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1 Johdanto 

 
Tutkin pro gradu -työssäni hyväntekeväisyyskäsitöitä. Olen kiinnostunut 

käsityöprosessin yhteydestä hyväntekeväisyyteen. Halusin valita myönteisen 

aiheen, ja hyväntekeväisyyskäsitöiden tekeminen vaikutti siltä. Käsitöiden 

tekeminen tuottaa monelle ihmiselle iloa, ja kun osallistuu hyväntekeväisyyteen, 

voi iloa jakaa tuotteen kautta eteenpäin.  

 

Hyväntekeväisyyskäsityöt on ajankohtainen aihe. Vuonna 2012 Taito Groupin 

(Taito Group) teettämän tutkimuksen mukaan hyväntekeväisyys on eettisyyden 

ohella tärkeä lähtökohta käsitöiden tekemiselle. Yksi huomiota herättävä 

hyväntekeväisyystempaus oli syksyllä 2011, kun Helsingin Tuomiokirkon 

portaat saivat isoäidinneliöistä tehdyn valtavan tilkkupeiton. 

Hyväntekeväisyystempaus oli Novitan, Marttaliiton ja Tekstiiliopettajaliiton 

toteuttama. He haastoivat ihmiset virkkaamaan peittoja, jotka lahjoitettiin 

keskosvauvoille. Järjestäjien mukaan peittoja tuli odotettua enemmän, mikä 

kertoo siitä, että hyväntekeväisyyteen halutaan osallistua käsitöiden avulla. Olin 

katsomassa valtavaa tilkkupeittoa ja huomasin miten vahvasti käsityön ilo, 

pehmeät arvot ja yhteisöllisyyden tunne välittyi tapahtumassa. Tapahtuma jäi 

vahvasti mieleeni ja pohtiessani vuotta myöhemmin pro gradulleni aihetta 

hyväntekeväisyyskäsityöt tuntuivat edelleen mielenkiintoiselta. Olen 

kiinnostunut käsitöiden tekemisen merkityksistä ja kandidaatintutkielmassani 

syvennyin räsymattojen tekemisen ja suunnittelun merkityksiin. Opiskellessani 

käsityöopettajaksi olen monessa vaiheessa pohtinut omaa suhdetta käsitöihin ja 

millä tavalla se liittyy omaan elämään eri tilanteissa. On kiinnostavaa saada 

selville, minkälaisia merkityksiä hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijät liittävät 

tekemiseensä. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on analysoida käsityön harrastajien ajatuksia 

hyväntekeväisyyteen osallistumisesta. Millaisia käsityön tekemisen merkityksiä 

liitetään hyväntekeväisyystoimintaan ja mitä niistä ajatellaan?  
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Hyväntekeväisyyttä käsitöiden avulla on harjoitettu Suomessa jo kauan. 

Ompeluseuroilla on ollut pitkä perinne hyväntekeväisyyskäsitöiden parissa, ja 

erityisesti naiset ovat olleet niissä aktiivisia. Seurat tarjosivat mahdollisuuden 

yhteisölliseen harrastustoimintaan ja samalla tilaisuuden osallistua 

hyväntekeväisyyteen sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.  

 

Teoriaosuudessa käsittelen käsityön merkitystä ihmiselle, jossa painottuvat 

käsityö välttämättömyytenä tai harrastuksena, suunnittelu- ja tekemisprosessi, 

käsityötuote, yhteisöllisyys ja käsityön ja hyvinvoinnin yhteys. Käsittelen myös 

hyväntekeväisyyskäsitöiden historiallisia piirteitä ompeluseuratoiminnan kautta 

ja minkälaisena se ilmenee tänä päivänä.  Käytän tutkimuksessani laadullisia ja 

määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Kerään aineiston kyselylomakkeella, joka 

sisältää teoreettisen viitekehyksen kautta muodostuneista teemoista 

strukturoituja väittämiä sekä avoimen kirjoitelmapyynnön. Analysoin tulokset 

kuvaillen ne mahdollisimman tarkasti teemojen perusteella.   
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2 Käsityön merkitys ihmiselle 
 
 
Ihmisten käsityöntekemiseen ovat vaikuttaneet monet asiat.  Eri tutkijat ovat 

perustelleet käsitöiden merkitystä sillä, että niiden tekijä nauttii käsitöiden 

suunnittelusta ja tekemisestä ja voi toteuttaa itseään. Käsitöiden tekeminen 

vaikuttaa myös mielen hyvinvointiin ja on yhteisöllistä. (Aikasalo, 2006; 

Heikkinen, 1997; Kojonkoski-Rännäli, 1995; Pöllänen, 2006.) 

 
Käsitöiden merkitys on muuttunut teollistumisen myötä, ja sitä ennen käsityöt 

liitettiin lähinnä kotityöhön ja välttämättömyyteen. Ennen teollistumista 

arkitavarat ja vaatteet tehtiin pääosin itse. Nykyään teollisesti tuotettuja 

tavaroita saa ostettua halvalla, eikä tuotteen valmistuksen eteen tarvitse tehdä 

työtä. Käsityötaito ei siis ole enää välttämätön arjessa selviytymisen keino, vaan 

se on muuttunut harrastukseksi ja se liitetään vapaa-aikaan. (Aikasalo, 2006, 

40.) Käsitöiden tekemiseen liittyy suunnittelu- ja valmistusprosessi. Suunnittelua 

on tutkittu monista eri näkökulmista, ja se vaatii harjoittelua sekä luovuutta. 

Valmistusprosessi voi saada monenlaisia merkityksiä käsitöiden tekijöiden 

elämässä. Se voi olla suunnitelman konkretisointia tai itsessään mukava 

kokemus. Käsityöt voivat tuottaa harrastajille mielihyvää ja olla tärkeä osa 

elämää. Käsitöiden tekemisellä on todettu olevan terapeuttista vaikutusta, ja 

sitä pidetään käsityön voimavarana. (Pöllänen, 2006.)  Käsityöhön voi kuulua 

myös yhteisöllinen näkökulma, jota voi tuntea harrastamalla ryhmässä tai 

osallistumalla toimintaan sosiaalisessa mediassa (Minahan & Wolfram, 2007). 

Käsityöllä voi myös vaikuttaa ympäröivään maailmaan esimerkiksi tekemällä 

käsitöitä hyväntekeväisyyteen. 

 

2.1 Käsityö välttämättömyytenä 

 
Omavaraistaloudella on pitkät historialliset juuret Suomessa. Ennen teollisen 

massatuotannon syntyä ihmiset valmistivat tyypillisesti itse omat arkitavaransa. 

Esineiden käsin valmistaminen on kehittänyt ajattelua ja kielellistä viestintää. 

Käsin tekemisellä on siis ollut suuri merkitys kulttuurievoluutiossa. (Heikkinen, 

1997b, 7.) Ennen teollistumista käsityöt on liitetty työhön ja arkeen. 
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Käsityötekniikat olivat jakautuneet naisten ja miesten tekniikoiksi, sillä naiset 

työstivät yleisesti pehmeitä materiaaleja ja miehet kovia. (Emt, 11.)  

 

Maaseudun 1800–1900-lukujen kodeissa kankaat valmistettiin itse ja niistä 

ommeltiin liinavaatteita ja vaatteita. Maalaistalossa tehtiin monenlaisia töitä, ja 

melkein kaiken työn pystyi laskemaan käsityöksi. Käsityötaidot olivat tarpeen 

kodin askareista selviytymisessä, ja maalaistalojen tytöt oppivatkin tarvittavat 

käsityötaidot kotona. 1900-luvun alussa tytöt saattoivat saada käsityöoppia 

myös kansanopistojen kursseilta, emäntäkouluista tai maatalousjärjestöjen 

kursseilta. (Aikasalo, 2006, 43.) Tällä aikakaudella naisten käsityötaitojen 

tärkeyttä korostivat erilaiset järjestöt, kuten Marta-järjestö, poliittiset järjestöt ja 

ompeluseurat. Varsinkin Martta-järjestö on toiminut aktiivisena käsityön 

opetuksen piirissä. Järjestojen taustalla oli ajatus käsityötaidon tärkeydestä 

kodinhoidossa. (Heikkinen, 1997a, 6.) 

 

Käsityöt ovat saaneet erilaisia merkityksiä naisten elämässä 1900-luvulla 

riippuen siitä, millä paikkakunnalla asuu tai mikä on ammatiltaan. Aikasalo on 

tutkinut kahden naisen käsityön tekemistä, maalaisemäntä Ida Heikkisen ja 

kaupunkilaisen päätoimittajan Alli Wiherheimon. Kummatkin ovat syntyneet 

1800-luvun lopulla. (Aikasalo, 2006, 44.) Heidän aikakaudellaan käsillä 

tekeminen oli itsestään selvää, ja maalaistalossa kaikki tehtävä työ liitettiin 

käsitöihin. Aikasalon (2006, 53) mukaan Iidalla käsityöt olivat osa emännän 

tehtäviä, joihin kuului materiaalien hankkiminen ja tekstiilien valmistuksesta 

vastaaminen. Vuosisadan alussa maalaistalossa kudottiin vaatetus- ja 

sisustuskankaita. Käsitöitä tehtiin päivittäin, ja niiden tekeminen oli tarpeellista. 

Käsityöt olivat usein pakollisia, mutta niihin suhtauduttiin positiivisesti. (Emt, 53.) 

Allille, kaupunkilaisnaiselle, käsityötaito puolestaan mahdollisti siistien ja 

muodinmukaisten vaatteiden ompelun. Kiireisinä vuosina käsityönteko supistui 

vain pakolliseen sukkien parsimiseen. (Emt, 53.) Eläkevuosina 1980-luvulla 

käsityöt saivat uuden merkityksen Allin elämässä. Ne tekivät päivät 

merkityksellisiksi, ja Alli teki käsitöitä ennemminkin tekemisen kuin tuotteen 

takia. Hänelle oli tärkeää pystyä toteuttamaan itseään käsitöiden avulla. (Emt, 

2006, 51.) 

 



 5 

Käsitöiden tekeminen muuttuu yhteiskunnan ja ajan mukana. Aikasalon (2006, 

53) mukaan perinteiset käsityöt kokivat ensimmäisen murroksen Suomessa, 

kun perinteisistä käsitöistä, kuten kudonnasta, nimikoinnista ja 

liinavaateompelusta, siirryttiin pukuompeluun. Pukuompelu vaati erilaisia taitoja, 

kuten kaavoitusta, sovitusta, monimutkaisia ompeluratkaisuja ja muodin 

seuraamista. Toinen murros on Aikasalon mukaan siirtyminen tuotekeskeisestä 

käsityöstä tekemistä painottavaan käsityöhön. Vaikka käsityöt ovat olleet 

monelle naiselle välttämättömyys, niistä on voinut saada hyvää mieltä ja 

voimaa. 

 

2.2 Käsityö vapaa-ajan harrastuksena  

 
Jos käsityötaito oli ennen välttämättömyys arjen askareissa, niin nykyään 

käsitöissä painottuvat enemmän harrastamisen ilo ja itsensä toteuttaminen 

(Pöllänen, 2006). Nykyään harrastajat oppivat itsenäisesti taitoja ja opettelevat 

taitoja vapaaehtoisesti. Harrastajan motivaatio tulee sisältäpäin, omasta 

kiinnostuksesta tai jopa rakkaudesta käsitöihin. Harrastajille käsityö on 

keskeisellä paikalla elämässä, ja se kulkee mukana eri elämäntilanteissa. 

(Linko, 1997, 47.) Metsämuurosen (1995, 20) mukaan harrastamisen 

määrittelyyn kuuluvat vapaa-aika, vapaus ja aktiivisuus. Harrastuneisuus on 

käsitteenä laajempi, kuin harrastus. Harrastuneisuus on positiivissävytteistä, ja 

se lähtee yksilön omista tarpeista. Harrastuneisuus on kokonaisvaltaista ja 

jatkuvaa.  (Emt, 22, 23.) 

 

Vuonna 2012 käsityö oli kielten ja kuvataiteiden jälkeen kolmanneksi suurin 

aineala Helsingin työväenopiston kursseista (Helsingin työväenopisto). Taito 

Groupin (2012) tekemän tutkimuksen mukaan käsityön harrastajien määrä on 

noussut ja käsityö nähdään entistä trendikkäämpänä. Vastaajista 96 % uskoo 

käsitöiden vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin. Eettinen käsityö ja 

hyväntekeväisyyskäsityö nähdään tärkeinä arvoina käsitöille.  

 

Kokon (2007, 6) mukaan käsityön tekeminen voidaan nähdä vastapainona 

globaalille maailmantalouden muokkaamalle kiireiselle, stressaavalle, kilpailun 

ja kulutuksen kasvun täytteiselle elämäntavalle. Suomalaiseen käsityöhön 
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voidaan liittää perinteitä ja käsitöiden harrastus voidaan nähdä myös 

perinteiden vaalimisena. Käsityön vaaliminen nähdään arvona sinänsä ja 

ihmiset harrastavat edelleen paljon perinteisiä käsitöitä. Perinteiden vaalimien 

näkyy siinä, että käsitöihin liitetään vielä perinteisiä arvoja, kuten materiaalin 

oman arvon kunnioittaminen ja tuotteiden käytännöllisyys ja kestävyys. (Emt, 7.) 

 

Heikkinen (1997) on tutkinut, millaisia tuntemuksia käsityöprosessi herättää 

ihmisissä. Hän tutki Enon kansalaisopiston käsityökursseilla käyviä ihmisiä 

1980-luvun lopulla. Tutkittavat tekivät paljon käsitöitä kotona vapaa-ajallaan ja 

osallistuivat myös kansalaisopiston järjestämille kursseille. Pölläsen (2006) ja 

Heikkisen (1997, 59–61) mukaan kansalaisopistolla on suuri merkitys ihmisten 

hyvinvoinnin kannalta. Ihmiset tulivat kursseille harrastamaan, mutta myös 

viihtymään muiden opiskelijoiden kanssa. Opiston ansiosta uudet 

käsityötekniikat, kuten nahkatyöt ja kankaanpainanta levisivät kansalaisten 

piiriin. Suosituimpia kursseja 1980-luvulla olivat kuitenkin vanhemmat tekniikat, 

kuten kudonta. Nykyään uudet käsityötekniikat ja trendit voivat levitä myös 

internetin kautta. Erilaiset sosiaalisen median alueet, kuten blogit, Facebook ja 

Pinterest, ovat käsityöntekijöiden suuressa suosiossa. Niiden avulla harrastajat 

voivat helposti löytää uusia ideoita ja samanhenkisiä ystäviä. Vilhunen (2010, 

124–125) on tutkinut pro gradu -työssään neuleblogien käsityön tekemisen ja 

yhteisöllisyyden kokemuksia. Hänen mukaan yhteyden pitäminen muihin oli 

tärkeä syy kirjoittaa neuleblogia, työvaiheiden tallentamisen itselleen, 

itseilmaisun sekä tekniikoiden esittelyn ohella. Neuleblogien kautta oli helppo 

löytää samanhenkistä seuraa, etenkin jos asui maaseudulla. Neuleblogien 

keskeisiksi merkityksiksi nousivat myös uusien tekniikoiden leviäminen, 

inspiraation saaminen ja sellaisen tiedon saaminen, mitä ei valmiista ohjeista 

lukenut.  

 

2.3 Suunnittelun merkitys osana tekemistä 

 
Käsityön tekemiseen liittyy oleennaisesti suunnittelu. Kojonkoski-Rännäli (1995, 

80) on jakanut suunnittelun taiteelliseen ja tekniseen suunnitteluun. 

Taiteelliseen suunnitteluun kuuluu tuotteen visuaalisten ja esteetiisten 

ominaisuuksien miettiminen idean sekä mielikuvan pohjalta. Tekniseen 
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suunnitteluun kuuluu funktionaalisten ja valmistustekniikkaan liittyvien asioiden 

suunnittelu. Tekijä tarvitsee suunnitellessaan tietoa materiaaleista ja 

tekniikoista. Hänellä pitää olla myös taiteellista luovuutta ja ilmaisukykyä.  

 

Syrjäläisen (2007, 112) mukaan käsitöiden suunnitteluprosessissa tekijän luovat 

voimat tulevat käyttöön. Omien luovien voimien löytäminen tuottaa tekijälle iloa. 

Tekijän itsetunto kohenee, kun hän ymmärtää itse osaavansa luoda jotain uutta. 

Suunnittelun jälkeen onnistumisen kokemuksia voi tulla valmistusprosessista, 

kun oma suunnitelma saa konkreettisen muodon. Nämä valmistusprosessin 

vaiheet kuvaavat käsitöihin liittyvää itsensä toteuttamista. Suunnitteluvaiheessa 

tekijä löytää omat luovat voimansa, ja lopullinen suunnitelman onnistuminen 

saattaa kohottaa itsetuntoa. Käsityöharrastus nähdään itsensä toteuttamisen 

keinona (Kokko, 2007, 7).  

 

Käsityön harrastuksesta ja opettamisesta puhuttaessa voidaan vertailla 

kokonaisen ja ositetun käsityön piirteitä. Kojonkoski-Rännälin (1995, 98) 

mukaan harrastuskäsityö on usein ositettua käsityötä. Käsityön harrastajat 

ottavat perinteisesti valmiin mallin jostakin lähteestä ja alkavat valmistaa 

tuotetta suoraan tai muokkaavat ensin mallia jonkin verran. Valmistajan on 

mahdollista suunnitella, kuitenkin ohjeiden puitteissa, pieniä teknisiä tai 

visuaalisia yksityiskohtia. (Pöllänen & Kröger, 2006, 86.) Käsityön ositettu 

toteuttaminen vaatii monenlaisia taitoja ja harjoitusta. Siinä korostuvat 

valmistuksesta saatava hyvä olo ja motivaatio. Kun toistaa samaa tekniikaa 

monta kertaa, taidot karttuvat ja tekijä pääsee yhä parempiin tuloksiin. Tätä 

kautta ositetusti valmistetuista käsitöiden tekemisesta voi nauttia paljon, ja se 

voi kohottaa itsetuntoa. (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 98–99.) 

 

Kokonaiseen käsityön tekemiseen liittyvät tuotteen ideointi, suunnittelu, 

tekniikoiden testaaminen ja valmistus kokonaisuudessaan. Käsityötuotteen 

valmistaja toteuttaa tuotteen kaikki vaiheet suunnittelusta valmistukseen. 

(Kojonkoski-Rännäli, 1995, 92.) Kokonaiseen käsityöhön kuuluu myös 

valmistusprosessin arviointia ja reflektointia (Pöllänen & Kröger, 2006, 88). 

Kokonaisella käsityöllä on perusteltu käsityön asemaa tärkeänä oppiaineena 

peruskoulussa.  
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Seitamaa-Hakkaraisen (2006, 186) mukaan käsityö, suunnittelu ja muotoilu ovat 

korkeatasoista ongelmanratkaisua, jolla ihminen muokaa elinympäristöään. 

Taitojen oppimista pidetään olennaisena inhimillisen kehityksen tekijänä, joka 

tukee kognitiivisia, sosiaalisia ja esteettisiä taitoja.  

 

2.4 Käsityötuotteen merkitys 

 
Käsityön tekemisen tuloksena on konkreettinen esine. Siinä ilmenevät kaikki 

tekemisprosessin vaiheet, ja myös tekijän kyvyt tulevat esiin tuotteen eri 

ominaisuuksissa. Kun tuote on kokonaan yhden ihmisen tekemä, se on ikään 

kuin tekijän persoonallinen ulkoinen toteutuma. Sen vuoksi tuote on tekijälle 

hyvin tärkeä. (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 61.) Myös Heikkisen (2004, 75–76) 

mukaan valmistuneen tuotteen voi sanoa olevan osa tekijää. Käsintehty tuote 

on inhimillisempi kuin teollisesti valmistettu, sillä siinä näkyy tekijän kädenjälki.  

 

Lahjaksi annnetuissa käsityötuotteissa tekijä ilmaisee itseään tehdessään 

tuotteita ja samalla hänen taidot ilmenevät tuotteesta. Hän haluaa tehdä saajaa 

miellyttävän tuotteen. Tekijä liittää käsityöhön oman viestinsä siitä, mikä on 

hänen mielestä kaunista, tarpeellista, sopivaa tai hyvää. Eri tekijät voivat 

välittää tuotteisiin erilaisia viestejä: taidekäsityöntekijä haluaa kommentoida 

vallitsevaa taidekäsitystä, kun taas isoäiti kutoo villasukkia, jotta suvun varpaat 

pysyvät lämpiminä. (Koskijoki, 1997, 35–36.) Myös Luutosen (1997, 42) 

mukaan käsityötuotteet sisältävät paljon viestejä. Tekijä liittää käsityöhön 

erilaisia merkityksiä, jotka voivat olla kulttuurisia, psykologisia, sosiaalisia tai 

taloudellisia.  

 

Jos tuotteen käyttäjä on eri kuin tekijä, käsityötuotteen merkitykset voivat 

muuttua. Käsityön saaja tulkitsee tuotteeseen liitetyt viestit uudelleen oman 

persoonansa ja ajatuksiensa pohjalta. Tunteeko käsityön saaja tekijän liittämiä 

lämpimiä ajatuksia saadessaan esimerkiksi villasukat? (Koskijoki, 1997, 36.) 

Myös Luutosen (1997, 42) mukaan käsityön saaja siirää käsityötuotteeseen 

omian merkityksiä ja muokkaa tuotteen omakseen. Saatuun tuotteeseen voi 
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liittyä jokin tärkeä muisto toisesta ihmisestä tai tapahtumasta (Luutonen, 2007, 

34). 

 

Kälviäisen ja Junnila-Savolaisen (2005, 36) tutkimuksen mukaan käsityötuote 

koetaan arkeen liittyvänä piristyksenä ja virkistyksen kohteena. Käsityötuote 

saa uusia merkityksiä, kun se liittyy muihin ihmisiin, tapahtumiin tai perinteisiin 

(Emt, 38). Käsintehty tuote ilahduttaa usein ihmisiä, koska se voi tuntua 

henkilökohtaisemmalta, kuin teollisesti valmistettu tuote. Tuotteen tekemiseen 

on käytetty aikaa ja tuote on ladattu monenlaisilla ajatuksilla ja tuntemuksilla. 

Käsityötuotteen ohella voidaan antaa muutakin kuin pelkästään valmistunut 

konkreettinen tuote. Käsityö voi tarjota tekijälle ja saajalle esimerkiksi voimaa, 

rakkautta tai iloa. 

 

2.5 Käsityön yhteisöllisyys 

 

Käsitöiden tekemiseen on aina kuulunut yhteisöllinen näkökulma. Ennen 

teollistumista maataloissa tehtiin yhdessä tarpeellisia arjen käsitöitä (Heikkinen, 

1997a). Nykyään ihmiset kokoontuvat erilaisille kursseille tekemään käsitöitä tai 

muodostavat omia käsityöryhmiä. Käsitöiden tekemisen ohella keskustellaan ja 

pidetään yllä sosiaalisia suhteita. Uudet tekniikat ovat myös levinneet kurssien 

ja tapaamisten avulla. Yhteisöllisyyttä voi tuntea myös internetin kautta 

(Minahan & Wolfram, 2007). 

 

Heikkisen (1997, 59–61) mukaan kansalaisopistojen kurrsseilla käyvät ihmiset 

eivät tule kursseille ainoastaan tekniikoiden oppimisen takia, vaan sosiaalinen 

kanssakäyminen nähdään myös tärkeänä. Heikkisen haastattelemat opiskelijat 

pitävät tärkeänä kurssin tunnelmaa, ystävällisyyttä ja avoimuutta. Heistä on 

mukavaa nähdä muita ihmisiä ja jutella heidän kanssa käsitöiden tekemisen 

lomassa. 

 

Käsityöntekijät pitävät edelleen sosiaalista kanssakäymistä tärkeänä käsityön 

yhteydessä. Yhteisöllisen käsityön harrastaminen on saanut uusia 

toimintamuotoja. Muutokseen on vaikuttanut muun muassa tietotekniikka. 
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Kirjassa Handmade Nation. The rise of DIY, Art, Craft and Desing (2008) 

käsitellään tämän päivän käsityötä ja sen tekijöitä. Johnsonin (2008, 30) 

mukaan internet on mahdollistanut käsitöiden tekijöiden uudenlaisen 

järjestäytymisen. Harrastajien on helppo löytää ihmisiä, jotka jakavat samat 

kiinnostuksen kohteet. Internetin avulla voi jakaa omien töiden kuvia ja tietoa 

uusista tekniikoista. Internetistä löytyy monenlaista tietoa käsitöiden 

tekemisestä.  

 
Käsityö on edelleen yhteisöllistä ja nykyään käsityönharrastajat saattavat 

kokoontua tekemään käsitöitä julkisiin tiloihin, kuten kahviloihin tai hotellin 

auloihin. Minahan ja Wolfram (2007, 6) ovat tutkineet internetistä löytyviä 

käsityöryhmiä, joiden jäsenet tapaavat kasvotusten. Tapaamisissa tehdään 

käsitöitä, keskustellaan käsitöistä ja jaetaan taitoja. Tomintaa on ympäri 

maailmaa, ja osa ryhmistä kerää varoja hyväntekeväisyyteen (emt, 7). Ihmiset 

osallistuivat työväenopiston kursseille samanlaisilla odotuksilla kuin kahviloissa 

kokoontuvat käsityöntekijät. Käsityöntekijät haluavat tehdä käsitöitä yhdessä ja 

keskustella toisten ihmisten kanssa omista töistään. Myös Prigoda ja McKenzie 

(2007, 93) ovat tutkineet kirjastossa kokoontuvaa käsityöryhmää. He tutkivat, 

miten käsitöiden tekemisen yhteydessä ilmenee yhteisöllinen tiedon välitys ja 

merkitysten rakentaminen. Käsitöiden tekeminen ryhmässä ei ole pelkästään 

seurustelua ja yhdessä harrastamista, vaan se on myös omanlaisensa 

yhteisöllisen informaation välittämisen ja rakentumisen tilanne.  

 

2.6 Käsityö hyvinvoinnin edistäjänä 

 
Pöllänen (2006, 66–67)  on tutkinut käsityön ja hyvinvoinnin yhteyttä. Hän on 

tutkinut, miten käsitöiden tekeminen vaikuttaa ihmisen ulkoiseen ja sisäiseen 

elämänhallintaan. Elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen kykyä päästä yli 

vastoinkäymisistä niin, että usko tulevaisuuteen säilyy. Hyvinvointinäkökulmasta 

terveyteen liitetään myönteiset tunnetilat ja tyytyväisyys elämään. Pölläsen 

keräämän aineiston mukaan käsityö ylläpitää mielenterveyttä ja lisää 

tyytyväisyyttä. Hyvää mieltä tuovat käsitöiden tekeminen, materiaalit sekä 

valmiit ja keskeneräiset työt. (Pöllänen, 2006, 71.) 
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Käsitöistä on saatu monenlaista henkilökohtaista hyötyä. Heikkisen (1997) 

tutkimuksesta käy ilmi, että käsitöiden tekemisessä hyvinä asioina nähdään 

oma neuvokkuus, taloudellinen hyöty ja käsityön arvokkuus. Myös töiden 

onnistuminen ja positiivisen palautteen saaminen muilta nähdään hyvinä 

asioina. Käsitöitä saatetaan kuvailla suurella ylpeydellä, aivan kuin ne olisivat 

osa tekijää. (Pöllänen, 2006, 68.) Käsityöt ovat auttaneet käsittelemään omia 

ajatuksia ja tuoneet elämänviisautta. Käsityöt ovat toimineet ansiotyötä 

korvaavana tekijänä työttömille, sairaille ja eläkeläisille. Kotiäideille ja 

opiskelijoille käsityö on mahdollistanut omaa aikaa. Se on ollut hengähdystauko 

rutiinien täyteisestä arjesta, ja sen avulla on saatu aikaa itselle, omille ajatuksille 

ja toiveille. (Pöllänen, 2006, 70.) 

 

Käsitöiden tekeminen puhdistaa ja selkeyttää ajatustoimintaa, mikä auttaa 

keskittymään tunteiden käsittelyyn (Fernström & Laamanen 2006, 138). Nyky-

yhteiskunta on muuttunut kovin kiireiseksi, minkä vuoksi rauhoittumisen taito on 

tullut yhä tärkeämmäksi. Käsityöt voivat tarjota rauhoittumisen hetken ja 

ylläpitää mielen hyvinvointia. Kälviäisen ja Junnila-Savolaisen (2005, 41) 

tekemien syvähaastattelujen mukaan käsityönharrastajat näkevät 

harrastamisen hyvänä ja rentouttavana tapana viettää vapaa-aikaa. Käsityön 

kerrotaan olevan palkitsevaa ja tuottavan iloa, mielihyvää ja virkistystä arkeen. 

Harrastajat korostavat myös oman kädenjäljen näkemistä, jonka vuoksi käsityön 

konkreettisuutta pidetään tärkeänä.   

 

Kulttuurin yhtenä tehtävänä on pitää yhteisön jäsenet aktiivisina ja 

motivoituneena. Ennen kansalaiset pysyivät käsityöllisesti aktiivisina esimerkiksi 

morsiuslahjojen ja kapioiden valmistamisen avulla. Nykyään käsityö voi antaa 

elämälle tarkoituksen ja ylläpitää motivaatiota elämään. Työttömyyden ja 

sairauden kohdatessa käsityöt voivat auttaa jaksamaan eteenpäin. Käsityöstä 

saatava mielihyvä ei välttämättä liity valmistettuun tuotteeseen, vaan elämän 

mielekkääksi kokemiseen. (Ihatsu, 2006, 20–21.) Myös Lingon (1997, 58) 

mukaan käsitöistä on saatu työttömyysaikana myönteisiä tuntemuksia 

arkipäivään. Lingon tutkimuksessa analysoitujen kirjoitusten mukaan käsityöstä 

saatujen positiivisten elämysten ei tarvitse olla mullistavia, vaan käsityöonni voi 

syntyä yksinkertaisista tilanteista. Taidon hallinta tuo tekemisen ohella hyvää 
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mieltä ja hyvä mieli saattaa heijastua läheisiinkin. Luutosen (2006, 181) 

tutkimuksen mukaan käsityöharrastus on myötäillyt ja joustanut eri 

elämäntilanteissa ja tuonut tekijöille iloa. Käsityö on toiminut stressin 

laukaisijana ja auttanut pääsemään elämän vaikeista asioista yli. Se on myös 

tarjonnut mahdollisuuden olla omien ajatusten kanssa.  

 

Jos ennen käsitöiden tekeminen oli välttämätöntä arjessa selviytymisessä, 

saattaa se tänä päivänä olla välttämätöntä mielen hyvinvoinnin kannalta. 

Käsityöt tuovat merkitystä elämään ja mahdollisuuden kehittää omaa luovuutta. 

Käsityöt ovat monelle voimavara elämässä. Käsityön avulla voi määrittää 

itsensä ja tuntea olevansa tärkeä. Kojonkoski-Rännälin (1997, 103) mukaan 

käsityö on monelle tapa toteuttaa omaa olemista maailmassa, ja siksi käsitöiden 

tekeminen koetaan hyvin tyydyttäväksi ja mieleiseksi tekemiseksi. Sen avulla 

elämisen välttämättömät tarpeet tulevat tyydytetyksi.   
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3 Hyväntekeväisyyskäsityöt 

 
Hyväntekeväisyyttä voi harjoittaa monella tavalla. Yhteisenä tekijänä on se, että 

lahjoitetaan jotain, kuten tavaraa, rahaa, aikaa tai työtä ilman korvausta. 

Vapaaehtoistyössä tehdään ilmaiseksi työtä jonkin puolesta, eli lahjoitetaan 

aineetonta työtä. Käsitöitä tehdessä lahjoitetaan konkreettinen esine ja kyseisen 

esineen valmistuksessa käytetty aineeton työ. Hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisen voi siis liittää vapaaehtoistyöhön, koska se sopii vapaaehtoistyön 

määritelmään. Monenlainen hyväntekeväisyystoiminta alkoi yleistyä Suomessa 

1880-luvulla. Ompeluseuroilla ja muilla järjestöillä on ollut suuri vaikutus 

hyväntekeväisyyskäsityö-toimintaan. Hyväntekeväisyyttä käsitöiden avulla voi 

tänä päivänä harrastaa helposti ja niiden laajasta kirjosta on helppo löytää 

oman tyylinen projekti. 

 

3.1 Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistyö Suomessa 

 

Eskolan ja Kurjen (2001, 10) mukaan vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan 

osallistumista vuorovaikutukseen perustuvan organisaation auttamis- ja 

tukitoimintaan, jonka tarkoituksena on lievittää henkistä ahdinkoa tai korjata 

elinoloihin liittyviä puutteita. Vapaaehtoistyöhön liittyy yksilön vapaaehtoinen 

toiminta osallistua auttamiseen, kuitenkin jokin organisaation piirissä. 

Perheenjäsenten tai naapurien auttaminen voi olla samanlaista toimintaa, mutta 

sitä ei lasketa vapaaehtoistyöksi, koska toiminta ei ole organisoitua. 

Vapaaehtoistyö määritetään yksilön tai ryhmän konkreettiseksi toiminnaksi, kun 

taas vapaaehtoistoiminta on heidän toimintaa organisoivien järjestöjen 

toimintaa. (Koskiaho, 2011, 16.) Hyväntekeväisyyskäsityö toimintaa voi 

organisoida esimerkiksi järjestö, seurakunta tai yksityishenkilö.  

 

Vapaaehtoistyöhön ja hyväntekeväisyyteen liittyy kolmannen sektorin 

määritteleminen. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan erilaisten järjestöjen 

vapaaehtoista toimintaa. Siihen lasketaan myös yksittäisten kansalaisten 

perustamat aputoiminnalliset tukimuodot, kuten osuuskunnat tai työttömien 

omat yhdistykset. (Koskiaho, 2011, 16.) Hyväntekeväisyyskäsityöprojektit 
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sijoittuvat kolmannen sektorin toimintaan. Neljänteen sektoriin sisältyy perhe ja 

lähiyhteisö, jotka voivat tehdä samanlaista työtä kuin kolmas sektori, mutta 

ilman erityistä organisointia. Toisella sektorilla tarkoitetaan valtiota ja julkista 

valtaa, kun taas ensimmäisellä sektorilla tarkoitetaan taloutta ja markkinoita. 

(Emt, 17.)  

 

Vilhunen (2010) on tutkinut pro gradu -työssään neuleblogien käsitöiden 

tekemisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tutkielmassa selvitettiin myös 

hyväntekeväisyyteen neulonnan keinoin osallistumista osana blogien 

yhteisöllisyyttä. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista eivät pitäneet 

neuleblogien merkitystä tärkeänä hyväntekeväisyyskäsityötoiminnan kannalta. 

Kuitenkin vastaajat, jotka osallistuvat neuletapaamisiin, pitivät blogien 

merkitystä tärkeänä hyväntekeväisyystoiminnassa. Hyväntekeväisyyteen 

osallistumista on tutkittu sosiaalitieteiden ja kauppatieteiden näkökulmasta. 

Hyväntekeväisyyteen neulominen on mainittu kansainvälisissä artikkeleissa, 

joissa on tutkittu käsityöryhmiä ja heidän tapaamisia. Ryhmät osallistuvat usein 

yhdessä päätettyyn hyväntekeväisyysprojektiin. Yhdessä tekeminen tuo 

hyväntekeväisyyteen neulomiselle yhteisöllisiä merkityksiä. (Minahan ja 

Wolfram, 2007; Prigoda & McKenzie, 2007.) 

 

Vuorinen (2012) on tutkinut pro gradu -työssään hyväntekeväisyyttä 

kuluttamisen piirissä. Tutkimustulosten mukaan ihmiset osallistuvat mieluiten 

hyväntekeväisyyteen, jossa ostetaan jokin tuote, joka hinnasta osa lahjoitetaan 

hyväntekeväisyyteen. Lahjoituskäyttäytymisessä tärkeäksi motiiviksi nousi 

lahjoittaminen omien intressien mukaan, jolloin kynnys lahjoittaa itselle tärkeisiin 

kohteisiin oli matala. Eniten lahjoitettiin kohteisiin joissa avun saajat olivat 

lapsia, veteraaneja tai akuutissa hädässä olevia ihmisiä. Hyväntekeväisyyteen 

osallistumisen motiiveja oli auttamisen kokeminen oikeaksi toiminnaksi, 

empatian sekä myötätunnon kokeminen, yhteiskunnalliseen toimintaan 

osallistuminen ja auttamisesta tullut hyvä mieli.  

 

Yhdysvalloissa hyväntekeväisyyteen neulomisella on myös pitkät perinteet. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana naiset ja miehet neuloivat erilaisia 

asusteita, kuten sukkia, sotilaille. Samanlaista toimintaa tehdään tänä päivänä, 
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esimeksiksi Afghans for Afghans- hyväntekeväisyysprojektissa neulotaan 

peittoja sodan keskellä eläville afghanistanilaisille. (Prigoda & McKenzie, 2007, 

93.) 

 
Suomessa hyväntekeväisyysaatteen nousun taustalla oli väestön hyvinvoinnin 

ylläpitäminen. Suomen autonomian aikaan venäläiset vallanpitäjät hyväksyivät 

lain yksityisen hyväntekeväisyyden harjoittamisesta. Sen taustalla oli tavoite 

pitää kansalaiset tyytyväisinä ja lojaaleina valtiolle.  Hyväntekeväisyyden 

harjoittamisen taustalla oli myös kansalaisuustietoisuus, jonka päämääränä oli 

sivistää rahvaita ja auttaa heitä taloudellisesti. (Suomen käsityön museo.) 

 
Hyväntekeväisyys alkoi yleistyä Suomessa 1880-luvulla, jolloin perustettiin 

monia humanitäärisiä yhdistyksiä. Yhdistysten periaatteena oli kerätä varoja 

apua tarvitseville ja parantaa kaikkien ihmisten elinoloja. Yhdistysten 

perustamiseen vaikutti filantropinen herääminen, joka tapahtui laajalti Länsi-

Euroopan teollistuneissa maissa. Esimerkiksi säätyläisnaiset huomasivat 

köyhän väestön hädän ja halusivat auttaa heitä. Teollistumisen aikaan 

teollisuuskaupunkien työntekijöiden olot olivat huonontuneet ja työttömyys 

kärjistyi ongelmaksi. (Voittosaari, 1994, 17–18.) Rouvasväenyhdistykset 

halusivat auttaa apua tarvitsevia kansalaisia ja tämä oli ensimmäisen kerta 

Suomen historiassa, kun naiset hankkivat varoja kristillishumanitääriseen 

toimintaan tehden käsitöitä omilla käsillään. Monien yhdistysten, kuten 

Pelastusarmeijan, Kaupunkilähetyksen, Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen 

ja Suomen Kirkon Sisälähetysseuran toimintaa ohjasivat kristilliset arvot. 

(Myyryläinen, 1999.) Kristillishumanitääriset säätyläisrouvien perustamat 

Rouvasväenyhdistykset saavuttivat myös merkittäviä tuloksia 

hyväntekeväisyydessä. Viipurin rouvasväenyhdistys perustettiin vuonna 1837 ja 

se keräsi varoja orpokodin perustamiseen. Yhdistys keräsi rahaa tekemällä ja 

myymällä käsitöitä huutokaupassa ja toi tämänkaltaisen toimintamallin 

ensimmäisenä Suomeen. (Voittosaari, 1994, 17.)  

 

3.2 Ompeluseurat osana hyväntekeväisyyttä 
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Ompeluseuroilla on tarkoitettu yleisesti ryhmiä, joiden jäsenet kokoontuvat 

tekemään käsitöitä vuorollaan toistensa kotiin. Ne ovat olleet myös tärkeässä 

osassa Suomen kristillisien järjestöjen ja diakonian toimintamuotona. 

Ompeluseuroissa on tehty käsitöitä hyväntekeväisyyteen ja käsitöitä myymällä 

on kerätty varoja yhteiseen tarkoitukseen. Tuotteita on myös lahjoitettu suoraan 

apua tarvitseville.  

 

Voittosaari on tutkinut väitöskirjassaan ompeluseuroja kristillisten järjestöjen ja 

diakonian toiminta muotona. Ompeluseuratoiminta veti mukaansa suuren 

joukon ihmisiä ja sitä voi kutsua kansanliikkeeksi. 1800-luvun lopulla 

ompeluseuratoiminta laajeni niin suureksi, että siihen osallistuivat kristillisten 

seurojen ohella suuret järjestöt, kuten raittius-, nuoriso-, ja maamiesseurat. 

(Voittosaari, 1994, 1.) Ompeluseuroissa valmistettiin perinteisesti käsitöitä, 

joiden avulla kerättiin varoja paikallisyhdistysten toimintaa varten. 1900-luvullaa 

Martta-yhdistykset, Maa- ja kotitalousnaiset, Lotta Svärd-järjestö, Kotilieden 

kummikerho ja Toisen maailmansodan jälkeen perustetut muut yhdistykset 

jatkoivat ompeluseuratoimintaa. Voittosaaren mukaan voi arvioida satojen 

tuhansin naisten oleen mukana ompeluseurojen toiminnassa.  

 

1800–1900-luvuilla useat naiset osallistuivat hyväntekeväisyystoimintaan 

ompeluseurojen kautta. Ompeluseuroja järjestettiin esimerkiksi tehtaiden 

yhteyteen, joiden työntekeijöiden oli helppo liittyä toimintaan (Voittosaari, 1994, 

23). Lehdissä kuten Kodinkuvalehti, Ominkäsin ja Suomen lähetysseura oli 

ilmoituksia, joissa kehotettiin perustamaan omia ompeluseuroja. Lehdet 

organisoivat toimintaa ja ompeluseurat lähettivät tehtyjä töitä tai kerättyjä varoja 

valitsemaansa järjestöön. (Isaksson, 1990, 151.) Rouvasväenyhdistysten 

toimintaan kuului paljon julkisuutta, kun he järjestivät suuria käsityöarpajaisia, 

joihin oli valmistettu taidokkaita käsitöitä ompeluseuroissa. Lähetystoiminnan 

ompeluseurat aloittivat toiminnan päinvastoin kokonaan piilossa, lähes 

huomaamattomasti. Ompeluseuroja perustettiin ystävien kesken lähetystyön 

hyväksi. Myöhemmin nämäkin ompeluseurat saivat enemmän huomiota ja 

muita tukijoita kehotettiin liittymään mukaan toimintaan. (Voittosaari, 1994, 52.) 

Useimmat ompeluseurat perustettiin yksityiskodeissa (Emt, 1994, 53). 
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3.2.1 Ompeluseurojen alkuajat ja toiminta 
 
Ompeluseuratoiminta alkoi viriämään Suomessa 1840-luvulla, joilloin 

perustettiin Rouvasväen yhdistyksiä. Ensimmäinen yhdistys perustettiin 

Viipurissa ja se oli saksankielinen.  1840–1850-luvuilla toiminta levisi myös 

muihin paikkakuntiin. (Voittosaari, 1994, 17-18.) Yhdistysten tavoitteena oli 

kerätä varoja hyväntekeväisyyteen käsitöiden avulla. Erilaisia käsitöitä, kuten 

vaatteita valmistettiin yhdistysten järjestämissa ompeluseuroissa. Käsitöiden 

myynnistä saadut varat käytettiin hyvään tarkoitukseen, kuten orpokotien ja 

koulujen perustamiseen. Ompeluseurojen jäsenet kokoontuivat vuorottain 

jonkun jäsenen luokse tekemään käsitöitä myyntiin.  (Emt, 1994, 20.) 

 

Yhdistysten kristilliset arvot näkyivät niiden toiminnassa. Näiden yhdistysten 

perustamisesta alkoi laaja-alainen ja elinvoimainen ompeluseuraperinne 

Suomessa. (Emt, 1994, 17.) Toiminnan periaatteena oli auttaa naisia itse 

auttamaan itseään ja tämän ajatuksen pohjalta yhdistykset tarjosivat naisille 

toimintaa käsitöiden parissa. Käsitöiden tekemisen ohella ompeluseuroissa 

pidettiin esitelmiä, luettiin ääneen ja laulettiin.  Käsitöillä kerättiin varoja 

yhteiseen tarkoitukseen. (Emt, 1994, 22.)   

 

Tominta levisi nopeasti ja se tarjosi naisille oivallisen tavan osallistua 

hyväntekeväisyyteen. Rahasta oli usein puute, joten käsin tekeminen tarjosi 

hyvän vaihtoehdon hyväntekeväisyyteen osallistumiseen ilman taloudellista 

panostusta. Käsityötaito kuului itsestäänselvyytenä jokainen naisen taitoihin 

1800-luvulla. Sivistyneiden naisen piirissä se nähtiin osaksi sivistystä ja 

talonpoikaisoloissa se oli välttämättömyys arjessa selviytymisessä.  (Emt, 1994, 

145.) 

 

1800-luvun lopulla myös naisasialiikkeet alkoivat perustaa ompeluseuroja 

työläiskotien äideille ja nuorille tehtaissa työskenteleville naisille. Näiden 

seurojen tavoitteena oli kohottaa naisten sivistyksellistä ja taloudellista asemaa 

yhteiskunnassa. Tavoitteisiin ei kuulunut varojen kerääminen yhteiseen 

tarkoitukseen vaan tärkeimpiä asioita oli yhdessä tekeminen ja sosiaalinen 

kanssakäyminen. Tärkeinä tavoitteina oli kohentaa naisten käsityöllistä 
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osaamista ja tarjota virkistystä ahtaissa tehtaiden asunnoissa eläville naisille.  

Ompeluseurat keräsivät maaltamuuttaneet tytöt yhteen harrastamaan. 

(Voittosaari, 1994, 22–23.) Säätyläisnaiset ohjasivat ompeluseurojen toimintaa 

ja osallistujat saivat ostaa kankaita tehtaiden hinnoilla. Ompelun ohessa 

pidettiin esitelmiä, luettiin ääneen ja tarjottiin ilmainen tee-tarjoilu. (Voittosaari, 

1994, 23.)  

 

Suomen lähetysseuran ompeluseurat olivat kristillisiä ja ne toimivat 

seurakunnan piirissä. Kristilliset ompeluseurat vaikuttivat koko suomen kansaan 

ja seurojen johto koostui saatyläisten ohella käsi- ja tehdastyöläisitä. 

(Voittosaari, 1994, 30.) Ompeluseurat lisääntyivät nopeasti 1880-luvulla, jolloin 

niitä perustettiin moniin työyhteisöihin ja tehtaiden piiriin. Seurojen määrä kasvoi 

vuosina 1890–1900 85 kappaleesta 250 kappaleeseen. (Voittosaari, 1994, 30.) 

 
3.2.2 Ompeluseurojen merkitys yhteiskunnalle 
 
Ompeluseuroilla on ollut vahva yhteisöllinen merkitys yhteiskunnassa. 

Ompeluseurojen toimintaan osallistuminen on ollut tärkeää naisille aikana, 

jolloin naisen elämä rajoittui kodin ja perheen piiriin. Maaseudulla, jossa oli 

suuret välimatkat, seurat mahdollistivat yhteyden pidon naapureihin ja 

sosiaalisen kanssakäymisen muiden kyläläisten kanssa. Kaupungissa asuville 

ompeluseurat toimivat hengähdystaukona yksitoikkoisesta arjesta. (Voittosaari, 

1994, 118.) Seurojen kävijät pitivät tärkeänä, että he kuuluivat johonkin isoon 

ryhmään, joiden jäsenillä oli samanlaisia uskonnollisia ja 

elämänkatsomuksellisia ajatuksia (Emt, 1994, 119). 

 

Ompeluseurat antoivat jäsenille mahdollisuuden osallistua uudenlaisiin 

vastuutehtäviin, kuten puheenjohtajana, sihteerinä tai rahastonhoitajana 

toimimiseen. Miesvaltaisessa yhteiskunnassa oli tärkeää, että nainenkin pystyi 

osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. (Voittosaari, 1994, 119.) 

Ompeluseurat olivat ensimmäinen merkittävä naisten panos sosiaaliseen 

avustustoimintaan yhteiskunnan vähäosaisten hyväksi (Emt, 1994, 23). Ne 

laajensivat naisten toimintakenttää yhteiskunnassa. Ompeluseurat olivat kaikille 

avoimia, joten ne myös murensivat säätyjärjestelmää ja mahdollistivat uusia 

sosiaalisia suhteita (Emt, 1994, 150). 
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Aktiivinen ompeluseuratoiminta kesti noin 150- vuoden ajan, jonka jälkeen sen 

toiminta on muuttanut muotoaan. 1990-luvulla löytyi vielä samoilla periaatteilla 

toimivia seuroja, mutta ne olivat muuttaneen nimensä seurakunnan 

läheisyydessä toimiviksi piireiksi tai työseuroiksi. Niiden toiminnassa on paljon 

vaihtelua paikkakunnittain. (Voittosaari, 1994, 113.) Ompeluseurojen 

loppumiseen on vaikuttanut 1960-luvun kaupungistuminen ja sen myötä 

muuttuneet sosiaaliset sosiaaliset ja ideologiset arvomaailmat. Naiset 

työllistyivät, vapaa-aika väheni ja kodin elämänpiiri yksityistyi. 

Harrastusmahdollisuudet kasvoivat, kun kansalaiopisto, eri tahojen 

käsityökurssit ja kotiteollisuusasemat alkoivat tarjota monipuolisia palveluja. 

(Emt, 1994, 116.) 

 

3.3 Hyväntekeväisyyskäsityöt tänä päivänä 

 

Voittosaari (1994) pohtii tutkimuksessaan ompeluseurojen ja 

hyväntekeväisyyden tulevaisuutta. Yhteiskunnan arvot punnittiin uudelleen 

1990-luvulla, jolloin yksilöllistymisen ja riippumattomuuden sijaan alettiin etsiä 

yhteisöllisyyttä korostavia asenteita. Vapaaehtoistyö ja vastuu lähimmäisistä 

ovat tärkeitä arvoja nyky-yhteiskunnassa. Voittosaaren (1994, 155, 117) 

mukaan ”Vanhoihin ompeluseuroihin ei muuttuneessa ajassa enää ole paluuta, 

mutta niiden paras perinne, pyyteetön auttaminen ja yhteyden kokemus 

yhteisestä työstä voivat olla elämää rikastuttava kokemus tämänkin ajan 

ihmisille.”  

 

Hyväntekeväisyys on edelleen tärkeää suomalaisille käsityön harrastajille. Taito 

Groupin vuonna 2012 teettämän tutkimuksen mukaan hyväntekeväisyys on yksi 

tärkeä lähtökohta käsitöille sen terapeuttisen merkityksen ohella. 

Hyväntekeväisyyskohteiden kirjo on laaja ja toiminta voi olla paikallista tai 

maailmanlaajuista. Suomesta löytyy monia järjestöjä ja tahoja joilla on 

meneillään koko ajan jokin hyväntekeväisyyskäsityö-keräys. Suomen 

käsityönmuseon vuosien 2010–2011 vaihteessa järjestetyn Lämmöllä 

hyväntekeväisyyskäsityö -näyttelyn aineistosta kävi ilmi, miten montaa kautta 
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voi osallistua auttamiseen. Näyttely keräsi monien eri tahojen järjestämät 

keräykset yhteen. Näyttelyä varten oli pyydetty lähettämään kuva omasta 

hyväntekeväisyyteen tehdystä tuotteesta ja kertomaan taustaa projektista. 

Näyttelyssä olivat mukana mm. Työväenopistoja, Vaaka ry, UNICEF, 

Lapintekstiiliopettajat RY, seurakuntia, kouluja, Radio dei ja yksityishenkilöiden 

järjestämiä kampanjoita. (Suomen käsityön museo.) 

 

Tänä päivänä lehdistä löytyy ilmoituksia, joissa kehotetaan osallisumaan 

hyväntekeväisyyteen, myös teknologian kehityttyä internet toimii hyvänä 

kanavana ilmoittaa hyväntekeväisyyskohteista. Ilmoituksia saattaa olla uutisten 

yhteydessä, kuten artikkeli Jorvin-sairaalaan lahjotetuista vauvapipoista (Yle, 

2012). Eri yhdistysten sivuilla saattaa olla koko ajan meneillään olevia 

kampanjoita, esimerkiksi Vaaka ry:n villasukkakeräys. Blogin pitäjät ovat myös 

yksityishenkilöinä järjestäneet hyväntekeväisyys kampanjoita, kuten 

Hyvänmielensukka-kampanja.  

 

Craftivism -liikkeen purustajan Greerin (2008, 81) mukaan neulomalla 

hyväntekeväisyyteen on mahdollisuus luoda positiivista muutosta maailmassa 

ja tuottaa iloa. Tekemisen merkityksiä voi saada henkilökohtaisella, 

yhteiskunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Hän liittää 

hyväntekeväisyyteen neulomisen yhteiskunnallisen tason merkityksiin. 

Käyttäessään luovaa energiaa hyvän tekemiseen, voi konkreettisesti huomata 

omien käsien voiman. Hyväntekeväisyys voi tuoda neulontaan uusia 

merkityksiä, kun ajattelee tehdessään käsityön saajaa. Greer (2008, 82) itse 

pohti tekemisen ohessa, minkälaisissa oloissa käsityön saaja asuu ja 

minkälaiset asiat auttaisivat hädässä olevaa uskomaan unelmiin tai auttaisi 

jaksamaan taistelussa.  

 

Hyväntekeväisyyteen osallistuminen saattaa olla myös kannanotto johonkin 

yhteiskunnalliseen asiaan, tai halua vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan ja 

keskusteluun. Esimerkiksi osallistumalla afghans for Afghans- 

hyväntekeväisyysprojektiin Greer (2008, 88) tunsi ottavan kantaa sodan 

vastaisuuteen neulomalla lapsille, jotka kärsivät sodan aiheuttamista 

konflikteista. Voi tuntea myös olevan mukava jotain isompaa yhteisöä ja nähdä 
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maailman uudesta näkökulmasta. Internet on tuonut ihmiset lähelle toisiaan, 

vaikka oikeasti ihmiset sijaitsevat toisella puolella maailmaa (Emt, 2008, 89). 

 

Greer (2008, 91) nostaa esiin kuusi näkökulmaa siitä, mitä hyötyä 

henkilökohtaisella tasolla hyväntekeväisyyskäsitöihin osallistumisessa voi olla. 

Nämä näkökulmat ovat: vanhojen materiaalien hyötykäyttö, uusien tekniikoiden 

kokeilu, yhteisöllisyys, terapeuttisuus, tekeminen sekä rakkauden ja avun 

levittäminen. Terapeuttisuuteen liittyen Greer kävi itse läpi isoisänsä kuolemaa 

neulomalla pipon hyväntekeväisyyteen. Greer valitsi hyväntekeväisyyskohteen 

läheisen ihmisen sairauden mukaan, mikä toi jollakin tavalla lohtua ja voimaa 

vaikean asian läpikäymiseen. Uskoessaan, että positiivisuus siirtyy tuotteeseen 

omien ajatusten kautta voi käsityötuotteen avulla antaa jollekin vahvuutta, 

rakkautta, viisautta tai terveyttä.  

 

Käsityö aktivismina 

 

Käsitöiden tekemisen voi liittää aktivismiin, jos tekemisellä on mahdollisesti 

jokin poliittinen päämäärä. Neulonta itsessään ei ole poliittista, mutta se voi 

saada aktivismin kaltaisia muotoja tiettyjen merkitysten ja toiminnan kautta. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana naisia kehotettiin 

neulomaan sotilaille ja tätä kautta tukea heitä. Revolutionary Knittin Group 

haluaa taas omalla toiminnallaan ottaa kantaa sodan vastaisuuteen ja he 

valmistivat sodan vastaisia bannereja ja käsinauhoja. (Groeneveld, 2010, 226.) 

Groenevelt (2010, 266) liittää hyväntekeväisyyteen neulomisen aktivismin 

muodoksi. Käsityö on perinteisesti liitetty kotiin ja yksityiseen, mutta 

hyväntekeväisyydessä käsityöt nostetaan julkisuuteen ja niille annetaan 

uudenlainen merkitys. Myös Greer (2008) liittää hyväntekeväisyyteen 

neulomisen yhdeksi käsityöaktivismin muodoksi.  

 

Greer on craftivism liikkeen perustaja. Hänen mukaan maailmanlaajuista 

muutosta voidaan lähteä luomaan käsityön voimalla ”silmukka silmukalta”. 

Craftivism ajatus lähtee pienistä asioista, jotka lopulta johtavat suuriin tekoihin. 

Greer (2008, 4) on jakanut muutoksen kolmeen eri tasoon, joista hän antaa 

esimerkit neulonnan kautta. Muutos lähtee henkilökohtaiselta tasolta 
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neulomisesta innostumalla ja antamalla neulonnan tuoda iloa elämään. 

Tekniikkaa opetellessa ja neuloessa huomaa rentoutuvan ja saavan positiivisia 

elämyksiä. Neulonta voi saada meditaation omaisia tuntemuksia ja tekeminen 

voi auttaa omien tunteiden käsitellyssä (Emt, 2008, 41). Seuraavalla tasolla 

neulonnan avulla vaikutetaan lähiympäristöön, kuten neulomalla ystävälle lahja 

tai opettamalla hänelle neulonnan taito (Emt, 2008, 4). Lähiyhteisöä voi auttaa 

neulomalla paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin, jolloin saa aikaiseksi 

positiivista muutosta (Emt, 2008, 81). Viimeisellä tasolla pyritään 

maailmanlaajuiseen poliittiseen muutokseen. Greer (2008, 127) näkee 

käsitöiden tekemisen vastaiskuna ja kommenttina massatuotannolle, 

epäeettisesti tuotetuille vaatteille ja vallitseville kaupallisille arvoille.  

 

Neulegraffitien tekeminen voi olla yksi käsityöaktivismin muoto ja se on noussut 

maailmanlaajuiseksi ilmiöksi viime vuosina. Graffitien tekijät neulovat julkisille 

paikoille pehmeitä yksityiskohtia, esimerkiksi patsaalle sukat tai päällystävät 

neulomalla kiviä. Tekijöillä voi olla monenlaisia motiiveja osallistua 

neulegraffitien tekemiseen. Osa haluaa ottaa töillään kantaa yhteiskunnallisiin 

asioihin, kun taas osa harrastaa neulegraffitien valmistamista tekemisen ilosta. 

Osa haluaa tuoda neulomisen julkisuuteen ja näyttää, että käsitöillä voi olla 

muitakin puolia, kuin käytännön tarkoitus. Tekeminen voi olla poliittista, sydäntä 

lämmittävää ja hauskaa. Keskeistä on neulegraffitien positiivinen yllätyksellisyys 

ja se että ne luultavasti herättävät ajatuksia ohikulkijoissa. (Moore & Prain, 

2009, 18.)  

 

Tärkeintä käsityöaktivismissa on uskoa muutokseen ja tuoda muutos hauskalla 

tavalla esiin. Käsitöiden avulla voi ilmaista mielipiteen esimerkiksi materialismia 

vastaan tai neuloa hyväntekeväisyyteen tietyn järjestön kautta ja sitä kautta 

tukea toimintaa. (Moore & Prain, 2009, 22.) 

 

3.4 Järjestöt ja yksityishenkilöt hyväntekeväisyyden 

organisaattoreina 

 
Monilla eri järjestöillä on ollut pitkät perinteet hyväntekeväisyyteen käsitöiden 

avulla osallistumiseen, kuten Martoilla, SPR:llä, Unicefillä ja Vaaka ry:llä. Osa 
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keräyksistä on jatkuvia ja osa projektimaisia. Hyväntekeväisyyden kohteet ovat 

monenlaisia, kuten vastasyntyneitä, keskosvauvoja, nuoria, syöpäsairaita, 

vanhuksia, varusmiehiä, siviilipalvelusmiehiä, vankeja tai kodittomia. Tämän 

hetken hyväntekeväisyysprojektien kirjo on niin laaja, että jokainen voi löytää 

omiin arvoihin ja mielipiteisiin sopivat projektin.  

 

Sytomyssy- keräyksessä neulotaan sytostaattihoidoissa oleville syöpäsairaille 

pipoja, koska potilas saattaa menettää hiuksensa hoitojen yhteydessä. 

Keräyksessä on neulottu mm. myssyjä Kanta-Hämeen sairaalan syöpäpotilaille. 

Sytomyssykeräyksiä järjestetään muuallakin Suomessa ja sosiaalinen media on 

aktiivisesti käytössä sytomyssytoiminnassa. (Pohjalahti, 2013.) 

 

Hyvän mielen sukat- keräyksessä neulotaan sukkia psykiatrisessa hoidossa 

oleville nuorille. Sukkien on tarkoitus tuoda saajalle hyvää mieltä, joten niiden 

täytyy olla iloisen väriset. Keräys alkoi yksityishenkilön toimesta vuonna 2012 ja 

jatkuu ainakin vuoden 2013. (Hyvän mielen sukat, 2013.) 

 

Villaa ylle- hyväntekeväisyysprojekti toteutettiin vuonna 2011 yksityishenkilön 

aloitteesta. Keräyksessä neulottiin villavaatteita asunnottomille. Yhteistyötä 

tehtiin Vailla vakinaista asunto Ry:n kanssa ja villavaatteet lahjoittettiin 

asunnottomien yönä. (Villaa ylle-keräys, 2011.) 

 

Jorvin sairaalla päätti lopettaa vuonna 2012 antamasta vastasyntyneille 

vauvoille pipoja, koska pipojen peseminen maksoi paljon ja hävikki oli niin suuri. 

Synnytysosaston kätilöt päättivät alkaa neuloa itse pipoja ja myöhemmin 

muutkin neulojat alkoivat lähettää pipoja sairaalaan. Tieto pipojen tarpeesta 

lähti leviämään Marttojen, sosiaalisen median ja uutisoinnin avulla. (Yle, 2012.) 

 

Nuttu -keräyksessä neulotaan rakkaudella vauvanvaatteita Etiopialaiseen 

sairaalaan. Nuttuja voi lähettää tietyille henkilöille Suomessa, jotka lähettävät 

nutut edelleen Afrikkaan. Vaatteita jaetaan sairaalassa syntyville 

keskosvauvoille ja jos nuttuja riittää niitä jaetaan muillekin sairaalassa syntyville 

vauvoille. Nuttu-projektilla on Facebook-ryhmä, jota päivitetään tiuhaan tahtiin. 
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Siellä julkaistaan esimerkiksi kuvia nutuista ja kerrotaan projektin etenemisestä. 

(Nuttu, 2013.) 

 

Sivarisukka- keräyksiä on ollut kolme kappaletta ja tällä hetkellä on meneillään 

neljäs. Keräyksessä neulotaan sukkia siviilipalveluksen aloittaneille. Sukat 

jaetaan siviilipalvelusmiehille heidän koulutusjakson alussa Lapinjärvellä. 

(Sivarisukka 4, 2013.) 

 

Unicefin Anna ja Toivo-nukkeja on tehty Suomessa vuodesta 2002 lähtien. 

Räsynukkeja valmistetaan saman kaavan mukaan, mutta luovuutta voi käyttää 

suunnitellessaan vaatteet ja ulkonäön nuken kansalaisuuden mukaan. Valmiit 

nuket myydään ja nukeista saatu tuotto menee maailmanlaajuiseen 

rokotuskampanjaan eli jokaisen ostetun nuken kautta yksi lapsi saa tarvittavat 

rokotukset. (Unicef, 2013.) 

 

Vaaka ry on valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö, joka avustaa pääasiassa 

lapsia ja lapsiperheitä Suomessa ja lähialueilla. Järjestöllä on usein meneillään 

jokin käsityökeräys. Tällä hetkellä voi lahjoittaa villasukkia ja ommeltuja 

vetoketjullisia pussukoita. (Vaaka Ry, 2013.) 

 

Solidaarisuussilmukat on yksityishenkilön perustama ryhmä, joka toimii 

pääasiassa Facebookissa ja blogissa. Tekijät valmistavat erilaisia 

neulevaatteita ja asusteita Libanonin pakolaisleirillä asuville lapsille. Verkoston 

Facebooksivulla ilmoitetaan keräyksen etenemisestä, seuraavista 

neuletapahtumista ja julkaistaan kuvia lahjoitetusta töistä. 

(Solidaarisuussilmukat, 2013.) 
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4 Tutkimustehtävä ja sen toteutus 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on analysoida hyväntekeväisyyskäsitöihin liitettyjä 

käsityön merkityksiä. Käytin tutkimuksessani laadullisia ja määrällisiä 

menetelmiä.  Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa on strukturoituja 

väittämiä ja yksi avoin kirjoitelmapyyntö. Tutkimus suunnattiin käsitöitä tekeville 

ihmisille, jotka valmistavat tuotteita myös hyväntekeväisyyteen.  

 

Kyselylomakkeen väittämien avulla etsittiin käsityön tekemisen merkityksiin 

liittyvien ajatuksien yleisyyttä. Väittämät oli jaettu teemoihin, jotka nousivat 

teoriasta.  Väittämien avulla sain määrällistä aineistoa, jonka tarkoituksena oli 

tuoda esiin ilmiön tyypillisyyttä. Avoimessa kirjoitelmapyynnössä pyysin 

vastaajia kuvailemaan yhden tärkeän hyväntekeväisyysprojektin ja pohtimaan 

ajatuksia sekä merkityksiä hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisestä ja siitä, 

miten kohde valikoitui. Avoimen kirjoitelman avulla oli tarkoitus tutkia 

yksittäisten ihmisten mielipiteitä hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla. 

Julkaisin kyselyn internetissä ja analysoin aineiston SPSS-ohjelman ja Atlas.ti-

ohjelman avulla. Analysoin aineistoa tutkimuksen viitekehyksen mukaan. 

 

4.1 Tutkimusongelma 

 
Tutkimuksessa analysoin, minkälaisia merkityksiä käsityön harrastajat liittävät 

käsitöihin, joita he tekevät hyväntekeväisyyteen.  Minkälaisia ajatuksia heillä on 

hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla, mitä käsityön tekemisen 

merkityksiä liitetään hyväntekeväisyystoimintaan ja mitä niistä ajatellaan? 

Teoreettisesta kirjallisuudesta käsitöiden tekemisen merkityksiksi nousevat 

tekeminen ja suunnittelu, tekemisen ilo ja terapeuttisuus sekä yhteisöllisyys. 

Kun tutustuin hyväntekeväisyyskäsitöiden historiaan, tekemisen merkityksiksi 

nousivat auttaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jäsensin teoriasta 

nousseiden teemojen kautta tutkimusongelmiani. Tutkimus suunnattiin käsitöitä 

tekeville ihmisille, jotka valmistavat tuotteita myös hyväntekeväisyyteen. 

Tavoitteena oli saada selville käsityötä harrastavien ihmisten ajatuksia 
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hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisen merkityksistä ja siitä, miten 

hyväntekeväisyyskohde valikoituu.  

 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii siis käsityön tekemisen merkitykset ja 

hyväntekeväisyyteen osallistumisen merkitykset. Viitekehys rakentui tutkielman 

teoreettisen osion mukaan. Käsitöiden tekemiseen liitetään suunnittelu- ja 

valmistusprosessi, yhteisöllisyys ja käsityön ilo sekä terapeuttisuus. 

Hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla on ajatus muiden auttamisesta ja 

halusta vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Käsitöitä on tehty hyväntekeväisyyteen jo 

monen vuoden ajan, ja sen historialliset juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle. 

Hyväntekeväisyyskäsitöiden tekeminen on ollut suosiossa jo pitkän ajan, ja niitä 

tehdään edelleen innolla. Tarkastelin tutkittavaa ilmiötä tutkimuksen 

viitekehyksen avulla.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia käsityön tekemisen merkityksiä liitetään 

hyväntekeväisyystoimintaan? 

 

2. Miten hyväntekeväisyyskohde valitaan? 

 

4.2 Tutkimusote 

 
Käytin tutkimuksessani kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia lähestymistapoja. 

Pääpaino tutkimuksellani oli kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Halusin 

kuvailla tietyn ryhmän ajatuksia hyväntekeväisyyskäsitöihin osallistumisen 

taustalla, mutta myös määrällinen analyysi oli tarpeen yleistysten tekemiseen. 

 

Metsämuurosen (2009, 266) mukaan on järkevää valita jompikumpi 

päämenetelmäksi, koska tutkimusotteet eroavat toisistaan huomattavasti. 

Tutkimusmenetelmiä voi kuitenkin yhdistää ja ottaa toisen menetelmän 

päämenetelmää tukevaksi. Kun tutkimus on kvalitatiivista, siihen voi liittää 

kvantitatiivisen osan mittaamaan jotain tutkimuksen kannalta kiinnostavaa 

seikkaa. Se toimii raportin ryhtinä ja havainnollistuksena. Metsämuurosen 
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(2009, 220) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

tietyssä tapahtumassa mukana olleista toimijoista. Tyypillistä on myös tutkia 

luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää kokeeksi tai joissa ei voi kontrolloida 

kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Tämä sopii tutkimukseeni, sillä olen kiinnostunut 

käsitöitä harrastavien ihmisen mielipiteistä hyväntekeväisyyskäsitöihin 

osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuivat sellaiset ihmiset, jotka ovat tehneet 

käsitöitä hyväntekeväisyyteen.  

 

Pääpaino tutkimuksellani on laadullisessa tutkimuksessa, koska haluan kuvailla 

ihmisten ajatuksia hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla. Määrällisiä 

menetelmiä käytin, jotta voin tuoda esiin hyväntekeväisyyskäsitöiden 

harrastamisen merkitysten yleisyyttä tai tyypillisyyttä. Väittämien avulla etsin 

tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä käsityöntekijät liittävät yleisesti 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemiseen. Avoimessa kirjoitelmassa pyydettiin 

kuvailemaan oma henkilökohtainen osallistuminen hyväntekeväisyysprojektiin. 

Sen avulla pyrin etsimään tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä yksittäiset ihmiset 

liittävät omaan osallistumiseensa tiettyyn projektiin. Väittämien avulla tutkin 

koko ryhmän vastauksia yhdessä, kun taas avoimien vastausten analysoinnissa 

yksittäisten ihmisten ajatukset tulivat esiin. Määrällinen menetelmä täydensi 

laadullista osiota. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmänä kyselylomake 

 
Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessani oli kyselylomake (Liite 1), jolla keräsin 

määrällistä ja laadullista aineistoa. Valitsin menetelmäkseni kyselylomakkeen, 

koska sen avulla voi kerätä määrällistä ja laadullista aineistoa samanaikaisesti. 

Lomake sisälsi strukturoituja väittämiä ja yhden avoimen kirjoitelmapyynnön. 

Väittämien avulla sain tutkimukseeni yleistettävyyttä ja tyypillisyyttä. Avoimien 

kirjoitelmien avulla sain selville yksittäisten ihmisten ajatuksia tiettyn projektiin 

osallistumisen taustalla.  Väittämissä vastaajalle ei anneta mahdollisuutta tuoda 

omaa ääntä esiin, mutta kirjoitelmassa se on mahdollista.  

 

Kyselyn laatimisessa täytyi olla huolellinen, koska kysymykset luovat perustan 

tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten muodot aiheuttavat eniten virheitä 
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tutkimustuloksiin, jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija. 

Sanamuodoissa tulee olla tarkkana, eivätkä ne saa olla häilyviä tai 

epämääräisiä. Tulokset saattavat vääristyä, jos vastaaja ymmärtää kysymyksen 

väärin tai ei ymmärrä sitä ollenkaan. (Valli, 2010, 103–104.) Kyselylomaketta on 

hyvä alkaa rakentaa vasta, kun tutkimusongelmat ovat tarkentuneet teoriaan 

perehtymisen kautta. Siten lomakkeeseen tulee vain tarkoituksenmukaisia 

kysymyksiä. Kysymysten asettelun tulee perustua teoriaan, jotta niillä pystytään 

mittaamaan tutkittavia asioita. (Valli, 2010, 104.)  

 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä osiossa kysyin vastaajien perustietoja, kuten 

ikää ja asuinpaikkaa. Vallin mukaan perustiedot kannattaa sijoittaa kyselyn 

alkuun, jolloin ne toimivat lämmittelykysymyksinä varsinaiseen aiheeseen. 

Toisaalta taustakysymyksien sijoittaminen loppuun on myös perusteltua. Jos 

kysely on pitkä, voi motivaatio hiipua, jolloin taustakysymyksiin olisi helppo 

vastata kyselyn lopussa. (Valli, 2010, 104.) Taustakysymykset ovat usein 

selittäviä muuttujia, eli tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella niiden suhteen 

(Valli, 2010, 104). Taustakysymysten jälkeen kyselylomakkeessani oli 

kysymyksiä, jotka liittyivät hyväntekeväisyyskäsitöihin osallistumiseen. Kysyin 

esimerkiksi, millä tekniikalla näitä tuotteita yleensä valmistetaan. 

 

Kyselylomakkeen toisessa osiossa selvitettiin väittämien avulla vastaajien 

ajatuksia hyväntekeväisyyskäsitöiden merkityksistä. Väittämistä sain määrällistä 

aineistoa. Väittämien vastausvaihtoehdot muodostuvat seitsenportaisen Likertin 

asteikon mukaan, jossa vaihtoehdot ovat seuraavat: täysin eri mieltä, eri mieltä, 

jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä, samaa 

mieltä ja täysin samaa mieltä. Likertin asteikko sopii hyvin tutkimukseen, jossa 

on tarkoitus selvittää ihmisten asenteita ja mielipiteitä. Tyypillistä on, että 

vastausvaihtoehtojen määrä on pariton, jolloin vastaajalle jää neutraali 

vaihtoehto. (Valli, 2010, 118.) Likertin asteikon yksi heikkous on se, että kaikki 

ihmiset eivät mielellään ota lainkaan kantaa asioihin, jolloin he käyttävät 

runsaasti keskimmäistä vaihtoehtoa. Tyypillistä on myös, että ääripäät jätetään 

käyttämättä ja tyydytään vastaamaan ”jokseenkin eri mieltä” tai ”jokseenkin 

samaa mieltä”. Siksi tutkimuksen analysointivaiheessa on mahdollista yhdistää 

kumpienkin ääripäiden kaksi viimeistä arvoa. (Valli, 2010, 119.) Väittämiä oli 
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kuudesta eri teemasta, ja jokaisesta teemasta oli kolmesta viiteen väittämää. 

Teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen. Väittämät ovat esitettynä 

kyselylomakkeessa liitteessä 1. Yhteskunnallisen vaikuttamisen teemassa oli 

väittämiä, joissa arvioitiin halua vaikuttaa yhteskunnallisesti ja sen vaikutusta. 

Auttamista käsittelevissä väittämissä kysyttiin omasta halusta auttaa muita ja 

hyväntekeväisyysprojektin seuraamisesta. Tekemisprosessia käsittelevissä 

väittämissä mietittiin tekemisesta nousseita tunteita ja käsitöiden tekemisen 

aktiivisuutta. Itsensätoetuttamisen alla liitetyt väittämät käsittelivät uusien 

tekniikoiden kokeilemista, suunnittelua ja luovuutta. Yhteisöllisyyttä 

käsittelevissä väittämissä selvitettiin tekeekö käsitöitä yksin tai seurassa. 

Käsityön ilo -teeman alle liittyi väittämiä, joissa arvioitiin käsityöstä saatua iloa, 

mielihyvää, rentoa oloa ja omaa aikaa.   

 

Kyselylomakkeen kolmannessa osiossa oli avoin kirjoitelmapyyntö (Liite 1), 

jossa pyysin vastaajia kuvailemaan heille tärkeän hyväntekeväisyysprojektin, 

johon he ovat osallistuneet, ja kertomaan, millaisia merkityksiä siihen liittyi. 

Ihmisten on helpompi kohdentaa ajatuksensa tiettyyn tapahtumaan ja alkaa 

miettiä sen kautta yksityiskohtaisemmin merkityksiä. Kirjoitelmapyynnössä oli 

apukysymyksiä, joiden perusteella pyysin vastaajia kirjoittamaan aiheesta. 

Kirjoitelma antaa tutkittavalle mahdollisuuden ilmaista omia mielipiteitään, ja 

esiin saattaa nousta myös sellaista tietoa, mitä tutkijana ei olisi osannut odottaa. 

Kirjoitelma osoittaa mikä on keskeistä vastaajan ajattelussa. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 1997, 190.)  

 

Esitestasin kyselyni graduseminaariin osallistuvilla käsityötieteen opiskelijoilla ja 

muutamalla muulla henkilöllä.  Osaa kysymyksistä piti jonkin verran muokata, 

niiden samankaltasuuden vuoksi. Avoimen kysymyksen tekstiä muokkasin 

siten, että sitä on helpompi ymmärtää. Saatekirjeessä (Liite 2) kerrottiin kyselyn 

olevan osa käsityötieteen pro gradu -tutkielmaa. Siinä kerrottiin lyhyesti 

tutkimuksen tarkoitus ja teema. Kirjeessä korostettiin tutkittavien anonymiteettiä. 

 

Kyselylomakkeessa oli erikseen osio opettajille, ja siinä pyydettiin kuvailemaan 

oppilas- tai opiskelijaryhmän kanssa toteutettu projekti. Saamani laajan 

aineiston vuoksi jätin kuitenkin tämän osan aineistosta käyttämättä.   
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4.4 Aineiston hankinta 

 
Tein kyselylomakkeen käyttäen e-lomaketta. Levitin sitä internetin kautta 13 eri 

paikkaan, joten kyselyyn vastaaminen edellytti internetiin pääsemistä. Lähetin 

kyselyn Novitalle, Martoille, Taito ry:hyn, Vantaan aikuisopiston äiti Teresa -

peittokurssille, Sytomyssyt kantahämeessä -blogiin, Kansan Raamattuseuralle, 

Sivarisukka 4 -blogiin, Sadun langoilla -blogiin, Vaaka ry:hyn, 

Solidaarisuussilmukat -blogiin, Unicefin nukkeryhmiin ja Punomon ja 

Tekstiilareiden sähköpostilistalle. Valitsin kohteet monipuolisesti, sillä halusin 

saada monenlaisia näkökulmia vastauksiin. Kyselyni lähti leviämään 

internetissä laajasti. Pyysin Marttoja julkaisemaan kyselyni heidän Facebook-

sivustollaan. Kun he julkaisivat sen sivullaan, 26 muuta ihmistä jakoi linkin 

edelleen omalla sivullaan. Näin kävi myös Taito ry:n Facebook- sivulla. Tämä 

on esimerkkinä siitä, miten laajasti kyselylomakkeeni levisi internetissä. 

Kyselyni herätti myös Suomen käsityön museon, Unicefin ja Novitan 

mielenkiinnon, ja he olivat kiinnostuneita tutkimuksen kulusta. Kyselyni oli auki 

kaksi viikkoa 4.–18.3.2013 välisenä aikana, ja siihen tuli yhteensä 488 

vastausta.  

 

Kyselylomakkeen levittäminen internetissä vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen. Verkkokysely rajaa osan vastaajista pois, ja se saattaa myös 

kerätä tietynlaisten ihmisten vastauksia. Miettisen ja Vehkalahden (2013, 84) 

mukaan verkkokyselyn vastaajien valikoitumiseen vaikuttaa se, missä kysely 

julkaistaan. Verkossa levitetty lomake rajaa osan iäkkäämmistä vastaajista pois. 

Miettisen ja Vehkalahden (2013, 90) mukaan internetiä käyttää 90 % 

suomalaisista, ja eri ikäluokkien käytön määrällä on eroja. Suomalaisista 65–74-

vuotiaista 32 % ei ole ikinä käyttänyt internetiä, kun taas vastaava luku 55–64-

vuotiailla on 13 %.  

 
Määrälliseen analyysiin otin mukaan kaikki väittämien vastaukset. Luin kaikki 

avoimet kirjoitelmat, mutta vastauksissa alkoivat toistua samat asiat, eli aineisto 

alkoi saturoitua. Siksi poimin analysoitavaksi 190 sattumanvaraisesti valittua 

kirjoitelmaa.  
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4.5 Aineiston analysointi 

 
Analysoin väittämät määrällisesti ja kuvailin vastausten jakaumat. Aineistoon ei 

tehty vaativampia tilastollisia analyyseja vaan kuvailin vastausten 

jakautuneisuuden prosenteilla. Kuvailen väittämistä saadun määrällisen 

aineiston käyttäen apuna SPSS -ohjelmaa, joka on määrällisen aineiston 

käsittelyyn tarkoitettu tietokoneohjelma. Ohjelman avulla sain tiedon, miten 

väittämien vastauksen jakaantuivat. Kuvailin väittämät teemojen mukaan, joiden 

perusteella väittämät muodostettiin, ja keräsin ne teemoittain taulukoihin. 

Määrällinen analysointini oli kuvailevaa ja tarkoituksena oli raportoida selkeästi 

miten väittämien vastaukset jakaantuivat.  

 

Analysoin avoimet kirjoitelmat teoriasta nousseiden teemojen mukaan. Teemat 

muodostuvat käsitöihin liitetyistä monenlaisista merkityksistä. Kirjallisuuden 

mukaan käsitöihin liittyy oleellisena asiana tekemis- ja suunnitteluprosessi. 

Tekemisen ja suunnittelun kautta ihminen pystyy toteuttamaan itseään ja 

harjoittamaan luovuutta (Kojonkoski-Rännäli, 1995; Syrjäläinen, 2007). Käsityöt 

voivat tuoda terapeuttisia tuntemuksia ja olla tärkeitä mielen hyvinvoinnin 

kannalta. Käsityöt tuovat tekijälleen iloa ja voimaa. (Pöllänen, 2006.) Käsitöitä 

on perinteisesti tehty yhdessä ja käsityön yhteisöllisyys nähdään tärkeänä. 

Nykyään yhteisöllisyyttä voi tuntea myös sosiaalisen median kautta (Minahan ja 

Wolfra, 2007). Hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla on Voittosaaren 

(1994) ja Greerin (2007) mukaan auttaminen ja yhteiskunnallisen 

vaikuttaminen.  

 

Teemat:  

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  

Auttaminen 

Tekeminen ja suunnittelu  

Yhteisöllisyys  

Käsityön ilo ja terapeuttisuus 
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Laadullisen aineiston analysointi oli teoriasidonnaista, jolle on tyypillistä, että 

analyysissa on teoreettisia kytkentöjä ja ne toimivat apuna analyysiin 

etenemisessä. Analyysiin edetessä myös aineistosta voi nousta uusia teemoja. 

(Sarajärvi & Tuomi, 2009, 96- 97.) Aineiston analysointia ohjaa teorian pohjalta 

ilmenneet merkitykset, joita liitetään käsitöiden tekemiseen ja 

hyväntekeväisyyteen osallistumiseen. Avoimien vastauksen yksi teema oli myös 

miten vastaajat valitsivat hyväntekeväisyyskohteen. 

 

Vein 190 avointa vastausta Atlas.ti -ohjelmaan, joka on laadullisen aineiston 

analysointiin tarkoitettu tietokoneohjelma. Tutustuin aineistoon ja luin 

vastaukset tarkasti läpi.  Sen jälkeen lähdin lukemaan vastauksia uudestaan ja 

koodasin samalla aineistosta tekstikatkelmia, jotka kuuluivat tietyn teeman alle. 

Sarajärven ja Tuomen (2009, 92- 93) mukaan koodimerkit ovat tärkeitä, koska 

ne toimivat muistiinpanoina, tekstin kuvailun apuvälineinä ja niillä jäsennetään 

sitä, mitä tutkijan mielestä aineistossa käsitellään sekä niiden avulla voidaan 

etsiä tekstin eri kohtia. Koodasin aineiston teemojen mukaan, jotka 

muodostuivat teoriasta ja avoimen kysymyksen asettelusta. Kävin aineistoa läpi 

teemojen perusteella ja ryhmittelin aineiston pienempiin osiin.  

 

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuului mainintoja, joissa yhteiskunnallista 

vaikuttamista tunnettiin, ei tunnettu, ei pidetty tärkeänä tai siitä ei ollut 

mielipidettä. Teeman alle kuului myös sellaisia asioita, jotka voi nähdä 

yhteiskunnallisena vaikuttamisena, kuten tärkeästä asiasta esiin tuominen ja 

siitä puhuminen julkisesti tai kannanotto jonkin puolesta/vastaan. Tekemiseen ja 

suunnitteluun liittyi ajatuksia, joissa puhuttiin käsitöiden tekemisestä, niiden 

suunnittelusta, itsensä toteuttamisesta, luovuudesta ja tehdyistä tuotteista. 

Yhteisöllisyyden teeman alle kuului mainintoja, joissa pohdittiin yhdessä 

tekemisestä, miten yhteisöllisyyttä tunnettiin ja halusta tehdä yhdessä. 

Auttamiseen kuului ilmaisuja joissa puhuttiin auttamisen tärkeydestä ja miten se 

vaikuttaa omaan tekemiseen. Käsityön iloon ja terapeuttisuuteen kuului 

ajatuksia joissa iloa, rentoutusta, omaa aikaa tai mielihyvää saatiin käsitöitä 

tekemällä. Terapeuttisuuteen liittyi sellaisia ilmaisuja joissa korostettiin käsityön 

terapeuttista luonnetta tekijälleen. Hyväntekeväisyyskohteen valintaan liittyi 

mainintoja, joissa pohdittiin osallistumista hyväntekeväisyyteen. Niissä saattoi 
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olla samoja tekstikatkelmia, kuin muissa teemoissa. Mainintojen määristä voi 

päätellä mitä asioita vastaajat liittivät hyväntekeväisyyskäsitöihin. Mainintojen 

määrä ei välttämättä kerro asian tyypillisyyttä, koska vastaajille nousi 

sellaisiakin ajatuksia mieleen, joita ei kysytty kysymyksessä.  

 

Kun olin koodannut aineiston teemojen mukaan, kuvailin teemoja 

mahdollisimman tarkasti, käyttäen suoria sitaatteja aineistosta. Sen jälkeen on 

mahdollista vertailla teemojen esiintymistä aineistossa ja minkälaisia 

merkityksiä ne saavat. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, 93). Aineiston kuvailun 

yhteydessä analysoin aineistoa peilaamalla tuloksia teoriaan. 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 

 
Esittelen tutkimustulokset aloittaen kaikkien vastaajien taustatiedoista. Kerron 

heidän taustoistaan tehdä käsitöitä ja minkälaisia käsityöntekijöitä vastaajat 

ovat. Seuraavaksi kuvailen väittämistä saadun määrällisen tiedon taulukoiden 

avulla. Määrällisen aineiston käsittely on kuvailevaa. Avoimia vastauksia 

kuvailen mahdollisimman tarkasti käyttäen suoria sitaatteja aineistosta. 

Vastausten perusteella selviää minkälaisia ajatuksia vastaajat liittävät 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemiseen liittyviin merkityksiin.  

 

5.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastasi 488 henkilöä ja kaikki vastaajat olivat naisia. Vastaajat olivat 

iältään 15–77-vuotiaita ja keski-ikä oli 48. Vastaajien ikä painottui 35–61 vuoden 

välille, keskihajonnan ollessa 13 vuotta. 
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Kuva 1: Vastaajien ikäjakauma 
 

 

Kaikki työllisyystilanteen vaihtoehdot saivat vastauksia. Vastaajista yhteensä 

50,6 % oli töissä kokopäiväisesti ja toisiksi eniten oli eläkeläisiä 22 %. Yleisin 

koulutus-aste vastaajilla oli toinen aste 37,9 % ja seuraavaksi yleisin oli alempi 

korkeakoulututkinto 30,5 %. Vastaajat olivat kotoisin eri puolilta Suomea, 

kuitenkin valtaosa vastaajista oli Etelä-Suomesta tai Länsi-Suomesta. Etelä-

Suomessa asuvia oli 49 % ja Länsisuomessa asui 33,8 % vastaajista. 

Tyypillinen hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijä tutkimuksessani on siis 

kokopäivätyössä käyvä 40–50 vuotias nainen. 

 

Vastaajat olivat aktiivisia käsitöiden tekijöitä ja he harrastivat käsitöitä melkein 

joka päivä.  Vastaajista 75,4 % teki käsitöitä päivittäin ja 15,8 % sanoi tekevän 

käsitöitä kerran viikossa. Enemmistö oli käyttänyt hyväntekeväisyyteen 

tehdyissä tuotteissa tekniikkana neulontaa tai virkkausta. Vastaajista 94,7 % 

kertoi neulovan tuotteita ja 41 % kertoi virkkaavansa. Kysymyksessä oli 

mahdollista valita useampi tekniikka. Käytetyt tekniikat sopivat toteuttettuihin 

tuotteisiin hyvin, koska suurinosa toteutetuista tuotteista oli sukkia, pipoja, 
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peittoja tai nuttuja. Vastaajista 42,8 % oli saanut tiedon 

hyväntekeväisyysprojektista jotain muuta kautta kuin kysymyksen 

vastausvaihtoehdoista. Kyseisen vastauksen avoimeen kohtaa oli vastattu 

esimerkiksi ystävän kautta tai muualta internetistä. Facebook ja Blogi olivat 

saanut toiseksi eniten vastauksia, vastausprosenteilla 32,2 % ja 29,7 %. 

Kysymykseen pystyi valita monta vaihtoehtoa. Kysymykseen osallistutko 

muuhun vapaaehtoistoimintaan eniten vastauksia oli saanut vaihtoehto 

”kuukausittain” 27,9 %, toiseksi eniten vastauksia sai ”harvemmin kuin kerran 

vuodessa” 23,8 % ja kolmanneksi eniten ”en ollenkaan” 22 %. 

 

5.2 Kyselylomakkeen väittämien tulokset 

 
Kuvailen väittämistä saadut tiedot taulukoiden avulla, joista näkyy miten 

vastaukset jakautuivat. Kokosin väittämät teemojen alle, jotta niitä on helpompi 

kuvailla. Muunsin alun perin seitsenportaisen vastausasteikon viisiportaiseksi 

yhdistämällä väittämien ääriarvot toisiinsa, jolloin arvoon 1 sisältyy 

vastausvaihtoehdot ”täysin eri mieltä” ja ”eri mieltä” ja arvoon 5 sisältyy 

vastausvaihtoehdot ”täysin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä”. Eli taulukoissa 

arvot 1 tarkoittaa ”eri mieltä” ja 5 tarkoittaa ”samaa mieltä”. Vallin (2010, 119) 

mukaan näin voi tehdä, koska ihmiset eivät käytä usein ääriarvoja, kuten täysin 

samaa mieltä, vaan tyytyvät vastaamaan samaa mieltä. 

 

Taulukossa 1 on esitettynä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvien 

kysymysten vastausten jakautuminen. Siitä voi huomata, että vastaajat uskoivat 

vaikuttavansa yhteiskunnallisesti tekemällä käsitöitä hyväntekeväisyyteen ja sitä 

kautta pyrkivät auttamaan muita. Väittämään ”koen pystyväni auttamaan 

yhteiskunnallisella tasolla tehdessäni hyväntekeväisyyskäsitöitä” 47,6 % oli 

vastannut vaihtoehdon samaa mieltä. Vastaajista 49,6 % halusi vaikuttaa 

yhteiskunnallisella tasolla.  Hyväntekeväisyyden uskottiin kuuluvan myös 

kansalaisten toimintaan. Vastaajista 27,5 % ei osallistu aktiivisesti 

monenlaiseen hyväntekeväisyystoimintaan, kuitenkin 36,6 % oli väittämän 

kanssa jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä. 
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Taulukko 1: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Vastausten jakauma %* 
 
  1         2         3        4         5 

1. Hyväntekeväisyyteen osallistuminen 
kuuluu kansalaisten toimintaa 
 

 
1,6 

 
4,7 

 
20,1 

 
25,8 

 
47,7 

15. Osallistun aktiivisesti monenlaiseen 
hyväntekeväisyyskäsityö toimintaan. 
 

 
27,5 

 
20,3 

 
15,8 

 
19,5 

 
17,1 

19. Haluan vaikuttaa yhteiskunnallisesti 
osallistumalla hyväntekeväisyyteen. 
 

 
6,1 

 
4,7 

 
16,8 

 
22,7 

 
49,6 

24. Koen pystyväni auttamaan 
yhteiskunnallisella tasolla tehdessäni 
hyväntekeväisyyskäsitöitä. 
 

 
4,7 

 
5,9 

 
17,8 

 
24,0 

 
47,6 

*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
Taulukossa 2 on esitettynä tekemiseen liittyvien kysymysten vastausten 

jakautuminen. Väittämistä voi huomata, että suurin osa vastaajista, eli 76,4 %, 

nautti hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisprosessista. Vastaajista 43,6 % sanoi 

tekevänsä enemmän käsitöitä kun olisi tarvetta. Vastaajista 41,8 % sanoi 

tekevänsä käsitöitä enemmän omaan käyttöön kuin hyväntekeväisyyteen. 

Vastaajista enemmistö piti käsitöiden valmistusprosessia tärkeämpänä, kuin 

valmistunutta tuotetta.  

 
 
Taulukko 2: Tekeminen 

Tekeminen Vastausten jakauma %* 
 
  1         2        3         4        5 

3. Pidän hyväntekeväisyyskäsitöiden 
tekemisprosesssia tärkeämpänä, kuin 
valmistunutta tuotetta. 
 

 
13,5 

 
17,0 

 
24,6 

 
24,6 

 
20,3 

5. Teen enemmän käsitöitä 
hyväntekeväisyyteen, kuin omaan 
käyttöön. 
 

 
41,8 

 
18,2 

 
9,8 

 
9,8 

 
20,3 

6. Nautin hyväntekeväisyyskäsitöiden 
tekemisprosessista. 
 

 
0,6 

 
1,0 

 
4,7 

 
17,2 

 
76,4 

8. Teen käsitöitä enemmän, kuin olisi 
tarvetta. 
 

 
22,3 

 
10,7 

 
10,0 

 
13,3 

 
43,6 
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*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
Itsensä toteuttamista käsittelevät väittämät on esitetty taulukossa 3. Vastaajat 

olivat sitä mieltä, että hyväntekeväisyyskäsitöiden tekeminen on luovaa ja he 

halusivat valmistaa monipuolisesti erilaisia tuotteita hyväntekeväisyyteen. 

Vastaajista 24,6 % kokeili uusia tekniikoita tehdessään 

hyväntekeväisyyskäsitöitä ja 26,6 % suunnitteli itse toteutetut tuotteet. Itsensä 

toteuttaminen näytti olevan merkityksellinen vastaajille käsitöiden tekemisessä. 

Vastaajista 49,2 % halusi toteuttaa erilaisia tuotteita hyväntekeväisyyteen. 

 
Taulukko 3: Itsensä toteuttaminen 

Itsensä toetuttaminen Vastausten jakauma %* 
 
  1         2         3        4         5 

7. Kokeilen uusia tekniikoita tehdessäni 
hyväntekeväisyyskäsitöitä. 
 

 
22,5 

 
18,9 

 
15,6 

 
18,4 

 
24,6 

10. Suunnittelen itse toteuttamani 
hyväntekeväisyystuotteet. 
 

 
22,5 

 
14,1 

 
14,5 

 
22,1 

 
26,6 

13. Haluan toteuttaa erilaisia tuotteita 
hyväntekeväisyyteen. 
 

 
3,5 

 
4,1 

 
19,1 

 
24,2 

 
49,2 

20. Hyväntekeväisyyskäsitöiden 
tekeminen on luovaa. 
 

 
2,0 

 
6,4 

 
13,3 

 
26,8 

 
51,5 

*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
Taulukossa 4 on esitettynä yhdessä tekemiseen liittyvien väittämien vastausten 

jakautuneisuus. Vastaajista 40,4 % tekisi mielellään hyväntekeväisyyskäsitöitä 

yhdessä muiden ihmisten kanssa. Kuitenkin 50,4 % teki yleensä käsitöitä yksin 

kotona. Eli suurin osa vastaajista tekee käsitöitä kotona, mutta osallistuisi 

mielellään yhteisölliseen harrastamiseen. Vastaajista 37,9 % ei tarvinnut omaa 

rauhaa tehdessään käsitöitä.  

 
 
Taulukko 4: Yhdessä tekeminen 

Yhdessä tekeminen Vastausten jakauma %* 
 
  1         2         3        4         5 
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4. Teen mielelläni 
hyväntekeväisyyskäsitöitä yhdessä 
muiden ihmisten kanssa. 
 

 
9,2 

 
9,8 

 
17,4 

 
23,2 

 
40,4 

9. Tapaan ystäviäni 
hyväntekeväisyyskäsityökursseilla/ -
tapaamisissa. 
 

 
41,2 

 
11,1 

 
12,1 

 
13,5 

 
22,1 

17. Tarvitsen omaa rauhaa tehdessäni 
käsitöitä. 
 

 
37,9 

 
22,7 

 
15,4 

 
14,1 

 
9,9 

22. Teen hyväntekeväisyyskäsitöitä usein 
yksin kotona. 
 

 
7,6 

 
8,2 

 
12,9 

 
20,9 

 
50,4 

*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
 
Taulukosta 5 voi huomata että, hyväntekeväisyyskäsitöiden nähtiin olevan 

mukavaa ajanvietettä ja siitä saatiin mielihyvää. Käsitöiden tekeminen koettiin 

myös terapeuttisena ja rentouttavana. Kun yhdistää arvot ”jokseenkin samaa 

mieltä” ja ”samaa mieltä”, 46,1 % koki saavansa omaa aikaa tekemällä 

käsitöitä. Kun samat arvot yhdistää väittämässä ”Hyväntekeväisyyskäsityöt 

tuovat minulla mielihyvää”, prosenttiluku on 96,3. Vastaajista 89,1 % koki 

käsitöiden tekemisen rentouttavana.  Vastaajista 74,2 % tunsi 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisen terapeuttiseksi.  

 
 
Taulukko 5: Käsityön ilo 

Käsityön ilo Vastausten jakauma %* 
 
  1         2        3         4        5 

2. Koen hyväntekeväisyyskäsitöiden 
tekemisen terapeuttiseksi 
 

 
0,4 

 
0,8 

 
4,9 

 
19,7 

 
74,2 

11. Koen saavani omaa aikaa tekemällä 
käsitöitä hyväntekeväisyyteen. 
 

 
15,2 

 
13,3 

 
25,4 

 
21,7 

 
24,4 

14. Hyväntekeväisyyskäsityöt ovat 
mukavaa ajanvietettä. 
 

 
1,0 

 
0,8 

 
4,7 

 
17,4 

 
76,0 

18. Käsitöiden tekeminen rentouttaa. 
 

 
0,2 

 
1,0 

 
0,8 

 
8,8 

 
89,1 

21. Hyväntekeväisyyskäsityöt tuovat 
minulle mielihyvää. 
 

 
0,8 

 
0,2 

 
2,7 

 
16,6 

 
79,7 
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*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
Auttaminen koettiin tärkeäksi ja vastaajista oli tärkeää kuulla, miten 

hyväntekeväisyyskäsityö on otettu vastaan. Kuten taulukosta 6 voi nähdä, 

vastaajat pitivät tärkeänä, että pystyy auttamaan käsitöiden kautta.  Kun 

yhdistää vastausvaihtoehdot ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä” 98 % 

pitää apua tarvitsevien auttamista tärkeänä. Vastaajista 47,1 % piti tärkeänä 

kuulla miten hyväntekeväisyyskäsityöt otetaan vastaan.  

 
Taulukko 6: Auttaminen 

Auttaminen Vastausten jakauma %* 
 
  1         2         3        4        5 

12. Apua tarvitsevien auttaminen on 
tärkeää. 
 

 
0,4 

 
0,4 

 
1,2 

 
10,5 

 
87,5 

16. On tärkeää kuulla miten 
hyväntekeväisyyskäsityö on otettu 
vastaan. 
 

 
5,7 

 
7,6 

 
11,9 

 
27,7 

 
47,1 

23. Koen tärkeäksi, että voin auttaa muita 
omilla käsitöilläni. 
 

 
1,0 

 
1,8 

 
5,7 

 
16,8 

 
74,6 

*(1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 
5=Samaa mieltä) 

 
 

5.3 Avointen kirjoitelmien tulokset 

 

Avoimia kirjoitelmia tuli 488 ja otin niistä tarkempaan analysointiin 190 

kappaletta. En ottanut kaikkia vastauksia analysoitavaksi, koska vastauksissa 

alkoi toistua samat asiat, eli aineisto alkoi saturoitua. Avoimien vastauksien 

pituudet erosivat toisistaan paljon. Lyhimmät vastaukset olivat muutaman 

lauseen pituisia ja pisimmät vastaukset koostuivat yli 500 sanasta, kuten 

liitteistä 3 ja 4 voi huomata. Kaikissa vastauksissa ei pohdittu jokaista 

apukysymystä. Vastaajat tarttuivat siihen teemaan, mikä tuntui omasta mielestä 

tärkeältä. Esittelen tulokset teemojen mukaan, jotka ovat syyt 

hyväntekeväisyyskohteen valinnan takana, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 

auttaminen, tekeminen ja suunnittelu, yhteisöllisyys sekä käsityön ilo ja 

terapeuttisuus. Alla olevassa taulukossa 7 näkyy, kuinka monta kertaa teemat 
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ovat mainittu aineistossa. Käytän tekstin seassa suoria sitaatteja saaduista 

vastauksista.  
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Taulukko 7: Aineistossa esiintyvät teemat 

Teemat Mainintojen 

määrä/ yhteensä 

419 mainintaa 

Hyväntekeväisyyskohteen valinta 110 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 61 

Koki vaikuttavan 23 

Ei kokenut 18 

Neutraali 20 

Auttaminen 55 

Tekeminen ja suunnittelu 84 

Suunnittelu 13 

Helppoja ja nopeita töitä 10 

Tekee yli omien tarpeiden 22 

Kokeilee uusia tekniikoita 9 

Tekemisestä saatu ilo 30 

Yhteisöllisyys 67 

Käsityön ilo ja terapeuttisuus 42 

Terapeuttisuus 10 

Ilo 32 

 

Vastaajat olivat osallistuneet monipuolisesti erilaisiin keräyksiin ja monen eri 

järjestön/yhdistyksen kautta. Osa projekteista kesti tietyn ajan ja osa taas oli 

jatkuvia. Teoriaosuudessa olen käsitellyt osaa keräyksistä tarkemmin. 

Kirjoitelmaan osallistuneet henkilöt olivat osallistuneet esimerkiksi näihin 

projekteihin: Hyvänmielen sukat, Sytomyssy, Villaa ylle, Nuttu, Sivarisukat, 

Jorvin vauvapipot, Anna ja Toivo-nuket, Solidaarisuussilmukat, äiti Teresa -

peitto, Apupupu, Lämmintä kodittomille, Tuntematon sotilas, Lohtupeitto, 

Joulunlapsi, Hope for the babies, Joulupuu, Olet tärkeä, Sukkia 100-vuotiaille, 

villasukkia venäjän vangeille, Isoäidinneliöillä maailman suurin tilkkupeitto, 

Imetysnukke, Pipoapua pohjolasta, Paljaat varpaat ja Nuppupeitto. 
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Vastaajat olivat osallistuneet esimerkiksi näiden järjestöjen kautta 

hyväntekeväisyystoimintaan: Martat, Anarkisti Martat, Unicef, Vaaka Ry, SPR, 

Naisten pankki, Maanpuolustusnaiset, Patmos, Yhteisvastuu, Seurakunnat, 

Pelastusarmeija, Hursti, Kissojensuojeluyhdistys, Viadia Ry, Sairaalat, Kansan 

Raamattu seura, Pietarin katulapset ry, Novita, Nuorkauppakamarit ja 

Tekstiiliopettajien liitto. 

 

5.3.1 Hyväntekeväisyyskohteen valinta 
 

Hyväntekeväisyyskohteen valintaan ja toimintaan osallistumiseen vaikuttivat 

vastaajien omat ajatukset, elämäntilanne, mielipiteet ja aatteet. Vastaajista 110 

pohti hyväntekeväisyyteen osallistumisen syitä. Vastaajien hyväntekeväisyyteen 

osallistumiseen vaikutti: auttamisen halu, hyväntekeväisyyden tarpeellisuus, 

henkilökohtainen elämäntilanne, henkilökohtaiset arvot ja aatteet, 

harrastaminen ja olemassa olevien materiaalien hyödyntäminen. 

 

Moni vastaajista halusi osallistua hyväntekeväisyyskäsityötoimintaan 

auttamisen halun takia ja auttaminen nähtiin tärkeänä. Käsityönharrastajina 

vastaajat näkivät käsityön ja auttamisen yhdistämisen luonnollisena. 

Auttaminen saatettiin nähdä elämäntapana ja vastaajat kokivat itse saavansa 

iloa auttamisesta. 

 

Perimmäisenä motiivina hyväntekeväisyyskäsitöille minulla on 
auttamisen halu ja ajatus siitä, että tekemäni käsityö voi helpottaa edes 
yhden ihmisen elämää jotenkin. (P166: 488.doc)  

 

Itselleni on tärkeä auttaa muita ja itse tekemällä muille lämmintä tulee 
itsellekin lämmin olo. Olen toiminut hyväntekeväisyystyössä muutenkin 
harrastukseksi ja minulla on kummilapsi Keniassa, joten taitaa tämä 
hyväntekeväisyyshomma olla vähän niin kuin elämäntapa. (P26: 
208.docx)  

 

Osa vastaajista perusteli hyväntekeväisyyskohteen sen tarpeellisuuden 

mukaan. Osa oli nähnyt hädän itse, jolloin halu lähteä auttamaan muita oli suuri.  
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Etiopian nututkamppaanjaan lähdin mukaan, koska olen käynyt 
Etiopiassa ja lapset ovat sydäntäni lähellä. Tiedän omastakin 
kokemuksesta, että nutut menevät tarpeeseen. (P171: 86.doc)  

 

Osa vastaajista halusi jatkaa vanhaa lahjoitusta, joka oli loppunut.  Esimerkiksi 

eräs kunta lopetti antamasta 100-vuotiaille lahjaksi tilkkupeiton, jonka 

seurauksena vapaaehtoiset perustivat villasukkakeräyksen 100- vuotta 

täyttäneille. Myös vauvanpipoille nähtiin olevan tarvetta, kun heille annettiin 

syntyessään vain verkosta valmistettu pipo. Etiopian nuttu projektissa tuotteiden 

tarve on ilmeinen vaatteiden puutteen ja kylmien öiden vuoksi. 

Hyväntekeväisyyteen osallistumiseen vaikutti jonkun toisen ihmisen tarve 

käsityötuotteeseen. 

 

Henkilökohtainen elämäntilanne vaikutti myös hyväntekeväisyyskohteen 

valikoitumiseen. Moni vastaaja puhui Syto -myssy keräykset kohdalla, miten 

syöpä on liittynyt heidän omaan elämään ja sen takia he halusivat toimia asian 

puolesta.  

 

Sytomyssykamppaanjaan lähdin mukaan, koska hoidan itse 
rintasyöpäpotilaita. Näen hiuksensa menettäneitä naisia lähes päivittäin 
ja vaikka olenkin hoitoprosessin osa, halusin olla mukana muutenkin. 
(P171: 86.doc)  

 

Henkilökohtaiset arvot ja aatteet vaikuttivat projektin valintaan. Projektin 

uskonnolliset lähtökohdat olivat osalle vastaajista tärkeitä. Vastaavasti 

atteelliset piirteet näkyivät myös sivarisukkia neulovien henkilöiden 

perusteluissa. Neulominen siviilipalvelusta suorittaville nähtiin tärkeänä ja se 

sopi tekijöiden omaan ajatusmaailmaan. 

 

Halusin tehdä jotain Jumalalle ja kuulin ystävältä että he kutovat sukkia 
venäjän vankiloihin. Koin sen Jumalan antamalta tehtävältä ja innostuin 
valtasti, olin kutonut lapsesta lähtien ja mielestäni just siinä hyvä. (P141: 
410.doc)  

 

Olen osallistunut pari kertaa Sivarisukka-projektiin. Halusin kannustaa 
nuoria miehiä, jotka ovat tehneet erilaisen valinnan ja päättäneet tehdä 
jotain muuta kuin tarttua aseisiin. (P8: 137.docx) 

 



 44 

Osa vastaajista etsi uutta harrastusta tai muuta ajanvietettä ja päätti siksi 

osallistua hyväntekeväisyystoimintaan. Usein vastaajilla oli käsityöhön liittyvää 

taustaa, joten tuntui järkevältä jatkaa jotain käsityöllistä toimintaa.  

 

Juuri eläkkeelle jäätyäni uskalsin heittäytyä innolla lempipuuhiini ilman 
aikarajoitteita: moninaiseen tekstiilien kanssa puuhailuun ja luovaan 
tekemiseen ilman ongelmaa siitä mihin tuotokseni joutuvat niiden 
valmistuttua. Nyt saan tehdä nukkejani mielinmäärin. Tämä on tärkein 
motiivini. Lisäksi ilo tekemisestä innostaa uusiin luoviin kokeiluihin. 
(P161: 481.doc)  
 

Kun hyväntekeväisyyskäsitöiden tekeminen nähtiin harrastuksena, tekemisen 

mielekkyyttä pidettiin tärkeänä.  

 
Kohteella ei ole niin väliä, kun se vain on hyväntekeväisyyttä: pääasia, 
että minulla on seuraa ja nautin tekemisestäni. (P56: 348.docx) 

 

5.3.2 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
 

61 kirjoitelmassa pohdittiin yhteiskunnallista vaikuttamista. Vastaajista 23 

henkilöä koki vaikuttavansa yhteiskunnallisella tasolla tekemällä 

hyväntekeväisyyskäsitöitä. 20 henkilöä koki vaikuttavansa yhteiskunnallisesti 

jollakin tasolla tai ajatteli asiasta neutraalisti. Vastaajista 18 ei kokenut 

vaikuttavansa ollenkaan, eivätkä pitäneet sitä tärkeänä motiivina. 

 

Monet eri tekijät vaikuttivat vastaajien kokemukseen vaikuttaa 

yhteiskunnallisella tasolla osallistuessa hyväntekeväisyyskäsityötoimintaan. 

Yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi laskettiin monenlaista toimintaa. Osa näki 

pelkästään hyväntekeväisyyteen osallistumisen yhteiskunnalliseksi 

vaikuttamiseksi. Projekteihin osallistuminen saattoi tuoda tärkeän asian 

julkisuuteen ja sen avulla voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Tiettyyn projektiin 

osallistuminen saatettiin nähdä kannanottona jonkin asian puolesta tai jotakin 

vastaan. Kun vastaajat kirjoittivat seuraavansa hyväntekeväisyysprojekteja, he 

näkivät niiden todellisen hyödyn ja luottamus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

kasvoi. Esimerkiksi Etiopian vauvanutuilla on konkreettinen tavoite saada 

äitiyspakkaus Etiopiaan: 
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Nuttukeräyksellä ei varmasti Suomessa ole yhteiskunnallista merkitystä, 
mutta Etiopiassa sillä voi paikoin olla jo tunnettavuutta, sen verran paljon 
sinne on nuttuja lähtenyt. (P171: 86.doc)  

 

Hyväntekeväisyysprojekteilla voi tuoda vaikean asian positiivisella tavalla esiin 

ja se nähtiin tehokkaampana, kuin epäkohdista valittaminen. 

 

Yksi tavoitteistamme oli nostaa keskososaston niukat resurssit 
julkisuuteen ainakin paikallisella tasolla ja tässä onnistuimme. Minusta 
tällainen positiivinen tempaus ja julkisuus on usein tehokkaampaa kuin 
toistuva puutteista valittaminen. (P130: 382.doc) 

 

Kokemukseen siitä, ettei yhteiskunnallista vaikuttamista tunnettu olevan, vaikutti 

moni asia. Osalla vastaajista yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei ollut tarkoitus, 

joten sen takia yhteiskunnallista vaikuttamista ei pidetty tärkeänä motiivina. 

Tärkeänä pidettiin yhden ihmisen ilahduttamista ja auttamista. Osa ei ollut 

aikaisemmin pohtinut hyväntekeväisyyteen osallistumista yhteiskunnallisena 

vaikuttamisena. He näkivät oman tekemisen ja auttamisen ilon tärkeimpänä. 

Jos projekti oli saanut vähän huomiota, silloin ei koettu tekemisen vaikuttavan 

yhteiskunnallisesti. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen taisi olla aika vähäistä näiden myssyjen 
kautta, mutta tärkeämpää oli muistaa ja auttaa lähellä olevia hoidon 
aikana. (P24: 2.docx)  

 

En ole koskaan aiemmin pohtinut hyväntekeväisyystyön yhteiskunnallista 
merkitystä, joten en osaa sitä tässäkään eritellä. Varmastihan siitä on 
hyötyä koko yhteiskunnalle, mutta se ei minua motivoi läheskään niin 
paljoa, kuin henkilökohtainen ilon saaminen siitä, että voi harrastaa 
mukavaa harrastusta ja vielä siten auttaa jotakuta toista. (P35: 302.docx)  

 

Yhteiskunnallista merkitystä tällä tuskin on, koska projekti ei huomiota 
saanut eikä kerännyt. (P32: 286.docx) 

 

Yhteiskunnallista vaikuttamista koettiin eri tavalla, mikä saattoin riippua 

kohteesta. Osa Syto -myssyjen tekijöistä ei pitänyt yhteiskunnallista 

vaikuttamista niin tärkeänä, kuin muihin projekteihin osallistuneet. Projektissa 

tehdään pipoja syöpäsairaille, jotka saattavat menettää hiuksensa 

sytostaattihoitojen takia. Syöpä on henkilökohtainen tragedia ja varmasti sen 



 46 

takia syto -myssyjen tekijät korostivat motiiveinaan yhden ihmisen 

ilahduttamista ja pipon avulla jaettua voimaa.  

 

En niinkään tiedä, onko myssyillä sen kummempaa yhteiskunnallista 
vaikutusta, enemmänkin ne vaikuttavat yksilöihin ja heidän mielialaansa 
ja käytännön elämäänsäkin toivottavasti. (P80: 113.doc - 80:6) 

 

Hyvänmielensukkien tekijät pitivät myös tärkeänä motiivina yhden ihmisen 

ilahduttamista ja sukan tuomaa merkitystä.  Hyvänmielensukka- projektissa 

neulottiin sukkia mielenterveyshoidossa oleville nuorille. Osa mainitsi myös 

miten sukkia neulomalla ja asian julkisuuteen tuomisella voi vaikuttaa ihmisten 

asenteisiin 

 

Ei villasukilla mielenterveyshoidon määrärahoja juuri lisätä, mutta 
pienemmilläkin keinoilla voi vaikuttaa vaikka asenteisiin, tai saada sen 
yhden ihmisen piristymään hetkeksi. (P69: 83.docx - 69:7) 

 

”Villaa ylle” kampanjassa neulottiin vaatteita kodittomille. Tähän projektiin 

osallistuja piti ajankohtaisen asian julkisuuteen tuomista ja siitä syntynyttä 

keskustelua tärkeänä: 

 

Tämä vetosi minuun, sillä asunnottomuus on yhteiskuntamme 
häpeäpilkku, joka pitäisi saada kitkettyä pois. Keräys kiinnitti huomion 
tärkeään asiaan, ja varsinkin kun keräyksen alkuunpanijana oli 
yksittäinen ihminen. (P75: 432.docx) 

 

Sivarisukkien tekijät miettivät useammin sukkien lahjoittamista kannanottona 

asevelvollisuutta vastaan. Ajatuksena saattoi olla myös tuoda julkisuuteen 

toisenlainen tapa suorittaa asevelvollisuus. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

nousi esiin sivarisukkien ja varusmiesten sukkien tekijöille todennäköisesti 

herkemmin, koska asiaan voi liittää helposti poliittisia ja aatteellisia mielipiteitä.  

 

Paketin lähettäminen on kannanotto siviilipalveluksen puolesta. (P71: 
90.docx - 71:4) 

 

Nuttuprojektiin osallistujat kertoivat usein miten konkreettiset päämäärät 

projektilla on ja miten paljon se on saanut julkisuutta. Julkisuuden ja 
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toimivuuden kautta yhteiskunnallinen vaikuttaminen nähtiin mahdollisuutena 

Etiopiassa. 

 

Toivottavasti projektilla on myös yhteiskunnallista merkitystä, jos se saa 
äitejä lähtemään synnyttämään sairaalaan. Luottamusta lisää projektin 
luojan työskentely kohdemaassa. Voisi uskoa, että tässä on järkeä.  
(P39: 306.docx - 39:10) 

 

Greer (2008) on pohtinut kirjassaan miten neulonnan avulla voi saada uusia 

merkityksiä henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. 

Hyväntekeväisyyteen osallistumisen takana voi olla halu vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin asioihin ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Aineistosta löytyi samanlaisia piirteitä, joita Greer pohti kirjassaan. Käsitöiden 

avulla voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja se on ollut luontaista naisille jo 

1900-luvun alun ompeluseurojen aikana. Voittosaaren mukaan käsityöt ovat 

olleet naisille hyvä tapa osallistua yhteiskunnalliseen 

hyväntekeväisyystoimintaan, koska ennen käsityötaito kuului jokaisen naiset 

perustaitoihin. (Voittosaari, 1994, 145) Vastauksista voi huomata, että tämän 

päivän hyväntekeväisyyskäsityötoiminnassa saattaa olla myös yhteiskunnallisia 

piirteitä. Siihen osallistuminen voi olla kannanotto jotakin vastaan tai jonkin 

puolesta. Käsityöt ovat myös myönteinen keino herättää ihmisten ajatuksia ja se 

nähdään tehokkaampana kuin asioista valittaminen.  

 

Käsityöaktivismin taustalla on ajatus ilmasta oma mielipide käsitöiden avulla. 

Tärkeää on tuoda mielipide hauskalla ja yllätyksellisellä tavalla esiin. (Moore & 

Prain, 2009, 22). Kyselyyn vastanneet miettivät esimerkiksi nuorten 

mielenterveyteen käytettyjen rahojen riittämättömyyttä, kun he neuloivat 

Hyvänmielen sukkia. Sukkia neulomalla herätetään keskustelua rahojen 

riittämättömyydestä, mutta samalla toiminta on positiivista ja yllätyksellistä.  

 

5.3.3 Auttaminen 
 

Auttaminen nähtiin tärkeänä motiivina osallistua hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekoon. Moni vastaaja oli iloinen siitä, että pystyy yhdistämään itselleen tärkeät 

asiat, jotka olivat auttaminen ja käsitöiden teon. 
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Tuntui mukavalta, että saattoi omalla harrastuksellaan ilahduttaa joskus 
vaikeassakin tilanteessa olevaa perhettä ja uuden elämän alkua tuomalla 
jotain kaunista, lämmintä ankeaan sairaalaympäristöön. (P130: 382.doc) 

 

Vastaajat pitivät tärkeänä konkreettista auttamista. Lahjoittamalla oman 

käsityön tietää minkälaista apua kohteeseen menee.  Kun 

hyväntekeväisyysjärjestöjä tukee rahallisesti, ei välttämättä tiedä mihin juuri 

tämä lahjoitettu summa rahaa käytetään. Kun taas lahjoittamalla esimerkiksi 

sukat mielenterveysongelmista kärsivälle nuorelle, voi olla varma, että sukat 

menevät perille. Projektin luotettavuudella on myös merkitystä. Moni seuraa 

hyväntekeväisyysprojekteja, jolloin konkreettisuus näkyy vielä paremmin. 

Vastaajat pohtivat myös, mikä on oma tapa auttaa. Käsitöiden harrastajille oma 

tapa auttaa tuntuu siis olevan juuri käsitöitä tekemällä.  

  

Monia ihmisiä koskettaa konkreettinen auttaminen. Pikku nutut päätyvät 
ihan oikeille vauvoille etiopialaisperheisiin.( P49: 331.docx) 

 

Hain kovasti omaa tapaani auttaa muita ihmisiä ja rahaa kun ei tuon 
ikäisenä vielä oikein ollut, niin villasukkien neulominen oli se oma tapani 
osallistua. (P33: 294.docx) 

 

Osa vastaajista alkoi pohtia auttamista perimmäisiä syitä, kuten jos itseään on 

autettu saattaa herkemmin auttaa muita. Auttaminen saatettiin nähdä velan 

maksuna niille, jotka olivat auttaneet. Ensiksi on autettava itseään, jotta pystyy 

auttamaan muita. Auttamisen nähtiin olevan ilo ja etuoikeus. Osa vastaajista 

pohti, että hyväntekeväisyyteen osallistumisella voi olla myös itsekkäitä 

tavoitteita, kuten itsensä tunteminen paremmaksi ihmiseksi. Auttamalla voi 

saada itselleen yhtä hyvän mielen, kuin avun saajalle. 

 

Tämän päivän hyväntekeväisyyskäsityö toimintaan kuuluu luonnollisesti halua 

auttaa ja sen konkreettinen tapa auttaa kiehtoo osallistujia. Käsitöiden avulla 

auttaminen tuntuu olevan luonnollista käsityöharrastajille. Voittosaaren (1994, 

145) mukaan ompeluseuratoiminnassa naiset osallistuivat auttamiseen herkästi 

käsitöitä tekemällä, koska siihen aikaan käsityötaito oli itsestäänselvyys, eikä 

rahaa ollut paljoa. Vastauksista kävi ilmi, että osa vastaajista käytti myös 



 49 

vanhoja yli jääneitä materiaaleja hyväntekeväisyyteen lähetettyihin töihin. Silloin 

vanhat materiaalit saatiin hyvään hyötykäyttöön, eikä rahaa tarvittu sillä 

hetkellä, vaan panoksena oli käsityöhön käytetty työaika.  

 

5.3.4 Tekeminen ja suunnittelu 
 

Tekemisen ja suunnittelun merkityksen mainitsi 85 vastaajaa. Osa vastaajista 

kertoi valmistavansa käsitöitä yli omien ja läheisten tarpeiden. He myös 

kertoivat tekevänsä käsitöitä jatkuvasti ja tuotteita valmistui paljon. Heille 

käsitöiden tekeminen oli luonnollista ja jokapäiväistä puuhaa. Hyväntekeväisyys 

nähtiin kätevänä keinona käyttää ylimääräiset materiaalit tekemällä niistä 

tuotteita hyväntekeväisyyteen.  

 

Pidän neulomisesta ja sukkien neulominen tuntui vaivattomalta ja 
hauskalta tavalta ilahduttaa ja kannustaa. (P8: 137.dox) 

 

Teen paljon käsitöitä ja nurkissa pyörii monia erilaisia jämälankoja, joista 
haluan myös päästä eroon. Hyväntekeväisyys on tähän mitä loistavin 
kohde. (P27: 209.docx) 

 

Monelle itse tekeminen oli tärkeä motiivi. Lahjoittaessaan hyväntekeväisyyteen 

ei tarvitse miettiä niin tarkasti minkä kokoinen työ tulee olemaan, koska tuote 

tulee varmasti käyttöön. Osa teki töitä varastoon ja lähetti hyväntekeväisyyteen 

sitten kun he löysivät sopivan kohteen. Osa vastaajista yhdisti myös uusien 

tekniikoiden opettelemisen hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemiseen. Heidän 

mukaan toiselle lahjoitettuun tuotteeseen on hyvä kokeilla uusia tekniikoita, 

koska tuote löytää aina käyttäjän. Jos itse tykkää uudesta tekniikasta, voi 

myöhemmin valmistaa itselleen samanlaisen. Pieniin töihin oli helppo kokeilla 

uusia tekniikoita.  

 

Ehkä yleensä enemmän kuin itse hyväntekeväisyyteen tekeminen 
hyväntekeväisyyden vuoksi teen käsitöitä, että pääsen kokeilemaan 
uusia ideoita ja tekniikoita, Ja kun niistä sitten innostun, niin sitten teen 
samaa tuotetta useita kappaleita. (P163: 483.docx) 

 

Osa opetteli neulomaan tai herätti vanhan taidon sen takia, että pystyisi 

osallistumaan hyväntekeväisyyteen käsityön keinoin.  
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Vaaka ry:n tilkkupeitot, niistä lähti kauan sitten kadotettu innostus 
käsitöihin taas liikkeelle, oli mukava tehdä hyvää ja samalla oppia 
kadotettu taito uudelleen. (P187: 18.docx) 
 
Päätin opetella neulomaan villasukkia, että voisin osallistua Sivarisukka-
kampanjaan. (P 3: 12.docx) 

 

 

 

 

Tuotteiden suunnittelu 

 

Suunnittelun kohdalla mainittiin usein värien suunnittelu. Suurin osa valmisti 

sukkia tai muita tuotteita valmiista malleista, joten värien suunnittelu oli se kohta 

missä sai käyttää omaa luovuuttaan. Värien suunnittelu saatettiin tuntea koko 

tekemisprosessin mukavimmaksi hetkeksi. Mielikuvituksen käyttö keottiin myös 

mukavaksi värien suunnittelussa ja värejä suunniteltiin usein kohteen mukaan. 

Hyvänmielensukka -kampanjaan osallistujat pitivät siitä, kun tarkoituksena oli 

valmistaa värikkäitä sukkia. Värien suunnittelu tuntui monen vastaajan mielestä 

luovalta ja sen takia mukavalta. Siinä pystyi toteuttamaan itseään pohtien 

erilaisia värivaihtoehtoja. Silloin tekijät saattoivat päästää mielikuvituksen irti ja 

suunnitella iloisia väriyhdistelmiä. Neulottaessa hyväntekeväisyyteen 

väriyhdistelmien ei tarvinnut olla omaan mieleen mukaisia, mikä koettiin 

jännittävänä.  

 

Oli hauska miettiä, millaiset sukat voisivat ilahduttaa kaikkein eniten ja 
yrittää keksiä erilaisia malleja ja väriyhdistelmiä. Itselleni teen yleensä 
aika hillityn värisiä sukkia, joten nyt, kun pyydettiin käyttämään paljon 
värejä, sai päästää mielikuvituksen irti. (P69: 83.docx)  
 
On ihanaa kaivaa lankavarastot esiin ja sommitella ja suunnitella 
langoista nuttuja. (P48: 328.docx)  

 

Etiopian nuttu -projektiin osallistujat puhuivat myös värien suunnittelusta. Osa 

halusi suunnitella värit afrikkalaiseen tyyliin sopivaksi, käyttäen rohkeasti 

erilaisia väriyhdistelmiä. Suunnitteluun liittyen vastaajat pohtivat myös lankojen 
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materiaalia tuotteiden käyttötarkoituksen mukaan. Nuttujen haluttiin sopivan 

Afrikan kosteaan ympäristöön ja kodittomien vaatteet ankaraan ilmastoon. 

 

Nuttuja on ihana neuloa, voi leikitellä väreillä jne... Itse olen värjännyt 
merinovillalankoja ajatellen niitä sinne Etiopiaan. (P165: 485.doc) 
 
Valitsin langat muutamiin sukkiin, lapasiin ja kaulaliinaan sillä 
perusteella, että ne ovat konepestäviä, lämpimiä eikä väri ole liian "arka", 
kun käyttäjät asustelevat milloin missäkin. (P75: 432.docx)  

 

Osa otti myös huomioon sen, että lähetetty tuote saattaa olla saajan ainoa 

käsitehty tuote, joten sen täytyy olla laadukas ja kestävä. 

 

Haluan pitää myös hyväntekeväisyyskäsityöt laadukkaina. Jos tekemäni 
villasukat ovat käyttäjänsä ainoat villasukat, niin niiden pitää olla 
kunnollisesta, kestävästä ja lämmittävästä langasta tehdyt ja myös 
kauniit katsella. (P166: 488.doc) 

 

Osa piti mukavana suunnitella tuote jollekin toiselle käyttäjälle, kuin itselleen. 

Suunnittelu tuntui vapaammalta ja siihen saattoi toteuttaa tekniikoilla joiden 

tekemisestä tykkäsi, mutta jota ei itse haluaisi käyttää. Omat mieltymykset eivät 

rajoittaneet suunnittelua, kun uskoi jonkun ihmisen pitävän tuotteesta kuitenkin.   

 
Pipoa neuloessa on mukavaa, ettei ole niin tarkkaa koska kun käyttäjä 
varmasti löytyy, siinä mielessä neulominen on rennompaa ja 
rentouttavampaa kuin esim. itselle tehdessä. Samoin langat ja mallit voi 
valita vapaammin, varmasti löytyy joku käyttäjä joka niistä tykkää. Voi 
hyvin valita mallin, joka on omasta mielestä kaunis, mutta ei esim. itselle 
sovi lainkaan tyyliin/omaan päähän. (P63: 5.docx) 

 

Ompelutöitä tehdessä suunnitteluun käytettiin enemmän aikaa. Esimerkiksi 

Unicefin Anna ja Toivo -nukkejen tekijät suunnittelivat nuket tarkkaan ja 

käyttivät siihen paljon aikaa. Nukkejen suunnittelussa tarvittiin luovuutta ja se 

tuntui mielekkäältä. Suunnittelu koettiin motivoivana ja eräs tekijä mainitsi 

pääsevänsä virtaukseen tehdessään nukkea.  

 

Yleensä teen niitä tilaustyönä ja ajattelen todella tarkkaa millainen 
nukesta tulee: sukupuoli, vaatteet, yksityiskohdat, kansallisuus, nimi jne. 
Tämä on antoisaa. Voin käyttää nuken tekemiseen paljon aikaa, mutta 
se on kivaa. (P43: 313.docx) 
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Varsinkin nuken suunnitteleminen ja vaatteiden ompeleminen on 
mielestäni myös luovaa työtä ja siksi hyvin motivoivaa. Samalla tunnen 
säilyttäväni entisiä taitojani. Nukkejen tekeminen on niin mukavaa työtä, 
että joskus tunnen tekeväni nukkeja suorastaan flow-tilassa. (P169: 
79.doc) 

 

Osassa kirjoitelmissa näkyi kokonaisen käsityöhön liittyvät alueet, jotka ovat 

suunnittelu, testaaminen, toteuttaminen ja arviointi. Tuotteisiin haluttiin saada 

omaleimaisuutta ja tuotteita suunniteltiin niin paljon kuin mahdollista. Kuitenkin 

kirjoitelmissa näkyi eniten ositetun käsityön merkitykset, johon liittyy tuotteiden 

toteuttaminen valmiiden mallien mukaan. Kojonkoski-Rännälin (1995, 98- 99) 

mukaan harrastuskäsityö on usein ositettua käsityötä. Käsityön harrastajat 

ottavat perinteisesti valmiin mallin jostakin lähteestä ja alkavat toteuttaa tuotetta 

suoraan tai tehden siihen mahdollisesti pieniä muutoksia. Käsityö toteuttaminen 

ohjeesta vaatii kuitenkin myös monenlaisia taitoja ja harjoitusta. Käsityön 

tekemisessä ositetusti korostuu tekemisestä saatava hyvä olo ja motivaatio. 

Osassa keräyksissä tuotteille on valmiit ohjeet, jotta osallistuminen olisi 

vaivatonta. Vaikka valimistetut työt olivat yksinkertaisia, vastaajat kokeilivat 

erilaisia neulospintoja tai väriyhdistelmiä neuleisiin.  

 

Syrjäläisen (2007, 112) mukaan käsitöiden suunnitteluprosessissa tekijän luovat 

voimat tulevat käyttöön. Vastauksissa huomasi, että värien suunnittelusta 

pidettiin paljon, koska siinä sai päästää omat luovat voimat irti. Vastaajat, jotka 

tekivät haastavia projekteja, saattoivat uppoutua suunnitteluprosessiin ja 

tunsivat toteuttavansa itseään. Syrjäläisen (2007, 112) mukaan itsetunto 

kohenee luovassa toiminnassa, kun ymmärtää itse osaavansa luoda jotain 

uutta. Suunnitteluprosessin jälkeen valmistusprosessissa saadaan mielihyvää, 

kun oma suunnitelma saa konkreettisen muodon. Vastaajat saivat myös 

mielihyvää valmistuvista tuotteista.   

 

Tuotteet 

 

Osa vastaajista valmisti helppoja nopeasti valmistuvia töitä ja osa taas 

tarkkuutta ja aikaa vieviä töitä. Pienet ja helpot työt koettiin käteviksi sen takia, 

että niitä on helppo kantaa mukana. Niihin ei myöskään tarvinnut niin paljon 
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materiaalia, kuin isompien tuotteiden valmistamiseen. Suurin osa neulomalla 

valmistetuista tuotteista haluttiin olevan pieniä ja nopeasti valmistuvia. 

Ompelutyöt olivat usein vaikeampia ja aikaa vieviä.  

 

Suurta iloa tuotti pienten, kauniiden peittojen tekeminen. Ne valmistuivat 
nopeammin kuin isot tilkkutyöt ja pystyin tekemään useita erilaisia eri 
tekniikoilla. (P130: 382.doc) 

 

Tuotteen merkitystä saajalle pohdittiin myös tuotteita valmistaessa. 

Hyväntekeväisyyskohteesta riippuen tuote saattoi tulla todelliseen tarpeeseen 

tai sitten sen tuomalla merkityksellä saattoi olla enemmän painoarvoa. Tekijät 

uskoivat, että liittäessään positiivisia ajatuksia käsitöihin, ne voivat tuoda 

käyttäjälle voimaa, iloa, hyvää mieltä, tukea tai siunausta.  

 

Peitto ei ehkä ole välttämätön elämässä, mutta sen "ajatus" tuoda iloa 
lapsen/perheen elämään ja jatkuvuutta ollen mukana ajan 
kuluessa/lapsen kasvaessa. Ehkä" henkisenä tukena" ja toivon antajan 
vaikeina hetkinä. (P73: 414.docx)  

 

Tuotteita tehdessään ajateltiin myös miten valmistunut tuote otetaan vastaan tai 

minkälaisia tunteita saajalle nousee lahjoitetusta käsityöstä.  

 

On mukava ajatella, että neulomani pipo tai huivi tai lapaspari lämmittää 
jotakuta tuntematonta nuorta, ja samalla tuo hänelle ajatuksen siitä, että 
joku tuntematon pitää häntä tärkeänä. Yhtä lailla kuin jollekin tutulle 
neuloessa, tuntemattomalle neuloessa liitän silmukoihin lämpimiä 
ajatuksia. (P57: 365.docx) 
 
On todella piristävää kuvitella vastaanottajan ilo sukista, ja niiden tuoma 
hyöty sittenkin, kun vastaanottaja on jo unohtanut mistä ne sai. (P126: 
355.doc) 
 

 

Tuotteita valmistettiin ostetuista langoista, jämälangoista ja lahjotetuista 

langoista. Vastaajien mukaan oli hyödyllistä saada ylimääräiset langan loput 

käyttöön, koska niitä jää usein neuletöistä yli. Jämälangoista saa tehtyä helposti 

pienempiä töitä, koska niihin ei tarvitse niin paljon lankaa. Hyväntekeväisyyteen 

lähetettyjen sukkien ei tarvitse olla yksivärisiä, vaan voi olla hauskempaa, että 

sukat on suunniteltu kirjavista ylimääräisistä langoista.  
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Valmiin neuleen ja auttamisen lisäksi ilahduttaa se, että voin käyttää liian 
suurta lankavarastoani johonkin oikeasti hyödylliseen. Erityisen ihanaa 
on, jos lankavaraston epämääräisistä jämänyttyröistä saa tehtyä jotakin 
kaunista. (P166: 488.doc) 

 

Tuotteella voi olla syvällisempiä merkityksiä, kuin vain käyttötarkoituksen 

mukaan. Tuote voi auttaa jaksamaan, tuoda hyvää mieltä ja ilahduttaa saajaa. 

Luutosen (1997, 42) mukaan käsityöntekijä liittää käsityötuotteeseen omia 

ajatuksia ja merkityksiä. Käsityön saaja tulkitsee tuotteen uudella tavalla omien 

lähtökohtien mukaan (Koskijoki, 1997, 36). Hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekijöillä on luottamus siihen, että käsityö tuo saajalleen hyvää mieltä ja auttaa 

jaksamaan.  

 

5.3.5 Yhteisöllisyys 
 

Yhdessä tekeminen koettiin mukavana ja osa teki hyväntekeväisyyskäsitöitä 

yhdessä ryhmässä. Vastaajat kokivat, että oli tärkeää olla samanhenkisten 

ihmisten kanssa. Käsitöiden tekemisen lomassa keskusteltiin, vaihdettiin 

ideoita, autettiin muita ja kehuttiin muiden töitä. Tapaamisissa saatettiin myös 

katsella yhdessä kaikkien töitä ja se koettiin motivoivana jatkaa omia töitään 

eteenpäin. 

 

Haastoin myös ystävieni ja työkavereita mukaan. Osallistujiksi tuli myös 
henkilöitä, jotka eivät koskaan aikasemmin olleet neulonett. Niimpä esim 
yhden pupun kädet olivatkin pupun päässä korvien kanssa :) Yhdessä 
naurettiin ja korjailtiin. (P62: 46.doc) 

 

Mukavinta oli yhteenkuuluvuuden tunne ja kaikkia kiinnostava aihe. Yhtä 
mielenkiintoista oli keskustella niin väreistä kuin jokaisen 
käsityöhistoriasta. (P128: 370.doc)  

 

Yhteisöllisyyttä koettiin myös, vaikka ei tavattu kasvotusten. Isoon projektiin 

osallistuminen toi monelle yhteisöllisyyden tunteen, kun kaikilla oli sama 

päämäärä. Internetin ryhmien seuraaminen toi yhteisöllisyyden tunnetta ja 

niiden etenemistä oli helppo seurata ryhmien avulla. Siellä saattoi myös katsella 

muiden lähettämien töiden kuvia ja jopa lahjoitettuja tuotteita lopullisessa 

päämäärässään.  
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Vaikka neuloin nutut yksin kotona, oli projekti silti yhteisöllinen ja 
yhdessä toteutettu, tämä varmasti myös edesauttoi, ettei projekti 
unohtunut neulekoriin. (P39: 306.docx)  
 
Kun seuraa netissä blogeissa ja Ravelryssä muiden 
hyväntekeväisyyteen tekemiä käsitöitä, tuntee kuuluvansa ryhmää. (P40: 
309.docx) 

 

Moni vastaaja mainitsi, että olisi mukavaa tehdä yhdessä, mutta siihen ei ole 

aikaa.  

 
Olisi mahtavaa tehdä nuttuja ryhmässä, mutta tällä hetkellä olen niin 
kiinni kotona, että en pysty järjestämään sellaiseen aikaa. 
Suunnitelmissani olisi kuitenkin tulevaisuudessa järjestää iltoja, joissa 
neulotaan yhdessä. (P52: 337.docx) 

 

Osa oli myös tehnyt samaa tuotetta yhdessä. Esimerkiksi tilkkupeittoja oli koottu 

yksittäisten ihmisten tekemistä tilkuista, jolloin peiton valmistukseen oli 

osallistunut monta ihmistä. Yksin tekeminen oli kuitenkin yleisintä ja käsitöitä 

tehtiin usein jonkin muun tekemisen lomassa, kuten televisiota katsellessa.  

 

Nautin neulomisesta yksin kotona telkkaria katsellessa. En voisi kuvitella 
katsovani uutisia ilman, että käsissäni on neuletyö. (P61:41.doc) 
 
Teen myssyjä yleensä kotona tai matkalla yksin. Siinä saa samalla 
työstää omia ajatuksia. Tosin yhdessä tekeminen on hauskaa, kun 
jokainen tekee omaa tahtiaan. (P72: 396.doc) 

 
Heikkisen (1997, 59–61) mukaan ihmiset kävivät kansalaisopistojen kursseilla, 

jotta he oppisivat uusia tekniikoita, mutta myös kurssin ilmapiiriä pidettiin 

tärkeänä. Ihmiset tulivat kursseilla myös viihtymään ja viettämään vapaa-aikaa. 

Vastauksista saattoi huomata samanlaisia piirteitä, kun Heikkisen 

tutkimuksesta. Vastaajat pitivät tärkeänä olla samanhenkisten ihmisten kanssa 

ja vaihtaa ajatuksia. Myös ompeluseurojen toiminnasta löytyi samanlaisia 

motiiveja osallistua seurojen toimintaan. Osallistujat pitivät siitä, kun tunsi 

kuuluvansa johonkin isompaan ryhmään, joiden jäsenillä oli samanlaiset 

uskonnollisia ja elämänkatsomuksellisia ajatuksia (Voittosaari, 1994,119).  

 

Minahan ja Wolfra (2007, 6) ovat tutkineet internetistä löytyviä käsityöryhmiä, 

joiden jäsenet tapaavat kasvotusten. Tapaamisissa he tekevät käsitöitä, 
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juttelevat käsitöistään ja jakavat taitojaan. Tapaamisten organisointi tapahtuu 

internetin kautta, mikä näyttää olevan myös tyypillistä tämän päivän 

hyväntekeväisyyskäsitöille. Myös yksin tekemisestä nautittiin, koska silloin 

pystyy keskittymään omiina ajatuksiin ja esimerkiks rentoutua päivän 

päätteeksi.  

 

5.3.6 Käsityön ilo ja terapeuttisuus 
 

Kyselyn vastaajiksi valikoituivat käsitöiden harrastajia, joten käsitöiden 

tekeminen koettiin mukavana ja se toi monelle iloa. Lisää mielekkyyttä 

käsitöiden tekemiseen toi se, kun pysyi samalla auttamaan muita. Käsitöiden 

tekeminen oli henkisesti rentouttavaa ja sen koettiin selkeyttävän ajatuksia. 

Osalle neulonnan lomassa oli tärkeää käydä läpi vaikeita ajatuksia tai surua. 

Käsityöt tunnettiin olevan vastapainoa arkielämälle ja käsitöitä tehdessä pystyi 

olemaan oma itsensä. Hyväntekeväisyyskäsitöitä tehdessä saatuun 

mielihyvään liitettiin myös auttaminen, mikä toi tekemiseen vielä enemmän 

mielekkyyttä.  

 

Tekeminen oli ihanaa, sillä joka tapauksessa haluan tehdä käsitöitä, 
mutta nyt sain tehdä niitä hyvään tarkoitukseen! (P31: 284.docx)  

 
Käsillä tekeminen on hyvää vastapainoa muulle elämälle. Siinä saan olla 
oma luova minäni. P29: 248.docx  
 
Pidän käsitöiden neulomisesta, se on rentouttavaa ja omaa aikaani. Kun 
siihen lisätään toiselle hyvän mielen tuottaminen, oli se sitten 
hyväntekeväisyys tai lahja ystävälle, niin neulomisesta tulee entistä 
mielekkäämpää. (P60: 4.docx) 

 

Vastaajat tunsivat saavansa omaa aikaa tekemällä käsitöitä ja he pystyivät 

ratkaisemaan käsitöitä tekemällä omaan elämään liittyviä ongelmia. Yksi kuvaili 

kuinka neulominen muuttaa joka hetken omaksi ajaksi. Käsityöt antoivat 

oivalliset hetken rauhoittua ja hiljentyä päivän arkisista rytmeistä.  

 

Itselleni toi iloa se, että saatoin kesken kiireisen leirin hengähtää, istua 
alas ja nauttia hiljaisuudesta lapsilta piilossa. (P98: 228.doc)   
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Osa vastaajista liitti terapeuttisuuden hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemiseen. 

Terapeuttisuuden tunnetta saatiin tekemisestä ja tekemisen ohessa läpi 

käydyistä ajatuksista. Osassa vastauksista terapeuttisuus mainittiin, mutta sitä 

ei lähdetty kirjoituksissa analysoimaan sen tarkemmin. Muutama vastaaja koki 

tiettyyn hyväntekeväisyyskohteeseen neulomisen terapeuttisena. He saattoivat 

käsitellä neuloessaan läheisen sairautta, mikä auttoi jaksamaan surullisina 

hetkinä.  

 
Teen hyväntekeväisyyteen lähinnä sytomyssyjä. Olin kuullut niistä 
ystävältäni, ja tartuin itse puikkoihin kun lähipiiriin ilmestyi syöpä ja 
tarvitsin käsityöterapiaa tuloksia odotellessa. Myssyihin liittyy voimakas 
kiitollisuudentunne siitä, ettei niitä lopulta perheessäni tarvittu.(P157: 
474.doc) 
 
Kutominen on pelastanut mielenterveyteni. (P120: 275.doc) 

 

Pölläsen (2006, 69–70) mukaan käsityöt ovat auttaneet käsittelemään omia 

ajatuksia ja tuoneet elämänviisautta. Kirjoitelmista huomasi, että 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisen saatettiin kokea terapeuttisena. 

Terapeuttisuutta koettiin, kun käsitöitä tehdessä pysty käsitellä omia ajatuksia. 

Ajatukset saattoivat liittyä johonkin vaikeaan elämäntilanteeseen, jolloin 

käsitöiden tekeminen oli hyvä hetki käsitellä asioita.  Pölläsen (2006, 72) 

mukaan käsityö toimii keinona käsitellä vaikeita tapahtumia, aluksi saamalla 

ajatukset hetkeksi pois ikävästä mielentilasta. Käsitöitä tekemällä vaikeita 

tapahtumia voi alkaa prosessoida vähitellen tekemisen lomassa, oman 

jaksamisen mukaan. 

 

Käsitöiden tekemistä pidettiin rentouttavana ja sitä kautta saatiin omaa aikaa. 

Pölläsen (2006, 74) mukaan käsitöiden tekemisen kautta hetkellinen 

kiintyminen rauhoittaa ja auttaa jäsentämään hajanaista olotilaa. Käsitöitä 

tekemällä vastaajat tunsivat pystyvänsä olemaan täysin omana itsenään. 
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6 Luotettavuus 
 

Eskolan ja Suorannan (1996, 165) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, jolloin luotettavuuden arviointi 

koskee koko tutkimusprosessia. Tutkija on laadullisessa tutkimuksessa 

keskeinen tutkimusväline ja sen takia tutkijan positio tärkeä selittää. Olen 

käsityötieteen opiskelija ja olen kiinnostunut käsityön tuottamista tuntemuksista 

ja merkityksistä. Käsityöt ovat tuoneet minulle voimaa sekä iloa ja käsityöt ovat 

elämässäni tärkeää. Tutkijan oma näkökulma vaikutti teoriataustan valitsemisen 

ja tutkimusmenetelmän kautta tuloksiin ja johtopäätöksiin. Teoriatausta tuki 

kuitenkin tutkimustuloksia hyvin ja olen perustellut käyttämäni teorian. On 

tärkeää kuvailla tutkimuksen eteneminen mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti, koska se luo tutkimuksen luotettavuuden. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuutta voi Eskolan ja Suorannan (1996, 166–167) mukaan pohtia 

uskottavuuden, vahvistettavuuden, aineiston riittävyyden, kattavuuden ja 

seuraumuksellisuuden mukaan.  Mäkelän (1990, 47–48) mukaan kvalitatiivisen 

tutkimuksen arvioinnissa on otettava huomioon aineiston merkittävyys, 

aineiston riittävyys, analyysin kattavuus, analyysin arvoitavuus ja toistettavuus.  

 

Luotettavuutta toi tutkimukseeni se, että käytin tutkimusmenetelminä määrällistä 

ja laadullista lähtökohtaa. Kumpienkin menetelmien kautta saadut tulokset 

täydensivät toisiaan ja niistä nousi samanlaisia ilmiöitä. Metsämuurosen (2009, 

266) mukaan määrällinen tieto toimii laadullisen tiedon ryhtinä. Menetelmänä 

tutkimuksessani oli kyselylomake, jonka julkaisin internetissä. Kyselylomakeen 

luotettavuutta pohtiessa on syytä miettiä väittäminen ja kysymysten selkeyttä ja 

ymmärrettävyyttä. Väittämät olivat selkeitä, mutta osan niistä saattoi ymmärtää 

eri tavalla. Esimerkiksi yhteiskunnallista vaikuttamista mittaavissa väittämissä 

kysyttiin osallistutko aktiivisesta hyväntekeväisyystoimintaan. Ihmisellä voi olla 

erillainen käsitys siitä, mikä nähdään aktiivisena toimintana. Vastaajilta ei tullut 

palautetta väittämien epäselvyydestä, paitsi yhdestä väittämästä. Eräs vastaaja 

oli kirjoittanut, että ei ymmärtänyt väittämää ”hyväntekeväisyys kuuluu 

kansalaisten toimintaan.” Hän pohti tarkoittaako väittämä, että 

hyväntekeväisyys on ainoastaan kansalaisten tehtävä vai yhdessä valtion 
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kanssa. Avoin kirjoitelmapyyntö oli ymmärrettävä ja siinä olleet apukysymykset 

helpottivat kysymykseen vastaamista.  

 

Keräsin aineistoa julkaisemalla kyselyn internetissä. Julkaisin sen erilaisissa 

käsityöyhteisöissä, jotta saisin kattavaa tietoa hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisestä. Miettisen ja Vehkalahden (2013, 84) mukaan tutkimuksen 

julkaiseminen internetissä vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja 

kattavuuteen. Kaikilla suomalaisilla ei ole mahdollisuutta päästä internettiin, 

joten kyselyn julkaiseminen internetissä on rajannut osan vastaajista pois. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että moni vastaaja koki yhteisöllisyyttä sosiaalisen 

median kautta. Kyselyyni saattoi vastana herkemmin sellaiset ihmiset jotka 

käyttävät ahkerasti internettiä ja sosiaalisen median palveluita, koska julkaisin 

verkkolomakkeen mm. blogeissa ja Facebook -ryhmissä. Toisaalta internettiä 

käytetään tänä päivänä paljon ja se on myös käsityöntekijöiden suosiossa.  

 

Käsittelin määrällisen väittämäaineiston kuvaamalla aineiston prosenttuaalista 

jakautumista. Esitin tuloksen taulukoissa joihin olin kerännyt SPSS:stä saadut 

tiedot eri väittämien vastausten jakautuneisuudesta. Laadullisen analysoinnin 

teemat/analyysiyksiköt muodostin teorian pohjalta. Perustelin teemat teoriasta 

nousseiden näkökulmien mukaan. Kuvailin minkälaisia ajatuksia jokaiseen 

teemaan liittyi ja kävin niiden perusteella aineistoa läpi. Kuvailin aineiston 

käyttäen suoria sitaatteja kirjoitelmista, jotta tulosten käsittely olisi luotettavaa. 

Laadullisen aineston analysointi oli loogista, koska sen perustana oli 

teoreettinen viitekehys ja avoimen kirjoitelman kysymysten asettelu. Peilasin 

tuloksia teoriakirjallisuuteen, josta löytyi samanlaisia ilmiöitä, kuin aineistostani. 

Eskolan ja Suorannan (1996, 170) mukaan analyysin kattavuus tarkoittaa sitä, 

että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Tuloksista 

näkee, että moni vastaaja on pohtinut samankaltaisia teemoja kirjoitelmissaan.  

 

Aineiston luotettavuuden tarkastelussa on otettava huomioon aineiston koko 

sekä edustavuus. Tässä tutkimuksessa aineiston koko on suuri, kun vastauksia 

tuli 488 kappaletta. Tilastollisessa analyysissä oli mukana kaikki vastaukset, 

kun taas laadullisessa aineistossa oli mukana 190 vastausta. Saturaation 

perusteella otin analysoitavaksi juuri 190 vastausta. Avoimien kirjoitelmien 
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pituus vaihteli suuresti, muutamasta lauseesta 500 sanaan. Aineiston voi sanoa 

olevan kattava katsaus hyväntekeväisyyteen osallistuneiden 

käsityönharrastajien joukosta. Vastaajia oli ympäri Suomea, mutta eniten 

kuitenkin Etelä- ja Länsi-Suomesta. Vastaajat olivat osallistuneet monipuolisesti 

erityylisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Vastauksista sai selville erilaisiin 

hyväntekeväisyysprojekteihin osallistuvien mielipiteitä.   

 

Alasuutarin (1999, 235) mukaan laadullisen tutkimuksen yleistettävyyteen liittyy 

ajatus, siitä että tutkimuksessa löydetty tieto yksittäisestä ilmiöstä pätee myös 

muuhunkin tilanteeseen, kuin tutkittavaan ilmiöön. Tutkimusongelman ollessa 

usein arkielämässä toistuva ilmiö sen voi liittää myös muihin yksittäistapauksiin, 

kun sitä selitetään abstraktiotasolla. Tutkimukseni määrällinen osa tukee myös 

ilmiöni yleistettävyyttä, koska tuloksista löytyi samankaltaisia piirteitä.  
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7 Pohdinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida minkälaisia merkityksiä 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijät liittävät omaan tekemiseen. Sain 

monipuolisesti tietoa hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisestä, koska käytin 

määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullinen ja määrällinen tieto 

täydensivät toisiaan ja pystyin tarkastelemaan ilmiötä monipuolisesti. 

Tutkimusmenetelmien erilaisuudesta huolimatta, kummastakin aineistosta nousi 

samanlaisia ilmiöitä.  

 

Vastaajat olivat aktiivisia käsitöiden tekijöitä ja he tekivät käsitöitä usein ja 

tuotteita valmistui paljon. Kaikki kyselyni 488 vastaajaa olivat naisia. 

Voittosaaren (1994, 145) mukaan naiset ovat olleet aktiivisia 

hyväntekeväisyystoiminnassa käsitöitä tekemällä. Vielä teollistumisen aikaan 

1800-luvulla, jolloin ensimmäisiä ompeluseuroja perustettiin, käsityöt kuuluivat 

naisten yleissivistykseen. Sen takia naisille oli luontaista osallistua 

yhteiskunnalliseen auttamiseen käsitöitä tekemällä. Myös naisten taloudellinen 

tilanne vaikutti aktiiviseen osallistumiseen, kun heillä ei välttämättä ollut 

ylimääräistä rahaa lahjoitettavana. Kyselyni vastaajat olivat kaikki naisia, mutta 

naisten taloudellinen tilanne ei enää ole sukupuolijakauman kannalta yhtä 

merkittävä selittävä tekijä, kuin ennen. Hyväntekeväisyyteen osallistuminen 

käsitöitä tekemällä on ehkä profiloitunut ajan saatossa naisten yhdeksi tavaksi 

auttaa.  

 

Tutkimuksessa käsityö nähtiin mukavana ja myönteisenä asiana. Käsitöistä 

saatava ilo ja hyvä mieli välittyivät vastauksista selkeästi. Hyväntekeväisyys 

aspekti saattoi tehdä tekemisestä moniulotteisempaa yhteisöllisyyden sekä 

auttamisen kautta. Osalle hyväntekeväisyyteen tekeminen ei tuntunut eroavat 

muusta tekemisestä.  

 

Tuloksista kävi ilmi miten moniin erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin 

vastaajat olivat osallistuneet. Apua haluttiin antaa vastasyntyneille, lapsille, 

syöpäpotilaille, mielenterveyspotilaille, varusmiehille, siviilipalvelusmiehille, 
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vanhuksille, katastrofialueilla asuville, vangeille, kodittomille sekä löytöeläimille. 

Osa vastaajista oli miettinyt tarkkaan minkä järjestön kautta osallistuu 

toimintaan. Hyväntekeväisyystoimintaa löytyy monenlaista ja osan toiminta on 

julkisempaa, kuin toisten. Projektien kohteet ja arvot saattavat ovat erilaisia, 

joten myös niihin osallistuvilla täytyi olla projektin mukainen ajatusmaailma.  

 

Osa vastaajista piti hyväntekeväisyyteen käsityön keinoin osallistumista 

yhteiskunnallisena toimintana.  Osalle se taas ei ollut merkityksellistä tai he 

eivät tunteneet vaikuttavan yhteiskunnallisella tasolla. Hyväntekeväisyyteen 

osallistumisen yhteiskunnallinen ja auttamisen näkökulma saattoi tehdä 

käsityöharrastuksen monipuolisemmaksi. Käsityöt kuuluivat vahvasti tekijöiden 

elämään, joten oli luonnollista liittää harrastus myös hyväntekeväisyyteen. 

Greerin (2008) pohtimat käsityön eri tasot, joissa ensimmäisellä tasolla käsityöt 

liitetään henkilökohtaiseen hyötyyn, toisella tasolla yhteiskunnalliseen hyötyyn 

ja kolmannella tasolla maailmanlaajuiseen muutokseen, näkyvät myös 

tutkimukseni tuloksissa. Käsityöt liittyivät vastaajien jokapäiväiseen elämään ja 

käsitöistä kuvailtiin saatavan hyvää mieltä, joten voi olettaa, että he ovat 

löytäneet käsityöstä henkilökohtaisen hyödyn. Hyväntekeväisyyteen 

osallistuessa voi käsityön hyötyä levittää lähipiirille ja yhteiskunnalle. 

Maailmanlaajuista muutosta saatetaan saada aikaan 

hyväntekeväisyysprojektien edetessä ja jatkuessa, esimerkiksi Anna ja Toivo- 

nukkejen varjojen avulla tehdyt rokotukset tai Etiopian vauvanuttujen tavoite 

saada äitiyspakkaus Etiopiaan. Käsityö voi olla keino ottaa kantaa ja vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin, jopa maailmanlaajuisiin, ongelmakohtiin. 

 

Auttamista pidettiin tärkeänä motiivina osallistua hyväntekeväisyyteen. Kun 

väittämistä yhdistää arvot ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä”, 98 % 

piti auttamista tärkeänä. Auttamisen tärkeys näkyi myös avoimista kirjoitelmista. 

Väittämien tuloksista selvisi että, vastaajista oli tärkeää kuulla, miten 

hyväntekeväisyyskäsityö on otettu vastaan. Tärkeänä pidettiin myös, että pystyy 

auttamaan käsitöitä tekemällä. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että 

konkreettista auttamista pidettiin tärkeänä. Käsitöitä tekemällä tietää minkälaista 

apua lahjottaa, kun jos lahjoittaa rahaa, ei välttämättä tiedä mihin juuri tämä 

tietty rahasumma käytetään. Vastaajien mielestä oli siis tärkeää tietää, 
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minkälaista apua menee perille. Tämän päivän hyväntekeväisyyskäsitöiden 

osallistumisen taustalla on vahvasti auttamisen halu, oman harrastuksen ja 

auttamisen yhdistäminen ja konkreettinen auttaminen. Auttamisesta saatiin 

hyvää mieltä ja tekijöille riitti ajatus siitä, että itse tehty tuote tekee yhden 

ihmisen iloiseksi. Konkreettisen tuotteen ohella käsityön saajalle haluttiin antaa 

iloisia ja voimauttavia ajatuksia. 

 

Väittämiin vastanneista 76,4 % kertoi nauttivan hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisprosessista. Avoimista vastauksista ilmeni, että moni vastaaja nautti 

paljon värien suunnittelusta. Heidän mielestä oli mukavaa miettiä 

väriyhdistelmiä ja antaa luovuuden näkyä tuotteissa. Suurinosa valmistetuista 

tuotteista tehtiin valmiin ohjeen mukaan, esimerkiksi villasukat, joten värien 

suunnittelu oli hyvä tapa vaikuttaa tuotteen ulkomuotoon oman mielikuvituksen 

kautta. Väittämien vastaajista 56,9 % valmistaa käsitöitä enemmän kuin olisi 

tarvetta, kun laskee yhteen vastausvaihtoehdot ”jokseenkin samaa mieltä” ja 

”samaa mieltä”. Avoimista vastauksista kävi myös ilmi, että moni valmisti 

käsitöitä jatkuvasti. Heidän mielestä oli hyvä lahjoittaa tuotteita 

hyväntekeväisyyteen, kun niitä valmistui niin paljon. Muutama vastaaja halusi 

osallistua juuri hyväntekeväisyyteen ja sen takia päätti opetella esimerkiksi 

neulonnan, jolloin tekniikka ei ollut alun perin tuttu vaan se vaati uuden taidon 

opettelemisen.   

 

Väittämien analysoinnista kävi ilmi, että 50,4 % teki yleensä käsitöitä yksin 

kotona. Yksin tehdessä on hyvä keskittyä omiin ajatuksiin tai saada ajavietettä. 

Vastaajat kirjoittivat kuitenkin halustaa osallistua yhteisölliseen toimintaan. 

Toisaalta avoimista vastauksista kävi ilmi, että internet ryhmien seuraaminen 

tuntui yhteisölliseltä. Ei tarvitse olla fyysisesti yhdessä, jotta yhteisöllisyyden 

tunne syntyisi. Eli myös kotona yksin tehdessä käsitöiden tekeminen saattaa 

olla yhteisöllisiä piirteitä, kun osallistutaan samaan projektiin. 

Hyväntekeväisyyskäsityö -kursseilla oli luonnollista keskustella auttamiseen ja 

vapaaehtoistyöhön liittyvistä asioita. Vastaajat kokivat internetissä 

yhteisöllisyyttä osallistumalla samaan projektiin muiden samanhenkisten 

ihmisten kanssa. Internet -ryhmissä jaettiin kuvia ja ajatuksia muiden 

osallistujien kesken. Sitä kautta saatettiin saada uusia ideoita tai motivaatiota 
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jatkaa omia töitä. Projektin etenemisen seuraaminen saattoi tuoda luottamusta 

sen toimimiseen.  

 

Tutkimustulosten mukaan käsitöiden tekemiseen liitetään paljon hyviä tunteita 

ja käsitöiden tekemisestä nautitaan. Kun väittämistä yhdistää 

vastausvaihtoehdot ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä” vastaajista 

97,9 % sanoo käsitöiden tekemisen rentouttavan ja vastaajista 96,3 prosentille 

hyväntekeväisyyskäsityöt toivat mielihyvää. Avoimista vastauksista kävi myös 

ilmi, että tekijät nauttivat käsitöiden tekemisestä.  Sen koettiin etenkin 

rentouttavan ja antavan aikaa omille ajatuksille. Fenströmin ja Laamasen (2006, 

138) mukaan käsitöiden tekemisen on todettu selkeyttävän ajatustoimintaa ja 

rauhoittavan arjen kiireessä. Avoimien vastausten kirjoitelmissa terapeuttisia 

kokemuksia saatiin esimerkiksi hyväntekeväisyyskohteen mukaan ja osalle 

kohde valikoitui henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Tekemisen ohessa 

tekijät kävivät läpi vaikeita ajatuksia tarpeen mukaan ja sitä kautta tekeminen 

koettiin terapeuttiseksi. Greer (2008) käsitteli myös omaa surua neuloessaan 

hyväntekeväisyyteen, koska kohde oli niin henkilökohtainen. Pölläsen (2006, 

71–72) mukaan käsityöt lisäävät tyytyväisyyttä omaan elämään ja voivat toimia 

keinonan käsitellä vaikeita asioita. Käsityö tuottaa erilaisia tuntemuksia, riippuen 

tekijän tunnetilasta tai elämäntilanteesta. Käsityö voi tarjota juuri oikeanlaista 

iloa ja mielihyvää jokaisen oman tilanteen mukaan. Luutonen (2006, 181) on 

myös todennut tutkimuksessaan käsityöharrastuksen myötäilevän ja joustavan 

tekijän elämäntilanteiden mukaan.  

 

Hyväntekeväisyyskäsityöt liittyvät tähän aikaa ja uudenlaisiin käsityön 

merkityksiin. Internet on tuonut paljon uutta käsityön harrastamiseen ja se 

näkyy myös hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemisessä. Internet on 

mahdollistanut hyväntekeväisyysprojektien leviämisen, ja ne ovat monen 

ihmisen ulottuvilla. Internetin kautta projektien kulkua on helppo seurata ja 

osallistua keskusteluun. Käsityö on tuotu julkiseen tilaan, eikä se kuulu enää 

vain kotiin, yksityiseen tilaan. Käsitöiden avulla on jo kauan otettu kantaa 

yhteiskunnallisiin asioihin ja edelleen otetaan. Hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemiseen osallistuminen näyttää olevan naispuolisten käsityönharrastajien 

tapa auttaa.  
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Hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemiseen liittyy kuitenkin paljon myös perinteitä. 

Esimerkiksi käytetyt tekniikat ovat perinteisiä, kuten isoäidinneliö-tekniikka. 

Käsityön ei tarvitse muuttua, jotta se kuuluisi tähän aikaan, koska käsityön 

harrastaminen voi olla perinteiden vaalimista. Käsitöitä on perinteisesti tehty 

talkootyönä yhdessä lähiyhteisön kanssa. Hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemiseen liittyy myös yhdessä tekeminen, kun kaikki osallistuvat samaan 

projektiin. Valmistuneet tuotteet lähetetään samassa paketissa 

hyväntekeväisyyskohteeseen. Nykyään käsityöllinen yhteisö saattaa olla 

internetissäkin, jossa käsityöntekijät voivat jakaa omia ajatuksia 

samanhenkisten ihmisen kanssa.  Tämän päivän hyväntekeväisyyskeräyksien 

toimintamuodoissa on myös samanlaisia piirteitä, kuin ompeluseuroilla. 

Ompeluseurat olivat aluksi yksityishenkilöiden perustamia ja niiden suosia levisi 

tiedottamalla. Nykyään monet keräykset ovat myös yksityishenkilöiden 

perustamia ja tieto niistä leviää tuttavien, lehtien tai internetin kautta.  

 

Käsityö on mielestäni itsessään positiivisesti latautunut, joten sen avulla voi 

levittää iloisia tunteita ja myös herättää keskustelua vaikeistakin asioista. 

Hyväntekeväisyyskäsityötoimintaan osallistuvat naiset tekevät paljon käsitöitä ja 

ovat aktiivisia hyväntekeväisyystoiminnassa. Tuleeko hyväntekeväisyyden tarve 

nousemaan Suomessa, kun valtio ja kunnat tekevät leikkauksia julkisiin 

palveluihin? Esimerkiksi, kun Jorvin sairaalassa lakkautettiin vauvapipojen 

lahjoittaminen vastasyntyneille, vapaaehtoiset ryhtyivät heti valmistamaan 

pipoja. Tulevatko käsityöntekijät toimimaan aktiivisina myös tulevaisuudessa 

tämän kaltaisessa toiminnassa?  

 

Aineistosta nousi selkeästi se miten paljon iloisia ajatuksia tekijät liittivät 

valmistuneisiin tuotteisiin ja toivoivat saajien tuntevan ajatukset myös. 

Tuotteiden toivottiin tuovan saajalle voimaa, rakkautta, iloa, jaksamista tai 

siunausta. Jatkotutkimusaiheena olisi kiinnostavaa tutkia minkälaisia 

merkityksiä hyväntekeväisyyskäsitöiden saajat liittävät tuotteisiin. Myös 

yksittäisten keräysten tutkiminen olisi mielenkiintoista.  
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Liitteet 
 

Liite 1: Kyselylomake 

Hyväntekeväisyyskäsityöt  

Perustietoja  

Ikä: 

Sukupuoli: 

 Nainen 

 Mies 

Asuinalue: 

 Etelä-Suomi 

 Länsi-Suomi 

 Itä-Suomi 

 Oulun seutu 

 Lappi 

 Ahvenanmaa ja ulkomaat 

Korkein suoritettu tutkinto: 

 Peruskoulu 

 Toinen aste 

 Alempi korkeakoulututkinto 

 Ylempi korkeakoulututkinto 

Työllisyystilanne: 

 Opiskelija 

 Työtön 

 Osa-aikatyössä 

 Kokopäivätyössä 

 Isyys- tai äitiyslomalla 

 Eläkkeellä 

 

Hyväntekeväisyyskäsityöt  
Minä vuonna osallistuit ensimmäisen kerran hyväntekeväisyyskäsityöprojektiin? 

 
Kuinka moneen hyväntekeväisyyskäsityöprojektiin olet osallistunut keskimäärin 

vuoden aikana?  

Minkä tahojen kautta sait tiedon hyväntekeväisyyskäsityöprojekteista, joihin olet 

osallistunut?  

Lehti-ilmoitus  

Blogi  

Kurssi  

Hyväntekeväisyysjärjestö  

Seurakunta  

Kampanja  
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Facebook  

Muu  

Jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, vastaa tähän minkä tahojen kautta sait tiedon. 

 
Luettele mihin hyväntekeväisyyskäsityöprojekteihin olet osallistunut, esimerkiksi 

Martojen järjestämät projektit, Unicef Anna ja Toivo-nuket, Sivarisukka-blogi tms. 

 
Kuinka monta itse tehtyä tuotetta olet lahjoittanut hyväntekeväisyyteen? 

 

Mitä käsitöitä olet tehnyt hyväntekeväisyyteen?  

Millä tekniikoilla olet toteuttanut tuotteita hyväntekeväisyyteen?  

Neulonta  

Virkkaus  

Ompelu  

Tilkkutyöt  

Huovutus  

Kirjonta  

Kankaanpainanta ja värjäys  

Muu  

Jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, vastaa tähän millä muilla tekniikoilla toteutit 

tuotteita.  

Keräätkö rahaa hyväntekeväisyyteen myymällä käsitöitäsi?  

 Kyllä 

 En 

Osallistutko muuhun vapaaehtoistyöhön?  

 En ollenkaan 

 Harvemmin kuin kerran vuodessa 

 Kerran vuodessa 

 Kerran puolessa vuodessa 

Kuukausittain 

Kuinka paljon teet käsitöitä?  

 Päivittäin 

 Kerran viikossa 

 1-2 kertaa kuukaudessa 

 1-2 kertaa puolessa vuodessa 

1-2 kertaa vuodessa tai harvemmin 
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Väittämiä  

Kun mietit hyväntekeväisyyskäsitöiden tekemistä, mitä mieltä olet seuraavista 

väittämistä asteikolla täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä?  

 

Täysin 

eri 

mieltä 

Eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei 

samaa 

eikä 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä  

1. Hyväntekeväisyyteen 

osallistuminen kuuluu 

kansalaisten toimintaa. 
        

2. Koen 

hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisen terapeuttiseksi. 
        

3. Pidän 

hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisprosesssia tärkeämpänä, 

kuin valmistunutta tuotetta. 

        

4. Teen mielelläni 

hyväntekeväisyyskäsitöitä 

yhdessä muiden ihmisten kanssa. 
        

5. Teen enemmän käsitöitä 

hyväntekeväisyyteen, kuin 

omaan käyttöön. 
        

6. Nautin 

hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekemisprosessista. 
        

7. Kokeilen uusia tekniikoita 

tehdessäni 

hyväntekeväisyyskäsitöitä. 
        

8. Teen käsitöitä enemmän, kuin 

olisi tarvetta.         

9. Tapaan ystäviäni 

hyväntekeväisyyskäsityökursseill

a/ -tapaamisissa. 
        

10. Suunnittelen itse toteuttamani 

hyväntekeväisyystuotteet.         

11. Koen saavani omaa aikaa 

tekemällä käsitöitä 

hyväntekeväisyyteen. 
        

12. Apua tarvitsevien auttaminen on 

tärkeää.         

13. Haluan toteuttaa erilaisia 

tuotteita hyväntekeväisyyteen.         

14. Hyväntekeväisyyskäsityöt ovat         
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mukavaa ajanvietettä. 

15. Osallistun aktiivisesti 

monenlaiseen 

hyväntekeväisyyskäsityö 

toimintaan. 

        

16. On tärkeää kuulla miten 

hyväntekeväisyyskäsityö on 

otettu vastaan. 
        

17. Tarvitsen omaa rauhaa 

tehdessäni käsitöitä.         

18. Käsitöiden tekeminen rentouttaa.         
19. Haluan vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti osallistumalla 

hyväntekeväisyyteen. 
        

20. Hyväntekeväisyyskäsitöiden 

tekeminen on luovaa.         

21. Hyväntekeväisyyskäsityöt tuovat 

minulle mielihyvää.         

22. Teen hyväntekeväisyyskäsitöitä 

usein yksin kotona.         

23. Koen tärkeäksi, että voin auttaa 

muita omilla käsitöilläni.         

24. Koen pystyväni auttamaan 

yhteiskunnallisella tasolla 

tehdessäni 

hyväntekeväisyyskäsitöitä. 
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Kuvaile hyväntekeväisyyskäsityöprojektiin liittyvä kokemus  

Kuvaile itsellesi tärkeä hyväntekeväisyyskäsitöihin liittyvä projekti, johon olet 

osallistunut. Millainen projekti oli? Pohdi miksi se oli tärkeä ja kuvaile minkälaisia 

tunteita siihen osallistuminen herätti. Mikä oli mukavinta ja mikä toi onnistumisen 

kokemuksia? Kerro miksi päätit osallistua hyväntekeväisyyskäsityöhön ja miten päätit 

hyväntekeväisyyskohteesi?  

Kuvaile millaisia motiiveja sinulla oli hyväntekeväisyysprojektiin osallistumisen 

taustalla. Pohdi alla olevia alueita: 

Tekeminen 

Käsityön ilo 

Yhdessä tekeminen 

Auttaminen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
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Liite 2: Saatekirje 

 

Hei, 

 

Opiskelen Helsingin yliopistolla käsityöopettajan koulutuksessa ja Pro gradu 

tutkielmassani tutkin hyväntekeväisyyskäsitöitä. Tutkin 

hyväntekeväisyyskäsitöihin osallistuvien motiiveja tekemisen taustalla, 

minkälaisiin projekteihin he ovat osallistuneet ja minkälaisia tuntemuksia 

tekeminen on herättänyt. 

 

Toivon, että sinulla olisi hetki aikaa vastata verkkokyselyyn, joka on kohdistettu 

hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijöille. Sovellut kyselyn vastaajaksi, jos olet 

toteuttanut käsitöitä hyväntekeväisyyteen. Kysely sisältää 

monivalintakysymyksiä ja yhden avoimen kysymyksen, jossa kuvaillaan itselle 

tärkeä hyväntekeväisyysprojekti. Opettajille on muutama lisäkysymys. 

Vastaaminen on täysin luottamuksellista, eikä yksittäistä vastaajaa voida 

tunnistaa. Toivon, että sinulla olisi hetki aikaa käydä vastaamassa kyselyyn 

oheisessa linkissä: 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/41165/lomake.html 

 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksen suhteen voit ottaa minuun yhteyttä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Minttu Laukkanen 

minttu.laukkanen@helsinki.fi 

 

 

 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/41165/lomake.html
https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Liite 3: Esimerkki lyhyestä kirjoitelmasta 

 

”Viimeisin Nuttu- on nyt parhaiten mielessä. Mukavinta: neulominen, 

ylimääräisten lankojen saaminen hyötykäyttöön, ajatus siitä, että joku vauva saa 

nutusta lämmikettä yöksi Kohde valiintuu aina miten milloinkin.” (P118: 19.doc) 
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Liite 4: Esimerkki pitkästä kirjoitelmasta 

 

”Nuppupeitto haaste 

Tunsin tärkeäksi että keskos osastolla olisi vauvoilla väriä ja lämpöä lähellä. 

Halusin auttaa myös vanhempia tässä vaikeassa ja raskaassa vaiheessa. 

Ajattelin että pieni peitto toisi potilaalle turvaa. Ja jos sitten vauvalle kävisi 

huonosti, niin vauvan tuoksu säilyisi peitossa surevia vanhempia varten.  

 

Olen käsityöaddikti ja teen jokatapauksessa jatkuvasti käsitöitä, voin yhtä hyvin 

käyttää osan ajastani hyväntekeväisyyteen. 

 

Käytän usein hyväntekeväisyyteen menevissä töissä jotain entuudestaan 

vierasta tekniikkaa yms jolloin voin samalla harjoitella sitä ja sitten myöhemmin 

tehdä itselleni jotain myös. Pienen tuotteet valmistuvat nopeasti ja jos samaa 

käyttää sitten myöhemmin jossain isommassa ei tarvitse enää opetella ennen 

aloittamista. Tai jos sitten huomaa ettei tykkää valitsemastaan tekniikasta niin ei 

mene iso työ hukkaan. Käytän myös usein hyväntekeväisyydessä jämä lankoja 

jotka muuten saattaisivat jäädä kokonaan käyttämättä. uusista tekniikoista tai 

materiaaleista huolimatta olen erittäin itsekriittinen enkä koskaan anna huonosti 

tehtyä työtä eteenpäin. 

 

Teen käsityöt aina yksin, koska minulla ei ole mahdollisuutta osallistua 

tempauksiin. Teen yötyötä ja iltaan sattuvat tapaamiset eivät siksi onnistu. 

 

Minulle hyväntekeväisyydessä ei ole mitään merkitystä yhteiskunnallisella 

vaikuttamisella, vaan ajattelen vain ja ainoastaan sitä yksilöä joka tulee 

tekemääni käsityötä käyttämään.” (P25: 206.doc) 

 




