
tutkimuksessa, jossa erilaisista käsityöryhmistä saatu tieto täydentää toisiaan 
ja rakentaa kuvaa siitä, mitä on 2010-luvun käsitöiden tekeminen Suomessa 
ja millaisia uskonnollisia ulottuvuuksia se omaa. 

Tutkimuksen kenttä muodostuu neljästä erilaisesta käsityöryhmästä, joista 
kahdella on kirkollinen viitekehys ja kahdella ei ole mitään sidosta kirkolliseen 
toimintaan. Tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvä uskonnollisuus pitää 
sisällään sekä perinteisiä (Ketola ym. 2016, 163; Voittosaari 1994) että 
uudenlaisia (Fisk 2017) hengellisyyden ja henkisyyden muotoja. Erilaisten 
käsityöryhmien kautta onkin mahdollista tarkastella käsitöiden tekemiseen 
liittyvää uskonnollisuutta ja sen luonnetta mahdollisimman laajasti. Lisäksi 
kaksi ryhmistä tekee käsitöitä hyväntekeväisyyteen. Niiden kautta avautuu 
näkymä siihen toimintaan, jota käsitöiden tekeminen pitää sisällään ja jota 
sen kautta toteutetaan niin uskonnollisessa kuin ei-uskonnollisessa 
viitekehyksessä. Tutkimukseen osallistuneiden ryhmien tyypit käyvät esille 
kuviosta 1. 
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Graphic 1 Tutkimukseen osallistuneet ryhmät tyypeittäin. 

Tutkimuksessani mukana olleet käsityöryhmät etsin pääosin netin kautta. 
Kirkolliset ryhmät löysin pääkaupunkiseudun seurakuntien nettisivuilla 
olleiden tapahtumakalenterien kautta hakemalla toimintaa, jonka 
kuvauksessa tai otsikossa oli sana käsityö. Kirkolliset ryhmät, joissa 
tutkimukseni toteutin, valitsin aiemmin päättämäni tyypittely mukaan niin, 
että toinen ryhmistä teki käsitöitä hyväntekeväisyyteen ja toinen taas ei. 
Yleiset käsityöryhmät taas etsin Ravelryn13 kautta ja netistä hakemalla. Yhteen 
tutkimistani ryhmistä tutustuin paikallisen sanomalehden tekemän jutun 
kautta. Myös ei-kirkollisista ryhmistä toisessa käsitöitä tehtiin 
hyväntekeväisyyteen, kun taas toinen oli kaikille avoin käsityötapaaminen. 
Kaikki tutkimani ryhmät tapasivat pääkaupunkiseudulla: kaksi 
pääsääntöisesti Helsingissä ja kaksi Espoossa. Kirkolliset ryhmät tapasivat 
seurakuntien tiloissa, kun taas yleiset käsityötapaamiset olivat muussa 
julkisessa tilassa, yleensä kahviloissa. Toinen yleisistä tapaamisista oli aina 
samassa paikassa, toisen paikka taas vaihtui kerroittain eikä tieto paikasta 
aina kulkeutunut minulle asti. 

Ryhmien havainnoinnin toteutin tammikuun ja joulukuun välillä vuonna 
2016. Tässä ajassa kukin ryhmä tapasi seitsemästä kymmeneen kertaa 
ryhmästä riippuen. Tyypillisesti ryhmät tapasivat kerran kuussa ja tapaamiset 
kestivät noin kahdesta kolmeen tuntiin, joskus ylikin. Yksi ryhmistä kokoontui 
joka toinen viikko. Tämän ryhmän kohdalla lopetin havainnoinnin siinä 
vaiheessa, kun olin osallistunut yhteensä kymmeneen tapaamiseen, jotta 
materiaalin määrä olisi kustakin ryhmästä suurin piirtein sama. Tapaamisiin 
osallistui noin viidestä kahteenkymmeneen naista ryhmästä ja 

 
13 Vuonna 2016 neuletapaamiset löytyivät Ravelrystä paikkakunnittain jaoteltuina. 
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tapaamiskerrasta riippuen. Joissain ryhmissä osallistujat vaihtuivat usein, 
toisissa taas paikalla olivat joka kerta pitkälti samat naiset.  

Havainnoinnin aloitin ottamalla sähköpostilla yhteyttä kunkin ryhmän 
vetäjään. Sähköpostissa kerroin, kuka olen ja mitä olen tutkimassa ja kysyin 
ryhmän vetäjän halukkuutta siihen, että kyseinen ryhmä on mukana 
tutkimuksessani. Kaikki kysymäni vetäjät lähtivät tutkimukseen mukaan. Kun 
vetäjä oli ilmaissut halukkuutensa, menin paikalle ryhmän tapaamiseen. Myös 
siellä kerroin yleisesti kaikille, kuka olen ja mitä olen tekemässä ja kysyin 
ryhmässä paikalla olleiden naisten halukkuutta tutkimukseen 
osallistumiseen. Annoin myös mahdollisuuden kysymyksille ja vastasin esille 
tulleisiin kysymyksiin. Tämän toistin myös seuraavassa tapaamisessa. Tästä 
eteenpäin en enää pyytänyt julkista puheenvuoroa, joka ei tavallisesti 
kuulunut tapaamisten luoteeseen, mutta pidin huolen siitä, että lähelläni 
istuneet naiset tiesivät, miksi olen paikalla.  

Koska tutkimuksessani olin uskontoon liittyvien mielikuvien sijaan 
kiinnostunut yksilöiden itsensä kokemuksista ja ajattelusta, pohdin paljon 
sitä, mitä ja miten tutkimuksestani tutkittavilleni kertoisin. Omassa elettyä 
uskontoa tarkastelleessa etnografisessa tutkimuksessaan Bender (2003) näki, 
että arjessa ilmentyvästä uskonnollisuudesta on mahdollista saada autenttista 
tietoa vain, jos tutkimuksen aihetta ei kerrota tutkittaville. Myös itse pohdin, 
kuinka tieto uskonnosta tutkimuksen aiheena vaikuttaisi ihmisten 
käyttäytymiseen: tulisivatko aineistossani korostumaan todellisten 
kokemusten ja merkitysten sijaan mielikuvat oikeasta uskonnosta tai siitä, 
millaista uskonnollisuutta olen hakemassa? Nämä mielikuvat eivät tässä 
tutkimuksessa olleet tutkimuksellisesti kiinnostavia. Sen sijaan olin 
kiinnostunut siitä, millaisia ovat todelliset tekstiilikäsitöiden tekemiseen 
liittyvät uskonnolliset, hengelliset tai henkiset ulottuvuudet sisällöstä 
riippumatta ja kuinka uskonto, hengellisyys ja henkisyys ovat läsnä tavallisten 
naisten käsitöiden tekemisessä (vrt. Kupari 2016, 75–76; McGuire 2008, 12). 

Tutkimukseen osallistuminen vaatii aina riittävää tietoa tutkimuksen 
kohteesta (TENK 2012, 6–7). Tämän vuoksi kerroin havainnoimilleni ryhmille 
tutkivani käsitöiden tekemiseen yleisesti liitettyjä merkityksiä, mukaan lukien 
hengellisiä ja henkisiä merkityksiä. Kerroin myös olevani teologi ja tekeväni 
tutkimustani teologiseen tiedekuntaan, jolloin tutkimukseni viitekehys ei 
jäänyt pimentoon. Eräässä yleisessä käsityöryhmässä tutkimukseni 
uskonnollinen ulottuvuus ja oma teologin taustani nähtiin niin merkittäviksi 
asioiksi, että ryhmän vetäjä nosti ne omatoimisesti esiin jokaisessa 
tapaamisessa. Tässä ryhmässä myös ryhmän osallistujat vaihtuivat tiuhaan. 
Näin kaikki olivat tietoisia siitä, mitä olin ryhmässä tekemässä. 

Lähtiessäni tekemään havainnointia tarkoituksenani oli selvittää, millaisia 
merkityksiä naiset omalle käsitöiden tekemiselleen antavat ja näin etsiä 
vastausta väitöskirjani kysymykseen. Nopeasti ymmärsin, että tähän tietoon 
havainnointimateriaalini ei vastannut kovinkaan hyvin. Sen sijaan se tarjosi 
jotain enemmän. Yksilön harrastukselleen antamien merkitysten sijaan 
havainnoinnin kautta keräämäni tieto kertoi kunkin ryhmän yhteisistä, 
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jaetuista merkityksistä, joiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen jokainen 
ryhmän tapaamisissa käyvä osallistui. Nämä merkitykset erosivat ryhmien 
välillä ja niitä luotiin ja ne tulivat näkyviksi sekä ryhmissä käytyjen 
keskustelujen että kunkin ryhmän käytänteiden kautta. Tämä tulee lähelle 
Nadain ja Maederin (2005, 1–3) ajatusta sosiaalisesta todellisuudesta 
sosiologisen etnografian kenttänä. Ryhmän kollektiivisesti luomat 
merkitykset asettuivat mielenkiintoiseen dialogiin yksilön käsitöiden 
tekemiselle antamien merkitysten ja sisältöjen kanssa. Tätä keskustelua olen 
käynyt artikkeleissa I ja II. 

Havainnointini oli osallistuvaa, eli tein pitkälti samoja käsitöitä kuin 
muukin ryhmä. Tämä oli minulle luontevaa, sillä olen itse aktiivinen 
käsitöiden tekijä. Lisäksi olen Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja 
minut on vihitty sinne papiksi, vaikka tutkimustani tehdessäni en olekaan 
ollut työsuhteessa kirkkoon ennen kuin aivan tutkimukseni loppuvaiheessa. 
Olen nainen, kuten tutkimani henkilötkin. Voikin hyvällä syyllä nähdä, että 
tein tutkimustani vahvasti sisäpuolisena (Knott 2010; Dwyer & Buckle 2009). 
Monessa tilanteessa tämä oli etu: tekstiilikäsitöitä tekevänä naisena minun oli 
helppo mennä mukaan naisista koostuviin käsityöryhmiin ja ymmärsin 
käsitöiden tekemiseen liittyvän puheen ja toiminnan (Hammersley & 
Atkinson 2007, 69, 73). Oma käsityöntekoni mahdollisti myös sen, ettei 
mukana oloni tutkijana pistänyt silmään enempää kuin oli tarpeellista. Tämän 
vuoksi en myöskään tehnyt muistiinpanojani tapaamisissa, vaan nauhoitin ne 
puhelimelleni, kun ajoin kotiin. Nämä nauhoitteet purin myöhemmin 
tekstiksi. Siihen, samoin kuin tutkimuspäiväkirjaani kirjasin myös aineiston 
minussa herättämiä kysymyksiä ja alustavaa analyysiä. 

Sisäpuolisesta roolistani johtuen minun piti kuitenkin olla tarkkana 
tilanteista tekemissäni tulkinnoissani. Tämä koski erityisesti tilanteita, joissa 
havainnoinnissa esiin tulleet asiat koskettivat myös omaa kokemus- tai 
tunnemaailmaani. Tällöin tärkeäksi tuli pohtia sitä, milloin kyse oli oman 
elämäni kysymyksistä tai tarpeista, milloin taas tutkimieni naisten ajattelusta 
tai kokemuksista (Dwyer & Buckle 2009, 59). Myös oma sekä tutkimieni 
naisten suhde uskontoon oli jatkuvan reflektion kohteena, ja havainnoinnin 
aikana jouduin usein kohtaamaan oman luterilaisen viitekehykseni 
rajoittuneisuuden. Näiden kaikkien kokemusten johdosta tutkimukseni 
tärkeiksi eettisiksi ohjenuoriksi nousivat tutkittavien oman äänen ja 
subjektiivisuuden mahdollisimman vahva kunnioittaminen ja sen kautta 
tuleva objektiivisuus ja analyyttisuus (Hammersley & Atkinson 2007, 97). 

Myös haastattelut ja ihmisten puhuttaminen ovat tärkeä osa etnografista 
tutkimusta (Rastas 2010, 64–65). Havainnoinnin lisäksi omaan 
tutkimusaineistooni kuului kuusitoista haastattelua. Haastattelut tein, kun 
kunkin ryhmän havainnointijakso oli ohi. Tähän päädyin kahdesta syystä: 
ensinnäkin halusin, että minulla on haastattelua tehdessäni käytössäni kaikki 
havainnoinnin tuoma tieto. Tätäkin merkittävämpää oli kuitenkin se, etten 
halunnut, että haastattelukysymykseni olisivat ohjanneet liikaa tutkimieni 



 

35 

naisten ajattelua havainnointijakson aikana ja vaikuttaneet näin 
havainnointimateriaaliini. 

Kustakin ryhmästä haastattelin neljää naista. Heitä valitessani pohdin, 
kuka oli sanonut tai tehnyt oman tutkimusaiheeni näkökulmasta jotain 
kiinnostavaa (Hammersley & Atkinson 2007, 106). Otin myös mukaan 
ryhmien vapaaehtoiset yhteyshenkilöt. Sen sijaan työnsä puolesta ryhmiä 
vetävät naiset jätin pois haastateltavien naisten joukosta. Halusin, että kaikki 
yhdestä ryhmästä mukaan valitsemani naiset eivät ole samasta ystäväpiiristä. 
Haastattelemani naiset erosivat toisistaan iän ja koulutuksen perusteella: 
mukana oli niin korkeakoulutettuja kuin muunlaisen koulutuksen saaneita 
naisia neljänkymmenen ja seitsemänkymmenen ikävuoden väliltä niin, että 
kukin vuosikymmen neljästäkymmenestä seitsemäänkymmeneen oli 
tasaisesti edustettuna. Kukaan haastattelemistani naisista ei ollut kirkossa 
töissä eikä kellään ollut kirkollista koulutusta. Suomen uskonnollista karttaa 
he edustivat kohtuullisen kattavasti: jotkut heistä identifioituivat kristityiksi, 
suuri osa kuului Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon, mutta ei 
harjoittanut uskontoaan ja jokunen ei kuulunut kirkkoon ja määritteli itsensä 
uskonnottomaksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki mukaan kysymäni naiset 
suostuivat haastateltaviksi. 

Haastattelurunko oli etnografisen tutkimusotteen mukaisesti avoin ja 
joustava (Hammersley & Atkinson 2007, 117–118) ja se sisälsi viisi teemaa, 
joihin myös havainnointiaikanani tekemät huomiot vaikuttivat: 1) 
haastateltavan käsityöhistorian, 2) käsitöiden tekemiselle annetut yleiset 
merkitykset, 3) käsitöiden tekemisen hengelliset ja henkiset merkitykset, 4) 
uskonnon roolin haastateltavan elämässä ja arjessa sekä 5) ajatukset ryhmästä 
ja siihen osallistumisesta. Lisäksi keskustelimme usein niistä käsitöistä, joita 
naisilla juuri sillä hetkellä oli työn alla. Kaiken kaikkiaan haastattelut olivat 
luonteeltaan rentoja: keskustelu kulki vapaasti ja oli luontevaa. Naiset 
puhuvat avoimesti myös suhteestaan kirkkoon, uskontoon ja 
hengelliseen/henkiseen todellisuuteen. Tätä uskon vuoden mittaisen yhteisen 
havainnointimatkamme edesauttaneen. Palasin haastatteluissa aktiivisesti 
havaintoihini ja kysymyksiin, jotka olivat nousseet havainnointijakson aikana. 
Haastattelut kestivät viidestätoista minuutista kahteen tuntiin ja 
keskimääräinen haastattelun kesto oli noin tunnin. 

4.4 KERROTTUA JA TULKITTUA: AINEISTON 
ANALYYSIN ÄÄRELLÄ 

Hammersley ja Atkinson (2007, 158) muistuttavat, että etnografisessa 
tutkimuksessa tutkimusprosessin eri vaiheet kietoutuvat usein yhteen eikä 
analyysiä ole mahdollista erottaa muista tutkimuksen vaiheista. Näin oli myös 
tässä tutkimuksessa ja se tulee esiin myös edellisessä alaluvussa: havainnointi- 
ja haastatteluaineiston keräämistä kuvatessani mukana kulkevat myös 
kysymykset siitä, kuinka tuota aineistoa tulisi tulkita ja käyttää. Samoin 
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analyysi on läsnä ja muotoutuu sen kirjoitusprosessin kautta, jonka 
tuotoksena tämän tutkimuksen osajulkaisut ja lopulta itse tutkimus ovat 
syntyneet. Analyysi on jatkuvaa keskustelua, jossa alustavat ideat ja ajatukset 
vaikuttavat aineiston ymmärtämiseen ja aineisto muuttaa näitä ajatuksia ja 
ideoita. (Hammersley & Atkinson 2007, 159, 191) Tämä läpileikkaa koko 
tutkimuksen toteuttamisen. 

Tässä tutkimuksessa analyysin läpileikkaavuus on jatkuvassa suhteessa 
tutkimuksen sisäpuolisuuteen. Siinä missä sisäpuolisuus oli läsnä 
havainnoinnissa, se on ollut mukana myös koko tutkimuksen toteuttamisessa 
aina tutkimuksen suunnittelusta ja aineistonkeruusta tutkimuksen 
kirjoittamiseen asti. Kysymykset uskonnosta, arjesta, sukupuolesta ja 
kulttuurista ovat nousseet aineistostani, mutta ne ovat tärkeitä myös omassa 
elämässäni ja oman itseymmärrykseni kehittymisessä. Analyysissä minun on 
koko ajan huomioitava se, kenen ääni tutkimuksessa lopulta kuuluu. Usein se 
on yhdistelmä, jossa ovat mukana tutkimani naiset ja tutkimuskirjallisuus. 
Myös oma ajatteluni ja kokemusmaailmani ovat erottamaton osa analyysiä 
(Dwyer & Buckle 2009, 61). 

Tutkimukseni aineisto koostuu havainnointimuistiinpanoistani sekä 
kuudestatoista haastattelusta. Aineistoni alustavan analysoinnin olen 
aloittanut jo sitä kerätessäni: siihen kuuluivat päätökset siitä, millaiset 
muistiinpanot havainnoimistani tilaisuuksista tein, mihin kiinnitin huomiota, 
minkä otin mukaan ja mitä jätin pois. Apuna minulla oli tekstipohja, johon 
olin koonnut havainnoinnin kannalta keskeiset teemat: mitä tapahtui ja mistä 
keskusteltiin, uskonnolliset sisällöt niin toiminnassa kuin keskusteluissa, 
tilaan liittyvät havainnot sekä paikalla olleet ihmiset. Tiedoston loppuun 
kokosin myös kyseisen tapaamisen minussa herättämät kysymykset ja 
huomiot, joita pystyin hyödyntämään myöhemmissä analyysivaiheissa. 
Samoin kuin havainnoinnin aikana, haastattelujen keskeiset teemat alkoivat 
hahmottua mielessäni jo haastatteluja tehdessäni. Erityisen hyödyllinen tässä 
mielessä oli kuitenkin haastatteluja seurannut litterointivaihe: haastatteluja 
tarkkaan läpikäydessäni niiden punaiset langat alkoivat hahmottua selkeästi.  

Haastatteluaineiston analyysissä käytin soveltaen temaattista 
sisällönanalyysiä (content analysis) (esim. Krippendorff 2018; Joffe & Yardley 
2004; 56–68). Aineiston tarkempaan analysointiin käytin Atlas.ti-ohjelmaa, 
johon ensin loin neljä litteroinnin aikana muotoutunutta pääkategoriaa: 
Sukupolvet (käsitöiden tekemisen ylisukupolviset jatkumot), Merkitykset 
(käsitöiden tekemisen yleiset merkitykset), Hengelliset (käsitöiden tekemisen 
hengelliset/henkiset merkitykset) sekä Sosiaaliset suhteet. Kun olin jakanut 
aineistolainaukseni kategorioihin (sama lainaus saattoi kuulua useampaan 
kuin yhteen kategoriaan), aloitin niiden yksityiskohtaisemman tarkastelun. 
Aineiston lukemisen ja uudelleen lukemisen jälkeen koodasin kunkin 
tekstilainauksen niin, että koodin nimi kuvasi sen sisältöä mahdollisimman 
tarkkaan. Tyypillistä oli, että samalle lainaukselle annoin useita erilaisia 
koodeja osoittamaan kaikkia niitä teemoja, joita siinä käsiteltiin. Tämän 
jälkeen kokosin samaa aihetta käsittelevät koodit yhteisen teeman alle. Tätä 
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jatkoin niin kauan, kunnes minulla oli käsitys niistä tarkemmista ilmiöistä, 
joista aineistoni puhui. Koodeja teemoitellessani käytin myös avuksi erilaisia 
mind map -työkaluja ja piirtämistä. Analyysin eteneminen on kuvattu 
kuviossa 2. 

 

Graphic 2 Analyysin eteneminen. 

Havainnointiaineiston kanssa etenin eri tavoin. Kuten jo aiemmin kuvasin, 
havainnointimateriaalin osalta kyse ei ollut yksilön harrastukselleen 
antamista merkityksistä vaan kunkin ryhmän yhteisistä, jaetuista 
merkityksistä, joita luotiin ja jotka tulivat näkyviksi ryhmissä käytyjen 
keskustelujen ja kunkin ryhmän käytänteiden kautta. Näitä erittelin ja 
analysoin kunkin ryhmän osalta erikseen ja vertasin tuloksia kulloiseenkin 
ryhmään kuuluvien naisten haastatteluvastauksiin. Havainnointimateriaalin 
analyysissä keskeistä oli se vuoropuhelu, joka syntyi naisten haastatteluissa 
kertomien asioiden ja kokemusten ja omien havainnointijaksolla tekemieni 
havaintojeni välille. Tämä sekä täydentää että haastaa sitä kuvaa, joka 
haastattelumateriaalista syntyy. 

Aineistoa analysoidessani suunnitelmani oli, että tutkimukseni koostuisi 
kolmesta artikkelista, joiden teemat nousivat yläkategorioista niin, että yksi 
käsittelisi sukupolvien jatkumoa tekstiilikäsitöiden tekemisessä, toinen 
tekstiilikäsitöiden tekemiselle annettuja yleisiä, hengellisiä ja henkisiä 
merkityksiä ja kolmas tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyviä sosiaalisia 
suhteita. Ajallisesti ensimmäinen artikkelini (artikkeli III) noudatti tätä 
suunnitelmaa ja se keskittyi aineistoon ja teemoihin, jotka olin luokitellut 
kategorian Sukupolvet alle. Siinä keskeisenä kysymyksenä on 
tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvä ylisukupolvinen jatkumo ja uskonnon ja 
kulttuurin rooliin siinä. Artikkelin analyysi on teoriaohjaava ja teoreettisena 
viitekehyksenä artikkelissa käytän Bengtsonin (2001, 8; Bengtson & Roberts 
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1991, 257) sukupolvien välistä solidaarisuutta käsittelevää teoriaa, jota 
keskustelutan arkipäivän uskonnon ja eletyn uskonnon ajatteluun. 

Toista artikkeliani (artikkeli II) hahmotellessani huomasin, ettei 
alkuperäinen suunnitelmani toiminut: kaikkia tekstiilikäsitöiden tekemiselle 
annettuja merkityksiä oli yksinkertaisesti liian paljon, jotta olisin pystynyt 
niitä yhden artikkelin puitteissa syvällisesti ja vivahteikkaasti analysoimaan. 
Rajasin artikkelin fokusta niin, että tarkastelun kohteena olivat ainoastaan 
tekstiilikäsitöiden tekemisen hengelliset ja henkiset ulottuvuudet. Tämä 
vuoksi minun piti palata uudestaan aineistoni ääreen. Tällöin kiinnostuksen 
kohteenani oli se osa aineistosta, joka käsitteli hengellisyyttä ja/tai 
henkisyyttä. Artikkelin II analyysi on aineistolähtöistä ja keskustelutan siinä 
aineiston löydöksiä Ammermanin (2014; 2013) spiritualiteettia koskevien 
löydösten sekä muun hengellisyyttä ja henkisyyttä käsittelevän 
tutkimuskirjallisuuden kanssa. 

Tämä artikkeli nosti esiin kysymyksen yksilön uskonnollisuuden 
tulkitsemisesta. Ammerman (2007b, 224–225) näkee, että elettyä uskontoa 
tutkittaessa mukaan tulee ottaa kaikki se materiaali, jonka joko tutkittava tai 
haastattelija liittää uskontoon tai spiritualiteettiin. Koin tämän kuitenkin 
haasteelliseksi: missä määrin teologina (ja minun tapauksessani myös 
pappina) tulkitsen asiat uskonnollisessa viitekehyksessä, vaikka ne eivät sitä 
tutkittavilleni ole? Erityisesti mielessäni olivat ne sekä havainnointi- että 
haastattelutilanteisiin liittyvät kokemukset, joissa tutkimani naiset 
sanoutuvat selvästi irti uskonnosta. Tästä johtuen, toisin kuin Ammerman, 
keskityin analyysissäni ainoastaan uskonnon eksplisiittisiin ilmaisuihin ja 
suoriin viittauksiin uskonnollisiin yhteisöihin. Tämä koski niin haastattelu- 
kuin havainnointiaineistoa. 

Ajallisesti viimeisessä artikkelissani (artikkeli I) jatkoin käsitöiden 
tekemisen sisältöjen ja sille annettujen merkitysten parissa. Tällä kertaa 
pureuduin kuitenkin muihin kuin hengellisiin merkityksiin. Artikkelin I 
aineistona ovat ne vastaukset, jotka olin saanut kysyessäni käsitöiden 
tekemiselle annettuja merkityksiä, sekä käsitöiden tekemisen sisältöihin ja 
merkityksiin liittyvä havainnointiaineisto. Tätä aineistoa tarkastelin 
toimijuuden näkökulmasta ja minua kiinnosti se, millaisia toimijuuden 
ulottuvuuksia käsitöiden tekeminen sisältää. Artikkelin analyysi on 
teoriaohjaavaa. Toimijuuden rinnalla ja näkökulmana siihen artikkelissa 
kulkevat mukana myös arki ja perinne. Niiden kautta keskustelen myös siitä, 
miten sukupuoli, naiseus ja suomalaisuus vaikuttavat ja näkyvät tässä ajassa 
tapahtuvassa tekstiilikäsitöiden tekemisessä. Liitteestä 1 löytyy esimerkki 
kaikkien tämän väitöskirjan erillisartikkelien aineiston analyysin prosessista.  

Artikkeleissani käsittelen aineistoani ja teen analyysiäni sekä 
aineistolähtöisesti että teoriaohjaavasti ja käsitelähtöisesti. Tämä on 
tyypillistä etnografisessa tutkimuksessa, jossa tutkimuskohdetta lähestytään 
usein yhtä aikaa havainnoista käsin induktiivisesti ja teoriasta käsin 
deduktiivisesti (Knibbe & Kupari 2020, 169; Madden 2017, 18). Keskeinen 
omaa tutkimustani ohjaava käsite on koko tutkimuksen ajan ollut eletty 
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uskonto. Tekstiilikäsitöiden tekemisen naistapaisuus on puolestaan 
kiinnittänyt tutkimuksen sukupuoleen ja siihen liittyviin kysymyksiin. 
Etnografista tutkimusta luonnehtivaa prosessinomaisuutta (Hammersley & 
Atkinson 2007, 3) seuraten käsitteiden kehittämisen työ on kuitenkin jatkunut 
koko tutkimukseni ajan. Työn myötä käsitöiden ja eletyn uskonnon suhdetta 
kuvaamaan ja tarkentamaan ovat tulleet jaetut merkitykset, ylisukupolvinen 
jatkumo, toimijuus, arki, perinne, kulttuuri ja tässä yhteenvetoartikkelissa 
esiintyvä uskonnollinen identiteetti. 

Väitöskirjatyön edetessä itselleni on tullut yhä selvemmäksi, että eletyn 
uskonnon näkökulman anti tutkimukselleni on käsitteellisen apparaatin 
lisäksi metodologinen. Sen sijaa, että se tarjoaisi valmiin käsitteellisen 
tulkintakehyksen, eletyn uskonnon näkökulman erityisyys on sen kyvyssä ja 
vaatimuksessa ohjata uskontososiologinen katse yksilöiden elämään, arkeen 
ja niiden merkityksiin ja käytänteisiin (myös Utriainen 2018, 115; Kupari 
2016, 19). Tämä on lisännyt tarvetta muihin käsitteellisiin työkaluihin, joiden 
kautta käsitöiden tekemisen ja eletyn uskonnon suhdetta ja vaikutusta 
toisiinsa on ollut mahdollista analysoida. Taulukossa 1 avaan sitä, mitkä ovat 
artikkelieni tutkimuskysymykset, millaisia niin käsitteellisiä kuin 
metodologisia työkaluja olen niissä käyttänyt ja mikä on kunkin artikkelini 
suhde väitöskirjani tutkimustehtävään. 

Table 1. Tutkimuskysymykset, teoreettiset viitekehykset ja aineistot artikkeleittain. 

Tutkimustehtävä 
Millaista on suomalaisten naisten käsitöiden tekemiseen liittyvä arjen uskonnollisuus? 

Artikkeli Tutkimus- 
kysymys 

Suhde  
tutkimus- 
tehtävään 

Teoreettinen 
viitekehys 

Aineisto ja 
sen keruu 

Analyysi- 
menetelmä 

Arjen 
rakentajat, 
yhteiskunnal-
liset 
osallistujat, 
kulttuurin 
neuvottelijat: 
Tekstiili-
käsitöiden 
tekeminen 
toiminnan 
kanavana 

Millaisia 
toimijuuden 
ulottuvuuksia 
tekstiilikäsitöi-
den tekeminen 
sisältää? 

Artikkeli avaa 
näkökulman 
arkeen ja 
naisiin arjen 
aktiivisina 
toimijoina. 

Naisten 
toimijuuden 
kolmijako 
arjessa, 
yhteiskunnas-
sa ja 
kulttuurisesti 
(Keskitalo-
Foley)  

- 4 käsityö-
ryhmän 
havainnointi 
vuoden ajan, 
jota seurasi 
- 16 ryhmiin 
kuuluneen 
naisen 
haastattelu 

Teoriaohjaava 
sisällönanalyy
si 

Spiritual 
yarning: 
Craft-making 
as getting 
along in 
everyday life 

Millaisia 
hengellisiä ja 
henkisiä 
merkityksiä 
naiset antavat 
käsitöiden 
tekemiselle? 

Artikkeli 
pureutuu 
käsitöiden 
tekemisen 
hengellisiin ja 
henkisiin 
ulottuvuuksiin. 

Spiritualiteetti  
Jumalaan 
liittyvänä, 
jumaluuksista 
irrallisena ja 
eettisenä 
(Ammerman) 

- 4 käsityö-
ryhmän 
havainnointi 
vuoden ajan, 
jota seurasi 
- 16 ryhmiin 
kuuluneen 
naisen 
haastattelu 

Aineisto-
lähtöinen 
sisällönanalyy
si 
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Nowhere and 
everywhere: 
Everyday 
religion in the 
inter-
generational 
transmission 
of craft 
making 

Kuinka 
tekstiilikäsityöt 
yhdistävät 
naisia 
edellisiin ja 
tuleviin 
sukupolviin? 

Artikkeli 
suuntaa 
katseen 
sukupolvien 
ketjuun, jonka 
kautta 
uskonto, arvot 
ja kulttuuri 
välittyvät. 

- Sukupolvien 
välisen 
solidaarisuu-
den teoria 
(Bengtson) 
- Arkipäivän 
uskonto 
(Ammerman) 

- 16 haastat-
telua, joita 
edelsi vuoden 
mittainen 
havainnointi-
jakso. 

Teoriaohjaava 
sisällön-
analyysi 

 
Seuraavassa luvussa vedän erillisjulkaisujen annin yhteen asettamalla ne 

vuoropuheluun toistensa ja aiemman kirjallisuuden kanssa. Näin luon kuvan 
siitä, millaista on suomalaisten naisten käsitöiden tekeminen arjen uskonnon 
näkökulmasta tarkasteltuna: millaisista elementeistä tekstiilikäsitöitä 
tekevien naisten uskonnollisuus muodostuu, miten siinä neuvotellaan 
hengellisyydestä ja henkisyydestä, miten arki on läsnä ja rakentuu niin 
käsitöiden tekemisen kuin suomalaisten naisten eletyn uskonnon kautta ja 
millaista osaa suomalainen, tekstiilikäsitöiden tekemiseen kietoutuva ja 
luterilaisuudesta ammentava kulttuuri tässä kaikessa näyttelee. 
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5 TULOKSET 

5.1 ARTIKKELIEN KESKEISET LÖYDÖT 

5.1.1 ARTIKKELI I – ARJEN RAKENTAJAT, YHTEISKUNNALLISET 
OSALLISTUJAT, KULTTUURIN NEUVOTTELIJAT: 
TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMINEN NAISTEN TOIMIJUUDEN 
KANAVANA 

Tässä artikkelissa tutkitaan, millaisia toimijuuden ulottuvuuksia on 
tekstiilikäsitöiden tekemisessä. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto on 
kerätty vuoden mittaisella havainnoinnilla ja haastatteluilla. Tutkimusjoukko 
koostuu naisista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tekstiilikäsitöiden 
tekemiseen liittyvä toimijuus suuntautuu arkeen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 
Arjessa käsitöiden tekemisen kautta toteutunut toimijuus näkyy sekä oman 
ajan ja tilan ottamisena että hyötyyn ja hyödyllisyyteen liittyvänä toimintana. 
Toimijuus näyttäytyy näissä kuitenkin erilaisena: siinä missä hyötyyn liittyvä 
puhe ja toiminta linkittyy huolenpitotehtäviin ja arjen sukupuolittuneisiin 
käytänteisiin, oman ajan ja tilan ottamisen kautta naiset haastavat niitä. 
Yhteiskuntaan käsitöitä tekevät naiset taas vaikuttavat ympäristö-
tietoisuudesta nousevan korjausompelun, hyvän tekemisen sekä sosiaalisen 
kanssakäymisen ja siihen liittyvän aktivismin kautta. Lisäksi käsitöiden 
tekemisessä vaikuttavat monet kulttuuriset käsitykset, joihin nykypäivän 
käsitöitä tekevät naiset ottavat kantaa ja joista neuvottelevat omassa 
käsitöiden tekemisessään. Tässä tutkimuksessa ne liittyvät äitiyteen ja 
hoivaan, hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden kysymyksiin sekä käsityötaitoon. 
Huolimatta naistapaisuudestaan käsitöiden tekeminen tarjoaa kuitenkin 
myös keinoja sukupuolijärjestyksen haastamiseen. Kaikkineen naiset käsitöitä 
tekemällä sekä sietävät arkea että venyttävät sen rajoja. 

5.1.2 ARTIKKELI II – SPIRITUAL YARNING: CRAFT-MAKING AS 
GETTING ALONG IN EVERYDAY LIFE 

Tässä artikkelissa tutkin, kuinka hengellisyys ja henkisyys liittyvät käsitöiden 
tekemiseen. Hengellisyyden ja henkisyyden nähdään saavan sekä 
uskonnollisia että ei-uskonnollisia sisältöjä henkilöstä riippuen. Aineisto on 
kerätty vuoden kestäneellä havainnoinnilla ja haastatteluilla. Tutkimuksen 
tulokset osoittavat, että tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvä hengellisyys ja 
henkisyys voi olla sekä uskonnollista että ei-uskonnollista. Uskonnolliset ja ei-
uskonnolliset sisällöt liittyvä kuitenkin käsitöiden tekemiseen eri tavoin: 
sosiaaliset ja altruistiset käsitöiden tekemisen muodot ovat usein 
uskonnollisia, kun taas yksilöön keskittyvät käsitöiden tekemisen muodot ovat 
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ja henkisyys on pitkälti tämänpuoleista ja yksilön hyvinvointiin 
suuntautunutta. Sen tarkoituksena on auttaa jokapäiväisestä elämästä 
selviämistä. 

5.1.3 ARTIKKELI III – NOWHERE AND EVERYWHERE: EVERYDAY 
RELIGION IN THE INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF 
CRAFT MAKING 

Tässä artikkelissa tutkin tekstiilikäsitöiden tekemisen siirtymistä sukupolvelta 
toiselle, mukaan lukien uskonnon rooli tuossa siirtymisessä. Artikkelin 
teoreettisen viitekehyksen muodostavat arkipäivän uskonnon tutkimus ja 
Bengtsonin sukupolvien välisen solidaarisuuden teoria. Tutkimus on 
kvalitatiivinen ja sen aineisto on kerätty haastatteluin. Tutkimuksen tulokset 
osoittavat, että sukupolvien välinen läheisyys ja lämmin vuorovaikutus ovat 
sukupolvelta toiselle siirtymisen keskiössä: tekstiilikäsitöiden tekeminen tuo 
sukupolvet yhteen ja luo tilan läheisten suhteiden syntymiseen. Sen kautta voi 
myös osoittaa lapsiin ja lapsenlapsiin kohdistuvaa hoivaa ja huolenpitoa. Entä 
sitten uskonto? Ensi silmäyksellä se näyttäisi olevan poissa. Läheisempi 
tarkastelu osoittaa kuitenkin, että uskonto on monin tavoin läsnä prosessissa. 
Näihin lukeutuvat esimerkiksi käsitöiden tekemisen kautta siirretyt 
uskonnolliset arvot tai uskonnollisia muistoja ja kokemuksia kantavat yhteiset 
käsityöhetket. Kaiken kaikkiaan tekstiilikäsitöiden tekeminen tarjoa väylän 
sukupolvien välisen lämmön ja läheisyyden vahvistamiseen, mikä on 
keskiössä myös uskonnon siirtymisessä sukupolvelta toiselle. 

5.1.4 MITÄ ARTIKKELIT KERTOVAT SUHTEESSA VÄITÖSKIRJAN 
TUTKIMUSTEHTÄVÄÄN? 

Väitöskirjani tehtävänä on selvittää, millaista on suomalaisten naisten 
käsitöiden tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. 
Artikkeleissani olen lähestynyt asiaa tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvän 
toimijuuden, sen sisältämien hengellisten ja henkisten ulottuvuuksien sekä 
sen ylisukupolvisten, arvoja, uskontoa ja kulttuuria siirtävien käytänteiden ja 
suhteiden kautta. Artikkelini osoittavat, että tekstiilikäsitöiden tekemisen ja 
uskonnon suhde on moniulotteinen ja siihen vaikuttavat olennaisesti myös 
muut ilmiöt kuin yksilön uskonnollisuus tai käsitöiden tekemiselle suoraan 
annetut uskonnollisen merkitykset ja sisällöt. 

Uskonnon lisäksi tulosluvuissa pureudutaan arkeen ja suomalaiseen 
naiseuteen. Nämä molemmat nousevat artikkelieni tuloksista. Lisäksi ne 
liittyvät olennaisesti tutkimukseni tutkimustehtävään. Arki kulkee punaisena 
lankana läpi kaikkien tutkimukseeni kuuluvien artikkeleiden ollen sekä eletyn 
uskonnon sisältö että se konteksti, jossa yksilö uskontoaan elää. Aivan liian 
usein se on kuitenkin jäänyt katveeseen eletyn uskonnon tutkimuksessa. 
Arkeen keskityn yhteenvetoartikkelini toisessa tulosluvussa.  
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Arjen lisäksi myös suomalaisuus ja naiseus ovat artikkelieni tuloksia 
läpileikkaavia teemoja, jotka sisältyvät tutkimukseni asetelmaan: Suomeen 
sijoittuvassa eletyn uskonnon tutkimuksessa ei voi välttää kysymystä 
suomalaisesta luterilaisuudesta, samoin on suomalaisuuden laita suomalaista 
käsitöiden tekemistä tutkittaessa. Myös sukupuoli on erottamattomasti läsnä 
sekä uskonnossa että käsitöiden tekemisessä. Näitä perkaan 
yhteenvetoartikkelini viimeisessä tulosluvussa. Kaikkineen eletty uskonto 
näyttäytyy tässä tutkimuksessa monitahoisena ilmiönä, johon vaikuttavat 
olennaisesti sekä se konteksti, jossa tutkimus tapahtuu, että ne ihmiset, joiden 
keskuudessa sitä tehdään. 

5.2 ARKI JA IDENTITEETTI: USKONTO KÄSITÖITÄ 
TEKEVIEN NAISTEN ELÄMÄSSÄ 

5.2.1 ARKINEN TOIMINTA USKONNOLLISEN IDENTITEETIN 
MÄÄRITTELYN KANAVANA 

Käsitöiden tekemisen uskonnollisiin ulottuvuuksiin pureudun erityisesti 
artikkeleissa II ja III. Kuten artikkeli II osoittaa, tekstiilikäsitöiden tekemiseen 
liittyvät eksplisiittiset uskonnollisuuden ilmaukset ovat selkeästi 
kaksijakoisia. Yhtäältä uskonto näyttäytyy arkeen ja hyvään oloon 
suuntautuvana henkisyytenä. Toisaalta käsitöiden tekemisen mahdollistama 
muille hyvän tekeminen ja altruismi nojaa perinteisempään kristilliseen 
uskoon ja hengellisyyteen. Havainnointimateriaalin tarkastelun kautta kuva 
tekstiilikäsitöiden tekemisen uskonnollisista ulottuvuuksista monipuolistuu. 
Sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa uskonto on läsnä yhtä aikaa ei-
missään ja kaikkialla (artikkeli III). Se on mukana elämässä, toiminnassa ja 
erilaisissa ihmissuhteissa, mutta harvoin selvästi erotettuna ja sanoitettuna. 
Sama näkyy myös käsityöryhmien toiminnassa, jossa uskonto sen 
perinteisessä merkityksessä on läsnä vahvemmin kuin naisten omissa 
kertomuksissa ja heidän käsitöiden tekemiselleen antamissaan merkityksissä 
(artikkeli II). Tällainen toiminta ei myöskään koske ainoastaan kirkollisia 
ryhmiä tai uskonnolliseksi itsensä identifioivia naisia, vaan myös ei-
kirkollisisia ryhmiä. 

Toiminnan ja puheen välillä oleva jännite johtaa uskonnollisen identiteetin 
ja sen rakentamisen kysymysten äärelle. Identiteetistä on tässä ajassa tullut 
tärkeä uskonnon kokemisen ja määrittelyn paikka (Vaillancourt 2008).14 
Myös omassa väitöskirjassani puhe osoittautuu merkittäväksi identiteetin 
määrittelyn kentäksi, jossa uskontoon liitytään, siitä erottaudutaan, sen sisään 
suljetaan ja sen ulkopuolelle rajataan (vrt. Saastamoinen 2006; Turner 1999). 
Keskeisessä roolissa ovat sanat, joilla naiset kuvaavat uskontoa yleensä ja 

 
14 Tieteellinen keskustelu identiteettistä on laaja. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin vain 

uskonnolliseen identiteettiin sellaisena kuin se oman tutkimukseni tuloksissa ilmenee. 
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omaa suhdettaan siihen. Erityisesti tämä tuli esille haastatteluissa, joissa 
käytin rinnakkain sanoja hengellisyys ja henkisyys kuvamaan tämän ajan 
uskonnollisuutta. Näistä naiset valitsivat sen, joka kuvasi parhaiten heidän 
kokemustaan sekä omasta uskonnollisuudestaan että tekstiilikäsitöiden 
tekemisen uskonnollisista ulottuvuuksista. Kuten artikkelista II käy ilmi, 
naiset myös määrittivät sanojen suhdetta toisiinsa. Tällöin hengellisyyden 
merkitys näyttäytyy selkeästi uskonnollisena, kun taas henkisyys on ei-
uskonnollista. 

Kyseinen eronteko on tämän tutkimuksen naisten identiteetin määrittelyn 
ytimessä (myös Kupari 2016, 85–89; Ammerman 2013, 273–274). Kun naiset 
määrittelevät asioita hengellisiksi ja henkisiksi, he ottavat samalla kantaa sekä 
omaan identiteettiinsä että ympäröivään kulttuuriin ja omaa paikkaansa siinä. 
Näin tapahtuu sekä silloin, kun he kuvaavat omaa uskonnollisuuttaan, että 
silloin, kun he puhuvat ryhmästään ja sen merkityksestä tai tekstiilikäsitöiden 
tekemisen uskonnollisista ulottuvuuksista. Samalla he piirtävät uskonnon 
rajoja: mitä se on, mitä se ei ole ja mihin he itse kuuluvat. Tämä tulee lähelle 
autenttisuuden vaadetta, jonka Pessi (2013; myös Furseth 2006; Taylor 1995) 
näkee keskeiseksi osaksi tämän päivän uskonnollisuutta. Kuten Pessin 
tutkimuksessa, myös tässä väitöskirjassa autenttisuus kohdistuu sekä yksilöön 
itseensä että uskontoon: sanoitusten ja erontekojen kautta naiset sekä 
rakentavat itseään että tekevät, tuottavat ja rajaavat uskontoa, erityisesti 
suomalaista luterilaisuutta. Tässä eronteossa käsitöiden tekemisen ilmentämä 
arki ja sen sietäminen määritellään kuuluvaksi ei-uskonnollisen henkisyyden 
piiriin ja uskonnollisesti virittyneen hengellisyyden ulkopuolelle. Näin 
kokevat niin uskonnolliset kuin uskonnottomaksi itsensä määrittelevät naiset. 

Avishain (2008, 413, 423, 428) mukaan identiteetin määrittely, joka 
tapahtuu erityisesti suhteessa sekulaariin maailmaan ja Toiseen (secular 
Other), on keskeinen osa naisten uskonnollista toimintaa. Näin on myös tässä 
tutkimuksessa: sekulaariksi koettu ja sanoitettu ympäristö ja eronteko 
suhteessa siihen on keskeinen osa niin kirkollisten käsityöryhmien toimintaa 
ja keskusteluja kuin sitä, kuinka uskonnolliseksi itsensä identifioivat naiset 
määrittelevät tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyviä uskonnollisia ja ei-
uskonnollisia ulottuvuuksia. Käänteisesti sama koskee myös ei-uskonnollisia 
naisia. Heidän tapauksessaan sen Toisen, johon suhteessa he määrittelevät 
itsensä ja käsitöiden tekemisensä, muodostaa uskonnollisuus ja luterilaisuus, 
josta he sanoutuivat irti. Esiin piirtyy moniulotteinen kuva yhtäältä 
perinteisesti vahvasti luterilaisesta ja toisaalta kovaa vauhtia 
sekularisoituvasta suomalaisesta kulttuurista, jossa uskonnollista (tai ei-
uskonnollista) identiteettiä rakennetaan niin suhteessa uskonnolliseen kuin 
uskonnottomaan todellisuuteen, joka asetetaan Toiseksi. 

Puheen lisäksi myös ryhmässä tapahtuva toiminta on tärkeää 
uskonnollisen identiteetin määrittelyssä, kuten artikkeli II osoittaa. Keskeistä 
ei kuitenkaan ole uskonnonharjoittaminen tai uskonnollinen toiminta. Sen 
sijaan ryhmän merkitys on sen luomassa turvallisessa tilassa, jossa omaa 
luterilaista identiteettiä on mahdollista ilmaista ja elää todeksi sekulaariksi ja 
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jopa uskontokielteiseksi koetussa ympäristössä. Usein uskonnollinen 
pohdinta tulee ryhmissä näkyväksi arjen valinnoissa ja niihin liittyneissä 
keskusteluissa. Näiden Ammerman (2014, 301–302) näkee olevan tärkeitä 
uskonnollisen identiteetin rakentumiselle. Samalla käsityöryhmät tarjoavat 
hyvin konkreettisen väylän omasta uskonnollisesta ajattelusta nousevien 
arvojen toteuttamiseen. Käsityöryhmän muodostaman uskonnollisen 
yhteisön merkitys on suuri nimenomaan arjessa ilmenevän uskonnon ja oman 
luterilaisen uskonnollisen identiteetin tukemisen näkökulmasta. 

Edellä esitetty nostaa esille kysymyksen siitä, mitä uskonnollinen toiminta 
lopulta on ja pitää sisällään. Siinä missä Avishain (2008; myös Kupari 2016) 
tutkimuksessa identiteetin rakentamista lähestytään erityisesti 
uskonnonharjoittamisen kautta, tässä väitöskirjassa uskonnollisen 
identiteetin määrittelyn keskiössä ovat pääosin sekulaariin arkiseen 
toimintaan liittyvät sanat ja teot. Tällöin sanoista ja ajattelusta tulee 
uskonnollisen toiminnan keskus: uskonnollinen toiminta tapahtuu siinä 
ajatusprosessissa, jossa arkiselle elämälle, kokemuksille ja toiminnalle 
annetaan uskonnollisia – tai ei-uskonnollisia – merkityksiä. Ryhmissä siitä 
tulee jaettua (myös Ammerman 2014, 301–302). McGuire (2008, 12–13) 
erottaa toisistaan toiminnan ja ajattelun, joista hänen mukaansa eletyn 
uskonnon tutkimuksen tulisi keskittyä ensimmäiseen. Tämä tutkimus 
osoittaa, että ajattelun ja toiminnan dikotomia on eletyn uskonnon 
tutkimuksessa turha ja ehkä jopa haitallinen (myös Myllys 2022, 22). Mikäli 
ajattelu jätetään toiminnan ulkopuolelle, leikkautuvat pois myös monet 
merkityksenantoon ja arjen kokemiseen ja tulkitsemiseen liittyvät 
uskonnolliset ulottuvuudet. Tulevissa elettyä uskontoa koskevissa 
tutkimuksissa olisikin hyvä huomioida se, että uskonnollinen toiminta ei 
kilpisty vain uskonnonharjoittamiseen, vaan myös ajattelu, puhe ja arkiset 
työt voivat olla uskonnollista toimintaa. 

Oman uskonnollisen identiteetin määrittelyn prosessi mahdollistaa 
Avishain (2008) mukaan myös naisten uskonnollisen toimijuuden. Tällöin he 
eivät ole vain uskonnollisten oppien ja rajoitusten kohteita, vaan heistä tulee 
oman (uskonnollisen) elämänsä subjekteja. Tässä tutkimuksessa tämä pätee 
niin uskonnollisiin kuin ei-uskonnollisiin naisiin. Toimintateoreettisen 
lähestymistavan anti eletyn uskonnon tutkimukselle on sen kyky nähdä ja 
ottaa huomioon yhtäältä sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmiseen ja toisaalta 
yksilön vaikutus sosiaalisen ympäristön rakentumiseen (Kupari 2016, 10, 19). 
Tämä tulee hyvin esiin siinä, kuinka naiset rakentavat ja määrittelevät omaa 
uskonnollista identiteettiään käsitöiden tekemiseen liittyvän puheen ja 
toiminnan kautta. On selvää, että naisten ymmärrys suomalaisesta, pääosin 
luterilaisesta uskonnollisuudesta vaikuttaa siihen, kuinka he näkevät 
tekstiilikäsitöiden tekemisen suhteessa uskontoon (vrt. Ammerman 2013, 
273–274). Samaan aikaan he oman puheensa ja toimintansa kautta 
määrittävät ja tuottavat sitä, millaista suomalaisen luterilaisuuden tulisi olla. 
Samalla, kun arkeen liittyvä toiminta ja puhe ovat uskonnollisen toiminnan 
keskiössä, käsitöiden tekemisen edustama arkinen toiminta suljetaan 
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uskonnollisuuden ulkopuolelle. Arjen ja uskonnon suhde on jännitteisessä 
asemassa. 

5.2.2 KÄSITÖIDEN TEKEMINEN NAISTEN ARKEEN SIJOITTUVANA 
USKONNOLLISUUTENA 

Uskonnollisen toimijuuden ja identiteetin rakentamisen lisäksi väitöskirjan 
tulokset nostavat esiin sukupuolen roolin arjessa tapahtuvassa 
uskonnollisuudessa. Kuten artikkeli III osoittaa, uskonto kietoutuu 
sukupolvien välisiin suhteisiin ja niissä esiin tulevaan hoivaan ja läheisyyteen. 
Nämä ovat perinteisesti naisten arkiseen toimintaan kuuluvaa aluetta (Tervo-
Niemelä 2018, 149; Vuori 2010, 116; DeVault 1994, 2). Myös uskontoihin 
sitoutumaton henkisyys ja muille hyvän tekeminen, joihin molempiin 
käsitöiden tekijät liittävät uskonnollisia ulottuvuuksia (artikkeli II), ovat 
tyypillisempiä naisille kuin miehille (Kirkon tutkimuskeskus 2019; Ketola ym. 
2016, 152; Woodhead 2007). Feministisessä uskonnontutkimuksessa 
nähdään, että juuri uskonnon henkiset muodot tarjoavat naisille tilan ja 
mahdollisuuden omien tarpeiden toteuttamiseen ja patriarkaalisista 
rakenteista vapautumiseen (Sointu & Woodhead 2008; Woodhead 2007). 
Samoin sen kautta naisten on mahdollista paeta arkea, johon he muuten ovat 
sidottuja (Trzebiatowska & Bruce 2012, 67). Tässä tutkimuksessa arkea ei 
kuitenkaan paeta, vaan sitä siedetään. Henkisyys määrittyy vahvasti arjen ja 
tämänpuoleisuuden kautta: yliluonnollisten kokemusten ja tuonpuoleisten 
voimien sijaan se liittyy erityisesti arkeen ja sen kestämiseen. 

Kaikkineen tutkimuksessa korostuu arjen merkitys naisten 
uskonnollisuudelle. Se on paikka, jossa uskonto tapahtuu. Se ei kuitenkaan ole 
vain tyhjä tai liikkumaton kulissi, vaan arki itsessään osallistuu, suuntaa ja 
määrittelee uskontoa. Arki on uskonnon sisältö ja vaikuttaa uskontoon useilla 
erilaisilla tavoilla: käsitöiden tekemisen henkiset elementit tukevat arjesta 
selviämistä ja sen sietämistä; hyvän tekeminen, jolla vaikutetaan niin muiden 
kuin omaan elämään, tapahtuu arjessa; arki on paikka, jossa uskontoa eletään 
ja siirretään eteenpäin; lämpö ja läheisyys, jotka ovat keskeisiä uskonnon 
eteenpäin siirtämisessä, tapahtuvat juuri arjessa; lisäksi omaa uskonnollista, 
luterilaista identiteettiä määritellään arkea, sen toimintaa ja siinä tapahtuvia 
kohtaamisia ja erontekoja vasten. 

Kaikessa tässä naisten eletty uskonto suuntautuu ja sijoittuu nimenomaan 
arkeen itseensä. Ammerman (2013) näkee, että hengellisyyden ja henkisyyden 
keskiössä on niiden kyky nostaa ihminen arjen yläpuolelle. Tässä 
tutkimuksessa uskonnon keskiössä on sitä vastoin arki sellaisena kuin se 
eletään ja koetaan. Uskonto tapahtuu arjessa: sen sijaan, että sen päämääränä 
olisi tuottaa arkea ylittäviä kokemuksia, uskonto auttaa sietämään ja 
kestämään arkea. Uskonto juurtuu ja juurruttaa olemassa olevaan 
todellisuuteen ja siihen arkiseen elämään, jota naiset elävät ja jossa he 
käsitöitään tekevät. Tällaisena se näyttäytyy myös luterilaisena: uskonto ja sen 
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toteuttaminen tapahtuvat arjessa ja sillä paikalla, jonka kukin on saanut 
(Aamenesta öylättiin 2021; Hytönen 2018). 

5.3 AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN: KÄSITÖIDEN 
TEKEMINEN JA USKONTO ARJEN NÄYTTÄMÖLLÄ 

5.3.1 KYSYMYS ARJESTA JA SEN RAJOISTA: OVATKO 
TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMINEN JA USKONTO OSA ARKEA? 

Kuten edellisessä luvussa käy ilmi, uskonnon lisäksi tämä tutkimus juurtuu 
vahvasti arkeen. Millaista tuo arki sitten on? Artikkeleissa arki kuvastuu 
moniulotteisena ja -säikeisenä ilmiönä. Artikkeli III osoittaa, että juuri arki on 
se paikka, jossa koetaan sukupolvien välistä yhteyttä, lempeyttä ja hoivaa. 
Artikkelissa II arki näyttäytyy pitkälti rasittavuuden ja työteliäisyyden kautta. 
Tekstiilikäsitöiden tekeminen vetää pois tästä kaaoksesta ja auttaa sietämään 
sitä. Arkeen sijoittuu myös käsitöiden tekemisen kautta toteutettu toimijuus, 
jota analysoidaan artikkelissa I. Tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta 
rakennetaan niin arkea itseään, haastetaan olemassa olevia kulttuurisia 
malleja kuin käydään yhteiskunnallista keskustelua ja muutetaan 
yhteiskuntaa. Käsitöiden tekemisen kautta arkea siedetään, mutta myös sen 
rajoja venytetään. Jokisen (2005, 7–15) mukaan arki muodostuu paradoksien 
kautta. Se on sekä itsestään selvää että määrittelyjä pakenevaa, kevyttä ja 
painavaa, sekä erityisesti naisiin ja naisten työhön kiinnittyvää. Tämä kuvaa 
hyvin myös sitä, millaisena arki tässä väitöskirjassa näyttäytyy: se on sekä 
raskasta että kevyttä, pientä ja suurta, mahdollisuuksia tarjoavaa ja niitä 
rajaavaa. 

Tekstiilikäsitöiden tekemisen ja arjen suhde nostaa esiin kysymyksen arjen 
rajoista ja määritelmästä: mistä ylipäätään puhumme, kun puhumme arjesta 
ja käsitöiden tekemisestä sen osana. Onko käsitöiden tekeminen ja sen kautta 
tarkasteltu eletty uskonto ylipäätään osa arkea ja jos on, millä tavoin? Kysymys 
ei ole helppo, sillä arjen rajojen määrittäminen ei ole yksinkertaista: vaikka 
kaikki ei ole arkea, arki on kaikkialla (Jokinen 2005, 10; Felski 2000, 78).  

Yhdeksi arjen rajaksi on esitetty estetiikkaa: mikäli asia on olemassa 
kauneutensa tai taidearvonsa vuoksi, se ei ole arkista ja osa arkea (Felski 
2000, 79–80). Esimerkkinä tästä Felski käyttää juuri käsityöartefakteja. 
Kysymys tekstiilikäsitöiden tekemisen, estetiikan ja arjen suhteesta ei 
kuitenkaan ole mitenkään selvä. Tätä valaisevat hyvin Bourdieun kulttuurisen 
pääoman ja kulttuuristen käytänteiden käsitteet, joilla tehdään usein eroa 
populaarikulttuurin ja taiteen (arts) välille (Sapiro 2016, 93; Bourdieu 1986). 
Tekstiilikäsitöiden tekemisen asettaminen tälle janalle on kuitenkin vaikeaa: 
kuten artikkeli I osoittaa, se on yhtäältä populaaria kansalaistaitoa, joka on 
etenkin historiassa ollut elämän välttämätön edellytys. Toisaalta vähintään 
yhtä paljon kuin kulttuurin kuluttamista (vrt. kirjailija ja lukija) se on 
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itsenäistä luomista ja esteettisen arvon tuottamista, jonka taito arvostetaan 
Suomessa korkealle. 

Myös uskonnolla on jännitteinen suhde arkeen ja sen määrittelyihin. 
Samoin kuin estetiikka, myös hengellisyys ja henkisyys voidaan määritellä 
arjen yläpuolelle nousemisena (Ammerman 2013). Kuitenkin, kuten artikkeli 
II osoittaa, käsitöiden tekemiseen liittyvät hengelliset ja henkiset sisällöt 
enemminkin sitoutuvat arkeen kuin tuottavat sen yläpuolisia kokemuksia: 
tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvä uskonnollisuus on nimenomaan arjen 
kestämistä, sen sietämistä ja siedettävämmäksi tekemistä. Samalla, kun 
käsitöiden tekeminen pitää sisällään vahvan esteettisen ulottuvuuden ja 
venyttää näin arjen rajoja, se sijoittuu ja sitoutuu juuri arkeen. 

Estetiikan lisäksi toinen arkeen olennaisesti kuuluva ja sitä määrittävä asia 
on rytmi, joka liittyy vahvasti myös käsitöiden tekemiseen. Lefebvren (1991, 
97) mukaan arki määrittyy rytmin kautta: siihen kuuluu vapaus oman rytmin 
mukaan elämiseen ja työelämän ja muun yhteiskunnan rytmin ohittamiseen. 
Tämän tutkimuksen naiset eivät kokeneet arkea täysin omaksi ja itsensä 
näköiseksi paikaksi, vaan sitä oli tarpeen paeta ja sietää. Kuten artikkelit I ja 
II osoittavat, käsitöiden tekeminen toi naisille kuitenkin mahdollisuuden 
itseensä ja omaan nautintoon keskittymiseen sekä oman ajan ja tilan 
ottamiseen. Näin he loivat tilaa omalle rytmilleen ja sen toteuttamiselle, 
vaikka arjen muut osa-alueet eivät sitä aina tukeneetkaan. Lefebvren (1991) 
mukaan tällaiset hetket mahdollistavat vieraannuttavan arjen yläpuolelle 
nousemisen. Samalla käsitöiden tekeminen tuottaa kuitenkin myös pientä ja 
arkista toimijuutta, jossa arjen ikäviäkin käytänteitä siedetään ja tehdään 
enemmän oman näköisiksi. Juuri tässä on arjen muutosvoima (Jokinen 2005, 
32).  

Väitöskirjan tuloksissa arjen luonne piirtyy esiin sekä aktiivisena toimijana 
ja toiminnan osapuolena että passiivisena toiminnan kehyksenä. Arjella on 
yhtäältä oma, muusta olemisesta ja toiminnasta itsenäinen olemuksensa, joka 
olennaisesti vaikuttaa siihen, miltä asiat näyttävät tai miten ne toimivat. 
Erityisesti tämä tulee esille niissä sisällöissä, joissa arkeen vaikutetaan tai sitä 
pyritään aktiivisesti muuttamaan kuten naisten rakentaessa arkeaan itselleen 
mieluisammaksi ja toimivammaksi (artikkeli I) tai heidän irrottautuessa siitä 
ja sen velvollisuuksista (artikkeli II). Näissä molemmissa toiminta suuntautuu 
arkeen, joka on toiminnan toinen osapuoli. Toisaalta arki on myös passiivinen 
tila tai konteksti, joka on toiminnan kehyksenä ja merkityksen annon 
taustana. Näin on esimerkiksi silloin, kun arki toimii sukupolvien välisen 
kohtaamisen ja jakamisen areenana (artikkeli III). Kuten Jokinen (2005, 28) 
näkee, nämä molemmat ovat osa arjen olemusta: arki vain on, mutta siihen 
myös vaikutetaan ja sitä muokataan koko ajan. Arjen ja käsitöiden tekemisen 
suhde on moniulotteinen, eikä mitenkään itsestään selvä: tekstiilikäsitöiden 
tekeminen on arkeen sijoittuvaa toimintaa, joka yhtä aikaa sekä on että ei ole 
osa arkea. 
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5.3.2 TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMINEN JA USKONTO ARJESSA 
TAPAHTUVANA TOIMINTANA 

Arjen määrittelyn ja olemuksen lisäksi tekstiilikäsitöiden tekemisen, 
uskonnon ja arjen suhdetta on mahdollista tarkastella arjessa tapahtuvana 
toimintana. Tätä kaikki väitöskirjani artikkelit analysoivat kukin omasta 
suunnastaan: artikkeli I arjen toimijuuden näkökulmasta, artikkeli II 
uskonnossa näkyvien arkeen liittyvien sisältöjen kautta ja artikkeli III arjessa 
tapahtuvan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen silmin. Samoin kuin kysymys 
arjen rajoista ja sen määritelmästä, myöskään arjen ja toiminnan suhde ei ole 
yksioikoinen. Yleensä toimijuutta määrittää ajatus yksilön kyvystä vaikuttaa 
rakenteisiin ja muuttaa niitä. Tähän liittyy aina myös kysymys vallasta ja sen 
käytön mahdollisuuksista. (mm. Keskitalo-Foley 2008, 79–80, 88; Giddens 
1984, 5–13). Antropologi Marja-Liisa Honkasalo (2013; 2006) kuitenkin 
näkee, että sosiaalisten rakenteiden muuttamisen sijaan arjessa tapahtuva 
toimijuus voi näyttäytyä myös pienenä ja minimaalisena huolenpitotehtävien 
ja sietämisen leimaamana toimintana. Kuten artikkelini osoittavat, nämä 
molemmat puolet ovat läsnä myös tekstiilikäsitöiden tekemisessä: se on niin 
arjen rajoja venyttävää, sen yläpuolelle nostavaa ja sitä muuttavaa kuin arkeen 
sitovaa ja sitä sietävääkin. 

Tästä näkökulmasta käsitöiden tekemisen ja uskonnon suhde on erityisen 
mielenkiintoinen: samalla kun tekstiilikäsitöiden tekemisen henkiset 
elementit näyttäytyvät arjen sietämisenä ja kestämisenä (artikkeli II), 
käsitöiden tekemiseen liittyvät hyvinvointia tukevat kokemukset haastavat 
arjen rajoja ja sen käytänteitä (artikkeli I). Kuitenkin kyse on pitkälti samoista 
asioista, joista puhutaan samoilla sanoilla: rauhoittumisena, rentoutumisena, 
lepäämisenä, meditaationa, joogana ja mindfulnessina. Kaikkineen kyse on 
käsitöiden tekemisen tarjoamasta mahdollisuudesta oman ajan ja tilan 
ottamiseen.  

Lopulta ero ei välttämättä ole suuri. Kuten artikkeli II osoittaa, arjen 
sietämisenä näyttäytyvä henkisyys pitää sisällään myös mahdollisuuden astua 
arjen pyörityksen ulkopuolelle ja keskeyttää se hetkellisesti. Ehkä 
näkökulmaero onkin juuri tässä: samalla kun omaa aikaa ja tilaa ottamalla 
arjen konkreettinen pyöritys keskeytyy vain hetkeksi, sen vaikutukset arjen 
usein sukupuolittuneisiin käytänteisiin voivat olla kauaskantoisemmat. Näin 
tekstiilikäsitöiden tekemisen mahdollistama oma aika on näkökulmasta 
riippuen yhtä aikaa sekä arjen sietämisenä näyttäytyvää henkisyyttä ja 
hengellisyyttä että arjen rajoja ja käytänteitä haastavaa toimintaa. Nämä 
molemmat puolet ovat kiinteä osa arjen toimijuutta. 

Tutkimus nostaa esille myös kysymyksen rutiinien ja toisteisuuden 
suhteesta käsitöiden tekemisen kautta toteutettuun toimijuuteen. Arjen 
toiminnalle tyypillistä on sen kiinnittyminen rutiineihin ja toisteisuuteen 
(Felski 2000, 81–85), jotka ovat myös tekstiilikäsitöiden tekemiseen 
olennaisesti kuuluvia elementtejä. Jo käsitöiden tekemisen akti itsessään 
perustuu monotonisesti toistuvaan liikkeeseen. Tekstiilikäsitöiden tekeminen 
on myös mitä suurimmassa määrin ollut osa perinteisesti naisille kuuluvia 
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arjen rutiineita (mm. Apo 1999, 15–16). Kuten artikkelistani II käy ilmi, 
nykypäivänä käsitöiden tekeminen ja sen toisteisuus on kuitenkin sekä 
pääosin itse valittua – ei ulkopuolelta tai elämän olosuhteiden kautta 
määrittyvää – että osa käsitöiden tekemisen tuottamaa nautintoa ja 
hyvinvointia (myös esim. Myzelev 2009). Tällöin se ei näyttäydy vain arjen 
kestämisenä vaan sen rajojen venyttämisenä ja sukupuolittuneiden 
rakenteiden muuttamisena: kyse ei ole arjessa väistämättä eteen tulevista ja 
hoidettavista töistä vaan harrastuksesta, jolle halutaan tehdä tilaa arjesta ja 
sen rutiinien keskeltä.  

Toisaalta käsitöiden tekemisen suhde rutiineihin ja arjen toimintaan 
muuttuu, jos tekstiilikäsitöiden tekemistä tarkastellaan erityisesti kaikille 
kuuluvana vaatteiden korjaamisen taitona (artikkeli I). Kun käsitöiden 
tekemisen päämääränä on vaatehuollon hoitaminen ja vaatteiden 
korjaaminen, siitä tulee eri tavoin arjen välttämättömyys ja osa sen rutiineja 
kuin silloin, kun käsitöiden tekeminen nähdään puhtaasti itse valittuna vapaa-
ajan harrastuksena. Voikin kysyä, missä määrin se tällöin tulee osaksi arjen 
sukupuolittuneita rakenteita (Jokinen 2005, 14–15, 32, 158; Felski 2000, 94). 
Samalla, kuten artikkelini I osoittaa, korjausompelu on kuitenkin mitä 
suurimmassa määrin myös osa naisten toimijuutta ja yhteiskuntaan 
vaikuttavaa toimintaa. 

Tässä tutkimuksessa arjen toimintaa tarkastellaan erityisesti naisten 
näkökulmasta. Arkeen liittyvä toiminta on aina yhteydessä myös sukupuoleen. 
Sen lisäksi, että sukupuoli vaikuttaa yksilön toiminnan mahdollisuuksiin ja 
suuntiin (Honkasalo 2013; 2006; Keskitalo-Foley 2008), myöskään arki ei 
koskaan ole sukupuolesta vapaa (Jokinen 2005, 14–15, 32, 158; Felski 2000, 
94). Sukupuolen roolia arjessa korostaa tekstiilikäsitöiden itsensä 
sukupuolittunut ja sukupuolitapainen luonne (Marjanen 2014; Kokko 2007, 
10–11).  

Kaikesta tästä johtuen on mielenkiintoista, että tutkimukseni aineistossa 
sukupuoli oli läsnä pääosin implisiittisesti ja se on harvoin asia, jota naiset itse 
olisivat sanoittaneet suhteessa arkeen tai käsitöiden tekemiseen. Kuitenkin 
kysymykset sukupuolesta, naiseudesta ja arjesta nousevat esiin esimerkiksi 
silloin, kun arjen painavuutta lisää perheeseen ja lapsiin suuntautuva 
hoivavastuu (artikkeli I) tai aiempien sukupolvien naisten tarjoamaan hoivaan 
liitetään lämpimiä ja yhteyttä rakentavia kokemuksia (artikkeli III). 
Kaikkineen hoiva on arjessa vahvasti naisiin ja naissukupuoleen kiinnittynyt 
toimi (Vuori 2010, 116; Jokinen 2005, 129; DeVault 1994, 2). Arjen 
sukupuolittuneisuus ei kuitenkaan rajaudu vain hoivaan, vaan ylipäätään 
kaikki arki ja arkinen mielletään naisten alueeksi (Jokinen 2005, 14). Siksi 
myös kodin ja työn taakkojen muodostaman arjen painavuuden, joka tulee 
esille niin artikkelissa I kuin II, voi nähdä kertovan sukupuolesta. Arjen paino 
laskeutuu usein naisten harteille. 

Arki ei ole paikka, jossa sukupuolitapoja ainoastaan vahvistetaan, vaan 
niitä myös jatkuvasti haastetaan (myös Jokinen 2005, 158). Tutkimukseni 
osoittaa, että tekstiilikäsitöiden tekeminen antaa naisille keinoja haastaa arjen 
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usein sukupuolittuneita toimintatapoja ja tilaa venyttää arjen rajoja. 
Käsitöiden tekemisen kautta myös käydään yhteiskunnallista keskustelua ja 
muutetaan vallitsevia, sukupuolittuneita kulttuurinormeja (artikkeli I). Tämä 
kaikki on naisten toimijuutta, joka tekstiilikäsitöiden tekemisen arkisesta 
luonteesta johtuen tapahtuu nimenomaan arjessa. Kuten Jokinen (2005, 20) 
Lefebvreen viitaten toteaa, juuri arki on paikka, joka lopulta tekee muutoksen 
mahdolliseksi. Yksi väylä siihen on tehdä käsitöitä. 

5.4 TOISINNETTU JA UUDELLEEN TULKITTU: 
KÄSITÖIDEN TEKEMINEN JA USKONTO VÄYLINÄ 
SUOMALAISEN NAISEUDEN TOTEUTTAMISEEN 

5.4.1 HOIVA JA KÄSITYÖTAITO TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMISEN 
KAUTTA VÄLITTYNEINÄ SUOMALAISEN NAISEUDEN 
MALLEINA 

Uskonnon ja arjen lisäksi tämän väitöskirjan syvävirtana kulkee suomalaisuus 
ja suomalainen kulttuuri. Se näkyy kaikissa väitöskirjaan kuuluvissa 
artikkeleissa: artikkelissa I tulevat esille tekstiilikäsitöiden tekemiseen 
liittyvät kulttuuriset mallit ja se, kuinka naiset niitä käsitöiden tekemisensä 
kautta haastavat ja uusintavat; II artikkelissa suomalaisuus näyttäytyy 
luterilaisuuden ja siihen liittyvien ajatusten ja tapojen kautta; artikkeli III 
puolestaan kertoo siitä, kuinka kulttuuri, arvot ja maailmankatsomus siirtyvät 
sukupolvelta toiselle tekstiilikäsitöiden tekemisen välityksellä. Tutkimukseni 
lokalisoituu Suomeen sekä fyysisesti että mentaalisesti: Suomi on fyysinen tila 
ja paikka, jossa tutkimus on toteutettu, mutta vielä enemmän se on henkinen 
maaperä, josta tutkimukseni tulokset nousevat ja jota ne kommentoivat. 
Suomalaisuus tässä tutkimuksessa tarkoittaakin erityisesti sen mentaalisia 
ulottuvuuksia, kuten jaettua kulttuuria ja perintöä (Gordon 2002, 38). 

Millaista sitten on se suomalaisuus, joka artikkeleiden pohjalta piirtyy? 
Ensinnäkin se on menneestä ponnistavaa, kuten artikkelit I ja III osoittavat. 
Tekstiilikäsitöiden tekeminen liittää naiset aiempiin sukupolviin ja heidän 
arvostuksiinsa. Tämä tapahtuu niin käsityötaidon, yhteisten 
käsityökokemusten kuin käsityöartefaktien kautta. Niiden välityksellä naiset 
omaksuvat sukujensa ja aiempien sukupolvien tapoja, arvoja ja 
maailmankatsomusta. Perinne määritellään yhteisön piirissä hyväksytyiksi 
käytännöiksi, kasaantuneeksi kokemukseksi ja noudatettaviksi normeiksi 
(Talve 2012, 412). Tekstiilikäsitöiden tekeminen on yksi tapa siirtää 
perinnettä: se on (nais)sukupolvelta toiselle kasaantunutta kokemusta ja 
taitoa, joka siirtyy eteenpäin yhteisessä käsitöiden tekemisessä. Tässä 
tutkimuksessa ketju suomalaisuuteen rakentuu erityisesti perheen ja 
yhteisten käsityökokemusten kautta. Sen sijaan koulun käsityöopetus ei tullut 
vahvasti esille naisten kertomuksissa. Tässä se eroaa aiemmista tutkimuksista, 
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joissa koululla on suurempi vaikutus käsitöiden tekemiseen liittyvän perinteen 
rakentumiseen ja siirtymiseen (Kokko 2007; Gordon 2002, 54). 

Tekstiilikäsitöiden tekemisen sukupuolittuneesta luonteesta ja 
naistapaisuudesta johtuen siihen liittyvät kulttuuriset mallit koskevat 
nimenomaan naisia ja naiseutta. Niiden kautta myös piirretään kuvaa siitä, 
millaista suomalainen naiseus on ja sen tulisi olla. (Rauhala 2019, 68, 70–72; 
Marjanen 2014; Kokko 2009; 2007) Kuten väitöskirjani osoittaa, käsitöiden 
tekeminen kantaa edelleen mukanaan perinteisesti suomalaisuuteen liitettyjä 
yhteisiä normeja ja yhteisön piirissä hyväksyttyjä käytäntöjä. Erityisesti esille 
nousee kaksi teemaa: hoiva ja käsityötaito. 

Tässä väitöskirjassa tekstiilikäsitöiden tekemiseen liittyvä hoiva on sekä 
vapauttavaa että rajoittavaa. Eri sukupolvia yhdistävissä käsityökokemuksissa 
ja äitien ja isoäitien tekemissä käsityöartefakteissa hoiva määrittyy 
kohtaamisten ja huolenpidon kokemusten kautta (artikkeli III). Tällöin 
käsitöiden tekeminen luo väylän hoivan tapahtumiseen ja kokemukseen 
hoivattavana olemisesta. Toisaalta hoivaa määrittää sekä kodeissa että 
yhteiskunnassa naisille keskittynyt hoivavastuu (Vuori 2010; Lempiäinen 
2002, 30, 33). Esimerkiksi korjausompeluun liittyvät ihanteet ja käytänteet 
(artikkeli I) palauttavat naiset takaisin perheidensä hoivaajan ja huoltajan 
rooliin. Yhteiskunnallista hoivavastuuta ja äitiyttä naiset puolestaan 
toteuttavat silloin, kun he tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta tekevät muille 
hyvää (artikkelit I ja II). Hoivan korostuminen ei olekaan yllätys, sillä koti, 
äitiys ja hoiva ovat suomalaisen naiseuden kansallisen kuvaston keskiössä 
(Lempiäinen 2002, 30, 33). 

Samaan aikaan käsitöiden tekeminen tarjoaa naisille myös kanavan ottaa 
kantaa ja vaikuttaa hoivavastuun toteutumiseen. Kuten artikkelit I ja II 
osoittavat, käsitöiden tekemisen kautta naisten on mahdollista ottaa etäisyyttä 
oman perheensä hoivavastuun kantamisesta (artikkeli I ja II). Tämä luo tilaa 
ja mahdollisuuksia hoivavastuun uudenlaiseen jakautumiseen. 
Hyväntekeväisyyskäsitöissä naiset puolestaan toteuttavat omaa toimijuuttaan 
ja vaikuttavat niin omaan yhteisöönsä kuin koko yhteiskuntaan (artikkeli I; 
myös Turney 1999, 40). Tämä koskee myös korjausompelua: samaan aikaan, 
kun se on perheen hoivaamista ja huoltamista, se on myös yhteiskunnallista 
toimintaa, joka suuntautuu maapallon pelastamiseen (artikkeli I). Käsitöiden 
tekemisen kautta siis sekä ylläpidetään suomalaiseen naiseuteen liittyviä 
hoivan käytäntöjä että haastetaan niitä ja luodaan uutta toimijuutta. 

Hoivan lisäksi myös naisten ajatukset tekstiileihin liittyvästä 
käsityötaidosta heijastavat suomalaista perinnettä ja kulttuuria. Käsityötaidon 
korkea arvostus nousee esiin niin tässä tutkimuksessa (artikkelit I ja III) kuin 
aiemmassa suomalaista tekstiilikäsitöiden tekemistä käsittelevässä 
kirjallisuudessa (Kokko 2007; Rantanen 2000, 21; Apo 1999, 15–16; 
Heikkinen 1997, 70–71). Vertaamalla suomalaisten tekstiilikäsitöitä tekevien 
naisten kokemuksia angloamerikkalaisten naisten kokemuksiin paljastuu 
käsityötaidon suhde suomalaisuuteen. Yhdysvalloissa, joissa käsitöiden 
tekemistä pidetään pitkälti perinteisenä kotiin sidottuna naisten toimena, 
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käsitöitä tekevät naiset kokevat usein taidostaan halveksuntaa ja väheksyntää 
(Fields 2014; Stalp, Gardner & Beaird 2018; Gardner 2016; Yhdistyneiden 
Kuningaskuntien vastaavasta tilanteesta ks. Ihatsu 2002, 44–45). 
Suomalaisten käsitöiden tekijöiden kokemukset eroavat tästä selvästi: täällä 
käsityötaito on ylpeyden aihe, jonka puute koetaan häpeälliseksi vielä tänäkin 
päivänä (artikkeli I). Samalla käsityötaitoon liittyvien ihanteiden vahvuus 
osoittaa hyvään käsityötaitoon ja naiseuteen liittyvien suomalaisten 
kulttuuristen normien ahtauden. Käsitöiden tekeminen tarjoaa naisille 
kuitenkin myös väylän näiden samojen kulttuuristen mallien haastamiseen. 
Tämä tapahtuu esimerkiksi mielihyvään ja nautintoon keskittyvän puheen, 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktiivisen toimijuuden kautta (artikkeli I). 

Kaikki yllä esitetty johtaa ajatukset ruumiillistuneeseen muistiin, 
habitukseen, ja arkeen kerrostuneisiin perinteisiin15, jotka kietoutuvat ja 
tulevat näkyviin tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta (Jokinen 2005 30; 
Utriainen 1999, 47; Bourdieu 1990, 56). Käsitöiden tekeminen kantaa 
mukanaan suomalaisuuteen liittyviä käytänteitä ja kokemuksia, jotka 
ammentavat historiasta, mutta realisoituvat ja ruumiillistuvat tässä hetkessä. 
Sen voi nähdä lankana, joka kutoo tämän päivän naiset yhteen menneiden 
sukupolvien naisten kanssa. Kuten analyysi osoittaa, tämä lanka sekä sitoo 
perinteisiin, osin rajoittaviin malleihin että mahdollistaa luovuuden ja 
uudelleen tulkinnan. Samaan aikaan tekstiilikäsitöiden tekemiseen, 
naiseuteen ja suomalaisuuteen liittyvien normien toisintamisen ja 
uusintamisen kanssa niitä myös reflektoidaan ja haastetaan. Näin 
määritellään sitä, millaista on 2000-luvun suomalaisuus ja suomalainen 
naiseus. Tämä on myös keskeisellä sijalla siinä toimijuudessa, joka käsitöiden 
tekemisen kautta tulee näkyväksi (vrt. Keskitalo-Foley 2008; Giddens 1984). 
Lempiäinen (2002; ks. myös Gordon 2002, 40; Gordon, Komulainen & 
Lempiäinen 2002, 12) tarkastelee kansallisuutta tuotetun ja toistetun 
performanssin näkökulmasta. Käsitöiden tekemisen tuottama kansalaisuus 
kurottaa yhtä aikaa menneeseen ja luo uusia suomalaisen naisen malleja. Näin 
se luo joustavuutta siihen, millaisena suomalainen naiseus näyttäytyy (myös 
Gordon 2002, 52). 

5.4.2 LUTERILAINEN SUOMALAISUUS 
Myös uskonto ja erityisesti luterilaisuus liittyy vahvasti suomalaisuuteen 
pitkän yhteisen historiansa kautta. Sen voikin lukea osaksi kansallista 
syväkulttuuria. (Ketola ym. 2016, 47, 57; Lempiäinen 2002, 29) Tässä 
väitöskirjassa luterilaisuus tulee esille erityisesti muille hyvän tekemisenä 
(artikkelit II ja III), joka linkittyy luterilaiseen ajatukseen arkeen sijoittuvasta 

 
15 Habitus on Pierre Bourdieun (mm. 1990) käsite, jolla hän viittaa yksilön sosiaalisesti tuotettuun 

olemukseen. Usein se rakentuu sisäistyneen perinteen ja ruumiillistuneiden arkisten käytäntöjen kautta. 

Arkeen kerrostuneista perinteistä taas puhutaan ruumiinfenomenologian tutkimusperinteessä (Jokinen 

2005, 30; Utriainen 1999, 47; Reuter 1997, 158). 
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muiden palvelemisesta erityisesti yleisen pappeuden toteuttamisen muotona 
(Hytönen 2018; Ketola ym. 2016, 50, 53–55). Tässä tutkimuksessa tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoastaan vanhemmissa ikäluokissa. Sen sijaan 
nuoremmat uskonnolliseksi itsensä määrittelevät naiset mieltävät käsitöiden 
tekemisen luterilaisuuden sijaan ei-uskonnollisena henkisyytenä, joka tulee 
lähelle eurooppalaisia yleisiä uskonnollisuuden virtauksia (Heelas & 
Woodhead 2005). Näyttää siltä, että luterilaisuuden ja suomalaisuuden kytkös 
on ohentumassa. Tähän viittaavat myös tuoreen Kirkon 
nelivuotiskertomuksen tulokset (Salomäki ym. 2020, 74, 87). Yksilön 
uskonnollisuus ja uskonnon yhteiskunnallinen rooli ovat kuitenkin 
Pohjoismaissa eriytymässä toisistaan (Furseth 2019; Furseth ym. 2019). 
Tällöin yksilön uskontoon liittämien mielikuvien ja kokemusten ei voi nähdä 
suoraan kertovan uskonnon paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa. 

Kysymys luterilaisuudesta on sen sijaan läsnä myös nuoremmissa 
ikäluokissa silloin, kun he pohtivat oman uskonnollisen identiteetin 
rakentumisen ja puolustamisen teemoja. Tämä tulee näkyviin erityisesti 
tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta muodostuneiden uskonnollisten 
yhteisöjen toiminnassa ja niille annetuissa merkityksissä sekä siinä kielessä, 
jolla käsitöiden tekemiseen liittyvästä uskonnosta, hengellisyydestä ja 
henkisyydestä puhuttaan. Kuparin (2016, 81–89) mukaan suomalaiset 
ortodoksinaiset määrittelevät identiteettiään suhteessa valtauskontona 
olevaan luterilaisuuteen. Tämä tutkimus osoittaa, että vallan ja eronteon 
teemat vaikuttavat myös luterilaisen uskonnollisen identiteetin 
rakentumisessa. Muiden uskontokuntien sijaan ne kuitenkin kohdistuvat 
sekulaariksi koettuun elinympäristöön, jonka koetaan uhkaavan omaa 
luterilaista ja uskonnollista identiteettiä. Tällöin naisten kokemuksissa 
luterilaisuus asettuu vähemmistöuskonnon asemaan (vrt. Kupari 2016, 86).  

Myös hoivan teemat liittyvät uskontoon ja tekstiilikäsitöiden tekemisen 
uskonnollisiin ulottuvuuksiin. Huomionarvoista kuitenkin on, että siinä missä 
käsitöiden tekemiseen liittyvät hoivan kokemukset ovat sekä rajoittavia että 
vapauttavia, uskontoon liitetyt hoivan kokemukset ovat lähes ainoastaan 
vapauttavia ja voimaannuttavia, eivätkä ne pidä sisällään kokemuksia hoivaan 
kytkeytyvistä rajoittavista sukupuolimalleista. Erityisesti uskonto linkittyy 
hoivaan niissä tilanteissa, joissa tekstiilikäsitöiden tekeminen mahdollistaa eri 
sukupolvien välisen yhteyden. Kuten artikkeli III osoittaa, tämä yhteys 
koetaan usein lämpimäksi ja läheiseksi. Tällaisena se tarjoaa myös väylän 
uskonnon siirtymiselle sukupolvelta toiselle (myös Bengtson 2001, 8; 
Bengtson & Roberts 1991, 257). Myöskään yhteiskuntaa suuntautuvaa, 
uskonnollisesti motivoitunutta hoivaa (artikkeli II) ei tässä tutkimuksessa 
sanoiteta hoivaan kytkeytyvien ja naisten toimijuutta rajoittavien 
naistapaisuuksien ja sukupuoliroolien kautta. 

Toisaalta voi kysyä, mikä on luterilaisuudessa tärkeän yleisen pappeuden 
ja arjessa konkretisoituvan kutsumuksen (Ketola ym. 2016, 50, 53–55) suhde 
hoivaan ja naisten kantamaan hoivavastuuseen. Vaikka luterilaisessa 
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ajattelussa arjen kutsumus koskee lähtökohtaisesti kaikkia sukupuolesta 
riippumatta, ovat sekä arki, jossa kutsumusta toteutetaan, että hoiva niin 
kodeissa kuin yhteiskunnassa tapahtuvan kutsumuksen toteuttamisen 
muotona sukupuolittuneita (Vuori 2010, 116; Jokinen 2005, 14; Lempiäinen 
2002, 30, 33; DeVault 1994, 2). Näin on myös tässä tutkimuksessa, jossa koti 
on paikka, johon uskontoon liittyvät hoivan kokemukset pitkälti sijoittuvat. 
Uskonto ei ole sukupuoliin liittyvistä rakenteista vapaa (Beattie & King 2005; 
King 1995; Nenola 1999). Myöskään eletty ja koettu uskonto ei koskaan voi 
olla täysin irti arjen sukupuolittuneista käytänteistä. Tästä näkökulmasta 
katsoen on mielenkiintoista, kuinka vähän sukupuolen ja sukupuolittuneiden 
rakenteiden koetaan linkittyvään nimenomaan hoivaan liittyviin 
uskonnollisiin kokemuksiin ja toimintaan. Tässä tutkimuksessa sukupuoleen 
liittyvät jännitteet eivät näytä nousevan uskonnosta, vaan ennemminkin 
arjesta ja sen sukupuolittuneesta luonteesta. 
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6 POHDINTA 

Tässä väitöskirjassa tutkin, millaista on suomalaisten naisten käsitöiden 
tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. Tulosluvuissa olen 
analysoinut teemaa uskonnon, arjen ja suomalaisen naiseuden näkökulmista. 
Yhdessä nämä kaikki luovat kuvan suomalaisesta 2000-luvun 
tekstiilikäsitöiden tekemisestä ja siihen liittyvästä tämän ajan 
uskonnollisuudesta. 

6.1 TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMISEEN LIITTYVÄN 
ARJEN USKONNON MONI-ILMEISYYS 

Väitöskirjan tuloksia kuvaa parhaiten moninaisuus ja moni-ilmeisyys. Tämä 
näkyy kaikissa tulosluvuissa. Uskonnon näkökulmasta moninaisina 
näyttäytyvät niin toiminta ja ajattelu kuin arjen saamat erilaiset merkitykset. 
Toiminnan ja ajattelun suhteen tarkastelu vie katseen eron tekemiseen ja 
uskonnollisen identiteetin määrittelyyn. Tämä tapahtuu erityisesti 
erottamalla todellinen uskonto tekstiilikäsitöiden tekemisen edustamasta 
arkisesta elämästä. Toisaalta käsitöiden tekeminen saa uskonnollisia sisältöjä, 
joita nimittää juuri arki ja sen sietäminen. Myös käsitöiden tekemisen itsensä 
suhde arkeen on moninainen. Tekstiilikäsitöiden tekeminen on yhtä aika osa 
arkea, sen rakentamista ja sietämistä. Samaan aikaan se kurottaa arjen 
ulkopuolelle, venyttää ja haastaa sitä. Käsitöiden tekemisen ja arjen suhde 
liittyy läheisesti myös siihen, kuinka suomalaisuus ja naiseus tämän ajan 
tekstiilikäsitöiden tekemisessä näyttäytyy. Myös tämä on moninaista ja 
moniäänistä: käsitöiden tekemisen kautta suomalaisuuden ja suomalaisen 
naiseuden oletuksia yhtä aikaa toisinnetaan ja uudistetaan. Näin on myös 
suomalaisuuden ja luterilaisuuden laita. 

Tämä kaikki vie kahteen suuntaan, perinteen säilyttämiseen ja sen 
uudistamiseen, jotka elävät tuloksissa rinta rinnan. Perinnettä säilytetään ja 
varjellaan erottamalla todellinen uskonto arjesta, johon tekstiilikäsitöiden 
tekeminen ja suomalainen naiseus kiinnittyvät. Samaan aikaan käsitöiden 
tekeminen venyttää niin arjen, uskonnon kuin suomalaisen naiseuden rajoja 
ja oletuksia. Tällaisena tulokseni kuvaavat hyvin niitä erilaisia ulottuvuuksia, 
joita käsitöiden tekemiseen tässä ajassa liitetään. Edelleen tänä päivänä 
tekstiilikäsitöiden tekeminen on naistapaista toimintaa, jonka mukana siirtyy 
monia suomalaiseen naiseuteen liitettyjä malleja ja oletuksia (Rauhala 2019, 
167; Marjanen 2014, 58, 60; Kokko 2009; 2007). Tällöin sen paikka sijoittuu 
erityisesti arkeen ja kotiin, jotka ovat naisten alueita (Julkunen 2010, 158–
150; Jokinen 2005, 14–15, 32, 158; Felski 2000, 94). Sinne on sijoittunut myös 
käsitöiden tekemisen kautta toteutettu uskonnon harjoittaminen. Sen 
kontekstina on naisten arkinen elämä, jossa naiset ovat eläneet todeksi 
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uskoaan ja toteuttaneet omaa uskonnollista tehtäväänsä (Voittosaari 1994). 
Tämä kaikki on näkyvissä myös tämän tutkimuksen tuloksissa. 

Yhtä aikaa perinteen ylläpitämisen ja siirtämisen kanssa tämän ajan 
käsityökulttuuri kuitenkin myös haastaa ja uudistaa niitä. Tekstiilikäsitöiden 
tekemisen naistapaisuus tiedostetaan ja sukupuolimalleja haastetaan niin 
keskusteluissa kuin viemällä käsitöiden tekeminen kodin yksityisestä tilasta 
julkiseen ja yhteiseen tilaan (Stalp 2015; Fields 2014; Kelly 2014). Myös 
hyvinvoinnin ja nautinnon korostaminen käsitöiden tekemisen keskeisenä 
merkityksenä (Pöllänen 2015a; 2015b) vie katseen kohti yksilöä ja pois 
käsitöiden tekemiseen aiemmin liitetyistä käytännöllisyyden ja 
tarpeellisuuden ihanteista. Samalla ne venyttävät arjen rajoja. Myös tämä on 
väitöskirjani tuloksissa vahvasti läsnä. 

Käsitöiden tekemisen lisäksi moninaisuus on kuva oiva myös tämän ajan 
uskonnollisuudesta. Kuten tuoreen kirkon nelivuotiskertomuksen (Salomäki 
ym. 2020) tulokset osoittavat, suomalaisten uskonnollisuus saa yhtä aikaa yhä 
yksilöllistyvämpiä ja perinteisempiä muotoja. Näin on tutkimuksen mukaan 
erityisesti nuorissa ikäluokissa, joissa naisten uskonnollisuus yksilöllistyy ja 
monimuotoistuu samaan aikaan, kun osa nuorista miehistä kokee hyvin 
perinteisen uskonnollisuuden itselleen läheisimmäksi (em., 254–255). Tämä 
väitöskirja osoittaa, että uskonnollisuuden laatu ja siihen liittyvä pohdinta ei 
ole ikään tai sukupuoleen sidottua: kysymys yksilöllistyvän uskonnollisuuden 
suhteesta kirkon perinteeseen kuvaa hyvin myös 40 ikävuoden ylittäneiden 
naisten uskonnollista ajattelua ja kokemusmaailmaa. 

6.2 TOIMIJUUDEN JA RAKENTEIDEN SUHDE 
TEKSTIILIKÄSITÖIDEN TEKEMISEEN LIITTYVÄSSÄ 
ARJEN USKONNOSSA 

Tutkimukseni tulokset eivät kerro vain edellä esitellyistä todellisuuksista 
erilleen sijoittuneina, vaan erityisesti siitä pohdinnasta, neuvottelusta ja 
toiminnasta, jota niiden välillä tehdään. Tämä kuvaa hyvin 
toimintateoreettisen lähestymistavan luonnetta, johon myös eletyn uskonnon 
tutkimus nojaa (Kupari 2016, 7, 10–12, 19; Hall 1997, xi). Sen keskeisenä 
kysymyksenä on, kuinka rakenne ja yksilön toiminta suhteutuvat toisiinsa 
(mm. Heiskala 2000, 11–13). Giddens (1984), samoin kuin Ortner (2006, 129; 
1989, 11–12), näkevät, että suhde on aina vastavuoroinen: siinä missä 
rakenteet ohjaavat yksilön toimintaa, yksilö omalla toiminnallaan myös 
haastaa ja muuttaa rakenteita. Rakenteiden ja toimijuuden dialektiikkaa 
lähelle tulee arjen tutkija de Certeaun (1984) strategian ja taktiikan käsitteiden 
erottelu, jossa strategia viittaa valtaan, joka erilaisilla instituutioilla on 
ihmisten arkielämän määrittämisessä ja raamittamisessa, ja taktiikka 
puolestaan yksittäisen ihmisten usein luovaan ja neuvokkaaseenkin 
toimintaan noiden raamien sisällä. Woodhead (2013) soveltaa de Certeaun 
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jakoa uskonnolliseen kenttään, jolloin eletty uskonto sijoittuu nimenomaan 
taktisen toiminnan piiriin. 

Tämä rakenteiden ja yksilön toiminnan, tai strategian ja taktiikan, 
dynaaminen vuorovaikutus on hyvin näkyvissä myös tässä tutkimuksessa: 
tekstiilikäsitöiden tekeminen ei naisten elämässä ole koskaan vain joko 
perinteistä tai naistapaisuutta haastavaa, vaan molemmat puolet ovat yhtä 
aikaa läsnä. Suomalaisen naiseuden ihanteet ovat läsnä käsitöiden 
tekemisessä esimerkiksi hoivaan, tarpeellisuuteen ja käsityötaitoon liittyvien 
kysymysten kautta (myös Kokko 2009; 2007), mutta samalla naiset myös 
haastavat näitä ihanteita keskittymällä omaan mielihyväänsä ja nautintoonsa. 
Sama koskee myös uskontoa, jossa naiset sekä tukevat että haastavat 
uskonnollisia instituutioita: he peilaavat omaa uskonnollista identiteettiään 
oikean uskonnon ideaaliin (vrt. Avishai 2008), mutta samaan aikaan arjesta 
tulee heille uskonnon koti ja sisältö. Tämä ei ole näkyvissä vain eri naisten 
välillä, vaan myös saman naisen toiminnassa ja pohdinnassa. Naiset liikkuvat 
eri todellisuuksien ja positioiden välillä, ottavat niihin kantaa ja analysoivat 
omaa toimintaansa ja ajatteluaan. Heidän toimintansa on aktiivista, tietoista 
ja tiedostettua. Tämä nähdään tärkeäksi myös toimijuuden tarkastelussa 
(Barker 2012, 241; Honkasalo 2013, 46; Kim 2003, 41–42). 

Rakenteita tässä tutkimuksessa edustavat uskonto, kulttuuri ja erityisesti 
suomalaisuus sekä sukupuoli. Nämä kaikki ovat niitä syvävirtauksia, joiden 
kautta naiset maailmaa katsovat ja kokevat ja joiden vaikutus heidän 
toimintaansa, ajatteluunsa ja olemiseensa on kiistämätöntä (vrt. Ortner 2006, 
14–15, 18). Toimijuus ja sen suhde rakenteisiin ja niiden muuttamiseen 
näyttäytyy kuitenkin erilaisena toiminnan kohteesta riippuen. Siinä missä 
hoivaan liittyviä käytäntöjä haastetaan aktiivisesti, arjen toimijuus voi 
näyttäytyä myös pienenä ja minimaalisena arkisen huolenpidon sietämisenä. 
Uskonnon osalta toimijuus taas kohdistuu erityisesti oman uskonnollisen 
identiteetin luomiseen ja tukemiseen. Toiminnan päämäärästä riippuen 
toimijuus on tässä tutkimuksessa sukupuolittuneita rakenteita muuttavaa 
feminististä toimijuutta, arjen pientä ja minimaalista, huolenpitotehtävien 
toisteisuuden leimaamaa toimijuutta tai uskonnollisen identiteetin 
rakentamisen kautta syntyvää toimijuutta. Näiden suhde rakenteisiin ja 
yksilön toiminnan mahdollisuuksiin on hieman erilainen. Siinä missä 
feministinen toimijuus painottaa yhteiskunnan ja sosiaalisten rakenteiden 
muutosta ja muuttamista (Keskitalo-Foley 2008), arjen pieni ja minimaalinen 
toimijuus näyttäytyy enemminkin arjen toisteisuuden ja totunnaisuuden 
sietämisenä (Honkasalo 2013; 2006). Uskonnollinen toimijuus voi 
näkökulmasta riippuen rakentua joko aktiivisen muutoksen vaatimuksen tai 
kuuliaisuuden ja hurskauden kautta (Nyhagen 2022, 62). 

Mielenkiintoista on, kuinka eri tavoin erilaiset toimijuuden muodot 
linkittyvät tämän tutkimuksen keskeisiin teemoihin: uskontoon, arkeen ja 
suomalaiseen naiseuteen. Feministinen toimijuus suuntautuu tässä 
tutkimuksessa erityisesti arkeen ja suomalaisten naiseuden oletusten 
haastamiseen ja muuttamiseen. Sen sijaan uskontoa tai uskonnollisia 
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instituutioita ei tässä tutkimuksessa merkittävästi haastetta, vaan uskontoon 
suuntautuva toimijuus on pääosin joko arkista tai omaan uskonnolliseen 
identiteettiin ja sitä kautta uskonnollisiin instituutioihin liittyvää. 
Tekstiilikäsitöiden tekemisen uskonnollinen ulottuvuus nähdään 
henkisyytenä, jonka jo määritelmälliseen olemukseen uskonnollisten 
instituutioiden haastamisen voi nähdä kuuluvan (esim. Heelas & Woodhead 
2005). Tässä tutkimuksessa käsitöiden tekeminen kuitenkin nimetään 
henkisyydeksi, koska sen ei koeta edustavan ”oikeaa” uskontoa.  

Tässä tutkimuksessa naisten uskonnollinen toimijuus ei ensisijaisesti 
suuntaudu uskonnolliseen toimintaan, kuten hartauden harjoittamiseen tai 
uskonnollisten moraalikoodien noudattamiseen, toisin kuin aiemmasta 
naisten uskonnollista toimijuutta tarkastelleessa tutkimuksessa on pitkälti 
ollut (Nyhagen 2022). Sen sijaan uskonnollista toimijuutta määrittelevät 
opillisen ajattelun oletetut ja sisäistetyt rajat. Se on myös tämän tutkimuksen 
tarjoama vastaus Nyhagenin (em., 62) kysymykseen, kuinka sukupuolen 
näkökulmasta progressiivisessa ympäristössä elävien naisten uskonnollinen 
toimijuus eroaa konservatiivisessa ympäristössä elävien naisten 
uskonnollisesta toimijuudesta. Suomalainen luterilaisuus, johon tutkimani 
naiset omaa elämäänsä peilasivat, ei enää 2000-luvulla pitkältikään määritä 
naisten uskonnollista toimintaa tai käyttäytymistä arjessa. Se ei ole asia, johon 
heidän uskonnollisessa toimijuudessaan tarvitsee ottaa kantaa. Sen sijaan 
(suomalaiseen) luterilaisuuteen kuuluva opillisuuden ja sanan korostus näkyy 
heidän toiminnassaan ja puheissaan. 

Toisaalta lopputulos osoittaa samaan suuntaan kuin Avishain (2008) ja 
Mahmoodin (2005) tutkimuksen tulokset: käsitöiden tekemiseen liittyvä 
uskonnollinen toimijuus ei ensisijaisesti näyttäydy rakenteiden haastamisena 
ja täten perinteisesti feministisenä ymmärrettynä toimijuutena, vaan ainakin 
jossain määrin oikeanlaisen uskonnon ja uskonnollisuuden noudattamisena. 
Woodheadin (2013, 16) ajatteluun peilaten uskonnollisen toiminnan 
päämääränä vaikuttaisi tällöin olevan erityisesti institutionaalisen vallan ja 
strategisen uskonnollisuuden tukeminen luovan taktisen toiminnan sijaan. 

6.3 ARKINEN USKONTO 

Uskonnollinen toimijuus sellaisena kuin tämä tutkimus sen kuvaa, tulee 
lähelle arjen minimaalista toimijuutta, jossa sosiaalisen muutoksen sijaan 
keskeisessä osassa on arjen ja sen huolenpitotehtävien sietäminen (Honkasalo 
2013; 2006). Myös se moninaisuus ja elävyys, josta tutkimuksen tulokset 
kertovat, on yhtä lailla arjen kuin toimintateorian ytimessä (Jokinen 2005; 
Heiskala 2000). Toimijuuden tarkastelun lisäksi tämän väitöskirjan anti 
uskontososiologiselle tutkimukselle onkin sen katse arkeen ja siinä 
tapahtuvaan toimintaan. Vain tätä kautta voimme nähdä, että arki itsessään 
on tärkeä osa naisten uskonnollisuutta: se ei ole ainoastaan konteksti, jossa 
uskontoa eletään, vaan myös uskonnon sisältö.  
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Omalla, ehkä minimaalisella tavallaan tämä on myös se tapa, jolla naiset 
uskonnollisia instituutioita tässä tutkimuksessa haastavat: uskontoa ja sen 
sisältöä ei selitä ainoastaan pyhä, vaan sitä määrittää myös arki, joka usein 
koetaan naisten alueeksi (Jokinen 2005). Arjessa uskonto on myös enemmän 
ihmisten itsensä käsissä ja se tulee eletyksi, koetuksi ja tehdyksi. Kuten arki 
itse (em.; Felski 2000), arjessa eletty uskonto on dynaamista ja elävää: yhtä 
aikaa kevyttä ja painavaa, arkeen sitovaa ja siitä vapauttavaa. Woodheadin 
(2013) mukaan eletty uskonto määrittyy de Certeaun jakoa seuraten yksilön 
taktisen toiminnan kautta. Tällöin institutionaalisen uskonnon resursseja 
voidaan hyödyntää hyvin monin, usein luovinkin erilaisin tavoin. Uskonnon 
tekeminen ja eläminen arjessa edustaa tällaista uutta luovaa toimintaa. 

Eletyn uskonnon tutkimuksen suhde arkeen vaikuttaa kuitenkin 
paradoksaaliselta. Eletyn uskonnon tutkimusperinteessä arki ja arkinen elämä 
on jopa korostetusti uskonnollisen elämän ja kokemusten kontekstina 
(Ammerman 2014; Neitz 2011, 47; McGuire 2008; Orsi 2005, 74; Hall 1997, 
vii). Uskonnollisen osallistumisen tai uskonnonharjoittamisen sijaan juuri 
arki on alue, jolla pyhiä asioita tuotetaan, kohdataan ja jaetaan, ja usein 
materiaalinen todellisuus, kuten paikka, tila, materia tai ruumis ovat tärkeässä 
osassa yksilön uskonnollista kokemusta (Ammerman 2016; 2014; Edgell 2012, 
253; Neitz 2011; McGuire 2008). Arjen kautta on myös mahdollista tavoittaa 
niiden ihmisten pyhiä tai uskonnollisia kokemuksia, jotka eivät identifioi 
itseään mihinkään uskonnolliseen viitekehykseen kuuluvaksi (vrt. 
Ammerman 2014, 4–5; 2007a, 5). Samaan aikaan arki ei itsessään kelpaa 
uskonnon sisällöksi tai osaksi sen olemusta, vaan sen rooliksi jää olla kulissi, 
josta uskonnon kautta on mahdollista irrottautua tai nousta yläpuolelle (vrt. 
Ammerman 2013). Viime kädessä ero kilpistyy siihen, mitä uskonto on ja 
kuinka se määritellään: onko uskonto ”jotain muuta”, ihmisten elämän ja 
kokemusmaailman ulkopuolella tai yläpuolella olevaa, vai pitääkö se sisällään 
myös ihmisten arkisen elämän. Kuparin (2016, 12) mukaan vahva tämän- ja 
tuonpuoleisen tai pyhän ja profaanin erottava dualismi ei istu eletyn uskonnon 
tutkimukseen, vaan uskonto on usein osa tavallista elämää. Tämän 
tutkimuksen tulokset vahvistavat tämän näkemyksen. On kuitenkin hyvä 
huomata, että uskonto ei tässä tutkimuksessa mitenkään itsestään selvästi 
kietoudu tai limittäydy arjen toimintaan, vaan uskonnon ja arjen suhdetta 
pohditaan, rajataan ja määritellään hyvinkin tarkasti (vrt. Kupari 2016, 78). 

Tutkimukseni osallistuu myös suomalaisten uskonnollisuudesta käytävään 
keskusteluun. Uskontososiologisessa tutkimuksessa tehdään usein ero 
uskonnon ja spiritualiteetin (spirituality) välillä (esim. Heelas & Woodhead 
2005). Eletyn uskonnon näkökulma haastaa tätä ajattelua ja näkee uskonnon 
ja spiritualiteetin enemmänkin limittäisiä ja päällekkäisiä kuin selvästi 
toisistaan erotettavissa olevina (esim. McGuire 2008, 6). Tässä tutkimuksessa 
olen nojannut Ammermanin (2014; 2013) tuloksiin uskonnon ja 
spiritualiteetin yhteneväisistä luonteista. Limittäisyyden sijaan tutkimukseni 
tuloksissa kuitenkin korostuu erilaisten uskonnollisten kenttien välinen ero, 
joka pohjautuu uskonnollisen (ja ei-uskonnollisen) identiteetin rakentamisen 
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ja siihen kuuluvan eronteon kokemukseen ja tarpeeseen. Uskonnollisten 
kenttien ero ei kuitenkaan asetu samaan kohtaan kuin englanninkielisessä 
tutkimuksessa, jossa se kulkee uskonnon ja spiritualiteetin välillä. Sen sijaan 
tutkimukseni tukee huomiota siitä, että suomalaisessa kielenkäytössä 
spiritualiteetti jakautuu kahteen osaan, uskonnolliseen hengellisyyteen ja ei-
uskonnolliseen henkisyyteen (myös Helander 2005, 249). Tällöin, kuten tämä 
tutkimus osoittaa, hengellisyys näyttää viittaavan enemmän toisiin ihmisiin 
suuntautuvaan toimintaan, kun taas henkisyyden yhteydessä puhutaan 
omaan itseen ja arjen haasteisiin liittyvistä teemoista. Tätä erottelua 
englannin kielen spirituality-sana ja sillä operoiva tutkimus ei tavoita. 

 

Graphic 3 Tekstiilikäsitöiden tekeminen, uskonto, arki, toimijuus, sukupuoli ja kulttuuri 
väitöskirjan tuloksissa. 

Kuvassa 3 kuvaan tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja niiden suhteita 
toisiinsa. Tutkimuksen ytimessä on kysymys siitä, millaista on suomalaisten 
naisten käsitöiden tekeminen arjen uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna. 
Kuten tutkimuksessani analysoin, uskonto niin henkisyytenä kuin 
hengellisyytenä on osa tekstiilikäsitöiden tekemistä. Myös arki on läsnä sekä 
käsitöiden tekemisessä että uskonnossa. Uskonnon ja arjen suhde on 
kuitenkin usein ambivalentti: toisaalta arkeen sijoittuva tekstiilikäsitöiden 
tekeminen ei edusta uskontoa, toisaalta uskonto sijoittuu arkeen ja näyttäytyy 
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sen sietämisenä. Sama ambivalenttius on läsnä käsitöiden tekemiseen 
liittyvässä toimijuudessa, joka kohdistuu niin arkeen, uskontoon kuin 
kulttuurisiin ja sukupuolittuneisiin käytänteisiin: ne kaikki vaikuttavat 
naisten toimintaan, joka samaan aikaan haastaa ja muuttaa niitä. Juuri tämä 
on suomalaisten naisten käsitöiden tekemisen ja siihen liittyvän arjen 
uskonnollisuuden ytimessä: se sekä sietää arkea että haastaa arjen, kulttuurin 
ja uskonnon rajoja ja käytänteitä. 

6.4 TÄMÄN TUTKIMUKSEN RAJAT JA UUDET 
TUTKIMUSSUUNNAT 

Tämän tutkimuksen merkittävin rajaus lienee sen keskittyminen naisiin. 
Rajauksen taustalla olevia syitä olen avannut luvussa 4. Voi kuitenkin kysyä, 
miltä tutkimus ja sen tulokset olisivat näyttäneet, jos rajaus olisi tehty toisin. 
Tämä olisi voitu toteuttaa joko niin, että mukaan olisi otettu miehiä, jotka 
tekevät ns. kovia käsitöitä16, tai ottamalla naisten rinnalle mukaan 
tekstiilikäsitöitä tekeviä miehiä, joiden määrä on myös lisääntymään päin 
(mm. Kelly 2014). Tällainen tutkimusasetelma olisi nostanut esiin 
mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen niin uskonnon ja sukupuolen suhteeseen 
kuin käsitöiden tekemisen naistapaisuuteen. Miesten käsitöiden tekemisestä 
ja sen monista merkityksistä, on sitten kyse pehmeistä tai kovista käsitöistä, 
on kohtuullisen vähän tietoa huolimatta 2000-luvulla tehdyn 
käsityötutkimuksen suuresta määrästä. Tulevaisuudessa tutkimuksellinen 
katse olisi hyvä suunnata myös sinne. Miesten arkiseen toimintaan 
keskittymällä voidaan myös päästä syvemmälle miesten elämään ja arjen 
olemukseen. Miesten kokemusta arjesta ei leimaa rasittavuus samassa määrin 
kuin naisten kokemusta, mutta samaan aikaan miehet saavuttavat arjessa 
harvoin naisten kanssa yhtäläisen subjektin aseman (Jokinen 2005, 158). 
Vapaa-ajantoiminnan kautta tarkasteltuna miesten arkea olisi mahdollista 
lähestyä toisesta kulmasta. 

Myös eletyn uskonnon tutkimuksessa on keskitytty pitkälti naisiin, joiden 
on nähty olevan aiemman uskontososiologisen tutkimuksen katveessa (esim. 
Nyhagen 2017; Gemzöe & Keinänen 2016). Tulevan tutkimuksen osalta onkin 
tarve miesten eletyn uskonnon tarkasteluun (myös Neitz 2014, 52–53). 
Erityisen mielenkiintoista olisi tietää, miltä uskonto näyttää miesten arjessa ja 
heidän vapaa-ajantoimintansa kautta katsottuna. Knibbe ja Kupari (2020, 
167–168) näkevät, että eletyn uskonnon tutkimuksen tulee pitää sisällään 
myös perinteisesti etuoikeutettuina pidettyjen ryhmien tarkastelun. Miesten 
uskonnollisuuden tutkimuksen voi nähdä edustavan tätä sen lisäksi, että se on 

 
16 Tekstiilikäsitöistä puhutaan usein pehmeinä käsitöitä. Tällä viitataan niiden materiaalien 

pehmeyteen. Materiaaliinsa viittaavat myös kovat käsityöt eli esimerkiksi käsityöt, joissa työstetään 

esimerkiksi puuta tai metallia. Siinä missä pehmeät käsityöt nähdään naisille kuuluviksi, kovat käsityöt 

taas on nähty miesten alueeksi. 
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tärkeää esimerkiksi tuoreiden eri sukupuolten uskonnollisuuden 
kehittymisestä kertovien tulosten valossa (Salomäki ym. 2020, 254–255).  

Kysymys sukupuolesta on hyvä ottaa tietoisesti mukaan tutkimuksen 
tekemiseen jo menetelmien suunnittelusta ja aineiston keruusta lähtien. Yksi 
erinomaisen oivaltava tapa tähän on Jokisen (2005, 35, 172) omassa arkea 
käsittelevässä tutkimuksessaan käyttämä kysymys ”missä kohden huomasit 
olevasi nainen/mies?” tai kaksinapaisen sukupuolidikotomian murtaen 
”missä vaiheessa kiinnitit huomion sukupuoleesi?”. Kysymys olisi erityisen 
valaiseva käsitöiden tekijöille esitettynä, oli sitten kyse naistapaisia, pehmeitä 
käsitöitä tekevistä naisista, miehistä tai muita sukupuolia edustavista 
ihmisistä tai kovia, miehiseen maailmaan miellettyjä käsitöitä tekevistä 
ihmisistä sukupuolestaan riippumatta. Koska itse en ymmärtänyt kysymystä 
omassa tutkimuksessani käyttää, olisi todella kiinnostavaa tietää, millaisia 
sisältöjä sen kautta nousisi esille. Tämän selvittäminen jää seuraavien 
tutkimusten tehtäväksi. 

Myös luokka on keskeinen sosiologisen tutkimuksen kohde. Tässä 
tutkimuksessa kysymys luokasta jää kuitenkin pienempään rooliin. Kuten 
artikkelissa I totean, tutkimani naiset kuuluvat pääosin sellaisiin 
yhteiskunnallisiin ryhmiin, joiden toimijuuden kenttä oli verrattain laaja ja 
taloudellinen tilanne vakaa. Tulevaisuudessa kysymykseen luokasta on hyvä 
pureutua syvemmin niin käsityötutkimuksessa kuin elettyä uskontoa 
tarkasteltaessa. Rouheasta, itse tehdystä imagostaan huolimatta 
tekstiilikäsitöiden tekeminen ei nykypäivänä ole irrallaan yhteiskunnan 
rakenteista, vaan se vaatii usein harrastajiltaan sekä taloudellista että 
kulttuurista pääomaa (Myllys 2021, 22; Stannard & Sanders 2015, 106–107; 
Kokko 2007, 7). Kuten Knibbe ja Kupari (2020, 167) osoittavat, myös eletyn 
uskonnon tutkimus hyötyy siitä, että kysymys yhteiskuntaluokasta otetaan 
tarkemman analyysin alle. Usein juuri kysymys luokasta jää 
uskontososiologisessa tutkimuksessa liian vähälle huomiolle (Repstad 2019, 
63). Tähän on hyvä tulevissa tutkimuksissa kiinnittää yhä enemmän 
huomiota. 

Tämän tutkimuksen viitekehyksenä on uskontososiologinen tutkimus. 
Pitkälti sen ongelmiin myös eletyn uskonnon tutkimus on kehittynyt 
vastaamaan (Kupari & Vuola 2020, 12–13; McGuire 2008, 4–5). Ihmisten 
epävirallista, uskonnollisten instituutioiden reunoille ja ulkopuolelle 
sijoittuvaa uskonnollisuutta voi kuitenkin tutkia myös muista lähtökohdista, 
kuten uskontotieteessä on tehty. Viime aikoina esillä on ollut erityisesti 
vernakulaarin, kansankielisen uskonnon tutkimus, joka nähdään 
rinnakkaisena ja limittäisenä eletyn uskonnon tutkimuksen kanssa (Knibbe & 
Kupari 2020, 163–164; Utriainen 2020, 222; Primiano 2012; 1995). Sen juuret 
ovat antropologiassa ja sen kiinnostuksen kohteena ovat sekä uskonnon 
harjoittajat että uskonnollisen toiminnan sisältö ja muoto (Utriainen 2020, 
222–223). Eletyn uskonnon sijasta käsitöiden tekemisen uskonnollisia 
ulottuvuuksia olisi voinut tarkastella myös vernakulaarin uskonnon 
näkökulmasta. Toisin kuin vernakulaarin uskonnon tutkimuksessa yleensä 
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(em.), tässä tutkimuksessa naisten uskonnollisuus ei kuitenkaan sijoitu 
ainoastaan uskonnollisten instituutioiden ulkopuolelle tai jännitteiseen 
suhteeseen niiden kanssa vaan osin hyvinkin paljon institutionaalisen 
uskonnollisuuden sisälle sekä fyysisesti että mentaalisesti. Eletyn uskonnon 
näkökulma tarjoaa hyvän lähtökohdan tarkastella tätä moninaista 
uskonnollista todellisuutta. Lisäksi toimintateoreettinen perinne, johon myös 
eletyn uskonnon tutkimus nojaa, tarjoaa erinomaisen työkalun käsitöiden 
tekemiseen liittyvän uskonnollisuuden analysointiin. (vrt. Kupari 2016) 

Tässä tutkimuksessa naisten kokemuksia ja uskonnon ja käsitöiden 
tekemisen suhdetta on lähestytty erityisesti havainnoinnin ja toimijuuden 
tarkastelun kautta. Tämä on ollut luonteva valinta, sillä etnografinen ote sopii 
hyvin eletyn uskonnon tutkimiseen (Knibbe & Kupari 2020, 168–169). Myös 
muunlaiset tiet olisivat olleet mahdollisia. Esimerkiksi kysymystä 
identiteetistä, omasta käsityöpolusta ja perhesuhteiden vaikutusta siihen olisi 
voinut lähestyä myös elämänkerrallisen tiedon tai tarinallisen identiteetin 
(McAdams 2013) tai muistitietotutkimuksen ja ruumiin fenomenologian 
näkökulmista. Näistä ensimmäistä onkin hyödynnetty niin käsityö- kuin 
uskonnontutkimuksessa (mm. Hovi 2014; Kokko & Dillon 2011; Kokko 2009; 
2007). Nämä lähestymistavat kannattaa pitää mielessä myös tulevaisuudessa. 
Niiden kautta päästään myös kysymykseen autenttisuudesta, joka nähdään 
merkittäväksi tämän ajan uskonnollisuudessa (Pessi 2013; Furseth 2006).  

Tutkimukseni eettisenä perustana on ollut yhtäaikainen avoin ja kriittinen 
ote. Tämä koskee niin menetelmiäni ja aineistoani, tutkimuskirjallisuutta, 
tekemiäni tulkintoja ja analyysiä kuin itseäni ja omia tutkimusaiheeseen 
liittyviä kokemuksiani. Lähestymistavassaan tutkimus nojaa eletyn uskonnon 
perinteeseen, jossa on nähty tärkeäksi tarkastella kriittisesti myös oman 
tieteenalan perintöä (Knibbe & Kupari 2020, 161–162, 166; Woodhead 2013, 
11; McGuire 2008, 22, 24, 43; Orsi 2005, 183–192). Tässä eletyn uskonnon 
tutkimustraditio tulee lähelle myös feminististä tutkimusperinnettä (Knibbe 
& Kupari 2020, 165; Woodhead 2013, 12). Erinomaisen pohjan yhtä aikaa 
avoimelle ja kriittiselle tarkastelulle tarjoaa etnografinen tutkimusote, jossa 
aineisto ja tutkimuskirjallisuus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa haastaen 
toinen toisiaan (Knibbe & Kupari 2020, 169; Madden 2017, 18). 

Kaiken kaikkiaan väitöskirjani tulokset ovat mahdollisimman rikas kuva 
siitä moninaisesta elämästä, jonka keskelle ja osaksi uskonto sijoittuu. Tuo 
kuva ei ole liikkumaton ja jähmeä, vaan moniulotteinen ja moni-ilmeinen. 
Tämän väitöskirjan teemoista sekä tekstiilikäsitöiden tekeminen että uskonto 
ovat omalla tavallaan lähes järkälemäisiä osia suomalaista mielenmaisemaa ja 
niiden historia kurottaa vuosisatojen ja -tuhansien päähän. Ne eivät 
kuitenkaan ole staattisia tai muuttumattomia, vaan, kuten väitöskirjani 
osoittaa, dynaamisen liikkeen kohteena ja sen tuottajia. Niin uskontoa kuin 
käsitöiden tekemistä peilataan koko ajan sekä perinteeseen että tähän aikaan 
ja sen ilmiöihin. Eletty uskonto on nimensä mukaisesti elävää: moniulotteista, 
liikkuvaa, muuttuvaa – ja hyvin konkreettisen arkista. 
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LIITE 1. AINEISTON ANALYYSI 
ARTIKKELEISSA 

Table 2. Aineiston analyysi artikkelissa I. 

Tekstiilikäsitöiden 
tekemisen  
sisältämä  
toimijuus 

Arjessa 
vaikuttava 
toimijuus 

Oma aika, tila 
ja mielihyvä 

”[käsitöiden tekeminen] 
merkitsee mulle omaa rauhaa, 
se antaa mulle luvan olla 
jossakin, että minua ei häiritä” 
(Leena) 
”Kun muuten arki on aika 
stressaavaa ja kiireistä, niin se 
kyllä aika 
lailla unohtuu sitte ku keskittyy 
ompelemaan.” (Maria) 

Hyöty ”No tietysti se, että saa 
käsillään jotain aikaiseksi. 
Sehän se on. Että pystyy 
tekemään. Ja tietysti tää näin, 
jos tekee johonkin 
hyväntekeväisyyteen tai 
tämmöiseen niin se on taas 
ihan oma merkityksensä. Että 
siinä myös kokee, voiko sanoo, 
että tarpeelliseks tai miten sen 
voi kuvata. Ainakin hyödyks, 
niin, hyödyks, muille myös.” 
(Annikki) 
”Kylhän se antaa paljon, se 
käsitöiden tekeminen. Ett 
jotenki tuntee itsensä tärkeeks, 
ettei ole laiska, niin se.” (Tuula) 

Yhteiskunnallinen 
toimijuus 

Vaatteiden  
korjaaminen 

”Leimallista on, että ryhmässä 
korjataan paljon vaatteita: 
ommellaan nappeja, korjataan 
vaatteita jne.” 
(Havainnointiaineisto) 
”Sitä korjaushommaa tekee 
useampi [tuttava], se on noiden 
lasten kans, koska ne hajoo 
niinku kerrasta ja sitte se tuntuu 
niin älyttömältä laittaa [pois]. 
[…] Mut kylhän se nyt silti on 
iso juttu, jos ihan täysin 
käyttökelponen vaate jää 
käyttämättä jonkun pikkujutun 
takia.” 

Muille hyvän  
tekeminen 

”Meillä on vuosia ollu näitä 
hyväntekeväisyyskohteita, niin 
jollain tavalla tuntuu hyvältä 
pystyä tekemään edes vähän 
jotain hyvää toisille” (Pirjo) 
”Jos tekee johonkin 
hyväntekeväisyyteen tai 
tämmöiseen, niin se on taas 
ihan oma merkityksensä. Että 
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siinä myös kokee […] 
tarpeelliseks.” 

Sosiaaliset 
suhteet 

”Haluttiin nimenomaan tehdä 
sitä, että tehdään se 
neulominen näkyväks. Että 
lähetään tänne kaupungin 
kahviloihin, että tää on ihan 
varteenotettavaa hommaa, että 
kyll tätä voi julkisestikin tehdä, 
että ei vain kodin pimeissä 
nurkissa” (Pirjo) 
”Siellä on paljon tietynlaista 
yhteiskunnallisuutta ja 
feminismiä […] monet hyvin 
tiedostavia, aktiivisia, kulttuuria 
kuluttavia ja itsenäisiä.” 
Havainnointiaineisto 

Kulttuuria 
neuvotteleva 
toimijuus 

Käsityötaito ”Mun mummi varmaan 
kääntyisi haudassaan, jos 
näkis, et mä en yhtään enää 
selvii käsitöistä. Se varmaan 
kokis sen aika oudoksi, että 
niin lyhyessä ajassa niin suuri 
muutos ois tapahtunu.” 
(Kristiina) 
”Mä sanoisin, että se on mun 
lahja, että mä oon taitava 
[tekemään] käsitöitä.” (Leena) 
”On se [käsitöiden tekeminen] 
semmonen niinku perustaito, 
mikä pitäs osata […] Että pitää 
olla omavaraistalous tällaisten 
taitojen suhteen.” (Susanna) 
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Table 3. Aineiston analyysi artikkelissa II. 

Tekstiilikäsitöiden 
tekemisen 
hengelliset ja 
henkiset 
ulottuvuudet 

Rauhoittuminen ”R: Osaat sä ajatella, että käsitöiden 
tekemisellä on sulle jotain hengellisiä 
tai henkisiä merkityksiä? 
P: No ei hengellisiä, koska mä en oo 
mitenkään hengellinen. Mutta henkisiä 
merkityksiä, ehkä niinku jos sitä vois 
ajatella henkiseks merkitykseksi, että 
sill saa sellaista tyyneyttä ja 
mielenrauhaa itselleen ja tuntee 
olonsa rentoutuneeksi, niin sillä 
tavalla ehkä henkinen puoli on tärkeä 
myös.” (Pirjo) 
”Mun mielestä se on meditatiivista 
touhua ja semmonen rauhottumisen 
hetki. Et jos käyttää uskonnollista 
termiä, niin se vois olla hiljentyminen. 
Saa olla omine ajatuksineen ja tekee 
sellasta rauhottavaa juttua käsillään, 
niin sillä on merkitystä.” (Päivi) 

Terapeuttiset ja voimauttavat 
elementit 

”Mun läheinen kuoli ja mä aattelin, et 
jotenkin tätä surua pitäs niinku 
käsitellä. Mä menin lankakauppaan ja 
ostin tosi ihana harmaan langan ja sit 
tein huivin. Siihen silmukka silmukalta 
sitä surua teki ja ajatteli ja läheistä 
käsitteli.” (Hannele) 
”Mun mielestä se on hengellisyyttä, 
että mä koen sen lahjaks. Mä koen, 
ett mä oon saanu semmoisen lahjan, 
joka antaa mulle mahdolllisuuden 
ilahduttaa lapsia, läheisiä.” 

Ruumis ”Mulla on taipumusta siihen, että 
mulla on paikat jumittuu ja kireet, niin 
ois kiva, jos keksis jonkun semmosen 
käsityölajin, jossa pystyin samalla 
kroppaansa rentouttamaan.” (Pirjo) 
”Se on semmosta mantraa, pistät sen 
puikon ja vedät sen siitä ja lasket 
seittemään ja alotat alusta, että se 
niinku tällä tavalla.” (Anneli) 

Muille hyvän tekeminen ”Siin on se, että sä tee toisille, hyvää. 
Se nyt ainakin on semmonen, että se 
on hengellistä. Sitä hyväntekemistä. 
Eikös meidän pitäs vähän ajatella 
sitä.” (Annikki) 
”Minusta ei oo saarnaajaksi eikä 
julistajaksi, niin aivan ihana 
mahdollisuus viedä, salakuljettaa 
sanaa. […] Me tehdään peittoja, ja mä 
koen, että se on mun 
rakkaudentyötä.” (Leena) 

Hengellisyyden/henkisyyden 
sosiaaliset ulottuvuudet 

”Ilta oli täynnä syvällistä puhetta. Isoja 
aiheita: kuolemaa sivuttiin, hyvin 
henkilökohtaista puhetta, hengellisen 
vakaumuksen kysymyksiä, 
uskontokasvatus ja uskonnottomuus. 
Uskonnollinen viitekehys osallistujilla 
on selkeä ja vahva. Kirkko ja 
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uskonnollisuus on selkeä viitekehys.” 
(Havainnointiaineisto) 
”Mietin ryhmää uskonnollisena tai 
hengellisenä yhteisönä. 
Tapaamisessa ei ole mitään toistuvia 
uskonnollisia riittejä tai elementtejä, 
alkuhartauksia, loppuhartauksia, 
rukouksia, virsiä, mitään sellaista 
tuolla ei ole. Mutta hyvin leimallista 
ryhmälle on se, että siellä pystytään 
puhumaan kuolemasta ja sitä tehdään 
(usein).” (Havainnointiaineisto) 
”Lopuksi oli loppuvirsi, jonka 
ryhmäläiset saivat valita. Sen jälkeen 
mentiin loppupiiriin, jossa luettiin 
yhteen ääneen Herran siunaus. 
Herran siunauksen jälkeen sanottiin 
yhteen ääneen hyvän yön toivotus. 
Tämä oli selvästi jotain, joka toistui 
ryhmässä joka kerta.” 
(Havainnointiaineisto) 
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Table 4. Aineiston analyysi artikkelissa III. 

Tekstiilikäsitöiden 
tekemisen 
siirtyminen 
sukupolvelta 
toiselle 

Taitojen ja arvojen 
siirtyminen 

”Mun äitini oli ihan itse oppinut kympin 
arvoinen käsityöihminen. Hän ompeli 
esim. iltamyöhällä, huonossa valossa 
meille tuota mekkoja sisaren kanssa ja 
ne olivat aamulla valmiina ilman yhtään 
sovitusta.” (Ritva) 
”Hänestä (isoäiti) on varmaan tarttunu 
semmonen innostus ja ajatus, että itse 
kannattaa tehdä, että itse tekeminen on 
kivaa ja saa just sellast mitä haluaa sen 
sijaan. Ja sit juuri se semmonen 
tarkkuus, hän oli valtavan siisti 
käsityöntekijä, että missään ei mitään 
lankoja roiku ja saumat ovat täysin 
suorassa.” (Maria) 

Yhteinen aika 

”Ihan lapsena se merkitsi meidän 
yhteisiä ihania iltoja. Äiti, sisko ja minä 
istuttiin keittiön pöydän ääressä, 
kuunneltiin radiota ja tehtiin jotain. Se oli 
iltapuhdetta parhaimmillaan.” (Leena) 
”Me asuttiin lähellä mun isoäitiä ja se 
aika paljon hoiti meitä, tuli isoäidin 
kanssa tehtyä.” (Minna) 

Henkilökohtainen hoiva 

”Ne oli mulle tosi tärkeät projektit ne 
lapsille tosi sillä tavalla henkilökohtasesti 
suunnitellut.” (Maria) 
”Mun äidin serkku teki semmosen 
puolitoista metrisen, virkkas sen 
kastemekon meidän lapsille.” (Kristiina) 

Yhteys juuriin 

”Ihan sinne omille juurilleni, mikä on nyt 
enemmän kuin merkillistä, että joku voi 
viedä mua käsitöiden kautta semmosiin 
paikkakuntiin, mistä mun esi-isäni on.” 
(Anneli) 
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