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The subject of this thesis was designing
woven DIY products for Taito Etelä-Suomi ry.
The thesis is practice-based and it mainly
consists of the process of designing the
products as well as making a show piece of
each item. The bases for the design process
are user-oriented approach and ecological
sustainability. Research methods used in the
thesis are queries, interviews and studying
both literary and internet sources. Along with
the design process the thesis takes a look at
the problems in today’s textile consumption
from the consumer’s point of view and
examines handcraft skills as a possible
way of slowing down our consumer culture.
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1 Johdanto
Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella sarja kudottuja tee se itse -tuotteita Taito EteläSuomi ry:lle, joiden lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys ja ekologinen kestävyys.
Ensi työkseni teen kyselyn eri käyttäjäryhmille siitä, millainen on heistä hyvä tee se
itse -tuote. Kyselytulosten pohjalta suunnittelen kolme tuotetta, jonka asiakas voi kutoa
Taito Etelä-Suomi ry:n kutomoissa ja vähintään yhden tuotteen valmistettavaksi Taito
Etelä-Suomi ry:n kursseilla.
Käyttäjälähtöisyyden rinnalla suunnittelussa
kulkevat mukana ekologiset arvot; teen materiaalivalinnat tarkkaan harkiten ja suunnittelen tuotteet niin, ettei niiden valmistamisesta synny hukkapaloja.

näkökulmasta, sekä tarkastelen kädentaitoja
yhtenä mahdollisena keinona hidastaa tapojamme kuluttaa. Valitsin nimenomaan kuluttajan näkökulman, koska olen kiinnostunut tulevaisuudessa muokkaamaan osaltani
tekstiilialaa vähemmän ympäristöä rasittavaan suuntaan juurikin kuluttajien asenteisiin vaikuttamalla.
Lyhyesti sanottuna projekti käsittää osaltani
asiakkaiden toiveiden kartoituksen, tee se itse
-tuotteiden suunnittelun ja mallikappaleiden
valmistamisen. Projektiin sisältyy myös tuotteiden valmistusohjeiden tekeminen, mutta
valmiita ohjeita en sisällytä opinnäytetyöhöni
toimeksiantajan pyynnöstä.

Samalla kun pyrin parhaani mukaan ottamaan ekologisen kestävyyden huomioon
suunnittelutyöni valinnoissa, pohdin nykyisen
tekstiilien kulutuksemme ongelmia kuluttajan
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet
Suoritin ensimmäisen tekstiilisuunnittelun
opintoihini sisältyvän työharjoittelun Taito
Etelä-Suomi ry:llä, ja harjoittelun lopuksi minulle tarjottiin aihetta opinnäytetyöhön. Projekti liittyi läheisesti kudontaan, joka on minulle hyvin mieleinen tekniikka, joten tartuin
innolla tilaisuuteen.
Tehtäväkseni annettiin suunnitella kolme
kutomotuotetta ja vähintään yksi kurssituote.
Kutomotuotteet ovat tuotteita, joita asiakas
voi tehdä itse Taito Etelä-Suomi ry:n kutomoissa; valmiin tuotteen sijaan asiakas ostaa
materiaalit ja ohjeen tuotteen valmistukseen.
Kutomoissa on mahdollisuus saada myös
ohjausta tekemiseen. Kurssituotteet toimivat samalla tavalla kuin kutomotuotteet,
mutta tuote valmistetaan kurssin aikana, ja
tekniikka voi olla mikä vain. Kutomo- ja
kurssituotteet ovat siis lyhyesti sanottuna
tuotteita, jotka tehdään itse, joten käytän

niistä opinnäyteyössäni myös nimitystä tee
se itse -tuote.
Tärkeimmät lähtökohdat suunnittelutyölleni
tässä projektissa ovat käyttäjälähtöisyys ja
ekologinen kestävyys. Aloitan kartoittamalla
asiakkaiden toiveita siitä, millaisia tuotteita
he haluaisivat tehdä kutomoissa ja kursseilla.
Samalla etsin tietoa ekologisuuden ottamisesta huomioon tekstiilituotteiden suunnittelussa
aiheesta kirjoitetuista kirjoista ja artikkeleista.
Suunnittelemani tee se itse- tuotesarja tulee olemaan osa Taito Etelä-Suomi ry:n syksyn 2020 mallistoa, joten kriteerinä on myös,
että tuotteeni sopivat yhteen muun malliston
kanssa. Tämän toteutan olemalla yhteydessä
Taito Etelä-Suomi ry:n henkilökunnan kanssa säännöllisesti koko suunnitteluprosessin
ajan ja osallistumalla palavereihin, joissa tehdään yhteisiä päätöksiä mallistoon liittyen.
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Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, sillä käyttäjälähtöisyydestä on tullut osa nykyaikaista suunnittelua (Hätönen 2015). Lisäksi kestävän kehityksen näkökulma on nyt tärkeämpi kuin koskaan; ilmastonmuutos te-

kee jo tuhoa maapallolla ja toimia muutoksen
torjumiseksi tarvitaan nopeasti (Maailma
2030 2018).

Kuva 1. Opinnäytetyöprojektin rakenne double diamond -mallissa.
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3 Viitekehys

Viitekehykseni keskiössä on kudottu tee
se itse -tuotesarja, jonka suunnittelu on
opinnäytetyöni
päätavoite.
Suunnitteluprosessissa olennassia elementtejä ovat
käyttäjälähtöisyys, kestävä kehitys ja zero
waste -periaate; suunniteltavat tuotteet valitaan sen mukaan, mitä asiakkaat toivovat
ja suunnitellaan niin, ettei niiden valmistamisesta synny hukkapaloja. Kädentaidot on
kantava teema kaiken taustalla.

Kuva 2. Viitekehys.
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4 Taito Etelä-Suomi ry
Taito Etelä-Suomi ry on yksi alueellisista
taitoyhdistyksistä, jotka yhdessä Taitoliiton
kanssa muodostavat Taitojärjestön (Taitoliitto
2020 a). Vanhimmat, vielä nykypäivänäkin
toiminnassa olevat taitoyhdistykset on perustettu jo vuonna 1907 (Taitoliitto 2020 b).
Taito Etelä-Suomi ry:llä on yhteensä 13 toimipistettä eri puolella Etelä-Suomea, joissa
järjestetään muun muassa erilaisia käsityökursseja, -pajoja ja näyttelyitä. Monista Taito
Etelä-Suomi ry:n toimipisteistä löytyy kutomo, jossa on mahdollista kutoa omatoimisesti
tai opastuksen avulla. (Taito Etelä-Suomi ry
2020 b.)
Taitoyhdistykset ylläpitävät myös Taito Shop
-myymäläketjua, joka on suurin suomalaisen käsityön myymäläketju (Taito EteläSuomi ry a). Taitojärjestön slogan on ”Onni
elää käsityössä” ja sen tavoitteena on edistää käsityökulttuuria niin taitona kuin elinkeinonakin (Taitoliitto 2020 a).

Kuva 3. Kuva Helsingin Taito Shop -myymälän
lankahyllystä.
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5 Kestävä kehitys
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan jatkuvaa
yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena
on turvata hyvät mahdollisuudet elämiseen
nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa.
Kestävä kehitys kokonaisuutena kattaa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden. Ekologinen kestävyys perustuu
ihmisten taloudellisen toiminnan sopeuttamiseen luonnon kestokykyyn, jotta luonnon
biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemien
toimivuus säilyisi. (Ympäristöministeriö 2017.)
Teollisen vallankumouksen myötä olemme
ottaneet yhä tehokkaammin luonnonvaroja
käyttöömme ja samalla saastuttaneet ympäristöämme. Suurin seuraus tästä ekologisesti
kestämättömästä tavasta toimia on ilmastonmuutos. (Halonen; Keskinen; Korkman; Kummu; Lund; Neuvonen; Rohweder; Sojamo;
Taalas; Taipale & Tuomioja 2017, 173.)

teollisuuden aiheuttamasta vesien saastumisesta johtuu tekstiilien värjäyksestä ja käsittelystä. Tekstiiliteollisuus kuluttaa vuodessa
jopa 98 miljoonaa tonnia uusiutumattomia
luonnonvaroja, kuten öljyä synteettisten kuitujen tuotantoon ja lannoitteita puuvillan kasvattamiseen. (Niinimäki 2018, 14.)
Tässä opinnäytetyössä keskityn erityisesti tapoihimme kuluttaa tekstiilejä ja siihen,
miten ylikulutusta voidaan vähentää muun
muassa arvostamalla jo omistamiamme tekstiilejä sekä hallitsemalla tarvittavat taidot
tekstiilien korjaamiseen, niiden käyttöiän pidentämiseksi. Seuraavissa luvuissa käsittelen tekstiili- ja muotialan ongelmia ekologisen kestävyyden kannalta. Tarkastelen asioita erityisesti kuluttajan näkökulmasta ja
pyrin avaamaan syitä ympäristölle haitallisen kuluttajakäyttäytymisemme takana.

Tekstiili- ja muotiteollisuus on yksi suurimmista
ympäristöhaittoja
aiheuttavista
teollisuudenaloista. Maailmanlaajuisesti 20 %
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5.1 Ongelmat tekstiilien
kulutuksessamme

2,2 vuotta. Samaan aikaan ostosten
tekeminen hetken mielijohteesta on lisääntynyt, eikä jokainen omistamamme vaate pääse välttämättä käyttöön ollenkaan.
(Niinimäki 2018, 14).

Moni muoti- ja tekstiiliteollisuuden ongelmista juontaa juurensa tuotannon suuruudesta.
Ostamme ja heitämme pois enemmän kuin
koskaan aiemmin (Fletcher 2008, 137).
Tekstiilijätteen muuntamiseksi jälleen käyttökelpoisiksi kuiduiksi on meneillään paljon
kehitystyötä, mutta vaikka tulevaisuudessa
kaikki pois heitetyt tekstiilit pystyttäisiin
käyttämään uusien tuotteiden materiaaliksi,
on ensimmäinen askel hidastaa kulutusta
(Niinimäki 2018, 18).

Suurena syynä tekstiilien ylikulutukseen on
massatuotettujen vaatteiden alati laskevat
hinnat (Fletcher 2016, 60). Uusien vaatteiden ostaminen on nykyään paitsi halpaa,
myös helppoa, sillä lukuisten myymälöiden
lisäksi ostoksia voi tehdä myös verkossa.

Aiheuttamamme tekstiilijätteen määrä on valtava; pelkästään Suomessa tekstiilijätettä
syntyy noin 72 000 000 kg vuodessa ja vain
20 % siitä lajitellaan. Maailmanlaajuisesti
noin 73 % tekstiilijätteestä päätyy kaatopaikoille tai poltettavaksi, vaikka tekstiilejä pidetään nykyään lähes kokonaan kierrätettävinä. (Niinimäki 2018, 173.)
Myöskin vaatteiden elinikä on lyhentynyt
huomattavasti; keskimääräinen aika, jonka omistamme vaatekappaleen, on vain

Edullisten hintojen ja hyvän saatavuuden ansiosta vaateostoksista on tullut
eräänlaista viihdettä todellisten tarpeiden
täyttämisen sijaan. Ostosten tekemisellä etsitään emotionaalista hyvää oloa ja ostaminen saattaa usein olla addiktoivaa.
(Niinimäki 2018, 15.)
Ostamme siis enemmän ja halvemmalla,
mikä saa tekstiiliteollisuuden lisäämään
tuotantomääriään ja polkemaan hintojaan
alemmas, mikä vuorostaan kannustaa kuluttajia ostamaan jälleen enemmän. Tämä ympäristölle kalliiksi käyvä kierre jatkuu, kunnes muutamme käyttäytymistämme
niin
kuluttajien,
kuin
yritystenkin keskuudessa.
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Kun puhutaan vaatteiden kulutuksesta ja
kulutuskulttuurista ylipäätään, ei muotisektoria voi unohtaa. Muoti perustuu nopeassa syklissä uudistuviin trendeihin,
joka saa vaatteet näyttämään vanhentuneilta jo puolessa vuodessa. Tästä on tullut
normaalia
ja
jopa
odotettavaa.
(Fletcher 2016, 59.)
Olennaista kuluttajakäyttäytymisemme muuttamiseksi ekologisempaan suuntaan on
oppia erottamaan muoti ja vaatteet toisistaan. Vaikka ne kulkevat paljolti käsi
kädessä, ne eivät ole sama asia, sillä
muoti on symbolista ja perustuu tunteisiin,
ajankuvaan sekä haluun yksilöityä. Vaatteet taas vastaavat fyysiseen tarpeeseen
suojautua. Kaikki vaatteet eivät ole muotia,
ja muoti ei aina ilmene vaatteiden tai asusteiden muodossa. Kun muoti ja vaatteiden
tuotanto
yhdistyy,
emotionaaliset tarpeemme saavat fyysisen muodon. Tämä emotionaalisten tarpeiden ja
fyysisten tuotteiden yhdistyminen ajaa
nopeita
ostopäätöksiä
ja
ylikulutusta.
Muotia voi kaikesta huolimatta arvostaa,
mutta sen osoittaminen ylitseampuvalla
kuluttamisella tulisi lopettaa. (Fletcher
2008, 119-120.)

Tarpeettoman ostamisen lisäksi ongelmia
löytyy myös tekstiilien käytön ja huollon puolelta. Vaikka vaate pestään ja kuivataan
keskimäärin vain 20 kertaa elinkaarensa
aikana, tulee valtaosa sen vaikutuksista
ympäristöön vaatteen huollosta. Ei siihen
tarvittavien materiaalien tuottamisesta, kankaan valmistuksesta tai edes tekstiilijätteestä, joksi se muuttuu elämänsä lopussa. Esimerkiksi tavallisen polyesteripaidan
peseminen ja kuivaaminen kuluttaa 6 kertaa enemmän energiaa kuin sen valmistaminen. Vähentämällä siis pesujen määrää
puolella, myös energian kulutus puolittuisi.
(Fletcher 2008, 75-76.)
Vaatteiden pesemisen vähentäminen on
kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Puhtaudesta alettiin alun perin pitää huolta tautien ehkäisemiseksi, mutta vähitellen puhtaus
muuttui merkiksi tietyistä arvoista kuten menestyksestä ja onnellisuudesta. Nämä asiat
yhdistetään puhtauteen vielä tänäkin päivänä
ja siksi turhankin tiuhaan toistuvat pyykkipäivämme ovat enemmänkin eräänlainen
rituaali kuin tarve. (Fletcher 2008, 91-92.)
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5.2 Kädentaidot osana
kestävää kehitystä
Tekstiilien korjaaminen on ollut tavanomaista monien sukupolvien ajan. Alun perin
näin tehtiin taloudellisista syistä, sillä korjaaminen tai korjauspalvelun ostaminen maksoi vähemmän kuin uudet kankaat tai vaatteet. Tekstiileistä pidettiin hyvää huolta ja
paikattiin niiden hajotessa. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet, ja nykyään uusien tekstiilituotteiden ostaminen on usein edullisempaa
kuin vanhojen korjauttaminen. Tästä johtuen tekstiilejä korjataan tänä päivänä harvoin, vaikka se säästäisi luonnonvaroja
verrattuna uuden tuotteen valmistamiseen.
(Fletcher 2008, 101.)
Vielä joitakin sukupolvia sitten tekstiilit ja
asusteet valmistettiin itse, nykyään enää harvalta löytyy siihen tarvittavat taidot. Vaatekauppojen valikoimat tarjoavat lupauksen jostakin paremmasta, mitä itse osaisimme tehdä. Lisäksi massatuotetut vaatteet ovat täysin valmiita päätyessään kuluttajan käsiin
ja prosessi tuotteen suunnittelun ja valmisvalmistamisen takana on piilotettu. Tämä

kasvattaa kuluttajan kynnystä muokata osta
miaan vaatteita mieleisekseen, ja kadotamme
arvokkaan mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja kehittyä. (Fletcher 2008, 186-187.)
Tämän nopean kulutuksen kääntöpuolelta
löytyy kuitenkin ihmisryhmiä, jotka vastustavat pikamuotia rakentamalla omaa persoonallista tyyliään.
Ihmiset, joilla on vahva tuntemus omasta
tyylistään, harrastavat todennäköisemmin ympäristöä säästäviä tapoja, kuten vaatteiden korjaamista tai uusien käyttötarkoitusten
keksimistä niiden hajottua (Niinimäki 2018,
44).
Vaikutusvalta vaatteisiimme, on se sitten
itse tekemisen tai osallistavan suunnittelun
kautta, tuottaa mielihyvää (Fletcher 2008,
190). Tunnemme usein pääsevämme toteuttamaan itseämme, kun olemme aktiivisesti mukana jossain esimerkiksi oppimalla
tai opettamalla uutta muille (Fletcher 2008,
191). Itse tekeminen onkin tullut taas suositummaksi lähivuosina. Esimerkiksi neulonta
on tehnyt paluun, mahdollisesti digitaalisen
elämän vastapainoksi (Fletcher 2016, 61).
Myös vaatteiden korjaaminen, jopa näkyvil-
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lä tikeillä, paikoilla ja muilla luovilla ratkaisuilla on yleistynyt. Sosiaalisessa mediassa
näkyy vaikuttajia, jotka kannustavat ekologisempaan kulutukseen.

teen muutos kuluttajissa, sillä vaikka tunneside vaatteeseen motivoi säilyttämään sen
pitkään, ei se yksin estä ostamasta lisää
uusia vaatteita (Fletcher 2016, 211).

Esimerkiksi korjausaktivistiksi itseään kutsuva Leili Mänder löytyy @lagningsaktivisterna -Instagramtilin takaa. Hän jakaa tilillään
kuvia näyttävistä korjauksistaan sekä kannustaa muitakin huoltamaan ja korjaamaan hajonneita tekstiilejä. (Skagersten-Ström 2019.)
Ei tietenkään ole realistista odottaa, että jokaisella ihmisellä riittäisi kiinnostusta kädentaitojensa kehittämiseen, mutta tässä kohtaa kuvaan astuvat käsityöyrittäjät.
Kestävällä vaatteella pitää olla käyttäjälleen
tarkoitus ja herättää itsetuntoa kohottavia
tunteita. Pienet valmistajat pystyvät massatuottajia ketterämmin vastaamaan kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja näin luoda tuotteita, jotka ovat juuri käyttäjälleen
oikeanlaisia. (Fletcher 2008, 124-125).
Kädentaidot ovat siis tärkeitä ekologisen
kestävyyden kannalta, mikäli pyrimme hankkimaan tekstiilimme harkiten ja venyttämään
niiden käyttöikää korjaamalla. Kaikesta huolimatta tarvitaan silti myös yleinen asen-
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5.3 Zero waste
suunnittelussa
Zero waste, eli suomeksi nollahukka, voi
tarkoittaa elämäntyyliä tai tapaa suunnitella. Zero waste -elämäntyylillä pyritään minimoimaan kaikkea henkilökohtaista jätettä
ja muuta hukkaa (Sillanaukee 2018). Vaatesuunnittelussa zero waste tarkoittaa, että vaate on kaavoitettu niin, ettei sen valmistamisesta synny kangasjätettä (Fab 2017). Opinnäytetyössäni viittaan zero waste -termillä
juurikin tähän suunnitteluun pätevään määritelmään.
Ekologiset arvot ovat nostaneet päätään
suunnittelussa ja zero waste -kaavoitus on
puhuttanut viime vuosina muotialalla. Mikään uusi keksintö zero waste ei kuitenkaan ole, sillä jo kauan sitten oli tapana
valmistaa vaatteet niin, ettei mitään mennyt
hukkaan. Silloin syynä oli tosin kankaiden
arvokkuus, nykyään zero waste -kaavoituksen takana on halu suunnitella ekologisemmin. (Suomen tekstiili ja muoti 2014.)
Noin 25–30 % tekstiilimateriaalista menee

hukkaan jo kankaiden ja vaatteiden tuotannon aikana (Niinimäki 2018, 24). Pelkästään
vaatetuotannon leikkuu- ja ompeluvaiheessa
kangasjätteeksi päätyy jopa 10–20 % käytetystä kankaasta (Suomen tekstiili ja muoti
2014).
Vaatetuotannossa kangasjäte on lähinnä
vain taloudellinen kysymys ja sen hinta
on mukana valmiin vaatteen kauppahinnassa. Luultavasti juuri tästä syystä
suuret massatuottajat eivät ole tarttuneet
zero waste -kaavoitukseen; vanhasta tavasta toimia ei koidu yrityksille juurikaan rahallista tappiota. (Rissanen 2013, 45-47.)
Lisäksi vaatteiden massatuotannossa on tapana hajauttaa työvaiheet eri paikkoihin,
usein jopa kokonaan eri maihin, mikä hankaloittaa zero waste -suunnittelua, joka vaatii onnistuakseen kaavoituksen miettimistä
jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa (Fab
2017).
Kun otetaan huomioon vaatteiden nykyiset
tuotantomäärät, on valmistusvaiheessa syntyvän kangasjätteen määrä valtava. Jos zero
waste -periaate olisi yleisesti käytössä
vaateteollisuudessa, voitaisiin tämän kangasjätteen määrää vähentää. (Suomen tekstiili
ja muoti 2014.)
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6 Käyttäjälähtöisyys
Tavallisesti käyttäjä on mukana vasta
suunnittelun loppumetreillä, valmiin tuotteen
tai palvelun testaajana, mutta käyttäjälähtöinen ajattelutapa asettaa käyttäjän
tarpeet suunnittelun lähtökohdaksi. Käsitteenä käyttäjälähtöinen suunnittelu saattaa olla hieman ristiriitainen, koska suunnittelu on joka tapauksessa tavallaan käyttäjälähtöistä; suunnittelulla on aina tarve ja käyttäjä. Käsitettä käytetäänkin yleisesti kuvaamaan nimenomaan suunnitteluprosessia,
jossa käyttäjät otetaan mukaan jo alkuvaiheessa. (Hätönen 2015.)
Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan siis käyttäjän huomioimista ja käyttäjästä inspiroitumista. Asiakaslähtöisyyttä käytetään
usein käsitteenä käyttäjälähtöisyyden kanssa ristiin, mutta ne eivät ole täysin sama
asia. Asiakaslähtöisyydessä pyritään pääasiassa hoitamaan asiakassuhdetta, käyttäjälähtöisyydellä taas tavoitellaan tuotetta tai
palvelua, joka vastaa asiakkaan tarpeita.
(Koivunen, Vuorela & Haukkamaa 2014.)

Käyttäjälähtöisyyttä voi lähestyä monella
eri tapaa. Oikean tavan valitseminen perustuu siihen, millaista tietoa pyrkii käyttäjiltä saamaan ja miten sitä aikoo hyödyntää suunnittelussa. Perinteisiä menetelmiä
ovat haastattelut ja kyselyt, joita voidaan
käyttää sekä laadullisen, että määrällisen
tiedon keräämiseen. Muita tiedonkeruumenetelmiä on esimerkiksi ihmisten käyttäytymisen tarkkailu erilaisissa tilanteissa,
sekä osallistavat työpajat, jotka toimivat
hyvin pienempien käyttäjäryhmien kanssa työskenneltäessä. (Hätönen 2015.)
Käyttäjiltä tietoa kerätessä on tärkeää ilmaista mitä heiltä odotetaan ja mihin he pystyvät
osallistumisellaan vaikuttamaan, jotta heille
ei synny virheellisiä odotuksia ja sitä kautta
pettymyksiä, jotka syövät osallistumisen mielekkyyttä. Kokonaan käyttäjiltä saatua tietoa
ei kuitenkaan voi määritellä ennalta, koska
esiin saattaa nousta yllättäviä, mutta lopputuloksen kannalta tärkeitä asioita. (Hätönen
2015.)
Käyttäjälähtöisyys ei missään nimessä vähennä suunnittelun merkitystä, vaan päinvastoin vaatii suunnittelijalta todellista osaamista, jotta käyttäjiltä saatu tieto pystytään
viemään suunnittelun kautta käyttöön.
(Hätönen 2015.)
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7 Kyselyt ja haastattelut
Aloitin prosessin tekemällä erilliset kyselyt
Taito Etelä-Suomi ry:n asiakkaille, potentiaalisille uusille asiakkaille sekä Taito EteläSuomi ry:n henkilökunnalle. Lisäksi kävin
taitokeskus Hakunilan kutomossa haastattelemassa asiakkaita. Asiakkaille suunnatuilla kyselyillä ja haastatteluilla pyrin selvittämään millaisia tuotteita vastanneet
haluavat tehdä, jotta voin niiden pohjalta päättää suunniteltavat tuotteet. Henkilökunnalle tekemälläni kyselyllä halusin saada heidän näkökulmaansa suunnitteluun ja
myöskin kerätä tietoa asiakkaiden toiveista,
jota he ovat saattaneet saada työn ohessa.
Taito Etelä-Suomi ry:n jo olemassa oleville
asiakkaille ja henkilökunnalle kysely jaettiin
sähköpostitse. Potentiaalisille uusille asiakkaille tarkoitettua kyselyä jaoin Facebookissa
ryhmiin, joissa on todennäköisesti käsityön
harrastajia tai käsitöistä kiinnostuneita. Toteutin kyselyt verkossa ja niihin pääsi vastaamaan 8.1.–19.1.2020 välisenä aikana.

Tutkimuseettisten ohjeiden mukaan tutkimukseen osallistumisen pitää olla vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus tietää
tutkimuksen tavoitteista (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2019, 8-9). Vastaaminen
kyselyihini oli vapaaehtoista ja kerroin
kyselylomakkeissa, että käytän tuloksia
tee se itse -tuotteiden suunnittelussa Taito
Etelä-Suomi ry:lle ja, että kyseessä on opinnäytetyö. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimuksessa tulee myös noudattaa
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2012, 6). Kerron opinnäytetyössäni kyselytuloksista niitä paisuttelematta tai vähättelemättä. Kyselykysymykset sekä kaaviot tuloksista löytyvät liitteistä sivulta 55 alkaen.
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7.1 Kyselytulokset: Taito
Etelä-Suomi ry:n asiakkaat
Taito Etelä-Suomi ry:n jo olemassa olevilta
asiakkailta sain kyselyyni yhteensä 48 vastausta. Se ei ole kovin iso osa ottaen huomioon, että jo yhden taitokeskuksen sähköpostilistalla saattaa olla yli 200 asiakasta ja
Taito Etelä-Suomen taitokeskuksia on yhteensä 13. Kaikki sähköpostilistoilla olevat
eivät kuitenkaan käytä aktiivisesti Taito
Etelä-Suomen palveluita, joten on todennäköistä, että kyselyyn vastanneet edustavat asiakasryhmää, joka osallistuu yhdistyksen toimintaan. Tämä näkyy vastauksista kysymykseen ”oletko käynyt
kutomassa jotain Taito Etelä-Suomi ry:n kutomoissa?”. Yli puolet vastanneista oli kutoneet kutomoissa aiemmin ja noin neljäsosa haluaisi käydä kutomassa.
Suurin osa kyselyn kysymyksistä keskittyi selvittämään ominaisuuksia, joita asiakkaat toivovat kutomo- ja kurssituotteilta,
mutta annoin vastanneille mahdollisuuden
myös kertoa, jos heillä on valmiiksi mielessä tietty tuote, jonka he haluavat kutoa

tai tehdä kurssilla. Odotin jonkin selkeän
”trendituotteen” nousevan yli muiden vastauksista, mutta yllätyin vastausten monipuolisuudesta. Kysymykseen vastasi 22 henkilöä ja vain kolme tuotetta toistui vastauksissa useammin kuin yhden kerran.
Nämä tuotteet olivat matto, joka löytyi jossakin muodossa neljästä vastauksesta, laukku, joka mainittiin kolme kertaa sekä torkkupeitto, joka mainittiin kaksi kertaa. Muiden
vastausten
kirjosta
löytyi
kaikenlaista
sisustuskorista rekipeittoon. Muita kyselystä
selvinneitä asioita olivat, että suurin osa
vastanneista on kiinnostunut tekemään
sisustustekstiilejä, toisella sijalla olivat käyttötekstiilit ja kolmannella asusteet ja vaatteet.
Reilusti yli puolet haluavat tehdä jotain perinteistä uudenlaisella otteella ja, että tuotteesta olisi 2–3 valmista variaatiota, joista voi valita millaisen itse tekee. Lähes
puolet vastanneista ei ole kiinnostuneita
jälkikäsittelemään kudottua kangasta tai yhdistämään tekniikoita, vaan haluavat tuotteen olevan viimeistelyä vaille valmis, kun

14

se irrotetaan kangaspuista. Toiseksi eniten
kiinnostusta herätti ryijynukituksen yhdistäminen kudottuun kankaaseen ja jaetulla kolmannella sijalla olivat ompelu ja kirjonta.

mukaan olla 30–75 €. Näissäkin kurssin
kestoa ja hintaa koskevissa kysymyksissä moni ilmaisi, että ne riippuvat paljon
tehtävästä tuotteesta.

Toivotuista materiaaleista suosikeiksi nousivat puuvilla, pellava ja villa sekä kierrätysmateriaalit. Materiaalit asiakas ostaa kyselytulosten mukaan mieluiten kutomosta tai
kurssin järjestäjältä sen sijaan, että hankkisi
ne jostain muualta. Myös omien jämälankojen
ja muiden kierrätysmateriaalien käyttäminen herätti kiinnostusta lähes yhtä paljon
kuin materiaalien ostaminen paikan päältä.
Vastanneista yli kolmasosa on valmis käyttämään kutomotuotteen tekemiseen yli 20
tuntia ja lähes yhtä suuri osa vastanneista
on
valmis
käyttämään
9–15
tuntia
(kuva 4). Suurimman osan mielestä
kutomotuotteen hinta (joka kattaa kutomon käytön ja materiaalikustannukset)
saa olla korkeintaan 75–150 €. Moni vastaajista ilmaisi myös, että hinta riippuu täysin
tuotteesta.
Kuva 4. Ote Taito Etelä-Suomi ry:n asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksista.

Kertaluontoinen kurssi saa vastanneista
suurimman osan mielestä kestää korkeintaan 3–4 tuntia. Kurssin hinta materiaaleineen saa vastauksista suurimman osan
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7.2 Kyselytulokset: Taito Etelä-Suomi ry:n
potentiaaliset uudet asiakkaat
Taito Etelä-Suomi ry:n potentiaalisille uusille
asiakkaille suunnattuun kyselyyn sain vastauksia 115. Esitin kyselyssä kysymyksen
siitä, onko vastaaja aiemmin osallistunut
Taito Etelä-Suomi ry:n toimintaan. Yli puolet
vastanneista ei olleet, mikä sinänsä on
positiivista, sillä tämä osoittaa kyselyn tavoittaneen ihmisiä, joille Taito Etelä-Suomi
ry on uusi tuttavuus.
Pyrin säilyttämään kutomo- ja kurssituotteita koskevat kysymykset mahdollisimman samanlaisina tässä kyselyssä kuin
Taito Etelä-Suomen sähköpostilistalla oleville asiakkaille suunnatussa kyselyssä, jotta niiden tuloksia on mahdollista verrata
keskenään. Vastanneiden toiveet tuotteista olivat tässäkin kyselyssä hyvin monipuoliset, mutta useampi tuote toistui monta kertaa, koska vastanneita oli yli
kaksinkertainen määrä edellisessä luvussa käsiteltyyn kyselyyn verrattuna. Tässä on lueteltuna tuotteet, jotka löytyivät
kolmesta tai useammasta vastauksesta:

Matto			12 vastausta
Takki 			
8 vastausta
Torkkupeitto 		
7 vastausta
Pyyhe 		
7 vastausta
Ryijy/miniryijy
7 vastausta
Huivi 			
5 vastausta
Kansallispuku/osat 3 vastausta
Tähän kyselyyn vastanneet haluaa sisällyttää kursseilla tekemiseen enemmän omaa
suunnittelua kuin Taito Etelä-Suomi ry:n vanhat asiakkaat. Lähes puolet vastanneista
haluavat suunnitella itse niin paljon kuin
mahdollista ja melkein yhtä moni haluaa
2–3 vaihtoehtoa tuotteesta, joista voi valita mieleisensä (kuva 5). Vain pieni osa ei
halua suunnitella mitään itse. Ompelu
kiinnosti vastaajia kankaan jälkikäsittelytekniikoista eniten, mutta heti toisella sijalla
oli, että tuote olisi viimeistelyä vaille valmis,
kun se irrotetaan kangaspuista.
Muiden kysymysten vastausjakaumat olivat
hyvin samanlaisia kuin Taito Etelä-Suomi ry:n
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sähköpostilistalla oleville asiakkaille suunnatussa kyselyssä. Sisustustekstiilien tekeminen koettiin kiinnostavimmaksi, toisella sijalla käyttötekstiilit ja kolmantena asusteet
ja vaatteet. Samat materiaalit saivat eniten
suosiota, vaikkakin eri järjestyksessä; suosituin oli pellava, toisena kierrätysmateriaalit,
kolmantena villa ja neljäntenä puuvilla. Materiaalit hankitaan mielellään kurssin järjestäjältä tai käytetään omia jämälankoja. Myös
hintoja ja aikaa koskevissa kysymyksissä
vastaajat olivat molemmissa kyselyissä hyvin
samoilla linjoilla. Kutomotuotteen valmistamiseen yli kolmasosa on valmis käyttämään
yli 20 tuntia, noin neljäsosa 16–20 tuntia
ja lähes sama määrä vastaajia 9–15 tuntia. Hinnaltaan kutomotuote saa vastaajista valtaosan mukaan olla 75–150 €. Kertaluontoinen kurssi saa mielellään kestää korkeintaan 3–4 tuntia ja maksaa enintään
30–50 €.

Kuva 5. Ote Taito Etelä-Suomi ry:n potentiaalisille uusille asiakkaille tehdyn
kyselyn tuloksista.
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7.3 Kyselytulokset: Taito Etelä-Suomi ry:n henkilökunta
Taito Etelä-Suomi ry:n henkilökunnalle
tekemästäni kyselystä selvisi, että suurin
osa kutomoiden asiakkaista on kokeneita
kutojia ja myös valtaosa kursseille osallistuvista on kokeneita käsitöiden harrastajia.
Asiakkaiden toivomia kutomotuotteita olivat
kylpypyyhe, matkahuopa ja seinätekstiili.
Muita esiin tulleita huomioita oli, että uudet
mattomallit kiinnostavat aina ja matot ylipäätään ovat suosittuja. Myös sidokselliset
kankaat kiinnostavat enemmän kuin pelkkä
palttina ja kohtuuhintaiset, melko nopeasti valmistuvat käyttötuotteet ovat toivottuja.

saatavilla. On myös tärkeää suunnitella
materiaalihankinnat tarpeeksi ajoissa. Lisäksi toivottiin sisustukseen sopivia tuotteita, jotka on helppo toteuttaa ja innostavat uusia asiakkaita. Kutomotuotteiden sidosten suositeltiin pysyvän suhteellisen
yksinkertaisina, jotta hinta ei nouse liian korkeaksi, sillä kankaanrakentamiseen kuluva
aika vaikuttaa loimen metrihintaan.

Kurssituotteiksi asiakkaat ovat toivoneet
uusia kivoja ideoita, joita on hankala toteuttaa kotona. Ompelu ja pirtakangaspuilla kutominen olivat toivottuja tekniikoita.
Asioita, joita henkilökunnan jäsenet itse toivovat kutomo- ja kurssituotteilta on muun
muassa, että tuotteet ovat hiottuja, tyylikkäitä ja niihin on materiaalia helposti
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7.4 Asiakashaastattelut
Sähköisten kyselyiden lisäksi sovimme
toimeksiantajan kanssa, että käyn jossakin
Taito Etelä-Suomi ry:n kutomossa haastattelemassa asiakkaita. Otin yhteyttä Hakunilan taitokeskukseen sähköpostitse ja sieltä
vastattiin, että voin tulla haastattelemaan
asiakkaita milloin vain taitokeskuksen aukioloaikoina. Haastattelin yhteensä kolmea
asiakasta.

kokenut tarvitsevansa juurikaan ohjausta kutomiseen. Hän ei osannut sanoa mitään tiettyä kutomo- tai kurssituotetta, joka kiinnostaisi erityisesti, mutta tekisi mielellään vähän
kaikkea. Tärkeintä kutomossa tuntui olevan
hyvä henki ja seura. Lisäksi hän piti siitä,
että kutomoissa on hyvät loimet valmiina ja
aina joku auttamassa, jos vaikka loimilanka
katkeaa.

Kun saavuin taitokeskus Hakunilaan ensimmäisen kerran, paikalla oli vain yksi asiakas kutomassa ja hän oli kuulemma vastannut tekemääni kyselyyn, jonka oli saanut
sähköpostitse. Suunnittelemani haastattelukysymykset olivat paljolti samoja kuin sähköisessä kyselyssä, joten koin turhaksi toistaa asiakkaalle kysymyksiä, joihin hän oli jo
vastannut. Sen sijaan päätin enemmänkin
keskustella kuin haastatella ja antaa asiakkaan kertoa vapaasti, mitä hän toivoo kutomolta ja kursseilta sekä mistä hän niissä pitää.
Haastattelemani asiakas oli aloittanut kutomisen noin 40 vuotta sitten ja ei enää

Palasin Hakunilan taitokeskukseen seuraavana päivänä ja sain haastateltua kahta
asiakasta. Kumpikin heistä oli harrastanut
kudontaa useamman vuoden, ja he olivat
kutomon vakioasiakkaita. Toivottuja kutomotuotteita olivat poppana, matto ja pannunalunen. Kurssituotteita ei kumpikaan osannut toivoa ja toinen haastateltavista ei käy
kursseilla ollenkaan, koska on itseoppinut
käsitöiden tekijä. Molemmat haastateltavista
arvostivat valmiita ohjeita ja ohjaajia,
eivätkä halunneet tekemien sisältävän paljon omaa suunnittelua.
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8 Suunnittelu
Useimmiten, ainakin omalla kohdallani,
suunnitteluprosessi lähtee käyntiin halutun
tunnelman ja teeman kartoittamisella ja inspiraation hakemisella. Tässä tapauksessa
kuitenkin keskiössä olivat asiakkaat ja heidän
toiveensa, joten odotin kärsivällisesti kyselytuloksia ja lähdin työstämään vasta sen
jälkeen visuaalista ilmettä sekä tarinaa
tuotteiden takana. Ekologisen kestävyyden otin huomioon valitsemalla mallikappaleisiin laadukkaat materiaalit ja suosimalla mahdollisuuksien mukaan kotimaista tuotantoa. Käytin suunnittelussa myös zero waste -periaatetta. Yleinen
värimaailma päätettiin yhdessä Taito EteläSuomi ry:n suunnittelutiimin kanssa, mutta
sain itsenäisesti valita niiden pohjalta värit
suunnittelemiini tee se itse -tuotteisiin. Seuraavissa
luvuissa
kerron
tarkemmin
suunnitteluprosessistani ja siihen liittyvistä valinnoista.
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8.1 Tuotteiden valinta
Käyttäjälähtöisyys oli suuri tekijä tässä
projektissa ja kyselytulokset olivat ensisijainen kriteeri suunniteltavien tuotteiden
valinnassa. Mikään ei kuitenkaan ole täysin
yksioikoista ja huomioon piti ottaa muitakin
asioita, kuten se, että kaikki kolme kutomotuotetta pitää pystyä tekemään samaan loimeen. Tämä sen takia, että toimeksiantajan käytäntö on suunnitella kutomotuotteiden loimet niin, että niihin saa tehtyä ainakin kolme eri tuotetta. Lisäksi tuotteiden pitää muodostaa yhtenäinen sarja.
Jos Taito Etelä-Suomi ry:n asiakkaille ja
potentiaalisille uusille asiakkaille toteutettujen kyselyiden yhteenlasketuista tuloksista poimitaan suoraan kolme suosituinta tuotetta, ne olisivat olleet matto, torkkupeitto ja takki. Torkkupeitto ja takkikangas on
mahdollista kutoa samaan loimeen, sillä molemmat ovat jotain, minkä käyttäjä voi laittaa päälleen, ja niiden tulisi tästä syystä olla
tunnultaan pehmeä ja taipuisa. Näiden yhtäläisyyksien ansiosta molempiin siis sopii

sama loimen materiaali ja tiheys. Matto
sen sijaan poikkeaa tunnultaan ja käyttötarkoitukseltaan niin paljon torkkupeitosta
ja takista, että sitä ei kannata kutoa
samanlaiseen loimeen.
Vaikka matto oli kyselytuloksien mukaan
kaikista ehdotetuista tee se itse -tuotteista
suosituin, päätimme yhdessä toimeksiantajan kanssa ensimmäisessä suunnittelupalaverissamme, että en suunnittele mattoa. Syinä olivat hankaluus sovittaa muita tuotteita mattoloimeen ja se, että Taito
Etelä-Suomi ry:n kutomoissa on jo valmiiksi paljon mattomalleja.
Jäljelle jäivät siis torkkupeitto ja takki. Nämä
tuotteet vastasivat hyvin myös muita kyselytulosten mukaan toivottavia ominaisuuksia. Molemmat ovat melko suuritöisiä tuotteita, mutta moni vastaajista oli valmis käyttämään kudotun tuotteen valmistamiseen
yli 20 tuntia. Ompelu oli potentiaalisten uusien
asiakkaiden keskuudessa suosituin tapa
työstää kudottua kangasta ja takin valmistaminen vaatii ompelua. Tapa, jolla päädyin
suunnittelemaan torkkupeiton valmistettavaksi sisältää myös ompelua, mutta siihen
palaan tarkemmin seuraavassa luvussa.
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Valitsin kolmanneksi kutomotuotteeksi huivin, koska se tuntui käyttötarkoituksensa
takia loogiselta jatkumolta tuotesarjaan.
Huivi oli kyselyiden mukaan suosiossaan
kuudennella sijalla ja vastaa niiden toiveisiin, jotka kyselyissä halusivat kutomotuotteen olevan viimeistelyä vaille valmis,
kun se irrotetaan kangaspuista. Taito EteläSuomi ry:n asiakkaille tehdyssä kyselyssä
tämä vaihtoehto sai eniten ääniä kankaan jälkikäsittelyä koskevassa kohdassa.

vaan. Olin niin sanotusti laatikon tarpeessa, jotta voisin ajatella sen ulkopuolelta. Kysyin ensimmäisessä suunnittelupalaverissa
toimeksiantajalta, voisinko alustavasti valita kurssituotteen tekniikaksi esimerkiksi
kehyskudonnan, jotta pääsen alkuun. Sain
myöntävän vastauksen sillä perusteella,
että pelkät kehyskudontakurssit eivät olleet
aiempien kokemusten mukaan kovin suosittuja, mutta tilanne saattaisi muuttua,
jos kurssilla tehtäisiin jokin selkeä tuote.

Kutomotuotteet pystyin valitsemaan kyselytulosten pohjalta melko vaivattomasti, sillä
tarkoista tuotteista, jotka saivat useamman äänen, löytyi paljon juurikin kutomotuotteeksi sopivia vaihtoehtoja. Kurssituotteeksi sopivista ehdotuksista ei noussut mikään erityisesti selkeään suosioon, joten päädyin keskittymään kyselytulosten
muihin kohtiin ja keksiä niiden pohjalta
tuotteen, joka vastaa mahdollisimman hyvin ihmisten toiveita.

Aloin siis käydä läpi kyselytuloksia kehyskudonta mielessäni ja kehitin niiden pohjalta
kolme tuote-ehdotusta; kehyksessä kudottu
kangasmerkki, kehyksessä kudottu miniseinätekstiili ja furoshiki, joka on japanilainen tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettu liina.

Minulla oli vaikeuksia saada kurssituotteen
kohdalla ideointi käyntiin, sillä sen lisäksi, että kyselytulokset olivat hajanaisia, ei
myöskään mitään muuta rajaavaa tekijää
ollut. Toisin kuin kutomotuotteissa, kurssituotteen valmistustekniikka voi olla mikä

Kangasmerkin ja miniseinätekstiilin voi valmistaa kierrätysmateriaaleista, joka oli kyselyissä suosituimpien materiaalien joukossa. Kierrätysmateriaalit ovat edullisia, joten
kurssin hinta pysyy kohtuullisena. Suuri
osa kyselyihin vastanneista halusi tekemisen sisältävän omaa suunnittelua ja nämä
molemmat tuotteet on jokaisen mahdollista
tehdä omalla tyylillään. Vaikka kehyskudonta
on tekniikkana hidas, ovat kangasmerkki ja
miniseinätekstiili kooltaan niin pieniä, että
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ne ehtii tehdä valmiiksi 3–4 tunnissa, mikä oli
kyselyiden mukaan suurimman osan mielestä
hyvä maksimikesto kertaluontoiselle kurssille.
Furoshiki-liina poikkeaa muista ehdotuksistani, sillä se ei ole kehyksessä kudottava tuote, mutta koska pyysin itse kehyskudontaa tekniikaksi sen sijaan, että se
olisi ollut toimeksiantajaltani tullut ohje, halusin tarjota myös erilaisen vaihtoehdon. Pellava oli materiaalina kyselyiden mukaan
hyvin suosittu, joten valitsin furoshiki-liinan
materiaaliksi pellavakankaan. Liinan voi
koristella esimerkiksi värjäämällä tai leimasimella painaen, mikä luo kurssin osallistujalle mahdollisuuden suunnitella tuotteesta omanlaisensa. Yksinkertainen liina on
helppo huolitella ja koristella, joten sen ehtii
valmistaa 3–4 tunnissa. Materiaalia ei kulu
liinan tekemiseen paljoa, joten hinta pysyy
jälleen kyselytulosten mukaisissa rajoissa.
Esittelin kaikki tuote-ehdotukseni, sekä niiden
valikoimiseen johtaneet kyselytulokset Taito
Etelä-Suomi ry:n tiimipalaverissa. Siellä tehtiin lopulliset päätökset suunniteltavista tee
se itse -tuotteista. Kutomotuotteiksi ehdottamani takki, torkkupeitto ja huivi hyväksyttiin.
Kurssituotteeksi valikoitui yhden tuotteen sijaan kaksi; kangasmerkki ja miniseinätekstiili.

Kuva 6. Luonnos furoshiki-liinasta.
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8.2 Luonnokset ja kokeilut
Tavoitteeni oli suunnitella kaikki tuotteet
valmistettavaksi zero waste -periaatteella,
mikä toteutui suorakulmion muotoisessa
huivissa ja torkkupeitossa automaattisesti,
mutta kolmiulotteisessa takissa vaati enemmän ajattelua. Heti kun takille alkoi sadella ääniä kyselyissä, sain ajatuksen, miten
takin saa aikaiseksi saman levyisistä, suorakulmion muotoisista paloista. Suunnittelutyöni lähtee usein käyntiin materiaalista
ja varsinkin kolmiulotteisia tuotteita suunnitellessani tartun heti alussa kynän ja paperin sijaan kankaaseen ja lankaan. Näin
tein tälläkin kertaa, koska halusin päästä
kokeilemaan, toimiiko ideani käytännössä,
joten ompelin takista pienoismallin 1:10koossa.
Kaavojen kokeilun lisäksi halusin myös
kokeilla, miten itsekudotun kankaan hulpioista saa eniten irti, jotta takin valmistaminen sisältäisi mahdollisimman vähän
huolittelua, kuten päärmeiden ompelua.
Kudoin siis kudontakehyksellä kankaan
pienoismallia varten.

Materiaalina käytin villalankoja, jotka olivat
ylijäämiä aiemmista projekteistani. Pienoismalli todisti, että kaavani toimivat, mutta sen
muoto ei vastannut todellisuutta. Lisäksi ompelun jälkeen oikein päin käännettäessä
se repesi kainaloista. Nämä viat johtuivat
pienoismallin koosta verrattuna kankaan paksuuteen, joka vastasi oikeaa takkikangasta.
Tällä ensimmäisellä versiolla pääsin näkemään, miten kankaan hulpiot saa hyödynnettyä parhaiten ja kuinka paljon kangasta
takkiin todellisuudessa kuluu, joten seuraava
pienoismallini keskittyi visualisoimaan, miltä
takki näyttäisi. Käytin toisen pienoismallin
tekemiseen puuvillakanvaasia ja tein sen tällä
kertaa koossa 1:5, jotta kankaan paksuus ja
takin koko olisivat realistisemmassa suhteessa toisiinsa. Tämä pienoismalli oli huomattavasti helpompi ommella kuin ensimmäinen
ja vastasi myös mielikuvaani takin ulkonäöstä.
Huivi ja torkkupeitto ovat malliltaan niin
yksinkertaisia, että en kokenut tarpeelliseksi tehdä niistä pienoismallia, vaan sen sijaan loin niistä viivapiirrokset Adobe Illustrator -ohjelmaa käyttäen. Torkkupeitosta
luonnostelin kaksi erilaista versiota; kahdesta ja kolmesta palasta koostuvat peiton.
Kolmesta palasta koostuva torkkupeitto
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valikoitui Taito Etelä-Suomi
palaverissa jatkoon.

ry:n

tiimi-

Kun tuotteet olivat saaneet muodon, oli sidoksien vuoro. Ehdotin Taito Etelä-Suomi ry:n
tiimipalaverissa noin 15:tä erilaista alustavaa
sidosta, joista raesidokset herättivät eniten kiinnostusta. Raesidos on sidos, jonka
pinta on nimensä mukaan raemainen ja se
muodostetaan muuttamalla vapaasti lankojen sitoutumista (Hirvi 2014, 37). Aloin siis
kehittelemään kutomotuotteisiin sopivia raesidoksia. Saatuani merseroitua puuvillalankaa, tein loimen ja aloin kokeilla eri variaatioita sidoksista kangaspuilla. Käytössäni
oli tietokoneella ohjattavat kangaspuut ja
WeavePoint -kudonnan suunnitteluohjelma.
Sidoksia suunnitellessa oli tärkeää kuvion
ja pinnan ulkonäön lisäksi, että loimi- tai kudenastat eivät olisi niin pitkiä, että ne jäävät
käytössä kiinni esimerkiksi vetoketjuihin, koruihin tai nappeihin. Torkkupeitossa ja huivissa ei käytännössä ole nurjaa puolta, ja
takissakin kankaan molemmat puolet ovat
näkyvissä, joten sidosten tulisi myös näyttää
miellyttävältä kummaltakin puolelta. Sidosten
kehittely sujui melko nopeasti, koska pystyin jo pienen pätkän jälkeen näkemään, jos
jokin ei selvästi toimi ja miten sen saisi toi-

Kuva 7. Takin pienoismallit.
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mimaan. Torkkupeiton kude oli kutomotuotteissa paksuin ja siksi sidoksen suunnittelun kannalta haastavin, koska ero loimilankojen paksuuteen oli huomattava.
Kurssituotteita lähdin suunnittelemaan hyvin samalla tavalla kuin takkia, mutta pienoismallin sijaan oikeassa koossa. Tein kudontakehyksellä kokeiluja erilaisista sidoksista ja pinnoista. Kokeilin myös kutoa kolmion muotoisen kappaleen, johon yhdistin vähän ryijynukitusta. Myöhemmin
kokeilutilkusta kehittyi miniseinätekstiili ja
kudotusta kolmiosta kangasmerkki.

Kuva 8. Miniseinätekstiilin ja kangasmerkin luonnokset ja kokeilut.
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Kuva 9. Huivin ja torkkupeiton luonnokset.

Kuva 10. Sidoskokeilut.

27

8.3 Materiaalivalinnat
Niin kuin muillakin suunnitteluni osaalueilla, myös materiaalivalinnoissa vaikuttivat käyttäjälähtöisyys ja ekologisuus. Yritin parhaani mukaan valita tee se itse
-tuotteisiin materiaalit, jotka olivat suosittuja kyselyihin vastanneiden keskuudessa, helppoja käsitellä tuotteen valmistusvaiheessa, käyttötarkoitukseen sopivia ja
kestäviä. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat
materiaalien saatavuus ja jossain määrin
myös hinta. Materiaalien pitää olla helposti tilattavissa taitokeskuksiin ja hinta ei
saa kohota niin korkeaksi, etteivät asiakkaat sen takia halua tai pysty tekemään
suunnittelemiani kutomotuotteita. Kyselytulosten mukaan suosituimmat materiaalit
olivat pellava, villa, kierrätysmateriaalit ja
puuvilla.
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8.3.1 Merseroitu puuvilla
Ensimmäinen askel materiaalien valinnassa oli päättää loimen materiaali. Loimeen
käytettävää lankaa valittaessa oli tärkeää,
että se sopii jokaiseen kolmeen kutomotuotteeseen; takkiin, torkkupeittoon ja huiviin. Langan piti olla myös helposti käsiteltävää, jotta asiakkaan on mukava kutoa. Helposti käsiteltävällä tarkoitan, ettei lanka
esimerkiksi takerru ja mene solmuun tai
katkea herkästi.
Alun perin ehdotin loimen materiaaliksi
villaa. Pirkka-lanka, joka on Taito Pirkanmaan oma villalanka, on kokemuksieni
mukaan laadultaan tasaista ja kestävää,
mikä tekee siitä hyvän materiaalin loimeen.
Lisäksi suunnittelin käyttäväni Pirkkalankaa myös kuteena takkikankaassa ja
torkkupeitossa, joten nämä kaksi tuotetta
olisivat silloin tehty täysin villasta. Yhdessä
materiaalissa pysyminen tekee tuotteiden
kierrättämisestä helpompaa, kun ne tulevat elinkaarensa päähän (Fletcher 2008,
106).

Villa vaikutti siis oivalliselta loimen materiaalilta, mutta yksi varjopuoli siinä oli. Kokonaan villasta tehdyn takin ja torkkupeiton
materiaalikustannukset nousisivat huomattavasti korkeammaksi, kuin projektin alussa tehdyn kyselyn tulosten perusteella
suurin osa olisi valmis maksamaan. Ilmaisin
tämän huolen ensimmäisessä suunnittelupalaverissa ja minulle ehdotettiin, että käyttäisin loimessa merseroitua puuvillalankaa,
joka on hinnaltaan villaa edullisempaa ja soveltuu ominaisuuksiltaan loistavasti kudontaan. Merserointi, eli lipeäliuoksella käsittely, lisää puuvillan lujuutta ja antaa sille kauniin kiillon.
Puuvilla ei ensimmäisenä tule mieleeni, kun
tavoitteena on ekologinen suunnittelu, sillä
sen tuotanto vaatii paljon vettä ja torjuntaaineita. Myös villan tuotannossa käytetään
usein torjunta-aineita, ja raakavilla sellaisenaan on niin likaista ja rasvaista, että
se vaatii vedellä puhdistamisen. Torjuntaaineiden määrä villan tuotannossa on
kuitenkin huomattavasti pienempi kuin
puuvillan kohdalla. (Fletcher 2008, 8-10.)
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Vaikka puuvillan tuotantoprosessi ei ole
ympäristön näkökulmasta parhaimmasta
päästä, on sillä kuitenkin käytössä hyviä
ominaisuuksia, jotka tässä tapauksessa
menevät jopa villan ohi. Puuvilla on lujaa ja
etenkin merseroidun puuvillalangan pinta on
hyvin sileä, joten loimessa sen katkeaminen
tai sotkeentuminen on epätodennäköisempää
kuin villalankaa käytettäessä. Puuvilla tuntuu
myös pehmeältä ihoa vasten ja sopii siksi
herkkäihoisillekin, toisin kuin villa, joka usein
mielletään karkeaksi (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry 2015). Päädyin siis valitsemaan
loimen materiaaliksi merseroidun puuvillan.

Kuva 11. Merseroitua puuvillalankaa.
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8.3.2 Villa
Kuten loimen materiaalivalintaa käsitellessäni lyhyesti mainitsin, valitsin takin ja torkkupeiton kuteeksi Pirkka-langan, joka on 100 %
villaa. Omien kokemuksieni perusteella tiedän kyseisen langan laadukkaaksi ja sitä on helposti tilattavissa taitokeskuksiin.
Pirkka-langat kehrätään EU:n alueella sijaitsevissa kehräämöissä ja värjätään Suomessa EU-standardien mukaisilla väreillä
(Taito Pirkanmaa Oy).

käyvät kutomassa haluamansa tuotteen, ja
tästä syystä asiakas ei voi muuttaa loimen
materiaalia. Kuteen kohdalla tilanne on toinen. Kutomotuotteen ohjeessa kerrotaan
mallikappaleessa käytetyn kuteen tiedot,
mutta on täysin asiakkaasta kiinni, käyttääkö
hän ohjeessa mainittua lankaa vai jotain
muuta. Pystyin siis turvallisin mielin käyttämään takin ja torkkupeiton kuteena villaa,
koska esimerkiksi villalle allerginen tai
vegaani voi korvata kuteen jollakin vaihtoehtoisella materiaalilla.

Pirkka-langasta on olemassa ohutta ja paksua versiota. Valitsin takkiin ohuen Pirkkalangan, jotta takista ei tulisi liian raskas ja
lämmin sisäkäyttöön. Torkkupeittoon taas
paksu Pirkka-lanka sopii paremmin, koska sen on tarkoitus olla mahdollisimman
lämmin ja muhkea.
Loimen materiaalia valitessa piti ottaa
tarkemmin erilaiset asiakkaat huomioon,
koska Taito Etelä-Suomi ry:n kutomoissa
kutomotuotteita varten laitetaan kangaspuihin pitkä loimi, johon asiakkaat vuorollaan

Kuva 12. Pirkka-lankoja.
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8.3.3 Silkkivilla
Huivin kohdalla tein kuteen materiaalivalinnan lähinnä sen perusteella, mikä sopii tuotteen käyttötarkoitukseen parhaiten.
Kyselytulosten mukaan suosituimmat materiaalit eivät tarjonneet parhaita mahdollisia
vaihtoehtoja tähän tilanteeseen. Kuten aiemmin totesin, puhdas villa mielletään usein
karkeaksi ja ei siksi sovellu käytettäväksi
kaulaa vasten. Toimiva, pellavasta valmistettu huivi, vaatisi hyvin ohutta lankaa sekä
suuren loimen ja kuteen tiheyden, mikä ei
tässä tapauksessa onnistu, kun samaan loimeen pitää pystyä kutomaan myös torkkupeitto ja takkikangas. Puuvilla puolestaan eristää huonosti lämpöä (Markula
2003, 51). Tästä syystä se ei sovellu syksysesonkiin tarkoitettuun huiviin.
Päädyimme yhdessä toimeksiantajan kanssa valitsemaan huivin kuteeksi silkkivillan,
koska se on pehmeä, lämmin ja ylellinen
materiaali. Ehdotin aiemmin materiaaliksi
myös lenkkialpakkaa juurikin sen pehmeyden takia, mutta hylkäsimme sen, koska

lenkkialpakka on hyvin pörröistä, mikä saattaa piilottaa kankaan sidoksen. Päätimme
kuitenkin, että kokeilen kutoa vähän matkaa myös lenkkialpakalla, jotta tilkun voi
näyttää kutomon asiakkaalle, mikäli hän
haluaa erilaisen vaihtoehdon silkkivillalle.
Käyttämäni silkkivilla on Wetterhoff Oy:n
Sivilla-lankaa, joka on koostumukseltaan
30 % silkkiä ja 70 % villaa. Wetterhoff Oy:n
silkkivillalangat kehrätään Euroopassa ja
värjätään Suomessa (Lahtela 2019, 9).

Kuva 13. Sivilla-lankoja.
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8.3.4 Kierrätysmateriaalit
Kierrätysmateriaalit olivat toteuttamieni kyselyiden mukaan suosiossa ja niiden
käyttäminen on myös ekologinen vaihtoehto, koska uusien materiaalien tuottamisesta johtuvat ympäristöhaitat jäävät
pois valmistusprosessista. Lisäksi materiaalit, jotka saattaisivat muuten päätyä
roskakoriin, pääsevät käyttöön ja saavat
uuden elämän.
Suunnittelemiini kurssituotteisiin, kangasmerkkiin ja miniseinätekstiiliin, kierrätysmateriaalit sopivat, koska ne ovat kooltaan
pieniä, ja siksi materiaalia ei niiden tekemiseen tarvita suuria määriä. Erilaisia jämälankoja ja muita kierrätysmateriaaleja käyttämällä jokaisesta työstä tulee myös automaattisesti persoonallinen ja uniikki. Kurssilaiset pääsevät soveltamalla erilaisia materiaaleja valmistusohjeisiin ja tätä kautta
suunnittelemaan itse tekemistään, mikä oli
Taito Etelä-Suomi ry:n potentiaalisille uusille asiakkaille toteutetun kyselyn mukaan
toivottavaa.

Kurssituotteen tekoa varten osallistuja voi
tuoda mukanaan itseltään löytyviä materiaaleja ja käyttää niitä. Myös osallistujat, joilla
ei ole omia materiaaleja tai ei muusta syystä
haluaa tuoda niitä mukanaan kurssille, saadaan helposti otettua huomioon hyödyntämällä taitokeskuksista löytyviä lankakerän
loppuja.

Kuva 14. Sekalaisia lankoja.
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9 Mallikappaleiden ja ohjeiden valmistaminen
Aloitin
mallikappaleiden
valmistamisen
kutomotuotteisiin
tarvittavista
kankaista,
koska niiden kutominen oli suurin ja aikaa vievin vaihe ja vaati tietenkin kangaspuiden käyttöä. Päädyin valmistamaan
mallikappaleet kouluni kutomossa, koska
sinne minun oli helppo päästä työskentelemään päivittäin. Halusin saada tarvittavat
kankaat kudottua ensimmäisenä, jotta pystyin niiden valmistuttua siirtyä työskentelemään kotona kutomotuotteiden viimeistelyn, kurssituotteiden valmistamisen ja ohjeiden kirjoittamisen parissa. Näin sain aikani hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, koska kotoa käsin työskennellessä säästyy matkustamiseen kuluva aika.
Tehdessäni mallikappaleita, otin paljon
kuvia muistutukseni itselleni asioista, jotka pitää ottaa huomioon ohjeita kirjoittaessa. Joitakin asioita kirjoitin myös ihan
perinteisesti ylös, kuten työvaiheisiin kuluneet ajat. Kurssituotteiden valmistamisesta ja kutomotuotteiden viimeistelystä
otin
vaihe
vaiheelta
mahdollisimman

selkeät kuvat, joita käytin ohjeissa tekstin
tukena. Takin ompelusta ja viimeistelystä en
pystynyt ottamaan ohjeita varten kuvia, koska takkikangas oli sen verran kirjava, ettei esimerkiksi ompelulanka ja neula erottuneet hyvin kuvissa. Lisäksi selkeät kuvat
esimerkiksi takin kaavoituksesta olisivat
vaatineet studio-olosuhteet, jotka oli mahdotonta järjestää samanaikaisesti, kun valmistin takkia. Ratkaisin ongelman piirtämällä
kuvat takin valmistusvaiheista Adobe Illustrator -ohjelmalla. Lopuksi taitoin tekemäni
ohjeet Taito Etelä-Suomi ry:n ohjepohjaan.
Mallikappaleiden valmistaminen sujui mutkitta ja lopputulokset vastasivat suunnitelmiani. Ohjeiden tekemisessä haastavinta
oli löytää tasapaino yksityiskohtaisuuden
ja selkeyden välillä. Tavoitteena olivat tietenkin ohjeet, joiden perusteella suurin osa
käyttäjistä osaa valmistaa tuotteen, taitotasosta riippumatta. Ohjeiden pituus piti silti
saada pysymään sellaisissa rajoissa, ettei se
muutu ohjekirjaksi. Piti siis osata arvioida,
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mitkä
asiat
pitää
selittää
yksityiskohtaisemmin ja mitkä voi turvallisesti olettaa olevan yleisessä tiedossa.

Kuva 15. Keskeneräinen takkikangas kangaspuissa.

35

10 Kutomotuotteet

Kutomotuotteisiin
ammensin
inspiraatiota luonnonmateriaaleista ja niiden neutraaleista väreistä sekä boheemista tyylistä
yhdistettynä minimalismiin. Tuotteet on
suunniteltu henkilölle, joka haluaa hidastaa tahtia hektisessä nykymaailmassa ja
pysähtyä valmistamaan omin käsin jotakin yksinkertaista, kaunista ja kestävää.
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Kuva 16. Kutomotuotteiden moodboard.
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10.1 Takki

Käsinkudotun takin valmistamisesta ei synny
laisinkaan hukkapaloja. Suorakulmion muotoisista osista rakentuva takki on helppo
kaavoittaa ja ommella, joten se soveltuu myös
aloittelevalle ompelijalle. Rennon istuvuuden
ansiosta se on myös käytössä monipuolinen.

Kuva 17. Valmis takin mallikappale.

38

Kuva 18. Valmis takin mallikappale.

Kuva 19. Yksityiskohta takista.
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10.2 Torkkupeitto

Kolmesta palasta koostuva torkkupeitto
lämmittää mukavasti syksyn ja talven
koleina iltoina, sekä tuo viihtyisyyttä sisustukseen. Hapsut ovat tässä torkkupeitossa pitkillä sivuilla, mikä lisää niiden
määrää ja antaa peitolle leikkisän ilmeen.

Kuva 20. Valmis torkkupeiton mallikappale.
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Kuva 21. Yksityiskohta torkkupeiton mallikappaleesta.
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10.3 Huivi

Pehmoinen ja lämmin huivi syntyy kangaspuissa tuossa tuokiossa. Yksinkertainen,
mutta näyttävä huivi täydentää asun kuin
asun samalla kun se suojaa syksyn
kylmältä tuulelta.

Kuva 22. Valmis huivin mallikappale.
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Kuva 23. Valmis huivin mallikappale.

Kuva 24. Yksityiskohta huivin mallikappaleesta.
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11 Kurssituotteet

Kurssituotteita
suunnitellessani
inspiroiduin nykyisen asuinpaikkani, Helsingin Punavuoren kaduilla päivittäin liikkuvista ihmisistä. Monilla on oma persoonallinen
tyyli pukeutua, joka yhdistelee kirpputorilöytöjä ja itse ”tuunattuja” vaatteita. Oma
kädenjälki saa näkyä rohkeasti, eikä täydellisyys ole välttämättä tavoitteena. Samanlaisen rennon tunnelman halusin heijastuvan myös suunnittelemistani kurssituotteista.
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Kuva 25. Kurssituotteiden moodboard.
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11.1 Kangasmerkki

Kudontakehyksessä kudottu kangasmerkki
on oiva tapa piristää vaikkapa tylsäksi
käynyttä laukkua tai takkia. Tähän pieneen projektiin sopivat loistavasti jämälangat
ja
muut
kierrätysmateriaalit.

Kuva 26. Valmis kangasmerkin mallikappale laukussa.
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11.2 Miniseinätekstiili

Boheemi miniseinätekstiili syntyy näppärästi kudontakehyksessä ja se on loistava tilaisuus laittaa jämälangat ja muut
kierrätysmateriaalit käyttöön.

Kuva 27. Valmiit miniseinätekstiilien mallikappaleet.
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12 Palautteet valmiista
mallikappaleista
Kun suunnittelemieni tee se itse -tuotteiden
mallikappaleet valmistuivat ja olin saanut
ne kuvattua, keräsin Taito Etelä-Suomi ry:n
asiakkailta niistä palautetta. Toteutin palautteen keräämisen verkossa kyselyllä, jota
jaettiin sähköpostitse Taito Etelä-Suomi ry:n
asiakkaille.
Palautelomakkeessa vastaaja sai antaa
suunnittelemieni kutomo- ja kurssituotteiden
kuvien ja lyhyiden esittelytekstien perusteella arvosanan 1–5 niiden ominaisuuksista. Määrittelin numerot lomakkeessa seuraavasti: 1 vastaa välttävää, 2 tyydyttävää, 3
hyvää, 4 kiitettävää ja 5 erinomaista. Pyysin
vastaajia arvostelemaan kurssituotteiden
ulkonäön, materiaalit ja innostavuuden. Innostavuudella tarkoitin, herättääkö tuote
halua tarttua kudontakehykseen tai istua
kangaspuiden ääreen. Tämän määrittelin
myös kyselylomakkeessa. Kutomotuotteista
vastaajat antoivat arvosanan edellä mainittujen lisäksi myös sidoksesta. Lopuksi
pyysin vastaajia valitsemaan arvosanan

kaikille tuotteille kokonaisuutena, sekä annoin mahdollisuuden antaa kirjallista palautetta. Palautelomake ja siihen tulleet vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan liitteistä sivulta 81 alkaen. Pari vastaajaa
oli laittanut nimensä kirjalliseen palautteeseen. Sensuroin nämä nimet, jotta vastaajat pysyvät anonyymeinä.
Sain kyselyyn 68 vastausta ja suunnittelemani tuotteet jakoivat melko vahvasti mielipiteitä. Arvosanoja sekä kirjallista palautetta oli annettu laidasta laitaan ja kyselytulosten jokaisesta kohdasta löytyi vähintään neljää eri arvosanaa.
Vastaajien antamien numeroiden keskiarvo
oli korkein huivin materiaalien ja sidoksen
kohdalla. Heikoin keskiarvo oli kangasmerkin innostavuudella. Edellä mainittua
kohtaa lukuun ottamatta kaikki kyselyyn
sisältyneet tuotteiden ominaisuudet saivat
keskiarvoltaan numeroksi vähintään 3.
(Kuva 28.)
Vastaajien kirjoittamien kommenttien mukaan
jotkut pitivät materiaalivalinnoista, mutta toisia taas arvelutti esimerkiksi puuvillan ja
villan yhdistäminen niiden erilaisen käyttäytymisen takia pesussa. Samalla tavalla mieli-
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piteitä jakoivat myös jämälangoista tehdyt
kurssituotteet. Osa piti niitä hyvänä ideana, kun taas joku oli sitä mieltä, että ne
ovat turhia ja on parempiakin tapoja käyttää
langan jämiä. Kutomotuotteiden ulkonäkö
tuntui kommenttien perusteella miellyttävän suurinta osaa. Niitä kuvailtiin esimerkiksi kauniiksi ja ajattomiksi. Takki herätti mielenkiintoa muun muassa sen materiaalin käytön johdosta, mutta sai myös kritiikkiä sen suurista hihoista ja massiivisuudesta.

Miniseinätekstiili
ulkonäkö			3,6
materiaalit			4,1
innostavuus			3
Kangasmerkki
ulkonäkö			3,4
materiaalit			3,9
innostavuus			2,8
Takki
ulkonäkö			3,9
sidos				4,3
materiaalit			4,3
innostavuus			3,3
Torkkupeitto
ulkonäkö			4,3
sidos				4,3
materiaalit			4,3
innostavuus			3,8
Huivi
ulkonäkö			4,3
sidos				4,4
materiaalit			4,4
innostavuus			3,9
Kutomo- ja
kurssituotteet
kokonaisuutena		
3,9

Kuva 28. Tee se itse -tuotteiden asiakaspalautteen perusteella
lasketut keskiarvot yhden desimaalin tarkkuudella.
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13 Lopuksi
Työni aikatauluttaminen ja aikataulussa
pysyminen on taito, jonka olen kokenut tärkeäksi jo opintojeni alusta lähtien. Onkin
siis varsin osuvaa, että opinnäytetyöni aikana tämän ominaisuuden tärkeys korostui. Kevättä 2020 painosti koronapandemia,
jonka seurauksena muun muassa oppilaitokset sulkivat ovensa. Pyrin usein olemaan
tekemääni aikataulua noin viikon edellä
juurikin sen takia, että pystyn varautumaan
mahdollisiin teknisiin ongelmiin ja muihin
vastoinkäymisiin. Tässä tapauksessa viikon
etumatka tuli todella tarpeeseen ja sen ansiosta ehdin tekemään lähes kaiken koulun
tiloja vaativan työn ennen oppilaitosten sulkeutumista. Ainoastaan valmiiden mallikappaleiden kuvaaminen koulun valokuvastudiossa jäi pois, mutta onneksi omistan
järjestelmäkameran ja pystyin rakentamaan pienen väliaikaisen studion kotiini.
Kuvien laatu ei tietenkään ole yhtä hyvä
kuin oikeassa studiossa otettujen, mutta se on pieni takaisku verrattuna, millainen tilanne olisi pahimmillaan voinut olla.

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin paljon
ja on monta asiaa, jotka tekisin näin jälkeen
päin katsottuna toisin. Ensinnäkin kyselyiden tekemisestä minulla ei ollut ennen tätä
opinnäytetyötä juurikaan kokemusta ja nyt
osaisin varmasti toteuttaa kyselyt paremmin
kuin opinnäytetyöprojektin alussa. Käytin
runsaasti aikaa kyselykysymysten miettimiseen ja kävin ne vielä läpi toimeksiantajan
ja ohjaavan opettajani kanssa ennen kyselyiden julkaisua. Mikään määrä kysymysten
muotoilua ja niiden käymistä läpi muiden
kanssa ei kuitenkaan korvaa käytännössä
toteutetusta kyselystä saatua kokemusta.
Projektin alussa tekemistäni kyselyistä huomasin muun muassa, että ihmiset ovat
yllättävän tarkkoja ja yksityiskohtaisia vastauksissaan; jos heille antoi valmiiden vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuuden kirjoittaa haluamansa vastauksen, he tarttuivat siihen
herkästi. Tavallaan olen tyytyväinen, että annoin niin monessa kohtaa mahdollisuuden
kirjoittaa vapaasti, koska näin sain rehellistä
palautetta, sen sijaan, että vastaaja joutuu
tyytymään vaihtoehtoon, joka ei täysin vastaa hänen mielipidettään. Näistä vapaista
vastauksista nousi toisinaan esiin paljon
toistuvuutta, kuten kohdissa, joissa kysyin
tee se itse -tuotteiden maksimihinnasta.
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Moni päätti jonkin hintahaarukan valitsemisen sijaan kirjoittaa jossakin muodossa, että ”hinta riippuu täysin tuotteesta”.
Olisin helpottanut omaa työtäni vastauksien
läpikäymisessä, jos olisin tajunnut laittaa
kyseisen vaihtoehdon valmiiksi kyselyyn.
Vaihtoehtoisesti olisin voinut ilmaista selkeämmin, että en pyri kysymyksellä löytämään täydellistä hintaa tietyille tuotteille.
Sen sijaan pyrin selvittämään, kuinka paljon vastaajat ovat valmiita käyttämään käsityöharrastukseen ylipäätään, ja tuotteet
suunnitellaan sen pohjalta, mitä kysely tulosten mukaan suosituimmilla rahasummilla
saa aikaiseksi.
Myöskin työskentely Taito Etelä-Suomi
ry:n kanssa oli opettavainen kokemus.
Vaikka toimeksiantaja oli minulle ennestään tuttu harjoittelun kautta, tämä opinnäytetyöprojekti avasi uuden puolen yhdistyksen toiminnasta. Tapasin enemmän
ihmisiä ja pääsin käymään eri taitokeskuksissa. Itsenäistä työskentelyä oli
myös tietenkin harjoittelujaksosta poiketen
paljon enemmän ja minun piti luottaa
omiin valintoihini. Työskentely oli aluksi todella jännittävää, koska vaikka suunnitteluprosessissa tietyt asiat toistuvat poikkeuksetta, on jokaisessa työryhmässä hieman

erilaisia tapoja ja painopisteitä. Minut
otettiin onneksi hyvin vastaan ja sain aina
rakentavaa palautetta.
Projektin lopuksi saamastani asiakaspalautteesta selvisi muun muassa, että
suunnittelemani takin hihat koettiin turhan
isoiksi. Tästä ja muista asiakkaiden esiin
nostamista kehitysehdotuksista sain ajatuksen, että jos aikataulu olisi sen sallinut,
olisi ollut mielenkiintoista ottaa asiakkaat
vielä enemmän osaksi suunnitteluprosessia.
Olisin esimerkiksi voinut tehdä projektin
alussa toteuttamieni kyselyiden perusteella ensin pelkästään luonnoksia ja kysynyt
niistä mielipidettä asiakkailta ennen lopullisten tuotteiden valintaa ja suunnittelua. Mutta kuten jo mainitsin, se olisi vaatinut lisää aikaa. Ylipäätään suunnittelu
tapahtui melko nopeaan tahtiin, koska sen
lisäksi minun piti ehtiä tehdä valmiit mallikappaleet yhteensä viidestä tuotteesta.
Kokonaiskuvaa katsottuna koen kuitenkin
onnistuneeni kohtalaisen hyvin. Tein kaiken aikataulussa, otin parhaani mukaan huomioon käyttäjien toiveet, sekä ekologisuuden suunnittelussani. Myös lopputulokset
vastaavat visiotani ja suunnittelemani tuotteet muodostavat mielestäni yhtenäisen
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kokoelman. Haastetta toi käsillä tekemisen
suuri määrä, joka vei paljon aikaa ja aiheutti
pitkiä työpäiviä projektin alkupuolella, mutta
toisaalta se sopi hyvin opinnäytetyöhöni, joka
suurelta osin käsittelee kädentaitoja. Lisäksi
nautin käsillä tekemisestä ja oli hieno tunne,
kun valmiit työt olivat edessäni ja tiesin, että olin
valmistanut ne alusta asti omin käsin. Tämän
saman onnistumisen tunteen toivon heräävän
myös asiakkaissa, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa valmistavat tuotteet itselleen.

Kuva 29. Valmiit mallikappaleet yhdessä.
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Liite 1. Kyselykysymykset: Taito Etelä-Suomi ry:n asiakkaat

*Opinnäytetyön kannalta
tarpeetonta tietoa ei ole
tallennettu
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Liite 2. Kyselykysymykset: Taito Etelä-Suomi ry:n potentiaaliset uudet asiakkaat

*Opinnäytetyön kannalta
tarpeetonta tietoa ei ole
tallennettu
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Liite 3. Kyselykysymykset: Taito Etelä-Suomi ry:n henkilökunta
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Liite 4. Kyselytulokset: Taito Etelä-Suomi ry:n asiakkaat

*Opinnäytetyön kannalta
tarpeetonta tietoa ei ole
tallennettu
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Löytyikö edellisen kysymyksen esimerkeistä joku tietty tuote, jonka haluaisit tehdä tai onko mielessäsi joku muu tuote? Mikä?
22 vastausta

Maton kutominen kiinnostaa erityisesti (x2)
Torkkupeitto (x2)
Jouluaiheita
lehtiteline
nahkalaukku
pellavasta ja puuvillasta tehdyt pyyhkeet
Huivi
Laudeliina tai pefletit, laukku kiinnostaa, ryijyä haluaisin kokeilla, kun kudontakehyksessä se ei ollut mun juttu, maton kutominen kiinnostaa,
mutta en halua luoda loimia.
makramee työt ovat nyt kovin mielessä
Yksivärinen matto, johon kuvio syntyy polkusimilla.
Rekipeitto
Kirjonta ja sen eri muodot, sekä puutyöt ja massoista muotoilu.
Villakangasta
Kalaverkkotyylinen tukiverkko ikkunaan (kausivalot ym talvella valot, kesällä vaikka kukkia tms)
Laukku
Sisustuskori
Vanhasta uutta kiinnostaa kovasti eli kuinka voi erilaisia asioita tuunata, vähentää hävikkiä ja saada jotakin uutta aikaan
hattu, käsineitä
tuunata pieniksi jääneitä vaatteita
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Liite 5. Kyselytulokset: Taito Etelä-Suomi ry:n potentiaaliset uudet asiakkaat

*Opinnäytetyön kannalta
tarpeetonta tietoa ei ole
tallennettu
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Löytyikö edellisen kysymyksen esimerkeistä joku tietty tuote, jonka haluaisit tehdä tai onko mielessäsi joku muu tuote? Mikä?
63 vastausta

Torkkupeitto
Matto
matto
Kangastakki
Mattoja
Matto, pyyhe tai torkkupeitto
Verhot
Ryijyt, raanut ja muut kuvakudonnaiset
Takki olis kiva
Pellavasta laudeliinoja, kaitaliinoja
vohvelipyyhe
Halkokassi olis kiva tehdä
Kuvakudos
Halkokassi
Ajattelin seuraavaksi kokeilla Hamam-pyyhkeitä
Laudeliina, matto, huivi
Takki kuulosti kauheen mielenkiintoiselta
ehkä torkkupeitto
Esim. Takki, kassi
Erikoinen matto
ryijy
Reppu, aivan tietynlainen

Lasten vaatteet
Huivi tai Kangastakki
Makrame-työ
Matto
“Rituaaliessu” nykypäivän shamaanille
Ryijy ja lehtiteline sekä takki
kantoliina (tosin ei juuri nyt itsellä ajankohtainen), istuinalusta
huivi
Huivi, liina

Karjalaista punapoimintaa
Takki itsekidutusta kankaasta. Kansallispuvun
hamekangas
Ryijy
Vaatetuskankaat
ryijy ja matto
kangaskassi
Ryijy valmiista pakettituotteesta, pienikin käy
Pyyhe
Kantoliina
Kansallispuku/kansallispuvun inspiroima arkivaate
Saunaan pellavaliinoja
Säärikääreet, muinaispuvun esiliina
Hamam-pyyhe
Huivi
täkänä
Pellavapyyhe, iso
Riippumatto, kansallis- ja muinaispukukankaat OP
Torkkupeitto voisi olla hauska!
Keinutuolin matto
Käsinommeltu pitsi
Poppanaliinoja
Pyyhe olisi kiva tehdä
Miniryijy tai korinte vaatteeseen
Seinävaatteita
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Liite 6. Kyselytulokset: Taito Etelä-Suomi ry:n henkilökunta
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Liite 7. Asiakashaastattelut

1. haastattelu. Asiakas 15.1.2020 Taitokeskus Hakunila, Vantaa.
Kun kävin ensimmäisen kerran haastattelemassa asiakkaita Hakunilan Taitokeskuksessa, siellä oli paikalla
vain yksi kutoja. Hän oli jo vastannut sähköiseen kyselyyn, jonka oli saanut sähköpostin kautta ja haastattelukysymykseni olivat hyvin saman kaltaisia kuin kyselyssä, joten päätin hänen kohdallaan enemmänkin keskustella
vapaasti.
Aloitin keskustelun kysymällä, oliko hänelle tullut kyselyn jälkeen mieleen mitään lisättävää, kuten ideoita tuotteista,
joita kutomossa olisi kiva tehdä. Mitään erityistä ei tullut mieleen, koska haastateltava haluaisi tehdä vähän kaikkea.
Keskustelun aikana selvisi, että haastateltava oli aloittanut kutomisen jo noin 40 vuotta sitten. Kokenut kutoja ei
vaadi paljon ohjausta, mutta aloittaessaan tarvitsi apua. Kysyin, mitä kaikkea haastateltava oli kutonut aiemmin ja
vastauksena tuli pitkä lista kaikenlaista; ”huopia, huiveja, mattoja, poppanaa, pöytäliinan…”. Hän oli myös kutonut
verhot Taitokeskus Hyrylässä ja kuulemma käy muutenkin muissa kuin Hakunilan Taitokeskuksissa, jos niissä on
mahdollisuus tehdä jotain mielenkiintoista, mitä Hakunilassa ei voi juuri tehdä.
Tärkeimmäksi asiaksi nousi kutomossa hyvä henki; ”juttua riittää, vaikka ihmisillä on eri koulutus- ja työtausta”.
Välttämättä lopputulos ei ole niin tärkeä kuin tekeminen muiden seurassa. Pakko ei myöskään ole puhua vaan
kutoja voi halutessaan kuunnella äänikirjaa tai ottaa tauolla nokoset sohvalla. Lisäksi kutomossa on ”hyvät loimet
valmiina ja aina joku auttamassa, jos vaikka lanka katkeaa”.
Kysyin vielä haastateltavalta, onko hän käynyt Taito Etelä-Suomen kursseilla ja mikä olisi tuote, joka saisi hänet
osallistumaan. Haastateltava oli käynyt monilla kursseilla, joilla oli tehty mm. kransseja ja koruja. Mitään tiettyä
tuotetta, mikä olisi jatkossa hyvä hän ei osannut sanoa, mutta totesi, että yhden kerran kurssit ovat kivoja. Myöskin
tee se itse -paketit ovat hänestä hyviä, koska ei kokeneena käsityön harrastajana välttämättä tarvitse kurssia, ohjeet
ja materiaali riittää.
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2. haastattelu. Kaksi asiakasta 16.1.2020 Taitokeskus Hakunila, Vantaa.
Palasin Taitokeskus Hakunilaan seuraavana päivänä ja pääsin haastattelemaan kahta asiakasta. Tällä kertaa
esitin heille suunnittelemani haastattelukysymykset:
Oletko kokenut kutoja vai ensikertalainen?
Haastateltava 1: ”Olen kutonut 15 vuotta, tai tarkkaan ottaen 13. Välillä pausseja, välillä ahkerammin.”
Haastateltava 2: ”Olen aloittanut kutomisen ehkä 2016 Kontulan palvelukeskuksessa ja sitten täällä. Teen paljon
sukulaisille ja kavereille ja ihan myynkin tutuille.”
Oletko täällä kutomassa ensimmäistä kertaa vai oletko käynyt jo aiemmin?
Haastateltava 1: ”Olen käyttänyt tätä samaa kutomoa.”
Haastateltava 2: - (Jätin tämän kysymyksen välistä, koska edellisestä vastauksesta selvisi jo, että haastateltava
on käynyt kutomossa useaan kertaan.)
Mikä sai sinut kutomaan täällä ensimmäistä kertaa/tulemaan takaisin?
Haastateltava 1: ”Tarve. Lapsenlapsille on kiva tehdä. Myös sisaruksille ja muille.”
Haastateltava 2: ”Monipuoliset puut, henkilökunta auttaa ja näkee mitä muut tekee. Mukavia ihmisiä ja hyvä palvelu.”
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Millaisia kutomotuotteita toivot jatkossa?
Haastateltava 1: ”Sellaisia, että siitä tulee selkeä tuote. Hinta ja aika ei vaikuta, kun on eläkkeellä.”
Haastateltava 2: ”Poppanaa, mattoja, pannunalusia…”
Oletko osallistunut myös kursseille?
Haastateltava 1: ”En, olen itse opetellut ja tykkään itse tehdä.”
Haastateltava 2: ”Olen osallistunut monelle kurssille. Sellaiseen, missä tehtiin pannunalusia palloista, jouluna
painettiin tiskirättejä, paperiruusujakin tehtiin…”
Millainen kurssi saisi sinut osallistumaan?
Haastateltava 1: - (En kysynyt tätä kysymystä, koska edellisessä vastauksessa tuli niin vahvasti ilmi, ettei
haastateltava käy kursseilla)
Haastateltava 2: ”En osaa sanoa.” (Tässä välissä kysyin lisäkysymyksenä vaikuttaako hinta tai aika osallistumiseen.)
”Hinta ei vaikuta, aika joskus, jos menee muiden harrastuksien päälle.”
Kuinka paljon haluat tekemisen sisältävän omaa suunnittelua?
Haastateltava 1: ”Tykkään ohjeista ja hyvää kun saa aina apua.”
Haastateltava 2: ”Aina voi kopioida, jos näkee jotain kivaa.” (Haastateltava viittasi tässä muihin kutomossa syntyviin
tuotteisiin.) ”Mieluummin vaan kudon. En koe, että minulla on kovin hyvä mielikuvitus tai olevani taiteilijaluonne.
Minulle sopii paremmin, että on valmiit ohjeet ja ohjaajat on tärkeitä.”

80

Liite 8. Asiakaspalautekaavake
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Liite 9. Asiakaspalautteen tulokset
Miniseinätekstiili

Kangasmerkki

89

Takki
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Torkkupeitto
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Huivi
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