
oulukäsityöt ovat kosket-
taneet meitä kaikkia suo-
malaisia kansa-, kansa-

salais-, oppi- tai peruskoulussa. Muis-
tellessamme menneitä kouluaikoja oma
kokemus usein lomittuu yhteisiin koke-
muksiin, jotka puolestaan toimivat
muistojemme rakennusaineena. Usein
tarkoituksellisesti tai myös tiedostamatta
muunnamme kertomistapaamme, mut-
ta myös vaikenemme asioista, joita
emme halua muistaa.1

Suomen käsityön museon museoleh-
torina olen kuullut monta erilaista,
välähdyksenomaista tarinaa tai huo-
mautusta koulun käsityötunneilta.
Muistissani on sellaisiakin huomioita,
joita ei juuri ole aikaisemmin julkisesti
muisteltu. Museokäynneillä koulukäsi-
työt ovat kirvoittaneet etenkin naisia
muistelemaan yksittäisiä tapahtumia
miesten ollessa vaitonaisempia. Miesten
mielestä käsityötunneista ei ole mitään
kerrottavaa, koska he ovat olleet puu-

töissä tai veistossa -  mitä nyt alaluokil-
la ovat virkanneet patalappua tai pujo-
telleet vohvelikangasta. Ihmisten koulu-
käsityömuistoissa käsityö sana viittaa
vahvasti tekstiilitöihin, niin tässäkin ar-
tikkelissa.

Vuodesta 2000 lähtien Suomen käsityön
museon näyttelytilassa on ollut esillä
mustakantinen ruutuvihko, johon mu-
seossa kävijät ovat voineet kirjoittaa
koulukäsityömuistojaan. Vihkon kan-
nessa on kysymys: “Millaisia muistoja
Sinulla on koulukäsitöistä? Kirjoita tä-
hän.” Ensimmäiseen vihkoon on kirjoi-
tettu provosoiva aloitus: “Minusta oli
tosi yökkiä, kun opettaja aina purki mi-
nun pannulapputekeleeni vuonna 68.
Pirkko 42 v.” Aloituksella haluttiin vies-
tiä, että harmittavistakin muistoista voi
kirjoittaa ja, että kirjoittajalta odotetaan
nimeä, sukupuolta ja muiston ajoitus-
ta. Vihko on ollut esillä vanhanaikaisel-
la pulpetilla ‘Lauran’ vohvelikankaisen

pussin, puupenaalin ja harmaan pan-
nulappuvirkkauksen seurassa.

Keväällä 2003 on jo täyttymässä kolmas
vihko. Kaikkiaan muistoja on kertynyt
230 kappaletta2. Niiden sisällöt käsitte-
levät useimmiten oppilaan suhdetta
käsityönopettajaan, tehtyihin käsitöihin
tai omaan käsityötaitoon. Vihkoihin lie-
nee kirjattu vain päällimmäiset koulu-
käsityömuistot:

“Ainoa muisto koulun käsitöistä
on pienistä päällekkäin asete-
tuista kangaslapuista koottu
mustekynän pyyhin. Oli sekin
luovaa työtä ja hauskaa, jos oli
kauniita kankaan paloja. Marja
65v.” Vihko 13

Jotkut muistot ovat hyvinkin tarkkoja,
melkein kuin työohjeita:

“Ensimmäinen koulukäsityöni oli
kansakoulussa syksyllä 1960 ja se

Raija Manninen

Käsityötuntien kuudenkymmenen
vuoden turhaumat
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oli mustekynän pyyhin. Erivärisiä,
samankokoisia, pyöreiksi leikattu-
ja kangaspaloja laitettiin päällek-
käin n. 5-8 ja niitä piti yhdessä
keskelle ommeltu nappi. Se oli
tarpeellinen pyyhin, koska esim.
aineet kirjoitettiin ensin lyijyky-
nällä ja korjausten jälkeen muste-
pulloon kastetulla mustekynällä,
jossa oli puuvarsi ja irrotettava
terä. Käytön jälkeen kynä oli
pyyhittävä kuivaksi itse tehtyyn
pyyhkimeen. Riitta.” Vihko 1

Museoiden tehtävä on tallentaa valikoi-
den yhteistä kulttuuriomaisuuttamme.
Usein museokokoelmiin valikoituu vain
edustavia, hyvin tehtyjä todistuskappa-
leita menneisyydestä. Suomen käsityön
museon koulukäsityökokoelmat koostu-
vat pääasiassa opettajien tai ohjaajien
mallitöistä tai -tilkuista. Kaikki epäon-
nistuneet pannulaput ja nuhraantuneet
ompelutyöt puuttuvat kokoelmista lähes
tyystin.

Vieläkään en erota
virkkuukoukkua parsin-
neulasta!

Olen koonnut artikkeliini epätavan-
omaisen ‘koulukäsityöalbumin’ mu-
seovieraiden kansa-, perus- ja oppikou-
lun käsityötuntien ns. purkutöistä syn-
tyneistä, usein ikävistä, mutta myös
muista muistoista. Vertaan tekstissäni
1900-luvun lopun koululaisten käsityö-
muistoja vuosisadan alkupuoliskon käsi-

työoppikirjojen sekä joidenkin komi-
teanmietintöjen ohjeistuksiin. Näin py-
rin hahmottelemaan käsityötuntien
yleistä henkeä, jonka käsitykseni mu-
kaan olemme enemmän tai vähem män
perineet äidinmaidossa uusista opetus-
suunnitelmista huolimatta.

Vaikka vuosien 1892 - 1952 opetussuun-
nitelmat ja 1940-luvulta nykypäiviin
ulottuvat koulukäsityövihkojen muistot
eivät ajallisesti kohtaakaan, näyttää kou-
lun käsityötunti pysyneen vuosikymme-
nestä toiseen jokseenkin samanlaisena,
kollektiivisesti jaettuna tilana. Ainoas-
taan muistelujen kertomistapa on sodan
jälkeisestä ajasta 1900-luvun lopun
peruskouluvuosiin muuttunut:

“Aloitin kansakoulun käynnin v.
1948 Jyväskylän Seminaarin -
kasvatustiet. Kork. Koulun harjoi-
tuskoulussa ja ensimmäiset kos-
ketukset koulukäsitöihin olivat
vallan myönteiset. Teimme pata-
lapun pujottelemalla värillisiä
villalankoja pahvin palaan sidot-
tuihin ‘loimiin’, tupsun villalan-
gasta pahvin päälle ja virkkausta
opetettiin valtavan suurella kou-
kulla ja langalla. Käsityöt olivat
melkein parasta 6-vuotiaalle in-
nokkaalle askartelijalle.

Myöhemmin kokemukset romahti-
vat rajusti koska Joutsan yhteis-
koulun ensimmäisellä luokalla
1952 ammattitaidoton käsityön
opettaja otti minut silmätikuk-
seen, koska villasukan teko ei
onnistunut niin hyvin kuin muil-
ta talon tytöiltä. Tämä opettaja
pilasi 10-vuotiaan elämän,
sairastuin ja pelkäsin jääväni
luokalle sukkien takia, ne vielä
vähän kärähtivät prässätessä!

Onneksi pääsin takaisin J:lään
kouluun ja syksyllä 1953 keväi-
nen kuutonen todistuksessa
muuttui 9:ksi [L H:n ...] ansiosta,
joka laittoi meidät tekemään
talousessut! (vohvelikankaasta
tein toisen jo kotona!) Se oli pa-
rasta terapiaa Joutsan jälkeen!
Terv. Maria.”  Vihko 2

Kansakoulun alaluokilla tarpeellinen
tavara oli mustekynänpyyhin, joka
valmistettiin pyöreistä kangaspa-
loista. Palat liitettiin ompelemalla
yhteen ja koristeeksi tuli nappi.
Yksityiskokoelma Kuva Suomen
käsityön museo, Marjo-Riitta
Simpanen
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“Käsityötunnit oli yhtä kauhua!
Kaikki kässäopet on inhonnu
mua. Sain kutosen sukanneulo-
misesta! Jouduttiin aina rangais-
tukseksi suihkuhuoneeseen tik-
kaamaan … Vieläkään en erota
virkkuukoukkua parsinneulasta!
Vihaan käsitöitä. Minua sorret-
tiin; vaikka olin syytön jouduin
suihkuhuoneeseen eristyksiin
muista. Kässopesta jäi traumoja!
Ope heitti mua jopa kerran kir-
jalla päin naamaa. Nimetön.”
Vihko 1

“Mikäs jauhosäkki se tämä
on?”

1800-luvun lopulta lähtien käsityön ase-
ma alkoi tavaroiden tuotantomuotona
menettää merkitystään niin kotona kuin

elinkeinoelämässä. Poikien käsityö-
oppikirjan laatija, Jyväskylän seminaa-
rin lehtori Rafael Hårdh kirjoitti vuon-
na 1892 siitä, kuinka “tehdasteollisuus
ja helpot keskusliikeneuvot” ovat muut-
taneet käsityön asemaa. Hänen mu-
kaansa kouluissa opetettavan käsityön
tarkoitus ei ollut jonkun käsityön oppi-
minen tai teoreettisen opetuksen tuke-
minen vaan sielun ja ruumiinvoimien
kehittyminen, mikä oli mahdollista saa-
vuttaa työn avulla. Koulussa lapsia oli
tarkoitus opettaa rakastamaan ja kun-
nioittamaan ruumiillista työtä. Poikia
totutettiin omintakeiseen työhön, järjes-
tykseen, tarkkuuteen, tarkkaavaisuu-
teen, ahkeruuteen ja kestävyyteen. Tär-
keää oli vahvistaa ruumista, harjoittaa
silmää katsomaan ja kättä oikein toteut-
tamaan. Hårdhin mukaan opetuksen
onnistuminen riippui “suuressa määräs-
sä opettajan persoonasta, siitä tavasta,
miten hän ymmärtää seurustella lapsi-
en kanssa ja miellyttää heitä työhön”.4

1800-luvun lopulla ilmestyneessä koulu-
käsityön oppikirjassa Jyväskylän semi-
naarin tyttöjen käsityön lehtori Char-
lotta Lydecken totesi, että kansakoulun
käsityönopetuksen tuli olla yleisesti
sivistävää. Kaikista tärkeintä oli kehit-
tää oppilaan ajatusvoimaa ja arvostelu-
kykyä. Opetuksen tarkoituksena oli “las-
kea perustus naisten käsitöille. Sen tu-
lee siis: a) kehittää oppilaita siihen mää-
rään, että he omintakeisesti voivat val-
mistaa välttämättömimmät käsityöt. b)
tehdä heidät kykeneviksi omavaraisesti
yhä enemmän edistymään.”5

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alus-
sa välttämättömimmät tyttöjen käsityöt
tarkoittivat neulomista, virkkaamista,
ompelemista, parsimista, paikkaamista
ja merkkaamista. Käsityönopetuksen oli
määrä kasvattaa tyttöjä säntillisyyteen,
järjestykseen, puhtauteen, uskollisuu-
teen vähässä, säästäväisyyteen, tarkkuu-
teen, kärsivällisyyteen ja ahkeruuteen.6

Käsitöiden tekeminen samaan aikaan
samanlaisista materiaaleista johti oppi-
laat vertailemaan omia taitojaan ja
nopeuttaan muiden kanssa. Työt piti
saada valmiiksi yhtä nopeasti, jotta opet-

Jyväskylän miesseminaarin lehtorin
Rafael Hårdhin laatima ensimmäinen
suomenkielinen opettajille tarkoi-
tettu poikien käsityön opaskirja
ilmestyi vuonna 1892. Jyväskylän
yliopiston kirjasto

Kansakoulussa ensimmäisellä luokal-
la oppilaat tekivät pujottelutöitä,
sillä ne kehittivät sorminäppäryyt-
tä.  Erivärisistä villalangoista syntyi
patalappu tai pannunalunen. Suomen
käsityön museon kokoelmat Kuva
Suomen käsityön museo,
Marjo-Riitta Simpanen
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taja voisi opettaa seuraavan tehtävän
kaikille samaan aikaan. Yhteisen ope-
tuksen jälkeen opettaja kulki ympäri
luokkaa, tarkasteli oppilaiden töitä ja
neuvoi heikompia, jos tarvittiin. Käy-
täntö saattoi kuitenkin olla kovin toi-
senlainen peruskoulussa:

“Meillä tehtiin ala-asteella ensim-
mäisiä kirjontoja. Muut luokan
tytöt tekivät tyynyliinan kul-
maan pienen ketjupistokirjonnan
ja minä ison laakapisto joutsen-
lammen. Palautteessa opettaja
sanoi, että minä saan huonom-
man numeron kuin muut, koska
en saanut työtä valmiiksi samassa
ajassa kuin muut! Niina 21 v.”
Vihko 3

Kansakoulun käsityönopetuksen kasva-
tustavoitteet oikeanlaisesta säntillisyy-
destä ja ajatusvoimasta saattavat tuntua
koomisilta myöhempien peruskoululais-
ten kokemusten ja muistojen valossa:

“Opettaja uhkasi numeron alen-
nuksella 8 =>6:een, kun tiukalla
(tosi tiukalla) käsialalla tehty
neulottu nalle ei valmistunut.
Itkun kanssa tein nallea kotona,
kunnes päätin, että olkoon vaikka
viitonen todistuksessa, jätän nal-
len tekemättä. Todistuksessa oli
kuitenkin 7 numerona. Saila
34 v.” Vihko 2

“Ala-asteella teimme kankaisen
mollamaijan. Täytin sen oikein

tiukaksi. Opettaja sanoi: ‘Mikäs
jauhosäkki se tämä on?’ Kirsi 43
v.” Vihko 3

“[…] Ylä-asteella tein rättikäsi-
töissä penaalin eli kaksi kangas-
lappua vastakkain ja vetskari.
Valitettavasti päätysauma aukesi
jo käsityötunnilla kun laitoin lii-
an suuren viivottimen sen sisään,
mutta kätevänä miehenä korjasin
sen nitojalla. Opettaja ei tykän-
nyt ja antoi huonon numeron.
Tekniset työt sujuivat hyvin ja
ongelmitta. Juha 22 v.” Vihko 1

Peruskoulun 3. luokan poikia ja tyttöjä teknisen työn tunnilla Jyväskylän
Kortepohjan koulussa talvella 2002. Kuva Suomen käsityön museo,
Mikko Oikari
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Mira Ahomäki kovertaa peilin paik-
kaa naulakkoon. Taltan käyttö on-
nistuu hyvin myös vasenkätiseltä.
Kuva Suomen käsityön museo, Mik-
ko Oikari



Vuonna 1912 kansakoulun käsityön-
opetusta pohtineen komitean7 mielestä
opetuksen tuli tähdätä monipuolisen
kätevyyden saavuttamiseen, joka tar-
koitti kykyä huomata asiat, rohkeutta
tarttua niihin ja kestävyyttä suorittaa ne
loppuun8. 1900-luvun lopun koululaisen
näkökulmasta käsitöissä olennaista oli-
vat kuitenkin aivan toiset asiat:

“Puutöissä meillä oli opettaja,
joka ajoi autolla koulun ympäri
opehuoneelta veistosalin ikkunan
luo ja kiipesi siitä sisään. Minä
olin (varhais)murkkuiässä ja pro-
testoin laiskottelemalla. Kaksi
kuukautta kanniskelin samaa
laudanpalaa kädessäni kokeillen,
kuinka kauan voin olla tekemättä
mitään niin että opettaja ei huo-
maa. Sain kuutosen.

Sittemmin olen kyllä mielelläni
puuhastellut puunkin kanssa. Sen
sijaan tekstiilikäsitöissä, joita oli
alaluokilla, olin hyvä. Matemaat-
tisesti lahjakkaana minun oli
helppo virkata pyöreä pannulap-
pu tasaisena. Virkkausta olen har-
rastanut aikuisenakin. Ilkka.”
Vihko 1

1920-luvun alussa tähdennettiin, että
luokkaopetuksen tuli olla kaiken a ja o.
Opettajan havainnolliset esitykset, jois-
sa käytettiin malliesineitä, erilaisia ha-
vaintovälineitä ja suurikokoisia piirrok-
sia mahdollistivat kaikille yhteisen
luokkaopetuksen.9 Opettajan ei tarvin-

nut neuvoa jokaista erikseen. Tarkoitus
oli, että jonot katoaisivat opettajanpöy-
dän luota.

Käsityönopetuksessa on aina kaivattu
myös yksilöllistä neuvontaa ja ohjaus-
ta, mistä omaa kieltään puhuvat sodan-
jälkeiset koulumuistot:

“Rättikässässä oli ompelukoneet
aina rikki ja opettajan edessä oli
viiden metrin jono neuvoa kysy-
jiä. Koskaan ei ehtinyt tehdä mi-
tään, mutta opin sentään pitä-
mään virkkauksesta. Onneksi sain
vaihdettua teknisiin töihin. Siellä

oli melkein kaikki kivaa. Nime-
tön.” Vihko 1

“Olin käsitöissä huono ja käsityö-
tunnit olivat siksi yhtä tuskaa.
Muistan kerran itkeneeni risti-
pistotyön uuvuttamana. Opetta-
jakaan ei ollut turhan kannusta-
va, vaan keskittyi tyttöihin, joilla
oli ennestään kokemusta ja osaa-
mista käsityön alalla. Muistoni
ovat siis negatiivisia. Anne, 22.”
Vihko 2

Vuonna 1892 oli käsityönopettajia ke-
hotettu seuraamaan alan edistymistä ja

Viipurin seudun kansakoulupoikia veistotunnilla mahdollisesti 1920-luvulla.
Opetuksen havinnollisuus lisääntyi, kun käyttöön saatiin esineiden malli-
piirustukset ja liitutaulu. Kuva Valokuvaamo Uolevi, Viipuri, Museovirasto,
kuva-arkisto
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aikansa vaatimuksia, mistä mm. seura-
si, että kouluille alettiin hankkia ompe-
lukoneita. 1920-luvulla kouluihin suo-
siteltiin hankittavaksi yksi ompelukone
kymmentä oppilasta kohden. Kolme-
kymmentä vuotta myöhemmin konei-
ta olisi tullut olla yksi kuutta oppilasta
kohden.10 Jo 1800-luvun lopulta lähtien
koneompelua oli pidetty aikaa säästä-
vänä ja konemaista käsinompelua hyö-
dyllisempänä. Käsinompelusta säästy-
nyt aika voitiin käyttää leikkaamisen
harjoitteluun.11 Kuitenkin siinä missä
ompelukone nopeutti työtä, saattoi käy-
dä myös päinvastoin. Jos oppilas ompeli
väärin, piti myös purkaminen tehdä
käsin ja se oli hidasta.

Jonot opettajan pöydän luota siirtyivät
syöksähteleville ompelukoneille. Kone-
ompelu ei kuitenkaan ollut kaikkien op-
pilaiden mieleen:

“Eniten inhosin koneella ompele-
mista, koska kun ompelin väärin,
koko tekele piti purkaa. Monta
käsityötä jäi kesken. Mirva. 20v.”
Vihko 1

“1950-luku. Tehtiin nukke saha-
jauhoja vartaloon ja oikein kau-
pasta ostettu pää - ja sille vaat-
teet, mekko ihanasta kukkakan-
kaasta. Lapsenlapsellani on vielä-
kin flanellipeite. Ompelukoneen
käyttö hirvitti, saumat vinksuili- vat ja puolaus pelotti. Sitten tuli

opettaja, joka sanoi ‘Ei kerrota
kellekään, se on ihan hyvä’. Tä-
män muistan vieläkin, kun tulee
pieni tai vähän suurempikin vir-
he. Marja Liisa.” Vihko 2

“Olin Kiltti koululainen ja käsi-
työtunnitkin sujuivat hyvin.
Muistan pelottavan sähköompelu-
koneen luokan etuosassa. Se oli
kuin peto, syöksähteli raivok-
kaasti eteenpäin. Vanhat poljet-
tavat Singerit rullasivat eteenpäin
kuin unelmat. Mirja 44 v., kirjas-
tonhoitaja.” Vihko 1

“Kolmannella luokalla opeteltiin
ompelukoneen käyttöä. Opettaja
oli useaan otteeseen varoittanut,
että sormet olisi visusti pitänyt
pitää neulan ulottumattomissa.

Tyttöjen käsityötunti mahdollisesti 1930-luvun lopulla, jolloin käsinompelu
vielä oli tavallista. Opettaja tarkistaa pistojen säännöllisyyden ja työn
siisteyden. Kuva Museovirasto, kuva-arkisto
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Erilaisia koristepistoja harjoiteltiin
mallitilkkuihin tai pikkuliinojen
reunoihin. Suomen käsityön museon
kokoelmat Kuva Suomen käsityön
museo, Marjo-Riitta Simpanen



Opettaja oli tiukka ja asiat yleen-
sä meni perille ensimmäisellä
sanomisella. Pääsin vihdoin itse-
kin koneen ääreen ja ommeltuani
muutaman minuutin niin hups!
sormi oli tiukasti neulassa kiinni.
Onneksi oli pureksitut kynnet
muuten olisi mennyt kynteenkin.
Mitäs siinä opettajan sanat soi
korvissa, ja pelko tuli pintaan.
Sormi kiinni neulassa en osannut
/ hoksannut nostaa koneen neu-
laa. Opelle en uskaltanut tunnus-
taa tyhmyyttäni. Siispä repäisin
sormen pois. Menihän se sormen-
pää halki ja verta tuli, kipeä oli
pitkään. Ope ei saanut koskaan
tietää. Kammoa ei jäänyt ompe-
lukoneeseen, ompelen nykyään
kovasti. Jaana -68.” Vihko 2

Kautta aikojen vasenkätiset ovat olleet
ongelmallinen ryhmä niin oppilaina
kuin opettajinakin:

“Minä olen vasenkätinen. Niinpä
käsityönopettajille tuotti suuria
vaikeuksia opettaa minulle käsi-
töitä (virkkaaminen, kutomi-
nen…) Opettajien mielilausah-
dus kuuluikin minun kohdallani
usein, että ‘Aila, odota vähän, tu-
lemme pian neuvomaan sinua’.
Kukaan ei ole vieläkään tullut!”
Aila 47 v. Vihko 2

“Olen vasenkätinen, minä takia
opettaja syrji minua. Työni olivat
ysejä ja kymppejä mutta todis-

tuksessa seiska tai kasi kun en
voinut neuvoa oikeakätisiä
kutomisessa ja virkkaamisessa.
Opettaja myönsi paradoksin mutta
totesi myös kätensä olevan sido-
tut. Minun käteni tekevät käsitöi-
tä edelleen. Elina.” Vihko 2

Oppilaidenkin piti pyrkiä
täydellisyyteen

Vuoden 1892 oppien mukaan kansakou-
lussa opettajan tuli toimia vain työn-
johtajana ja neuvojana, ei auttajana,
koska työ oli mahdollista oppia vain työ-
tä tehdessä. Charlotta Lydeckenin mu-
kaan oppilas tuli saattaa “itse töitänsä

arvostelemaan”. Sääntöjen tunteminen
opetti “erottamaan oikean väärin teh-
dystä, mallikelpoisen huonosta, opettaa
näihin mallitöihin vertaamalla havait-
semaan oman työn vaillinaisuuden ja
herättää täydellisyyden saavuttamisen
halua”.12 Alkuaikojen kansakoulun käsi-
työtunneilla oli tarkoitus karttaa virhei-
tä ja oppia oman taidon vajavaisuus.

Vuonna 1933 julkaistussa oppikirjassa
Kansakoulun käsityöt pohdittiin kansa-
koulujen käsityönopetuksen epätyydyt-
tävyyttä. Ensimmäiseksi syyksi mainit-
tiin seminaarikoulutuksen liiallinen run-
saus, josta syystä yksittäiselle aineelle
kuten käsityölle oli jäänyt liian vähän

Ompelukoneen käyttö ja ompeleminen vaativat aina ennakkovalmisteluja ja
kärsivällisyyttä. Opettaja Riitta Nieminen neuvoo peruskoulun 8-luokkalaisia
Jenni Havua ja Mirjam Hamoa. Kuva Suomen käsityön museo, Anneli
Hemmilä-Nurmi

73



aikaa.13 Kansakoulunopettajaksi opiske-
levan harjaantuminen saattoi rajoittua
vain mallitöiden toteuttamiseen. Opet-
tajilta vaadittiin täydellisyyttä ja virheet-
tömyyttä kuten vuosikymmeniä myö-
hemmin myös oppilailta:

“Koulun käsityönopettajat olivat
yleensä itse täydellisiä taidois-
saan. Niinpä oppilaidenkin piti
pyrkiä täydellisyyteen. Käsityö-
pussi piti ommella käsin mini-
maalisen pienillä pistoilla. Risti-
pistokoristelu ja nimikointi vei
monta kuukautta varsinkin kun
melko alkuvaiheessa oli tullut
VIRHE. Ei muuta kuin purkamaan

ja valitsemaan helpompaa mallia.
[…] Liisa 52 v.” Vihko 2

“Koulukäsitöistä on jäänyt mie-
leen epäonnistumisen hetkiä. Me,
joilta ei neulominen sujunut,
istutettiin luokan eteen penkille
ettei vain olisi laiskoteltu ja
nojailtu pulpettiin. Samoin ranta-
kassin ompelemisessa: opettaja
kiersi luokassa ja nimesi niin
hyvät kuin surkeat ompelijat
ääneen. Yleensä käsityöni jäivät
kesken: hiha ompelematta, vain
toinen sukka valmistui. Asenne
vahvistui vuosi vuodelta. Koin
olevani surkeista surkein. Ulla
39 v.” Vihko 2

Toiseksi syyksi kansakoulun käsityön-
opetuksen epätyydyttävyyteen 1930-lu-
vun alussa arveltiin opettajan liian suur-
ta työmäärää. Seminaarista valmistu-
neella kansakoulunopettajalla oli monia
aineita opetettavaan ja siksi he eivät eh-
tineet kehittää itseään kaikissa aineissa.14

Etenkin myöhempinä vuosina perus-
koulussa opettajan antamat ohjeet saat-
toivat myös mennä yli koululaisen ym-
märryksen, kun into tehdä oli suuri:

“Toppuluokalla aplikoitiin voh-
velipyyhkeeseen kuvioita. Open
epäselvien ohjeiden saattelemana
tein aivan omanlaisia kuvioita.
Ope oli pettynyt, mutta pyyhe on
vieläkin käytössä ja olen ylpeä
omaperäisyydestäni. Miksi pitäisi
tehdä kaavamaisesti, jos perus-

taito on jo suht hanskassa? Jaana
29 v.” Vihko 1

Kolmanneksi  syyksi kansakoulun käsi-
työnopetuksen epätyydyttävyyteen
1930-luvun alun tyttöjen käsityöoppi-
kirja mainitsee koulujen puutteelliset
havainto- ja oppilaiden huonot työväli-
neet sekä materiaalit15. Jo vuonna 1892
oli harmiteltu sitä, että varsinkin maa-
seudulla äidit määräsivät, mitä ja mi-
ten koulussa neulotaan ja ommellaan
aina sen mukaan, mitä vaatteita milloin-
kin tarvittiin tai mihin sattui olemaan
työaineita. Virallisesti koulun käsitöiden
tarkoituksena ei kuitenkaan ollut kodin
satunnaisten tarpeiden tyydyttäminen.
Jotta koulun käsityönopetus olisi voitu

Vohvelikankaan kirjominen eriväri-
sillä puuvillalangoilla kuului ensim-
mäisiin koulukäsitöihin. Vohvelikan-
kaasta on tehty ruoka- ja pyyhelii-
noja tai patalappuja. Suomen käsi-
työn museon kokoelmat Kuva Suo-
men käsityön museo, Marjo-Riitta
Simpanen

Käsityöpussi ommeltiin ruudullises-
ta puuvillakankaasta ja kirjottiin
ristipistokuvioin ja monogrammein.
Yksityiskokoelma Kuva Suomen
käsityön museo, Anneli Hemmilä-
Nurmi
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saada yhteneväiseksi, oli koulun ostet-
tava materiaalit ja työvälineet silläkin ris-
killä, etteivät oppilaat lunastaisi omia
töitään. Koulu saattoi myös tarvittaes-
sa myydä lunastamattomat työt.16

Tuskin olen lakanakankais-
ta yöpaitaani pitänyt

Aina koulukäsityöt eivät olleet oppilai-
den omasta mielestä järkeviä. Saattoi
myös käydä niin, että oppilas kasvoi
niin, ettei omatekemä vaate enää ollut-
kaan käyttökelpoinen:

“Tehtiin syyslukukaudella hame;
sen sai toukokuun lopussa kotiin
- enää se ei mahtunut päälle!
Lk 50 v.” Vihko 1

1940-luvulla opettajia neuvottiin otta-
maan huomioon oppilaiden elintaso. Jos
oppilaat tulivat “yksinkertaisista kodeis-
ta”, heille ei sopinut näyttää kaikenlai-
sia “hienouksia ja hepeneitä”. Sellais-
ten näkeminen voisi herättää halun, jon-
ka tyydyttäminen tuotti vaikeuksia ko-
deille ja saattoi vaikka “viedä nuoren,
kehittymättömän tytön epärehellisyy-
teen ja harhapoluille”.17 Tosiasiassa mo-
nissa kodeissa elämä oli todella niukkaa,
joten ylellisyyden sopimattomuus ei lie-
ne ollut päällimmäisin ongelma. Mutta
olivatpa koulussa tehdyt käsityöt ylelli-
syyttä tai arkista esineistöä, saattoi nii-
den tekeminen oppilaalle itselleen olla
kovinkin tuskaista:

“Kansakoulun kolmannella luo-
kalla 40-luvulla kudoin lapaset
harmaasta villalangasta. Neulees-
ta tuli niin tiukkaa, että lapaset
olivat liian jäykät käytettäväksi.
Käsityönumeroksi tuli 5. Kun toin
lapaset kotiin, äiti purki ne ja
neuloi langasta jotain käyttökel-
poista. Elettiinhän sodanjälkeistä
aikaa, jolloin kaikista tarvikkeista
oli pulaa. Kaarina 64 v.” Vihko 1

“Minä jouduin virkkaamaan met-
rin pitsiä. Siihen meni koko syys-
lukukausi. Pitsi oli kivikovaa ja
niin nuhruinen että hävetti. Mer-
vi -vm 52.” Vihko 1

Keskustelu koulukäsitöiden käyttöarvos-
ta on lainehtinut niin kauan kuin käsi-
työ on ollut koulun opetusohjelmassa.
Kansakoulun loppuvuosina ja perus-
kouluaikana oli itsestään selvää, että
materiaalit saatiin koulusta. Aina kou-
lun työaineet ja ohjeet eivät miellyttäneet
oppilaita, joista olisi ollut hauskaa työs-
kennellä itselle mieluisan väristen lan-
kojen, kankaiden ja mallien parissa:

“Kamalia muistoja koulukäsi-
töistä, Opettaja valitsee kankaat,
hirveät langat, väärät mallit! Hir-
vittävää tukahduttamista. Ja sit-
ten kehtaakin vielä arvostella…
Elina s. 76” Vihko 2

Käsityö edistyi, kun oppilas omaksui hyvän työasennon. Piirroksessa on
kuvattu “erittäin tyypillinen väärä asento” ja “oikea työasento” Alli Kallio-
niemen kirjasta Käsityönopetus merkitys - tarkoitus ja metodi, 1950. Kuva
“Toisen seminaariluokan oppilas’”

75



“Muuten mukavaa. Mutta kankaat
oli rumia ja epämukavia, samoin
lankojen värit. Tuskin olen
lakanakankaista yöpaitaani pitä-
nyt. Hannele 31 v., ala-asteella v.
76-82. Ps. Harrastan käsitöitä
edelleenkin!” Vihko 1

Kuten aiemminkin, myös vuoden 1952
komiteamietinnön mukaan tyttöjen käsi-
töihin oli sisällytettävä jokapäiväisessä
elämässä tarvittavia taitoja, vaikka jo
tuolloin osa vaatteista ja muista teks-
tiileistä ostettiin kaupasta. Sodanjälkei-
sessä Suomessa koulussa kiinnitettiin
suurta huomiota paikkaus- ja parsin-
tatyöhön.18 Käytännössä käsityötun-
neilla opeteltiin vanhoja tuttuja ompelu-
ja neuletöitä kuten aiemminkin eli pata-
lappuja, käsityöpusseja, essuja, sukkia ja
lapasia. Mielestäni virkattua pannu-
lappua voisi hyvin kutsua suomalaisten

kulttuuriseksi muistilapuksi, sillä pannu-
lapun virkkaamismuiston jakavat myös
miehet:

“[…] pyöreästä patalapusta tuli
(ja tulisi varmaan vieläkin!) aina
korvasienen muotoinen luomus
vaikka kuinka olisin noudattanut
opettajan ohjeita […] Eeva-Liisa.
48v.” Vihko 2

“Kansakoulussa opin virkkaa-
maan vain ketjua. Opettajan piti
käydä tekemässä käännös. Jouko
44v. Kääntäjä.” Vihko 1

Neulomisen opettelu koulussa näyttää
vuosikymmenten saatossa olleen aina
yhtä vaikeaa. Vuonna 1933 ilmenty-

neessä Kodin neuletyö -kirjassa sen toi-
mittaja Aino Nissinen toteaa, kuinka vii-
me vuosikymmeninä sukanneulomiseen
on alettu suhtautua halventavaan ta-
paan. Siitä on tehty paitsi vanhanaikai-
suuden ja miltei typeryyden merkki -
myös menneitten aikojen naisten epäit-
senäisyyden ja tietämättömyyden sym-
boli. Samassa yhteydessä kirjoittaja kui-
tenkin huomauttaa, etteivät “oppineet
ja valistuneet naiset” enää kykene val-
mistamaan entisaikojen neuletöitä.19

Vaikeata se näyttää olleen myös myö-
hemmin ainakin osalle oppilaista:

“Kansakoulussa alaluokilla
neulottiin kintaat. Oma työni oli
niin tiukkaa neulosta, että itku
pääsi. Äiti yritti kotona purkaa

Kansakoulun alaluokilla tehtiin pata-
lappu joko neulomalla tai virkkaa-
malla. Suomen käsityön museon
kokoelmat Kuva Suomen käsityön
museo, Marjo-Riitta Simpanen

1950- ja 1960-luvuilla tehtyjä vahakankaisia, täytettyjä Tappe-koiria. Koiran
malli on 1930-luvun lopulta.  Yksityiskokoelma ja Suomen käsityön museon
kokoelmat Kuva Suomen käsityön museo, Saija Ylitalo

76



kinnasta ja neuloa kanssani uu-
det, mutta neulosta ei pystynyt
edes purkamaan! Opettajan avus-
tuksella äitini hankki uudet lan-
gat ja sain tehdä koulun käsityön
eli kintaat kotona kärsivällisen
äitini opastuksella. Eeva-Liisa
49 v.” Vihko 3

“Joo. Puukässä on Best!. Neljän-
nellä tein / yritin tehdä villa-
sukkia ja se oli tosi hirveetä. Tek-
nisessä voi tehdä kaikkea kivaa
(esim. sorvata). Metallityötkin on
kivempia kuin joittenkin sukkien
teko. Tytöille suosittelen Tekni-
sen ottoa. Ja jos pelkää että ei
siellä oo kuin poikia, niin mei-
jänkin ryhmässä on 5 tyttöä ja 6
poikaa. Että sitä ei tartte pelätä.
P-S 13 v.” Vihko 2

Äitien aarteita

Pesäpalloräpylän muotoiset pannulaput,
hiestä huovuttuneet eripari sukat tai
mustaksi pinttyneet sipulipussit ovat
usein päätyneet äideille lahjoiksi, joita
he harkintansa mukaan vaalien ovat
käyttäneet ja vielä loppuun kuluneinakin
säilyttäneet piironginlaatikossaan. Isille
ja muille miehille koulukäsityöt eivät ole
kuuluneet. Suomen käsityön museon
koulukäsityövihkoista löytyy vain yksi
maininta isästä ja sekin sukkien kohdal-
la, jolloin muistelija sanoo “toisen sukan
tulleen isän ja toisen äidin kokoa”20.
Eripariset sukat ja lapaset lahjoitettiin
äideille, jotka olivat niistä onnellisia:

“Muistan, kun teimme koulussa
villasukat. Olin silloin muistaak-
seni 4:llä luokalla. & Tietysti ne
eivät olleet ihan samaa paria,
mutta hyvästi ne äitille kelpasi-
vat… Patu -68.” Vihko 1

“Toisella luokalla kansakoulussa
v. -63 ensimmäinen varsinainen
käsityöni oli sinisestä langasta
virkattu sipulipussi. Tosin se kuu-
kausien uurastuksen jälkeen oli jo
menettänyt sinisen värinsä ja
näytti joulun lähestyessä melko
mustalta. Äiti kuitenkin kehui
sipulipussiani ja se oli meillä käy-
tössä monta vuotta. Pienelle
pojalle sipulipussin tekeminen oli
todellinen uroteko ja suuri haas-
te. Juha 47 v.” Vihko 2

“Ensimmäisellä luokalla ala-
asteella en saanut pannulappua
millään virkattua. Siitä tuli pieni
ja epämääräisen kolmionmallinen,
muilla neliö. Opettaja virkkasi sii-
hen pitsireunat. Lappu on äidillä
vieläkin käytössä. - nainen,
23 vuotta.” Vihko 1

Jotta lapset saatiin innostumaan koulu-
käsitöistä, olivat ensimmäiset työt usein
lasten omien leikkien maailmasta. Vas-
ta myöhemmin oli siirryttävä kodin
muuhun aihepiiriin. 1920-luvulla uutuu-
tena koulukäsitöihin tulivat nukke ja
nukenvaatteet.21

Etenkin tyttöjen käsitöissä oli tarkoitus
valmistaa oppilaita kodin tehtäviin ja
edistää kodin kulttuuria22. Tekstiilitöitä
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Kansakoulun alaluokilla niin tytöt kuin pojatkin virkkasivat puuvillalangasta
sipulipussin. Usein sen sai lahjaksi äiti tai mummo. Suomen käsityön museon
kokoelmat Kuva Suomen käsityön museo, Marjo-Riitta Simpanen



Opettaja purkautti ja äiti
kutoi tilalle

Naisena olemiseen Suomessa on vuosi-
kymmeniä kuulunut käsitöiden tekemi-
sen taito. Monet taidot siirtyivät jo en-
nen kouluaikaa äideiltä tyttärille. Moni
asia opittiin kotona ikään kuin huomaa-
matta.23 Koulun tehtäväksi jäikin usein
vain kotona opitun syventäminen tai sit-
ten ei:

“Käsityötunnit olivat joskus
kurjia. Täytyi purkaa ja purkaa,
mutta ah sitä onnistumisen on-
nea! Mukavinta oli silloin, kun
opettaja luki ihania tyttökirjoja
ja me ahersimme kintaiden ja
sukan kantapäiden parissa. Alku
oli silloin opittu jo kotona, joten
loppujen lopuksi tunnit olivat ki-
voja. Pirkko 58 v.” Vihko 1

“Inhosin sydämestäni käsityötä -
johtuen ehkä siitä, että äitini oli
ompelija ja mestarikäsityöläinen.
Käsityötunneista muistan vanu-
neet virkkaukset, karanneet

silmukat ja tyynyliinan, joka
muuttui valkoisesta erivärien
tahraiseksi ennen valmistumista.
Tuskallista! […] Mirja 48 vuotta.”
Vihko 2

Suomalaisissa kodeissa käsityötä on teh-
ty naisten piirissä. Myös koulussa opet-
tajat ovat olleet pääsääntöisesti naisia.
Jos tytön omat koulukäsityötaidot eivät
riittäneet, usein turvauduttiin salaisiin
apureihin, joiden solidaarisuuteen on
aina voinut luottaa, sillä jokaisen tytön
oli täytettävä velvollisuutensa. Hänen oli
osoitettava, että hän osasi tehdä käsitöi-
tä, vaikka se ei olisi onnistunutkaan:

“Kansakoulun ja keskikoulun
käsityötunnit kamalia: kädet
hiestä märkinä virkattiin ja
kudottiin patalappua ja sukkaa.
Opettaja purkautti ja Äiti kutoi

Tytöt ovat tehneet koulukäsitöissä
vuosikymmeniä nukkeja ja mollamai-
joja. Yksityiskokoelma Kuva Suo-
men käsityön museo, Saija Ylitalo

Kansakoululaiset tekivät tarpeelli-
sen pulpetilla pidettävän ruoka-
liinan, sillä usein myös syötiin
omassa luokassa. Suomen käsityön
museon kokoelmat Kuva Suomen
käsityön museo, Marjo-Riitta
Simpanen

teettämällä heitä valmistettiin perheen-
emänniksi ja äideiksi. Töiden olisi pitä-
nyt olla lapsille tärkeitä ja liittyä heidän
elämäänsä, mikä ei aina suinkaan on-
nistunut:

78

“11-vuotiaana tein vauvan vaa-
leanpunaista villanuttua kirjo-
neuleena. Arvaa, kiinnostiko?
T IH  55 v.” Vihko 1

“Kun olisi pitänyt valmistaa vau-
van vaatteet, erosin käsitöistä.
Katsoin etten tule sellaisia kos-
kaan tarvitsemaan. […] Ritva
55 v.” Vihko 1

“Suurella vaivalla ‘tapettiin’ käsi-
työn ilo kun taiteltiin ja väännel-
tiin, käänneltiin ja harsittiin
hupullista pyyheliina melkein
koko vuosi ennenku päästiin ko-
risteiden tekoon. Työ oli kaapin-
pohjalla n. 20 vuotta mutta nyt
iloitsen omien lasteni käyttä-
mänä että tuli tehtyä huolellista
työtä. Outi 38v.” Vihko 1



tilalle salaa! Maija 45 v. Yliopis-
ton lehtori.” Vihko 1

“Kansakoulussa olin käsitöissä
yksinkertaisesti surkea: kolmion-
muotoisia patalappuja ym. Oppi-
koulussa edettiin reikäompe-
luun. Suurella vaivalla (enimmäk-
seen äidin tekemään) valmistetun
essun etulappuun piti tehdä
revinnäiskoriste. Sinnikkyyteni
ei riittänyt ja niinpä maksoin
luok-katoverilleni 1 mk:n ja hän
valmisti nopeasti ja huolellisesti
upean koristeen. - Hän toimii
nykyään kirkkotekstiilien konser-
vaattorina. Minä en. Helena 52v.”
Vihko 1

“50-luvulla kotiapulaisemme ku-
toi ainakin sukkien kantapäät
puolestani. Käsityössä ope oli niin
tiukka, että en vieläkään (56v)
pidä käsitöistä. Nimetön.” Vihko 2

Koulukäsitöiden jatkumo ilmeni kou-
riintuntuvasti siinä, että koulussa tyttä-
relle saattoi käsitöitä opettaa sama opet-
taja, joka oli opettanut äitiä, jopa iso-
äitiä. Tavallisempaa kuitenkin oli, että
sisaruksilla oli sama opettaja:

“‘Taas tuli purkutyötä’, [sanoi]
Äitini opettaja. Käsityötä opetti
minulle sama opettaja kuin äidil-
lä. Hänen sanojensa mukaan oli-
sin saanut käsityöstä nelosen
‘ellen olisi ollut kunnon ihmisen
lapsi’. Sanna 40 v.” Vihko 1

“Olin huono ‘rättikässässä’ silloin
yli 40v. sitten. Vanha opettaja
kysyi miksi olin niin huono käsi-
töissä, kun isoäitinikin oli ollut
niissä hyvä!” Vihko 1

“Meidän piti ommella suutarin-
essu kotsantuntia varten. Malli
oli sama kuin kahdella siskollani
muutama vuosi aiemmin…väri
vain vaihtui! Eira 44 v.” Vihko 1

Äideillä ja opettajilla oli oikeus arvostel-
la käsitöitä. Joskus äidit ovat arvostel-
leet opettajan sallimaa huonoa jälkeä.
Opettajan mielestä kodin neuvot eivät
olekaan päteneetkoulussa.Usein eriä-
vien näkemysten taustalla oli eriävä kä-
sitys siitä, mikä on oppilaan tekemää:

“V:llä luokalla kudoin lapaset,
purkulangasta, ruskea suu, terä
oranssista, kudoin niin tiukkaa
että etusormi oli mennä ‘poikki’
kun kiristin lankaa niin kovasti!
Lapaset pysyivät vaikka pystyssä.
Kotona Äiti puratti lapaset ja
kudotti ne uudestaan. Ihmetteli
että miten Opettaja antoi täm-
mösen työn kotiin. [...] on nau-
rattanut jälkeenpäin! Koulu-
muisto vuodelta 1943.” Vihko 1

“Opettaja purki koko lapasen, kos-
ka pidin puikkoja äidin neuvomal-
la tavalla eli open mielestä väärin.
Ikävältä tuntui silloin v. 82 - ikä-
vältä tuntuu vieläkin… Erika
28 v.” Vihko 1

Vuonna 1954 Jämsänkosken Keskuskoulun kansakoulutytöt sukkia neulomassa.
Pulpettien päällä esillä ovat myös käsityövihkot. Kuva Nevalainen, Suomen kä-
sityön museon kokoelmat
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“Kieltämättä aika kauheita. Mutta
se ei johtunut mistään muusta
kuin opettajasta. Olin juuri saa-
nut hienot lapaseni valmiiksi, niin
opettaja ei uskonut minun teh-
neen niitä itse ja pisti tekemään
uudet! Olen siitä vieläkin katkera!
Iiris 12 v.” Vihko 1

Kodeissa ja kouluissa käsitöiden nope-
aa ja huolellista tekemistä on arvostet-
tu. Kansanomaista lastenkasvatusta tut-
kinut Veikko Ruoppila on todennut, että
suomalaisten tyttölasten oli tärkeintä
oppia rakastamaan käsitöitä. Sukat piti
kutoa nopeasti, eikä työtä saanut laskea
käsistään, jos puikkoa ei oltu neulottu
loppuun saakka. Jos puikko jäi kesken,

jäi kosijoiltakin työ kesken.24 Aina ei sa-
laisia apureita kaikilla ollut, joten työt
saattoivat jäädä kesken:

“Olin käsitöissä auttamattoman
huono, sain työni harvoin val-
miiksi. Pahinta oli neuloa koko-
nainen villapaita: äiti neuloi etu-
ja takakappaleet, hihat jäivät te-
kemättä. Kotona minulla on yhä
merkittävä kokoelma erilaisia
puikkoja ja virkkukoukkuja kou-
luajoilta, koulun omaisuutta, jot-
ka jäivät minun keskeneräisiin
töihin mukaan. Opettajat toivoi-
vat aina minun tekevän ne lop-
puun seuraavana vuonna. Jonna
28 v.” Vihko 2

“En koskaan ole saanut valmiiksi
ensimmäistä neuletyötäni
3. lk    :lta - kaulaliina - hyvin
mielenkiintoisen muotoinen -
lojuu vieläkin 14 vuoden jälkeen
lanka-kerineen ja puikkoineen
jatkamista odottamassa. Käsityö-
tunnit kuluivat pöydän alla
‘ompeluseu-roissa’. Anna 23 v.”
Vihko 2

“Kolmannella luokalla piti tehdä
lapaset. Se oli ihan kamalaa. Lo-
pulta kaikki muut sai työnsä val-
miiksi ja minä tungin kesken-
eräisen työni patterin väliin.
Emmi […] -86-” Vihko 3

Siniruutuinen käsityöpussi
ällöttää vieläkin

Samoin kuin perhealbumin kaukaisia
sukulaisia katseltaessa ja mietittäessä
mitä heistä on tullut tai mitä on tapah-
tunut, mietin myös Suomen käsityön
museon koulukäsityöiden  muisteluvih-
koja lukiessani, kuinka muistelijoiden
käsityöharrastukselle kävi koulun jäl-
keen. Useat muistelijat ovat sijoittaneet
lapsuusaikaiset käsityökokemuksensa
nykyiseen elämäntilanteeseensa ja käyt-
tävät niitä elämänkulkunsa  rakennus-
aineksina. Käsityömuistot ovat yksi
juonne, jolla oman elämän myöhempiä
valintoja selitetään.25 Myöhemmin mo-
net muistelijat luokittelevat käsityö-
taitonsa koulun käsityönumeron kaut-
ta. Jos numero oli huono, he eivät ole
siksi uskaltaneet tarttua myöhemmin-

1960-luvun kansalaiskoululainen ihastelemassa metallisorvin toimintaa. Kuva
P. Lehtimäki, Jyväskylän yliopiston museo
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kään käsitöihin. Kuitenkaan todistuk-
sen kuutonen tai yhdeksikkö ei usein-
kaan kerro käsityötaidosta mitään, lie-
neekö koskaan kertonutkaan:

“Tein kolmannesta luokasta kuu-
denteen penaalia. Koversin aina
pohjan puhki ja aloitin uudel-
leen. Opettaja kiitteli sinnik-
kyyttä ja lupasi seiskan jos imu-
roisin sen volkkarin. Ylpeys ei
antanut periksi ja todistuksessa
jököttää kuutonen. P. Hoffren.”
Vihko 1

“Rakastin käsitöitä mutta sain
vain seiskoja, koska puhuin tun-
nilla liikaa. Kirsti 48 v.“ Vihko 1

Käsityömuistovihkojen kertomuksista
voi erottaa neljä pääsuuntaa sen mu-
kaan, miten käsitöiden tekeminen on
myöhemmin jatkunut. Ensimmäisen
ryhmän muodostavat ne, joiden koulu-
käsityökokemukset ovat tappaneet kä-
sityön tekemisen iäksi eli siirtäneet peu-
kalon keskelle kämmentä:

“Opettaja arvioi tylysti neulo-
mani sukkaparin (toisen koko 32
ja toisen noin 46) antamalla
todistukseen numeron 5. Sanoi
että minun kannattaa etsiä
ammatti joltain muulta alalta.
Pauliina 23 v.” Vihko 1

“Käsityötunnit oli täyttä tuskaa.
Ainaista purkamista. Muut val-
mistivat monta työtä, minä sen

yksi ja kaksi. Pannulapusta tuli
pipo jne. Sukankantapää painajai-
nen. Ei tee mieli tehdä vieläkään
käsitöitä. Eila 39 v.” Vihko 2

Toisen ryhmän muodostavat ne, joilla
on huonoja kokemuksia kouluajoilta
mutta, jotka silti tekevät käsitöitä ja
monelle siitä on tullut jopa ammatti:

“Kun kansakoulun kolmannella
luokalla (tai neljännellä) tein
tyynyliinaan jonkinlaista revin-
näiskoristelua niin opettaja (rva
Torvinen) sanoi, että onpas suden
repimän näköistä. Olen kyllä sen-
kin jälkeen tehnyt käsitöitä. Pirjo
63v.” Vihko 1

“½-sentin päärmeitä nenäliinan
reunaan. Kirjoitin Ystävävihkoon:
Vihaan: Käsitöitä. Jossain vai-
heessa asiat niksahtivat kohdal-
leen ja opetan nyt - käsitöitä.
SK.” Vihko 2

Kolmas ryhmä ovat ne, jotka ovat ai-
kuisena löytäneet käsityöt uudelleen:

“Alaluokilla oli virkkausta ja tu-
lokseksi muilla syntyi lapaset,
olin hidas ja käsiala epätasaista.
Onneksi olin valinnut väriksi rus-
kean. Kun muut olivat saaneet jo
molemmat lapaset valmiiksi, oli
minulla kärkeen voimakkaasti
kapeneva yksi tupponen valmis.
Siitä tehtiin täyttämällä ja häntä
lisäämällä KISSA! Tänä päivänä

olen HIMO käsillä tekijä ja omasta
mielestä myös osaaja! Sari 40 v.”
Vihko 2

“Käsityön opetus perustui tark-
kaan jäljentämiseen - luova ulot-
tuvuus kokolailla puuttui. En
pitänyt käsitöistä koulussa, niin-
pä yläasteelle siirryttyäni jätin
‘kässän’ pois heti, kun se oli mah-
dollista. Nyt toimessani opettaja-
na luulen pystyväni ymmärtä-
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Peruskoululaisen neuloma “leijo-
na”, jonka viikset, suu ja häntä on
tehty toisenvärisestä langasta ja
silmät napeista. Suomen käsityön
museon kokoelmat Kuva Suomen
käsityön museo, Marjo-Riitta
Simpanen



mään erilaisia oppijoita ja suhtau-
tumisia erilaisiin asioihin kuten
käsitöihin. Heikki 39 v.” Vihko 1

Ja viimeinen, neljäs ryhmä ovat ne in-
nokkaat  käsityön harrastajat, joille ei
ole koulukäsitöistä ole jäänyt traumoja
ja jotka tekevät aina jotain käsillään:

kalla tehtiin itse nuket, massa-
päät oli nukella. Kaikki vaatteet
tehtiin nukelle. Ristiäispuku teh-
tiin, pidettiin ristiäiset, annettiin
nimet nukeille. Tämä oli vaativa
käsityö sen ikäiselle kolmosluok-
kalaiselle. Käsin ommeltiin kaikki
nuken vaatteitten saumat, oli
katesauma ym päärme sauma. Ja
jos tuli pienikin virhe piti pur-
kaa. Kyllä siinä hikoiltiin ennen
kuin päästiin nuken ristiäisiin
asti. Eipä taitaisi nykyajan koulu-
laisilta sama onnistua kun heillä
ei ole sitä pitkäjännitteisyyttä.
Kirj. Muistoksi nykypolville äiti
mallia 1939.” Vihko 1

“Kansakoulussa 60-luvulla käsi-
töitä ja kädentaitoja vielä
arvosteltiin ja tuntimäärät
olivat suuremmat kuin nykyään.
Jo 1. luokalla virkattiin kiin-

Kuopion Snellmanin koulua käyneiden Simpasten sisarusten kotoinen kevät-
näyttely vuonna 1963. 1B-luokalla on tehty pujottelutöitä, virkattu lapaset,
ommeltu säkkikankainen taulu ja vohvelikankainen pyyheliina sekä askarrel-
tu Suomen lippu. 3A-luokan poikien puutöissä on valmistunut kaksi autoa,
laiva ja vesimylly. Kuva Osmo Piiroinen, Yksityiskokoelma

“Vielä 46-vuotiaana ympäri Suo-
men monesti muuttaneena koulu-
käsitöitä on vielä tallessa; käsi-
työpussi, ruokaliina, säkkikan-
kaalle kirjottu taulu, ristipistoil-
la merkattu vihkonkansi.  =

Eipä taitaisi nykyajan
koululaisilta sama onnistua

Vaikka eri vuosikymmeniltä peräisin
olevat muistot sijoittuvat samaan tilaan,
ns. jaettuun todellisuuteen, Suomen kä-
sityön museon keräämissä muisteluissa
kuitenkin tehdään selvä ero menneisyy-
den ja nykyisyyden välillä. Vanhemmat
sukupolvet ajattelevat, että heiltä on vaa-
dittu enemmän ja että he ovat kokeneet
kovemman kohtalon ja kestäneet sen
nuorempiaan paremmin:

“Käsityö opettajani nimi oli Tipu,
siis lempinimi. Kolmannella luo-
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Kansakoulutöitä Kuopion Tyttöly-
seon käsityönopettaja (papin vai-
mo) herttaisella olemuksellaan in-
nosti käsitöihin. Taidosta on ollut
iloa koko ikäni ja mikään käsityö
ei tunnu vaikealta. Raili.” Vihko 2

“Koulussa olen aina joutunut
käsityötunnilla opettamaan muita
oppilaita, joskus jopa opettajaa.
Olen aina pitänyt käsitöistä, ja
ompelen tai teen jonkinlaisia kä-
sitöitä päivittäin. Mariikka 11v.”
Vihko 3



Laina Kitinojan ja Vieno Katilan kaksi Seinäjoen tyttölyseon luokkaa nuken-
ristiäisten muistoksi otetussa ryhmäkuvassa keväällä 1956. Valokuvan omis-
tajan nukke sai nimeksi Virpi Sinikka. Kuva Yksityiskokoelma

Myös sukupuolen mukainen jaottelu
miesten ja naisten käsitöihin näyttää säi-
lyneen. Enemmistö tytöistä valitsee
edelleen tekstiilikäsityön ja pojat tekni-
sen työn. Valintoja on joissakin tapauk-
sissa myöhemmin myös harmiteltu:

“Yläasteella valitsin teknistä
työtä valinnaisaineeksi, kokemus
oli kurja. Juuri mitään en saanut
aikaiseksi, mikä johtui tietysti
saamattomuudestani, mutta
myös ilmapiiristä, jossa taitavat
oppilaat saivat [...] tehdä mitä
vaan, mutta muille ei riittänyt
opettajilta muuta kuin moittei-
ta. Vasta vuosia myöhemmin olen
askartelun kautta löytänyt puu-

Myös oppilaat ovat  muistelleet  opetta-
jiensa tekemisiä:

“Kokeiluperuskoulu, Kaarina,
1960 luku: Opettaja […] oli eh-
dottomasti kieltänyt kaivamasta

teää silmukkaa ja tehtiin pata-
lappua. 2. luokan sisältöihin
kuului jo neulominen. 3. luo-
kalla kaikki pojat menivät puu-
käsitöihin ja tytöt tekstiilikäsi-
töihin. 3. luokan aikana jo syk-
syllä valmistimme puusta
pöytälipputangon. Vuosi oli
1967 ja Suomi täytti joulu-
kuussa 50 vuotta. Tuo lippu-
tanko on minulla vieläkin tal-
lessa ja sen valmistamiseen on
tarvittu monta eri työvaihetta
ja -tekniikkaa. Työ vaati kärsi-
vällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Opetan itse tänä päivänä ala-
aste ikäisiä ja en voisi kuvitel-
lakaan, että [...] voisin teettää
vastaavaa työtä noin pienillä
lapsilla. Ismo.” Vihko 2

ja metallikäsityön ilon uudes-
taan. Rättikässä on [...] kiin-
nostanut ja olisikin ehkä pitä-
nyt uskaltaa valita yläasteella se
TK:n sijasta Aapo 25v.” Vihko 1

Suomen käsityön museon keräämissä
muistoissa opettajien ääni kuului vain
heidän omissa oppilasaikaisissa muis-
toissaan. Olisikin mielenkiintoista tie-
tää, millaisia päiväkirjamerkintöjä  ja
muistoja löytyisi opettajilta.
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väärin lyötyä naulaa irti taltalla.
Taltta tylsyy ja se on vaaral-
listakin. Kiireessä [opettaja] itse
otti taltan ja alkoi irrottamaan
naulaa irti eräästä jakkarasta.
Taltta luiskahti ja sukelsi tyylik-
käästi opettajan kämmeneen.
Verta tuli kuin härän niskasta ja
opettaja piti viedä hoidettavaksi.
Me kollit emme uskaltaneet kuin
hirvistel-lä [?], sillä [hän] oli sen
näköinen, että “Turpa kiinni koko
lauma”. Oppi meni perille: “Älä
tee niin kuin minä teen vaan niin
kuin minä käsken! Juhani […]”
Vihko 2
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