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The objective of this final thesis is to develop the operations of OvoDecor, a registered association in 
Turku, Finland, which is specialized in egg decoration. This study aims to promote the attractiveness 
of the association, improve its member recruitment, develope its marketing plan and secure its future. 
 
Egg decorating is an old folklore art form, common especially in Eastern Europe. Egg decorating 
originates from Eastern Europe, Persia and many African countries. In Finland, the art form is not 
very well-known and there are not any  associations in addition to OvoDecor that provide instruction 
in the basic skills of egg decorating. 
 
The methods used in this study were bechmarking, document analysis and survey. Also, feedback 
given by visitors at OvoDecor's exhibitions was utilized in the thesis process. 
Different egg decorating courses and teaching sessions in Finland were benchmarked. 
Simultaneously, it was studied how the art form is practiced abroad: are there courses provided by 
artists or is the know-how transferred from one generation to another. The document analysis focused 
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who had participated in OvoDecor's events and left their contact information were surveyed: a 
questionnaire was sent to altogether 26 recipients through e-mail. The questionnaire was also 
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1 JOHDANTO 

Munienkoristelu on vanhan kansan perinteinen käsityötaiteen laji, joka on yhä yleistä 

Itä-Euroopan maissa. Munienkoristelu on ulkomailla yleisempää, mutta käsityötai-

teen laji on useimmissa maissa vanhemman väestön toimintaa. Suomessa munienko-

ristelu kuuluu kuitenkin melko tuntemattomiin taideharrastuksiin, eikä aiheesta ole 

paljon tietoa saatavilla suomalaisille harrastajille. Vuonna 1986 perustettu OvoDecor 

rf on tällä hetkellä ainoa Suomessa toimiva alaan erikoistunut yhdistys. Yhdistykseen 

on kuulunut vuosien aikana noin 200 jäseniä. Yksi perustajajäsen toimii vielä satun-

naisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. OvoDecorin jäsenistä suurin osa alkaa olla 

kuitenkin jo vanhempaa ikäluokkaa. Vanhempien jäsenten jättäytyessä hiljalleen pois 

hallituksesta ja vähentäessä jäsentoimintaansa, yhdistyksen tulevaisuus ei ole taattua. 

Munienkoristelussa on monia eri tyylejä, joista yleisin on vahabatiikkikoristelu, joka 

on yhdistyksen yleisimmin käyttämä tekniikka. Muita tyylejä ovat mm. kasvivärjäys, 

raaputus, paperileikekoristelu ja poraus. Munia voi koristella myös kiinnittämällä mu-

nan pintaan erilaisia materiaaleja, kuten lankaa, helmiä, kankaanpaloja tai valokuvia. 

(OvoDecor 2020.) 

OvoDecorin munienkoristelun arvopohjana toimivat munanmaalauksen perinteet, 

joilla ylläpidetään taidelajin kulttuuriperimää sekä kansainvälisyys, sillä munienkoris-

telun historian kattaa useita maita ja kulttuureja. Yhdistyksenä perehdytään ja jaetaan 

munankoristelun tietoutta ja perinteitä muille. Monimuotoisten koristelutyylien yllä-

pitäminen, jotta kaikilla on mahdollisuus käyttää itselleen sopivia tekniikoita tuoden 

oman kädenjälkensä koristeluun. (OvoDecor toimintasuunnitelma, 2019.) 

Opinnäytetyöntekijä kuuluu yhdistykseen ja toimii OvoDecorin hallituksen jäsenenä 

ja hoitaa yhdistyksen markkinointia. Tekijä on harrastanut munienkoristelua yli viisi 

vuotta ja kerännyt paljon omaa tietopohjaa yhdistykseen liittymisen jälkeen. Yhdistyk-

sen jäsenenä tekijä on markkinoinnin lisäksi avustanut näyttelyn rakentamisessa sekä 

näyttelyiden ollessa käynnissä, kuvannut OvoDecorin uudet postikortit sekä tutustu-

nut yhdistyksen talousasioihin korkeakouluharjoittelun kautta. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia, miten yhdistyksen markkinointia voidaan 

kehittää tuomaan OvoDecorin toimintaa ja taiteenlajia paremmin esille sekä tehdä yh-

distyksestä vetovoimaisempi, jotta OvoDecor saisi myös pysyviä yhdistys- ja 
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hallitustoiminnasta kiinnostuneita jäseniä. Jotta yhdistyksen tulevaisuus voitaisiin 

taata, kohderyhmä tutkimuksessa tulee olemaan etenkin nuorempi ikäluokka. Opin-

näytetyössä tarkastellaan markkinointia digitaalisenmarkkinoinnin näkökulmasta, 

jotta yhdistys voisi tavoittaa paremmin nuorempia ikäluokkia. Munienkoristelun luul-

laan liittyvän ainoastaan pääsisäiseen. Tarkoitus on tuoda esille erikoisen ja tuntemat-

toman taideharrastuksen parhaat puolet. Munienkoristelua voi harrastaa ympärivuo-

den, harrastus on rentouttavaa ja luovaa. Jokainen voi kokeilla ja löytää omantyylinsä. 

Tutkimusmenetelminä käytetään benchmarkkausta, kyselyä ja dokumenttianalyysiä 

sekä perehdytään yhdistyksen näyttelyissä ja kursseilla aiemmin saatuihin palauttei-

siin. Markkinoinnin parantamiseksi opinnäytetyössä hyödynnetään kaikkia edellä 

mainittua neljää menetelmää. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi suurin paino on kyse-

lyssä sekä aiemmissa palautteissa. Saadut tiedot analysoidaan ja niiden pohjalta Ovo-

Decorille luodaan uusi toimintasuunnitelma sekä vuosikello. Opinnäytetyön tietopoh-

jassa ja toimintasuunnitelman teossa hyödynnetään heinäkuussa 2020 tehtyä haastat-

telua. Haastateltavana oli OvoDecorin hallituksen puheenjohtaja Ritva Manner. 

2 TIETOPOHJA 

2.1 Munienkoristelun historia ja tekniikka 

Munienkoristelua on harrastettu jo kivikaudelta alkaen, kun Euroopassa vietettiin ke-

vätpäiväntasausta palvoen Easia, maanviljelyksen jumalatarta. (Laaksonen, Haapio 

2005, 33) Munan merkitys vertauskuvallisesti on yleisesti eri kansojen keskuudessa 

yhteneväinen. Ikivanhana ja vahvana symbolina muna merkitsee hedelmällisyyttä ja 

uudestisyntymistä. Monilla kansoilla kyseessä on myös universumin ja kaikkeuden 

symboli, koska muna sisältää itsessään uuden elämän ylläpitämiseksi kaiken tarvitta-

van. (Laaksonen, Haapio 2005, 27) Kyseessä on hyvin vanha kansanperinteitä vaaliva 

taiteenlaji. (OvoDecor 2020) 

Munienkoristelua on arkeologien tekemien löytöjen perusteella harrastettu jo vuositu-

hansia. Arkeologit ovat löytäneet Etelä-Afrikasta koristeltuja strutsinmunia, joiden 

ikää ei voi sanoa varmaksi, mutta ne ovat luultavimmin kymmeniätuhansia vuosia van-

hoja. (Texier 2010; Hall, 2017.) Arkeologien löytämät koristellut strutsinmunat ovat 

kaiverrettuja, mutta pisankamunien koristelu juontaa juurensa persialaisen uuden 

vuoden juhlintaan, Nowruziin jo 4000 vuoden ajalta. (Ponnay) Vahabatiikki 
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tekniikalla koristeltuja munia kutsutaan pisankamuniksi. Sana pisanka tulee ukrai-

nankielestä ja tarkoittaa kirjoittamista. (Cauler 2011) 

Punainen on edelleen tärkein väri munienkoristelussa. (Laaksonen, Haapio 2005, 33) 

1000 vuoden ajan punaiseksi värjätyt munat ovat liittyneet monien kansojen auringon 

palvontaan ja kevään juhlintaan. Uskomusten mukaan koristeltujen munien oli tarkoi-

tus karkottaa paha pois, kuten sairaudet, myrskyt, tulipalot ja pedot, mutta ne myös 

turvasivat hedelmällisyyden ja perheen menestyksen ja onnen. Koristeltuja munia pi-

dettiin taikaesineinä, jotka liittyivät tavallisen kansan jokapäiväiseen elämään ympäri 

vuoden, ei vain keväisin, aina syntymästä hautaan. (OvoDecor 2020.) 

Munienkoristelussa värit ja symbolit valittiin sen mukaan, kenelle ja mitä tarkoitusta 

varten muna annettiin. Koristellun munan kuviot symboloivat asioita, mitä niiden on 

toivottu vaikuttavan suotuisasti. Vanhoja maalauksessa käytettyjä symboleita ovat 

mm. kalat, ristit, pisteet, kukat ja haravat. (Manner 2015) 

Munaa maalatessa muna upotetaan erikseen munienkoristeluun tarkoitettuihin mu-

namaaleihin. Järjestys etenee aina vaaleasta tummempaan. (Pollak 1996, 54) Jokainen 

muna on kuitenkin erilainen ja munamaali ei ole aina saman sävyinen eri munankuo-

ressa. Munienkoristeluun on monia eri tekniikoita, joista helpoin ja myös monelle suo-

malaisellekin tutuin tapa on maalata munia vesi- ja akryyliväreillä. (Haupt-Battaglia 

1984, 65) Munienkoristelu sopii hyvin koko perheen yhteiseksi harrastukseksi, mutta 

vahabatiikkitekniikka ei ole soveltuvin tapa koristella munia lasten kanssa, koska sulan 

mehiläisvahan kuumentamiseen käytetään elävää tulta.  

 

 

Munankoristelussa koristellaan erilaisia munia enimmäkseen vahatekniikalla, raaput-

tamalla, kasvivärjäyksellä ja olkikoristelulla. Kaikenlaisia munia voi koristella, mutta 

Kuva 1 Vahabatiikki tekniikassa käytettävä teline, jossa mehiläisvaha sulatetaan. 
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mitä suurempi ja kestävämpi muna on, sitä helpompaa koristelukin on. Yleisimmin 

kuitenkin koristeltava muna on kananmuna, mutta myös ankan-, hanhen-, sorsan-, 

emun- ja strutsinmunia koristellaan. Pääsiäismunia voi koristella myös käyttäen eri-

laisia materiaaleja ja tekniikoita ja se on monelle tärkeä harrastus ja jotkut keräilevät 

koristeltuja munia. Koristelussa ei nykypäivänä ole rajattuja tekniikoita vaan jokainen 

voi käyttää luovuuttaan ja koristella munia omien taitojensa mukaan. 

Vahabatiikkitekniikassa käytetään mehiläisvahaa ja munanmaalaukseen erikseen tar-

koitettuja maaleja. Koristelun ensimmäisessä vaiheessa muna tyhjennetään tekemällä 

molempiin päihin reikä ja puhaltamalla sisältö ulos. Tämän jälkeen reiät tukitaan kuu-

malla vahalla. Vahaa käytetään myös, kun peitetään halutut kohdat munankuoresta, 

joiden ei toivota värjäytyvän. Lopputulos paljastuu, kun muna on kastettu haluttuihin 

maaleihin ja mehiläisvahakerros poistetaan sulattamalla. Aika, mikä koristelussa ku-

luu, riippuu täysin siitä, minkälaista munaa koristellaan ja miten pikkutarkkaa kuviota 

aikoo tehdä. Aikaa koristelussa voi mennä kymmenestä minuutista jopa kymmeneen 

tuntiin. 

Alun perin munienkoristelu on yhdistynyt uskontoihin, mutta voidakseen harrastaa 

munienkoristelua ei tarvitse kuitenkaan liittää taiteenlajia uskontoihin. Vanhat sym-

bolit ja värit yhdistyvät munakoristelun tietoudessa kristinuskoon, mutta jokainen voi 

toteuttaa taidetta omalla tavallaan. Munia voi koristella myös käyttäen inspiraationa 

tunnettujen brändien logoja ja kuoseja. Muniin voi maalata esimerkiksi Volkswagen 

kuplan tai Adidaksen kolme raitaa ja lenkkarit. (Pollak 1996, 117)  

                

 

Kuva 2 Munia voi koristella hakemalla 
ideoita elokuvien julisteista. 

Kuva 3 Marmorikuvioinnin munankuoreen saa tehtyä kynsilakalla. 
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2.2 Taiteenlajin harrastustoiminta Suomessa 

Munienkoristelu on vanhankansan perinteinen taiteenala Itä-Euroopan maissa, mistä 

tietotaito on levinnyt muihin maihin. Etenkin Suomessa, kyseessä on hyvin marginaa-

linen harrastus, ettei tietous munienkoristelusta leviä helposti eteenpäin. Yksittäisiä 

harrastajia on ympäri Suomea, osa on löytänyt harrastuksen OvoDecorin tai yksittäis-

ten harrastajien vetämiltä kursseilta. Myös työväenopistot ja kansalaisopistot järjestä-

vät keväisin pääsisäisen alla lyhyitä kursseja. Munienkoristelulla on oma sesonkinsa, 

minkä takia kursseja on tarjoilla yleensä vain kerran vuodessa. Hangon kansalais-

opisto on syyskuussa 2020 avannut ilmoittautumisen kurssilleen, mikä on hyvin aikai-

nen ajankohta sesonkiin nähden. (Hangon kansalaisopisto, 2020.) 

Suomesta löytyy yksittäisiä munankoristelun harrastajia, jotkut heistä vetävät myös 

munan maalauksen kursseja mm. Äänekoskella, lisäksi kurssien vetäjät järjestävät 

vuosittain myös näyttelyitä pääsiäisen alla. (Äänekosken kaupunkisanomat 2014.) 

Kurssien järjestäjät ovat useimmat löytäneet munienkoristelun Länsi-Siperiasta Suo-

meen muuttaneet Sveta Peuran kursseilta. (Äänekosken kaupunkisanomat 2014.) 

Peura on ylläpitänyt vuosina 2006-2012 Munaklubi-nimistä blogia. Munaklubi järjesti 

vuosien aikana useita näyttelyitä ja kursseja. (Peura, 2012) Blogin ylläpito on päättynyt 

maaliskuussa 2012 tietämättömistä syistä. Munamummona Yleisradion Wallen mat-

kassa -ohjelmassa esiintynyt Aulikki Leinonen oli kuvausten aikaan tehnyt itse munia 

jo yli 15 vuotta. Alun perin Leinonen halusi keräillä koristemunia, mutta korkeiden 

hintojen vuoksi päätti alkaa koristelemaan munia itse. (Yle 2008; 2016) 

Munankoristelussa on vaikea tunnistaa tietyn taiteilijan teosta, etenkään Suomessa, 

missä taiteenalana munienkoristelu ei ole tunnettua. Uusien tyylien sekoittaminen 

vanhoihin voi herättää suuriakin tunteita munienkoristelussa. Osa taiteilijoista haluaa 

pitää lujasti kiinni perinteistä ja käyttää perinteisiä symboleita ja värejä, kun taas toiset 

kokeilevat uusia tyylejä koristella munia. Asia voi tuntua pieneltä, mutta harrastajien 

keskuudessa sillä on suurikin vaikutus, miten munia koristellaan. Monesti tähän vai-

kuttaa harrastajan ikä ja oma kokeilunhalu uusiin asioihin. Jotkut ovat saattaneet har-

rastaa munienkoristelua jo vuosikymmeniä ja heidän näkemyksiinsä voivat vaikuttaa 

myös uskonto tai se, ettei ole opetettu muita tapoja, kuin mihin he ovat tottuneet. Toi-

saalta vanhakin tekijä voi haluta opetella uusia tekniikoita. Uskallus astua mukavuus-

alueen ulkopuolelle ja halu kokeilla erilaisia tyylejä voi mahdollisesti tuoda taiteenlajin 
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lähemmäs nykypäivää ja lisätä harrastuksen vetovoimaisuutta, unohtamatta kuiten-

kaan munan koristelun juuria. Taiteenlajin säilyttämiseksi tarvitaan uusia harrastajia 

jakamaan tietoutta alasta. 

2.3 Taiteenlaji ulkomailla 

Itä-Euroopassa pääsiäismunien koristelu on edelleen erityisen näkyvä perinne. Kaikki 

eivät koristele enää munia itse, mutta niitä annetaan yhä lahjaksi. Monissa maissa on 

erikseen pieniä myymälöitä, jotka myyvät koristeltuja munia ympäri vuoden. 

Prahassa järjestetään edelleen pääsiäisen lähestyessä suuria munamarkkinoita, missä 

myydään koristeltuja munia. (Manner 2015) Prahan lisäksi myös Berliinissä, Budapes-

tissä, Wienissä ja Münchenissä järjestetään vuosittaisia pääsiäismunatapahtumia. 

(Ast 2013) Salzburgissa, Itävallassa löytyy hyvin pieni myymälä, Christmas in Salz-

burg, joka on erikoistunut nimivalinnastaan huolimatta käsin koristeltujen munien 

myyntiin. Myymälästä löytyy pinoittain koristeltuja munia, joita on tehty jokaista se-

sonkia varten todistaen, ettei munienkoristelun tarvitse ajoittua vain pääsiäiseen. 

Myymälästä voi ostaa Halloween- tai jouluteemaisia munia, eri vuodenaikojen tee-

moilla koristeluja munia tai kaupungin kuuluisimman henkilön Mozartin inspiroimia 

munia.  

      

Tunnetuimpia pisanka taiteilijoita on Yhdysvalloissa asuva Helen Badulak. Badulak on 

maalannut munia ukrainalaisella pisanka-tyylillä jo vuosikymmeniä. Hänen tyttärensä 

Nina Badulak-McDaniel sekä tyttärentytär Kristina Schaeffer jatkavat munienkoriste-

luperinnettä Badulakin jalanjäljissä. (Badulak 2004) 

Kuva 5 Halloween-teemainen kaiverrettu 
hämähäkinseittimuna. 

Kuva 4 Mozartin inspiroima ko-
risteltu muna. 
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2.4 Case-OvoDecor rf 

OvoDecor on turkulainen vuonna 1986 perustettu munanmaalaukseen erikoistunut 

yhdistys. Yhdistyksen nimi OvoDecor on latinaa ja tarkoittaa koristeltua munaa. Yh-

distyksen perustajat ja alkuperäiset jäsenet olivat suomenruotsalaisia, jotka olivat 

osallistuneet Turun ruotsinkielisen työväenopiston munanmaalauskursseille ja tästä 

innostuneena he perustivat oman yhdistyksen. OvoDecorin alkuaikoina yhdistyksellä 

on ollut jopa 60 jäsentä, mutta vuosien aikana tapahtuneiden muutosten ja jäsenten 

ikääntymisen vuoksi jäseniä on nykyään 30, joista 12 aktiivijäsentä. Yhdistyksen jäse-

net nykyään ovat pääsääntöisesti suomenkielisiä, mutta OvoDecor on edelleen ruotsa-

laisten yhdistysten jäsenenä ja toimitilat tulevat myös tätä kautta. (OvoDecor rf toi-

mintasuunnitelma 2019.) OvoDecor rf on ainoa Suomessa toimiva munanmaalauk-

seen erikoistunut yhdistys. Koska kyseessä on marginaaliharrastus, ei myöskään yh-

distys ole kovin tunnettu edes Turun alueella, jossa toimintaa harjoitetaan. 

Muutama perustajajäsen on yhä mukana yhdistyksessä, vaikkei heidän toimintansa ole 

enää yhtä aktiivista kuin ennen. Vanhemmat jäsenet ovat kuitenkin aina valmiita jaka-

maan omaa tietämystään harrastuksesta uusille ja vanhoille jäsenille. Ikänsä takia osa 

on vuosien aikana hiljalleen vähentänyt aktiivisuuttaan sekä hallituksessa kuin rivi-

jäsenenäkin. 

Munienkoristelu ei ole perinteinen suomalainen taiteenlaji, vaikka suomalaisessa pää-

siäisperinteessä on monta asiaa johon harrastus kuitenkin sopii, kuten lasten munien 

maalaus vesiväreillä, munien piilotus ja suklaamunien antaminen lahjaksi. Yhdistys 

haluaa levittää tietoutta munanmaalausperinteestä sekä opettaa sitä ja esitellä jäsen-

ten tekemiä teoksia. Aika-ajoin yhdistyksen konkarijäseniä on haastateltu pääsiäisen 

alla ilmestyviin uutisiin, minkä kautta yhdistys saa hieman lisää näkyvyyttä. Vuosien 

varrella yhdistys on perehtynyt mm. ukrainalaiseen, unkarilaiseen, hesseniläiseen, 

tšekkiläiseen, slovakialaiseen, slovenialaiseen, bulgarialaiseen ja puolalaiseen koriste-

luperinteeseen kokeilemalla ja opettamalla erilaisia tyylejä munia koristellessa. (Ovo-

Decor rf toimintasuunnitelma, 2019.) 

Munia voidaan koristella useammalla erilaisella tavalla, mutta OvoDecorin suosituin 

tapa on vahabatiikkitekniikka. Yhdistys järjestää joka vuosi pääsiäisen alla kolmen il-

lan peruskurssin. Vahabatiikkitekniikkaa opetetaan kursseilla pisankamunia maala-

tessa. OvoDecorin kurssin käynyt tai muuten vastaavat taidot omaava voi liittyä 
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yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen maalausilloissa käyminen on vapaaehtoista, mutta 

hyvä tapa vaihtaa kuulumisia muiden jäsenten kanssa tai keskittyä vain omaan teke-

miseensä unohtaen kaikki arkiset asiat. Yhdistyksen jäsenet saavat käyttää yhdistyksen 

välineitä ja kirjallisuutta jäsenmaksun hinnalla. Munienkoristelua voi harrastaa myös 

kotona. Maalit, mehiläisvaha, tuikut ja muut tarvikkeet ovat edullisia ja kestävät hyvin 

säilytettyinä vuosia, joten harrastus itsessään on sopiva niin opiskelijalle, työssä-

käyvälle kuin eläkeläisellekin. Yhdistyksen jäsenenä voi syventää taitoja ja perehtyä 

munakoristelun erilaisiin tekniikoihin ja traditioihin. Toimintaa ohjaa yhdistyslaki ja 

yhdistyksen säännöt. (OvoDecor rf toimintasuunnitelma, 2019.) 

Vuosittainen tapahtuma on palmusunnuntai viikonloppuna järjestettävä pääsiäis-

munanäyttely ja osallistuminen Luostarinmäen Käsityöläismuseon pääsiäistapahtu-

maan. Näyttelyt ovat yhdistyksen parhain keino levittää tietoutta taiteenlajista ja yh-

distyksen toiminnasta. OvoDecorin 30-vuotisjuhlanäyttelyn teema keväällä 2016 oli 

esitellä 30 erilaista tapaa koristella munia. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna näyttelyn 

teema oli Suomi 100 vuotta. Juhlavuoden teema näkyi koristelutyyleissä, muniin maa-

lattiin perinteisiä suomalaisia kuvia ja kuviointeja. Inspiraatioina toimivat mm. monet 

suomalaiset logot, piirretyt hahmot ja suomalaisten suunnittelijoiden kuosit.  

Yhdistyksen näyttelyt on normaalisti järjestetty Luckanin Gillesgårdenin tiloissa, 

mutta vuoden 2018 näyttely järjestettiin Luckanin remontin vuoksi poikkeuksellisesti 

Iso-Puolalan tiloissa Puolalanpuistossa. Näyttelyssä oli tuolloin ennätysmäärä kävi-

jöitä ja tästä syystä yhdistys päätti aloittaa pysyvät yhteistyön Rakennusperinteen Ys-

tävien kanssa, joka ylläpitää Iso-Puolalan tiloja. Vuonna 2019 Iso-Puolalassa järjestet-

tiin näyttelyn lisäksi myös yhden päivän mittainen kurssi. (OvoDecor toimintakerto-

mus, 2019.) Rakennusperinteen Ystävät ry:n lisäksi OvoDecorin yhteistyökumppa-

neita ovat Käsityöläismuseon, Kultaisen Omenan Killan ja Turun Ukrainalaisten Yh-

distys Suomessa ry:n kanssa. OvoDecor rf kuuluu Åbo Svenska Föreningsrådet-yhdis-

tykseen, jonka kautta OvoDecor saa hyvät tilat yhdistyksen järjestämiä kursseja ja 

maalausiltoja varten. (OvoDecor rf toimintasuunnitelma, 2019.) 

OvoDecor rahoittaa toimintaansa erilaisin tavoin. Yhdistyksen säännöllisiä tuloja ovat 

jäsenmaksut (20 €/vuosi) ja kurssimaksut (35 €/9 h tai 15 €/3 h) sekä näyttelyiden 

myyntitulot (arpajaiset, kortti- ja materiaalimyynti). (OvoDecor toimintasuunnitelma, 

2019.) Arpajaislaissa on erilaisia määräyksiä koskien arpajaisia. OvoDecorin 
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näyttelyissä järjestettävät arpajaiset ovat miniatyyriarpajaiset. Miniatyyriarpajaiset 

ovat pienarpajaisia pienemmät, jossa yhteenlaskettuhinta arvoille on 500 €. Muita 

määräyksissä mainittuja arpajaisia ovat vara-arpajaiset, pienarpajaiset tai miniatyy-

riarpajaiset. (Loimu 2007, 108.) Jäsen- ja kurssimaksuilla, näyttelyiden myyntituloilla 

ja mahdollisesti myönnetyillä avustuksilla yhdistys kustantaa tilavuokrat sekä hal-

linto- ja toimintakulut. Yhdistys hakee erilaisia apurahoja tukemaan toimintaansa. 

(OvoDecor rf toimintasuunnitelma, 2019.) 

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille tietoisuutta munankoristelutaiteesta ja -perin-

teestä, edistää koristelutaitoja eri muodoissa sekä saada yhdistystä monikulttuurisem-

maksi ja tutustua eri kulttuurien munanmaalausperinteisiin. OvoDecorin laatulupaus 

takaa 100 % suomalaisena käsityönä toteutetut teokset, laadukkaan ja asiantuntevan 

opetuksen sekä laaja osaamisen eritekniikoihin. Koristelutekniikoiden lisäksi yhdistys 

opettaa myös munien koristelun historiaa perinteitä vaalien. (OvoDecor rf toiminta-

suunnitelma, 2019.) OvoDecorin toiminnan toivotaan jatkuvan vielä pitkään, ettei 

vuosikymmeniä toiminut yhdistys ja vanha perinteinen taidelaji katoa suomalaisten 

tietoisuudesta. Opinnäytetyön avulla OvoDecorille pyritään löytämään keinoja mah-

dollistaa yhdistyksen toiminnan jatkuminen. 

OvoDecorin jäseneksi pääsevät kaikki taiteenlajista kiinnostuneet maksettuaan yhdis-

tykselle ensimmäisen jäsenmaksunsa. Useimmat jäsenet liittyvät mukaan käytyään 

yhdistyksen järjestämän peruskurssin. Yhdistyksen jäsenet saavat koristella munia 

omien taitojensa sekä vahvuuksiensa mukaan. Jäsenille opetetaan vahabatiikkiteknii-

kan lisäksi muita koristelutekniikoita, joista jokainen jäsen voi löytää mieleisensä. 

Yhdistyksen kohderyhmänä ovat kaikenikäiset harrastuksesta kiinnostuneet. Yhdis-

tyksenjäsenet ja kurssien osallistujat ovat olleet pääasiassa naisia, mutta vuosien ai-

kana mukaan on saatu myös miehiä. Toimintaan mukaan ovat tervetulleita kaikki mu-

nienkoristelusta kiinnostuneet, mutta erityisesti pääpaino tutkimuksessa on nuorem-

malla ikäluokalla, jotta yhdistyksen toimintaan ja etenkin hallitukseen löytyisi uusia 

jäseniä mahdollistamaan OvoDecorin toiminnan jatkumisen tulevaisuudessa. 

Maalausilloissa käyminen on vapaaehtoista, mutta myös hyvä paikka vaihtaa kuulu-

misia muiden jäsenten kanssa. Munien koristelussa rohkaistaan löytämään oma tyy-

linsä. Yhdistyksen kokoontumiset syksyisin painottuvat yleensä eri koristelutapoihin 
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perehtymiseen. Maalausilloissa on myös hyvä unohtaa arjen asiat ja keskittyä teke-

mään taidetta omalla tyylillään.  

Yhdistyksen rivijäsenet hoitavat tasapuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan erilaisia 

tehtäviä mm. näyttelyissä ja kursseilla. Arpajaispalkintoihin kukin jäsen lahjoittaa itse 

tehtyjä munia. Näyttelyissä myytyjen munien tuotot pyritään antamaan itse taiteili-

joille. Onnistunut valmis teos itsessään on myös tekijälleen palkitsevaa. Yhdistyksen 

hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi muuta hallituksen jäsentä. Vuosiko-

kouksien jälkeen hallitusjäsenet valitsevat varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-

hoitajan. Hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen aina kaksi jä-

sentä on erovuorossa. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa vuosikokouksissa.  

Vuosikokouksissa käydään läpi budjetti, toimintasuunnitelma ja muita yhdistyksen 

asioita. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma tehtävänsä, mm. talousvastaava ja 

markkinointivastaava. (OvoDecor 2020.) 

2.5 Markkinointi ja vetovoimaisuus 

OvoDecorin tapahtumien ja kurssien mainonta tapahtui ennen vuotta 2018 sähköpos-

tin, lehtihaastattelujen, painettujen mainoslehtisten sekä Luckanin harrasteblogin 

kautta. Vuonna 2018 OvoDecorin hallituksen jäsen ryhtyi yhdistyksen markkinointi-

vastaavaksi ja loi OvoDecorille oman Facebook-tilin. Pääsiäismunanäyttelyä mainos-

tettiin aiempien keinojen lisäksi vuonna 2018 Turkukalenterin ja Facebook-tapahtu-

man kautta. Vuonna 2019 yhdistykselle luotiin myös Instagram-tili. Myös OvoDecorin 

kursseille on luotu omat Facebook-tapahtumat, jonne on kurssitietojen lisäksi päivi-

tetty ohjeita munien tyhjentämisestä etukäteen sekä kuvia kurssilaisten tuotoksista. 

Sosiaalisen median tilien kautta yhdistys pyrkii tavoittamaan myös nuorempia ikä-

luokkia. 

OvoDecorin jäsenten ikääntyessä on myös yhdistyksen tulevaisuus uhattuna, ellei yh-

distykselle löydy uusia jäseniä, jotka ovat myös kiinnostuneita hallitustoiminnasta. Yh-

distyksen toiminnan takaamiseksi muutamien jäsenten pitäisi olla halukkaita toimi-

maan myös OvoDecorin hallituksessa. Ihmiset eivät ole nykyään yhtä yhdistyshenkisiä 

kuin aiemmin, eivätkä ole välttämättä valmiita sitoutumaan harrastetoimintaan. 

Munienkoristelu on Suomessa melko tuntematonta ja OvoDecorin pitäisi kehittää 

markkinointiaan, jotta yhdistys tavoittaisi nuorempia ikäluokkia kokeilemaan 
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harrastusta. Samalla yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää vetovoimaisemmaksi eli 

tuoda esiin, harrastuksen parhaat puolet sekä korostaa jäsenyyteen liittyviä etuja sekä 

hallituksessa toimimisen tarjoamia mahdollisuuksia ja opetuskokemuksia. Jäsenmak-

sut OvoDecorilla ovat hyvin edulliset ja toimintaan osallistuminen vapaaehtoista, liit-

tyminen jäseneksi ei vaadi osallistumaan kaikkiin maalausiltoihin tai saapumaan pai-

kalle tapahtumiin. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi harrastaja saa käyttöönsä välineet 

maalausiltoina, mahdollisuuden hyödyntää yhdistykseltä löytyvää kirjallisuutta sekä 

jakaa omaa tietouttaan munienkoristelusta sekä yhdistystoiminnasta sekä hallituksen 

jäsenenä mahdollisuuden olla mukana päättämässä yhdistyksen toiminnasta ja saada 

kokemusta erilaisista hallituksen tehtävistä. Yhdistyksen jäsenet pääsevät halutessaan 

osallistumaan myös näyttelyiden järjestämiseen ja työskentelemään näyttelyissä sekä 

jakamaan tietoa uusille kokeilijoille yhdistyksen järjestämillä kursseilla. 

 

 

3 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää OvoDecorin markkinointia ja lisätä yhdistyksen 

vetovoimaisuutta, jotta yhdistys saisi uusia jäseniä ja OvoDecorin toiminta voisi tule-

vaisuudessa jatkua. Käyttäen benchmarkingia, kyselyä, dokumenttianalyysia ja saatuja 

palautteita yhdistykselle pyritään löytämään keinoja kehittää toimintaansa houkutte-

levammaksi uusille mahdollisille jäsenille sekä parantaa sen markkinointia etenkin 

Kuva 6 OvoDecorin jäsenten vahabatiikkitekniikalla tekemiä pisankamunia. 
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digitaalisessa muodossa. Lopuksi yhdistykselle luodaan uusi toimintasuunnitelma ja 

vuosikello. 

Benchmarkingilla, kyselyllä, dokumenttianalyysilla sekä kursseilla ja näyttelyissä saa-

tujen palautteiden avulla yhdistyksen markkinointia voidaan parantaa. Jotta yhdistyk-

sestä saataisiin vetoavampi nuoremman väestön näkökulmasta, suurin merkitys tule-

via toimenpiteitä ajatellen on kyselyllä, joka julkaistaan OvoDecorin Instagram ja Fa-

cebook tileillä. Kysely lähetetään myös sähköpostitse niille, jotka ovat ilmoittaneet ole-

vansa kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta. Myös aiemmin saadut palautteet vai-

kuttavat paljon siihen, miten parannamme yhdistyksen toimintaa, jotta useampi ai-

heesta kiinnostunut lopulta myös osallistuisi kursseille ja liittyisi mahdollisesti myös 

yhdistyksen jäseneksi. 

4 MENETELMÄT JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

4.1 Menetelmät 

Benchmarking eli vertailukehittäminen voidaan tehdä eri tavoin, vierailemalla eri koh-

teissa, joilta halutaan oppia tai esimerkiksi tutkimalla internetistä löytyviä raportteja 

ja tekstejä. Benchmarkingin avulla kerätään tietoa siitä, miten munienkoristelua tai-

teenlajina ja kansanperinteenä vaalitaan Suomessa ja ulkomailla, sekä onko Suomessa 

muita tekijöitä, jotka järjestävät kursseja tai näyttelyitä ja missä he toimivat. Lisäksi 

haetaan tietoa, löytyykö suomalaisilta tekijöiltä kirjallisuutta munienkoristelusta tai 

myyvätkö he teoksiaan, jotain kautta. Erilaisien munienkoristeluun erikoistuneiden 

harrastajien ja taitelijoiden toimintatavoista pyritään löytämään hyödyllisiä tapoja ja 

keinoja, joiden avulla OvoDecorin toimintaa voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi 

uusia kurssilaisia ja mahdollisia jäseniä kohtaan. Saatujen tietojen avulla pyritään löy-

tämään keinoja, joita yhdistys voisi hyödyntää itselleen soveltuvilta osin ja tämän 

kautta tuoda OvoDecoria esille yhdistyksenä, jonka jäseneksi halutaan liittyä. 

Tässä opinnäytetyössä benchmarking toteutetaan hakemalla tietoa internetin kautta, 

koska suurin osa tiedosta haetaan ulkomaisten alanharrastajien ja ammattilaisten toi-

minnasta. Suomessa ei ole OvoDecorin lisäksi muita munienkoristeluun erikoistuneita 

yhdistyksiä, joissa voisi mahdollisesti vierailla tai tehdä haastatteluja. Parhaiten tietoa 

suomalaisilla kanavilla löytyy yksityisiltä tekijöiltä, jotka vetävät omia kursseja yhteis-

työssä kansalaisopistojen sekä muiden tilaajien kanssa. Ulkomaalaisilta 
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internetsivuilta löytyy myös ammattilaisia ja yrityksiä, jotka myyvät suuria määriä ko-

risteltuja munia ympäri vuoden. 

Dokumenttianalyysillä saadaan näkökulmia ja taustatietoa, jonka aineistona toimii 

esimerkiksi internetsivut, raportit, markkinointimateriaalit tai valokuvat ja videot. 

Jotta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä, aineistoon saadaan selkeyttä analysoi-

malla aineistoa järjestelmällisesti ja avaamalla saadut tiedot selkeäksi tekstiksi. Aineis-

toa käsitellään loogisesti tulkiten. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015.) Dokumentti-

analyysin avulla pyritään parantamaan OvoDecorin markkinointia hakemalla tietoa 

eri alan osaajien internetsivujen kautta. Dokumenttianalyysissä haetaan tietoa sekä 

suomalaisilta tekijöiltä kuin ulkomaalaisilta alan harjoittajilta ja ammattilaisilta. Ke-

rättyjen tietojen avulla OvoDecorille pyritään löytämään erilaisia keinoja markkinoida 

yhdistystä ja taiteen lajia munienkoristelusta jo tietäville ja niille jotka, eivät ole mu-

nienkoristelusta aiemmin kuulleet.  

Kysely toteutettiin Webropol 3.0:n kautta. Kysely luotiin OvoDecorin tarpeiden mu-

kaan. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien ikää ja paikkakuntaa sekä onko vastaajilla jo 

tietämystä OvoDecorin toiminnasta. Ovatko vastaajat käyneet OvoDecorin tai muun 

järjestäjän munanmaalauskursseilla? Mitä kautta kyselyyn vastattiin ja mitä kautta 

vastaajat toivoisivat tietoa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin, 

ovatko vastaajat osallistuneet OvoDecorin näyttelyihin sekä mistä tieto näyttelyistä ja 

kursseista on tavoittaneet vastaajat. Ovatko vastaajat osallistuneet OvoDecorin järjes-

tämiin kilpailuihin. Kyselyssä tiedusteltiin myös ovatko vastaajat kiinnostuneita yhdis-

tys- tai hallitustoiminnasta. Kun kyselyn kysymykset olivat valmiit, ne hyväksytettiin 

OvoDecorin hallituksella, ennen kuin kyselyä lähdettiin toteuttamaan Webropolissa. 

Kysely luotiin 14.10.2020 ja vastausaikaa annettiin 27.10. asti, eli noin kahden viikon 

ajalle. Valmis kysely lähetettiin sähköpostilla piilokopioina vuoden 2019 tapahtumissa 

yhteystietonsa jättäneille. Yhteystietolistalla olevat yhteystiedot ovat yhdistyksen toi-

minnasta kiinnostuneiden antamia. Kyselyä jaettiin lisäksi OvoDecorin Facebook ja 

Instagram tileillä. Molemmilla tileillä on noin 100 seuraajaa. 

OvoDecor on saanut palautteita kursseista ja tapahtumistaan, joita pyritään hyödyn-

tämään tutkimusta tehdessä ja toimintaa kehittäessä. Palautteita on saatu somen ja 

sähköpostin kautta sekä suullisesti ja kirjallisesti (vieraskirja) näyttelyiden ja kurssien 

kautta. Palautteiden avulla yhdistykselle voidaan pohtia keinoja, joilla kehittää 
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OvoDecorin toimintaa vetovoimaisemmaksi ja lähestyttävämmäksi yhdistyksen toi-

minnasta kiinnostuneille ja niille, joille munienkoristelu ei ole ennestään tuttua. 

4.2 Tulosten analysointi 

4.2.1 Benchmarking 

Benchmarking aloitettiin hakemalla tietoa Suomessa toimivista munamaalareista ja 

heidän toiminnastaan. Tämän jälkeen keskityttiin ulkomaalaisiin toimijoihin. Ulko-

mailla harrastajien lisäksi toimii monia ammattilaisia sekä yrityksiä, jotka myyvät ko-

risteltuja munia ympärivuoden. Munienkoristeluun erikoistuneiden erilaisten taiteli-

joiden ja harrastajien toimintatavoista yritetään löytää hyödyllisiä keinoja ja malleja, 

joiden avulla OvoDecorin toimintaa luodaan vetovoimaisemmaksi uusia kurssilaisia ja 

mahdollisia jäseniä kohtaan. Tietojen haussa pyritään löytämään keinoja, joita yhdis-

tys voisi hyödyntää itselleen soveltuvilta osin ja tämän kautta tuoda OvoDecoria esille 

yhdistyksenä, jonka jäseneksi halutaan liittyä. Benchmarkingin avulla haetaan tietoa, 

miten Suomessa ja ulkomailla toimijat järjestävät kursseja tai näyttelyitä, miten tär-

keitä perinteet ja munienkoristelun historianopetus on, kuuluvatko toimijat yhdistyk-

seen vai toimivatko yksityisesti sekä ovatko tekijät tuottaneet kirjallisuutta. 

Raija Manninen on löytänyt munienkoristelun Sveta Peuran kurssilla, minkä jälkeen 

Manninen on alkanut itsekin järjestämään kursseja sekä tuottamaan käsityönä koris-

teltuja munia myös myyntiin esimerkiksi Emalipuu kaupassa, joka toimii Korpilah-

della. (Manninen 2020) Munanmaalaus kursseilla voi oppia tekniikan lisäksi taiteen-

lajin historiaa. Nikinojan marttojen järjestämällä kurssilla opetetaan maalauksen li-

säksi munienkoristelun kuvioiden ja värien merkityksiä. (Pike, 2013) OvoDecorin ta-

voin martat ovat halunneet vaalia myös perinteitä jakamalla maalauksen lisäksi tie-

toutta. 

Vuonna 2017 Anitta Ruotsalainen järjesti Porvoon Taidetehtaalla kurssin pisankamu-

nien maalauksesta. Kurssia järjestettiin ainakin vuodesta 2012 lähtien. (Ruotsalainen 

2017) Tietoa vuoden 2017 jälkeen järjestetyistä kursseista ei ole. Useilla sivuilla, joita 

benchmarkingia tehdessä on tullut vastaan, löytyy tietoa vuosittaisista munanmaa-

lauksen kursseista, mutta ajan saatossa kursseja ei ole enää järjestetty. 

Mari Äyräväisen on järjestänyt kursseja Valamon luostarissa. Kursseilla saattaa käydä 

vuosittain samoja osallistujia, mikä kertoo harrastuksen kiehtovan kokeilijoita. Myös 
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Äyräväisen kurssin sisältöön kuuluu tekniikan opettamisen lisäksi myös taiteenlajin 

historian oppiminen. Kurssit ovat olleet naispainotteisia eikä 15 vuoden ajan järjeste-

tyillä kursseilla ole käynyt kuin kaksi miestä. (Niiranen 2016) Naisvaltaisuudesta huo-

limatta taiteenlaji sopii hyvin kaikille sukupuolesta riippumatta. Äyräväisen kurssien 

tavoin, ei OvoDecorin järjestämillä kursseillakaan ole ollut yli kolmenkymmenen vuo-

den aikana kuin muutama miesosallistuja. 

Pääsiäisen sesongin lähestyessä on helpointa löytää tietoa Suomessa järjestettävistä 

pääsiäistapahtumista. Näyttelyissä ja tapahtumissa munienkoristeluun on helppo tu-

tustua. Pääsiäisenä 2019, venäläissyntyinen Zinaida Ovsyannikova esitteli Lahdessa 

puisia munia, jotka ovat koristeltu lakkaminiatyyritekniikalla. (Suomi-Venäjä-seuran 

Lahden osasto ry 2019) Keväällä 2019 Helsingin seurakunta järjesti näyttelyn ja hy-

väntekeväisyyshuutokaupan Tuomiokirkon kryptassa. (Helsingin Tuomiokirkkoseu-

rakunta 2019) Raumalla järjestetään Rauman seurakunnan toimesta vuosittain pääsi-

äistapahtuma, jossa lapset toimivat taitelijana. Tapahtuma sijoittuu pääsiäisen alla 

Rauman Pyhän Ristin kirkon pihalle. (Länsi-Suomi 2020) 

Munienkoristelu on monissa muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, tunnetumpaa, kuin 

Suomessa. Martha Stewartin sivuilta on kattavasti tietoa munienkoristelun teknii-

kasta, eri työvälineistä, joita vahabatiikkitekniikassa käytetään, millainen muna on pa-

ras pisankamunien maalaukseen sekä munankoristelun historiaa ja kuvioiden merki-

tyksiä. (Lambka 2020) Artikkelin alta löytyy opastusvideo, jossa Martha Stewartin oh-

jelmassa vieraillut pisankamunien maalauksen erikoistunut taitelija Eva Tomiuk ker-

too munienkoristelusta. Kanadassa asuva ukrainalaistaitelija Eva Tomiuk on maalan-

nut noin tuhat munaa elämänsä aikana. Isoäidiltään munienkoristelun taidon oppinut 

Tomiuk järjesti useita kursseja ja jakoi tietoutta taiteenlajista koko ikänsä. Vuonna 

2017 Tomiuk menehtyi 90 vuoden iässä. The Ukrainian Catholic Women`s League of 

Canada (UCWLC), jonka jäsen Tomiuk oli vuosia ollut, järjesti lokakuussa 2017 eri-

koisnäyttelyn Tomiukin muistoksi. (Pathway 2017) 
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Alberta Council for the Ukrainian Arts (ACUA) opas pisankamunien koristeluun ku-

vailee kattavasti vaiheittain vahabatiikkitekniikan työvaiheet, värien ja symbolien mer-

kityksiä sekä pääsiäisen juhlintaan liittyviä perinteitä. (ACUA 2013) Jotkut tekijät ja 

tahot haluavat korostaa munienkoristelun yhteyttä pääsiäiseen ja uskontoon. Phila-

dephiassa asuva Maggie Tarris Bauer jakaa tietoutta pisankamunien maalaamisesta 

kattavan nettisivunsa kautta. Tarris Bauer järjestää kursseja, jakaa opastus videoita 

omista teoksistaan Youtubessa, kirjoittaa blogia ja on julkaissut kaksi munanmaalauk-

seen keskittynyttä kirjaa. (Tarris Bauer 2020) 

  

Benchmarkingin kautta löytyi seitsemän suomalaista toimijaa ja kolme ulkomaista tai-

telijaa, joiden kotisivujen, haastattelujen tai muun kirjallisuuden kautta saatiin luotet-

tavaa tietoa heidän toiminnastaan. Löydettyjen vastausten perusteella mukana vertai-

lussa oli kymmenestä lähteestä kuusi henkilöä, jotka toimivat yksityisesti ja kaksi yh-

distystä. Seitsemästä lähteestä neljälle taholle munienkoristelun historian opettami-

nen oli tärkeää ja kuudelle taholle perinteiden vaaliminen koristelussa oli näkyvää. 

Kaksi taho myi koristeltuja muniaan ja neljällä oli näyttelytoimintaa. Kursseja järjesti 

viisi tahoa, joista yksi oli yhdistyksen järjestämää harrastetoimintaa. Kolmella taholla 

oli munienkoristeluun ja tekniikkaa pohjautuvia kirjoja, näistä yksi taho oli yhdistys. 

Suomalaisista seitsemästä toimijasta neljä toimi yksityisesti ja yksi taho oli harraste-

toimintaa järjestävä yhdistys ja kaksi tahoa olivat seurakuntia. Neljästä tahosta kaksi 

Taho Yksityinen 
toimija 

Yhdistys Historiaan  
perehtyminen 

Perin-
teisyys 

Myynti Kurssi Näyttely- 
toiminta 

Kirjalli-
suus 

Raija Manni-
nen 

X       X X     

Nikinojan  
Martat 

  X X X   X     

Anitta  
Ruotsalainen 

X         X     

Mari  
Äyräväinen 

X   X X         

Zinaida  
Ovsyanni-
kova  

      X     X   

Helsingin  
seurakunta  

      X X   X   

Rauman  
seurakunta 

            X   

Eva Tomiuk X   X X X   X X 

ACUA   X X X       X 

Maggie  
Tarris Bauer 

X         X   X 

Taulukko 1 Kaikkien benchmarkingissa vertailtujen tekijöiden tulokset. 
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tahoa halusi vaalia munienkoristelun historiaa ja kaksi tahoa pitää kiinni koristelun 

perinteistä. Kaksi yksityistä toimijaa myi omia teoksiaan. Neljä tahoa on järjestänyt 

munienkoristelun kursseja ja yksi toimijoista on yhdistys. Yhdellä neljästä toimijasta 

oli näyttelytoimintaa. Yhdelläkään toimijalla ei ollut omaa kirjallisuutta aiheesta. 

Taho Yksityinen 
toimija 

Yhdistys Historiaan  
perehtyminen 

Perinteisyys Myynti Kurssi Näyttely- 
toiminta 

Kirjallisuus 

Raija Manni-
nen 

X       X X     

Nikinojan  
Martat 

  X X X   X     

Anitta  
Ruotsalainen 

X         X     

Mari  
Äyräväinen 

X   X X         

Zinaida  
Ovsyanni-
kova  

 X      X     X   

Helsingin  
seurakunta  

      X X   X   

Rauman 
seurakunta 

            X   

 

Ulkomaalaisesta kolmesta tahosta kaksi olivat yksityisiä taitelijoita, joista toinen oli 

luonut uran munienkoristelun parissa, yksi taho oli ukrainalaiseen munienkoristeluun 

erikoistunut yhdistys. Kaksi tahoa painotti historiaan perehtymistä ja myös samat 

kaksi tahoa vaalivat koristelussa perinteitä. Yksi taho järjesti munanmaalauksen pe-

ruskursseja. Yhdellä taiteilijalla oli ollut näyttelytoimintaa. Kirjallisuutta löytyi kaikilta 

kolmelta taholta. 

 

4.2.2 Dokumenttianalyysi 

Dokumenttianalyysin avulla haettiin tietoa muiden munienkoristeluun erikoistunei-

den tekijöiden ja tahojen markkinoinnin keinoista. Ensimmäisenä tutkittiin suoma-

laisten harrastajien ja kurssien järjestäjien internetsivuja ja markkinointikeinoja. 

Taho Yksityinen 
toimija 

Yhdistys Historiaan  
perehtyminen 

Perinteisyys Myynti Kurssi Näyttely- 
toiminta 

Kirjallisuus 

Eva Tomiuk X   X X 
 

  X X 

ACUA   X X X       X 

Maggie  
Tarris Bauer 

X         X   X 

Taulukko 2 Benchmarkingissa vertailtujen suomalaisten tekijöiden tulokset. 

Taulukko 3 Benchmarkingissa vertailtujen ulkomaalaisten tekijöiden tulokset. 
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Seuraavaksi tutkittiin ulkomaalaisten harrastajien, ammattilaisten, alan yritysten sekä 

museoiden ja pääsiäistapahtumien digitaalista markkinointia. 

Blogikirjoituksilla saa tuotua helposti ja edullisesti tietoa munanmaalauksesta sekä sen 

tyyleistä. Blogissa voi kertoa, mitä kautta harrastuksen on löytänyt ja kuka on toiminut 

opettajana. Sveta Peuran kurssit ovat olleet 2010-luvun alussa hyvin suosittuja. Peuran 

kursseilla on perehdytty ukrainalaiseen vahabatiikkitekniikkaan. (Metsäläinen 2019) 

Entinen kansanedustaja Ulla Parviainen kirjoittaa blogissaan pisankamunien maa-

lauksesta ja kuvioiden merkityksistä. (Parviainen 2016) 

Instagram on erittäin suosittu paikka jakaa kuvia ja markkinoida harrastajien, taiteli-

joiden, yrittäjien ja yhdistysten toimintaa. Tekstiilitaitelija Sirpa Hasa on jakanut teks-

tiilitöidensä lisäksi kuvia omien kanojensa munimista kasvivärjätyistä kananmunista. 

(Hasa 2019) Tiina’s Moko on jakanut tilillään useita näyttäviä kuvia vahabatiikkitek-

niikalla maalatuista munista, joista on koottu kaulakoruja. (Tiinasmoko 2020) Kohti 

parempaa elämää –blogin kirjoittaja Tanja Burtsoff on jakanut anoppinsa opetuksessa 

toteutettujen pisankamunien kuvan. Kuvatekstissä avataan hyvin myös maalausperin-

teiden historiaa. (Burtsoff 2019) Ammatikseen munia maalaava taitelija Svitlana Bo-

rysenko markkinoi toimintaansa Instagramin kautta. Valmiita teoksia Borysenko myy 

Etsy.com sivuston kautta. (Borysenko 2020) Portugalilainen Ovodecor pt tekee valai-

simia strutsinmunista poraamalla munankuoreen kuvioita. Munia markkinoidaan 

pääasiallisesti Instagramin kautta. (Ovodecor pt 2019) 

Youtubesta löytyy useilla harrasteeseen liittyvillä hakusanoilla videoita munienkoris-

telusta ja tekniikoista. Pysanka Basics by Maggie sivuston My Youtube -välilehdeltä 

löytyy useita upotettuja videoita munienkoristelusta, jotka ovat ladattu Youtubeen hel-

posti saataviksi ja tavoitettaviksi. (Tarris Bauer 2020) Munienkoristelun opetuksen li-

säksi Youtube kanavalla voi myös kertoa erilaisista munista, kuten Iryna Vakh tekee 

AllThingsUkrainienin videolla tai ohjeistaa, miten munan saa helposti tyhjennettyä. 

AllThingsUkrainien kanavalla on myös perinteisiä opastusvideoita, mutta viimeisin vi-

deo on lisätty vuonna 2015. (AllThingsUkrainien) Kanadalainen munienkoristelun tar-

vikkeita myyvä yritys Canadian Pysanky Supply companyn videoilla pääsee näkemään 

erialisia messuja ja tapahtumia joihin yritys on osallistunut. (Ukrainian EggCessories 

2019) 
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Maggie Tarris Bauer jakaa tietoa järjestämistään kursseista, esittelee teoksiaan ja omia 

videoitaan sekä mainostaa kirjojaan omilla kotisivuilla. Sivut linkittyvät Youtubeen. 

(Tarris Bauer 2020) Learnpysanky.comin verkkosivuille löytää Learnpysanky.comin 

Facebook-sivujen kautta. Verkkosivuilla on munienkoristelun opastuksen ja kurssien 

lisäksi tietoa, mistä välineitä voi hankkia, mistä voi löytää malleja omaan maalaustyö-

hön sekä ukrainalaisten ruokien reseptejä, joita Ann Morash on kokeillut. (Morash 

2019) 

Suomessa järjestetään useita pääsisäistapahtumia ja sesongin aikaan on helpointa löy-

tää tietoutta munienkoristelusta. Näyttelyihin ja pääsiäistapahtumiin osallistuminen 

on helpoimpia keinoja markkinoida munienkoristelua taiteenlajina. Lahdessa pääsiäi-

senä 2019, venäläissyntyinen Zinaida Ovsyannikova esitteli puisia munia, jotka ovat 

koristeltu lakkaminiatyyritekniikalla. (Suomi-Venäjä-seuran Lahden osasto ry 2019) 

Helsingin seurakunta järjesti keväällä 2019 Tuomiokirkon kryptassa näyttelyn ja hy-

väntekeväisyyshuutokaupan. (Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta 2019) Raumalla 

järjestetään Rauman seurakunnan toimesta vuosittain pääsiäistapahtuma, jossa lapset 

toimivat taitelijoina. Tapahtuma sijoittuu pääsiäisen alla Rauman Pyhän Ristin kirkon 

pihalle. (Länsi-Suomi 2020) 

Blogi Instagram You-
tube 

Facebook Kotisivut Muut 
internetsivut 

Näyttelytoiminta 

2 5 3 1 2 2 3 

 

Dokumenttianalyysin tiedonhakuvaiheessa löytyi 17 eri tietolähdettä, miten eri tekijät 

ja toimijat markkinoivat toimintaansa. Pääasiassa markkinointi tapahtuu digitaali-

sesti, mutta myös muutama taho järjestää näyttelyitä ja tapahtumia, joissa munienko-

ristelun tietoutta voidaan levittää. Kaksi tahoa mainosti omaa toimintaansa ja töitään 

blogikirjoitusten kautta. Viisi tahoa markkinoi töitään Instagramissa, viidestä tahosta 

kaksi olivat ulkomaisia tekijöitä. Toinen näistä oli yksityinen toimija, joka myi tekemi-

ään munia Etsy-sivuston kautta, linkki sivustolle löytyy käyttäjän profiilista. Toinen 

taho on portugalilainen yritys, joka myy kaiverrettuja strutsinmunia joista on tehty va-

laisimia, joita yritys myy ulkopuolisen tahon verkkokaupan kautta. Kolme tahoa mai-

nostaa toimintaansa Youtuben kautta, kaikki kolme ovat ulkomaalaisia, kaksi toimi-

joista on yhdistyksiä ja yksi yksityinen toimija. Edellä mainittu yksittäinen toimija 

markkinoi toimintaansa omien kotisivujen välityksellä. Tämän lisäksi löytyi toinen 

Taulukko 4 Dokumenttianalyysissa esiin nousseita markkinointikeinoja. 



24 

 

yksityinen toimija, joka jakaa tietoutta munienkoristelusta monin erikeinoin luomil-

laan internetsivuilla, kyseinen taho oli luonut myös Facebook-sivut, joiden kautta 

pääsi hänen internetsivuilleen. Kolme suomalaista tahoa, joista yksi oli yksityinen toi-

mija ja kaksi seurakuntia, järjestävät tapahtumia pääsiäisen alla, jossa voivat kertoa 

munienkoristelusta sekä mainostaa tekijöiden toimintaa. 

4.2.3 Kysely 

Kysely lähetettiin keskiviikkona 14.10. piilokopiona OvoDecorin sähköpostin kautta 24 

viime vuoden tapahtumissa yhteystietonsa jättäneelle henkilölle. OvoDecorin tapahtu-

missa voi jättää yhteystietonsa yhdistykselle, mikäli haluaa kuulla lisää OvoDecorin 

toiminnasta. Kyselyn avulla vastaajat pääsivät myös vaikuttamaan yhdistyksen toimin-

nan kehittämiseen. Kyselyn linkki jaettiin OvoDecorin Facebook ja Instagram tileillä 

keskiviikkona 14.10. Viikon päästä kyselyä nostettiin molempien tilien tarinaosioissa. 

Lisäksi kyselyn julkaisu jaettiin opinnäytetyön tekijän omilla Facebook ja Instagram 

tileillä, jotta kyselylle saataisiin mahdollisimman paljon näkyvyyttä. 

Vastausaikaa kyselyssä oli tiistaihin 27.10. asti. Tämän jälkeen kyselyn vastaukset ana-

lysoitiin. Vastauksia kertyi yhteensä 23. Vastaajista 9 henkilöä vastasi kyselyyn sähkö-

postiviestin kautta, 13 henkilöä vastasi kyselyyn Facebookin kautta ja 1 henkilö vastasi 

kyselyyn Instagramin kautta. 

Vastaajien ikä 

23 vastaajasta suurin osa (11 henkilöä) olivat 25–34-vuotiaita, 4 henkilöä olivat 18–24-

vuotiaita ja 3 henkilöä olivat 35–44-vuotiaita. Vain muutama vastaaja oli yli 45-vuoti-

aita. 

18-24 4 

25-34 11 

35-44 3 

45-54 1 

55-64 3 

65-74 1 

75- 0 

 

  

Taulukko 5 Vastaajien ikä. 
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Vastaajien paikkakunta 

Turku 14 

Kaarina 1 

Raisio 1 

Naantali 1 

Piikkiö 0 

Lieto 0 

Paimio 1 

Rusko 0 

Muu 5 

 

Onko OvoDecorin toiminta tuttua sinulle? 

Vastaajista 13 henkilöä vastasi OvoDecorin toiminnan olevan jo tuttua. 10 henkilöä 

vastasi, ettei OvoDecorin toiminta ole heille ennestään tuttua. 

Oletko kokeillut munanmaalausta aiemmin? Jos vastasit kyllä, missä olet kokeillut 

munanmaalausta? (Vastaa tähän, jos kyseessä ei ole OvoDecorin järjestämä kurssi) 

Kyllä 12 

Ei 11 

 

Munanmaalausta aiemmin kokeilleista 12 henkilöstä 8 henkilöä vastasi lisäkysymyk-

seen, missä ovat aiemmin kokeilleet munanmaalausta. Kahdeksasta vastaajasta 2 hen-

kilöä oli kokeillut munanmaalausta muun tahon järjestämillä kursseilla (Rakennuspe-

rinteen ystävät ja Kuralan kylämäki), vastaajista 4 henkilöä oli kokeillut munanmaa-

lausta kotona, 1 vastaaja oli hakenut itse tietoa netistä ja 1 vastaaja oli kokeillut mu-

nanmaalausta ystävänsä luona. 

Lapsena isä osallistui jollekkin kurssille ja opetti kotona minulle. Lisäksi ys-
täväni, joka on osallistunut OvoDecorin kurssille näytti minulle viime ke-
väänä uudestaan kuinka koko homma tapahtuikaan. Vastaaja nro 11 

  

Taulukko 6 Vastaajien paikkakunta. 

Taulukko 7 Oletko kokeillut munanmaalausta aiemmin? 
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Oletko osallistunut OvoDecorin kursseille? Jos vastasit kyllä, mitä kautta sait tiedon 

yhdistyksen kurssista? 

Kyselyyn vastanneista 22 henkilöä vastasi kysymykseen. Vastanneista 5 henkilöä oli 

osallistunut aiemmin OvoDecorin kursseille, 17 henkilöä ei ollut aiemmin osallistunut 

yhdistyksen järjestämille kursseille. 

Jatkokysymykseen, mistä kurssille osallistuneet olivat saaneet tiedot OvoDecorin pe-

ruskurssista, vastasivat kaikki 5 henkilöä, jotka olivat vastanneet kyllä. Vastanneista 

kaikki 5 henkilöä olivat saaneet tiedon kurssista eri reittejä. 1 henkilö sai tiedon Ovo-

Decorin pääsiäistapahtumassa, 1 henkilö löysi tietoa kurssista tehdessään omatoimi-

sesti hakua internetistä, 1 henkilö sai tiedon sähköpostitse, 1 henkilö sai tiedon Turun 

Sanomien kautta ja 1 henkilö sai tiedon ystävältään. 

Milloin osallistuisit mieluiten munanmaalauksen peruskurssille? 

Kysymykseen vastasi 21 henkilöä 23 vastaajasta. Vastaajista 13 henkilöä kertoi osallis-

tuvansa mieluiten kurssille helmi–maaliskuussa, 4 henkilöä vastasi osallistuvansa 

mieluiten kurssille syys–lokakuussa ja 4 henkilöä vastasi osallistuvansa kurssille mie-

luiten marras–joulukuussa. 

Kiinnostaako sinua yhdistystoiminta? 

Vastanneista 4 henkilöä ilmaisi olevansa kiinnostuneita yhdistystoiminnasta, 8 henki-

löä kertoi olevansa ehkä kiinnostuneita yhdistystoiminnasta ja 11 henkilöä vastasi, ettei 

ole kiinnostunut yhdistystoiminnasta. 

Kyllä 4 

Ei 11 

Ehkä 8 

 

Kiinnostaako sinua hallitustoiminta? 

Hallitustoiminnasta ilmaisivat olevansa kiinnostuneita 3 henkilöä, 5 henkilöä olisi 

ehkä kiinnostuneita hallitustoiminnasta ja 15 henkilöä vastasi, ettei ole kiinnostuneita 

hallitustoiminnasta. 

Kyllä 3 

Ei 15 

Ehkä 5 

 

Taulukko 8 Kiinnostaako sinua yhdistystoiminta? 

Taulukko 9 Kiinnostaako sinua hallitustoiminta? 
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Oletko käynyt OvoDecorin näyttelyssä? Mitä kautta sait tiedon näyttelystä? 

Kaikki 23 vastaajaa, vastasivat ensimmäiseen kysymykseen. Vastanneista 10 henkilöä 

oli käynyt OvoDecorin näyttelyissä ja 13 henkilöä ei ollut käynyt OvoDecorin näytte-

lyissä. 

17 vastaajaa kertoi, mitä kautta tieto näyttelystä oli välittynyt. 4 henkilöä sai tiedon 

Facebookin kautta, 2 henkilöä sai tiedon näyttelystä Instagramin kautta, 1 henkilö sai 

tiedon lehtihaastattelun kautta, 2 henkilöä vastasi saaneensa tiedon Turkukalenterin 

kautta ja 8 henkilöä vastanneista oli saanut tiedon muuta kautta. 8 vastaajasta 4 hen-

kilöä vastasi, saaneensa tiedon näyttelystä ystävän tai tuttavan kautta, loput 4 henkilöä 

eivät vastanneet lisätietoihin. 

Oletko osallistunut OvoDecorin kilpailuihin? Jos vastasit kyllä, minkä kautta olet osal-

listunut kilpailuun? 

Vastaajista suurin osa (22 henkilöä) ei ollut osallistunut OvoDecorin kilpailuihin. 1 

henkilö vastasi osallistuneensa OvoDecorin järjestämään kilpailuun. Kyseessä oli näyt-

telyssä järjestetty arvonta. 

Mitä kautta toivoisit lisätietoa OvoDecorin kursseista, näyttelyistä ja muusta toimin-

nasta? 

Kysymykseen vastasi 17 henkilöä. 12 vastaajaa oli sitä mieltä, että sosiaalisen median 

kautta tieto OvoDecorin toiminnasta tulisi parhaiten tietoisuuteen. 11 vastaajaa kertoi 

Facebookin kautta tiedon välittyvän parhaiten ja 4 vastaajan mielestä Instagramin 

kautta tieto välittyisi hyvin. 3 vastaajan mielestä sähköpostin kautta tieto välittyisi 

heille parhaiten. 3 henkilöä vastasi lehti-ilmoituksen tai –uutisen olevan toimiva keino 

välittää tietoa. Lisäksi avoimissa vastauksissa nousi esiin omat internetsivut, Turun 

alueen harrastetoiminnan yleinen foorumi ja tiedon välittäminen yhdistyksen jäsenien 

toimesta. 

Olisitko kiinnostunut virtuaalisista maalausnäytöksistä? 

Vastaajista 22 henkilöä vastasi kysymykseen. Vastaajista 17 henkilöä ilmaisi olevansa 

kiinnostuneita virtuaalisista maalausnäytöksistä ja 5 henkilöä ei ollut kiinnostuneita 

maalausnäytöksistä. 



28 

 

Kyselyn lopuksi vastaajat saivat jättää vapaamuotoiset terveiset, joista voisi olla hyötyä 

OvoDecorin toiminnan kehittämistä ajatellen. 8 henkilöä vastasi viimeiseen kohtaan. 

Vastaajista 5 henkilöä toivoivat videosisältöjä harrastuksesta ja yhdistyksestä. 5 vas-

taajasta 3 henkilöä ehdotti TikTok tilin luomista, minkä kautta yhdistys tavoittaisi 

myös nuorempia ikäluokkia. 2 vastaajaa olivat sitä mieltä, että Youtube videoiden te-

keminen toiminnan esittelemiseksi olisi hyvä idea. 1 vastaaja toivoisi useita lyhyitä 

kursseja ympäri vuoden, jotta kursseille olisi helpompi osallistua. 2 vastaajaa halusi 

jättää yhdistykselle positiiviset terveiset. 

Ristiin analysoinnin avulla tutkittiin, minkä ikäiset vastaajat olisivat kiinnostuneita 

yhdistys- tai hallitustoiminnasta. Lisäksi analysoitiin minkä ikäiset vastaajat olivat tu-

tustuneet aiemmin munienkoristeluun OvoDecorin järjestämällä kurssilla tai jotain 

muuta kautta. Analyysissa selviää minkä ikäisiä vastaajia oli tavoitettu parhaiten mi-

täkin kautta. 

18–24-vuotiaista kyselyyn vastanneista 4 henkilöstä kolme vastasi, etteivät ole kiin-

nostuneita yhdistystoiminnasta ja yksi vastasi ehkä olevansa kiinnostunut yhdistystoi-

minnasta. Vastaaja, joka vastasi ehkä olevansa kiinnostunut yhdistystoiminnasta, ei 

ollut kiinnostunut hallitustoiminnasta. Kaksi henkilöä kolmesta, jotka eivät olleet kiin-

nostuneet yhdistystoiminnasta, eivät olleet myöskään kiinnostuneita hallitustoimin-

nasta. Kolmas ei yhdistystoiminnasta kiinnostunut vastasi olevansa mahdollisesti kiin-

nostunut yhdistystoiminnasta. Neljästä vastaajasta 1 oli OvoDecorin kurssilla tai jotain 

muuta kautta kokeillut munanmaalausta. 

25–34-vuotiaista 11 vastaajasta 2 henkilöä oli kiinnostunut yhdistystoiminnasta, 3 

henkilöä vastasi, ettei ole kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja 6 vastaajaa on mahdol-

lisesti kiinnostuneita olemaan mukana yhdistystoiminnassa. Hallitustoiminnasta oli 

kiinnostunut 1 vastaaja, 4 vastaajaa on mahdollisesti kiinnostuneita hallitustoimin-

nasta ja 6 henkilöä vastasivat, etteivät ole kiinnostuneita hallitustoiminnasta. 7 henki-

löä 11 vastaajasta oli kokeillut munanmaalausta joko OvoDecorin kurssilla tai muuta 

kautta. 

35–44-vuotiasta 3 vastaajasta kukaan ei ollut kiinnostunut yhdistystoiminnasta. Vas-

taajista 2 henkilöä ei ollut kiinnostunut hallitustoiminnasta, mutta 1 henkilö vastasi 

olevansa kiinnostunut hallitustoiminnasta. 3 vastaajasta 2 henkilöä oli kokeillut mu-

nanmaalausta OvoDecorin kurssilla tai muuta kautta. 45–54-vuotiaita vastaajia oli 



29 

 

yksi. Vastaaja on mahdollisesti kiinnostunut yhdistystoiminnasta, mutta ei ole kiin-

nostunut hallitustoiminnasta. Vastaaja oli kokeillut aiemmin munanmaalausta. 

55–64-vuotiaista 3 vastaajasta 2 vastaajaa oli kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja 1 

vastaaja ei ollut kiinnostunut yhdistystoiminnasta. 3 vastaajasta 2 henkilöä ei ollut 

kiinnostunut hallitustoiminasta ja 1 vastaaja oli kiinnostunut olemaan mukana halli-

tustoiminnassa. 3 vastaajasta 2 henkilöä oli aiemmin kokeillut munanmaalausta Ovo-

Decorin kurssilla tai muuta kautta. 65–74-vuotiaita vastaajia oli 1 henkilö, joka vastasi, 

ettei ole kiinnostunut yhdistys- tai hallitustoiminnasta. Vastaaja oli aiemmin kokeillut 

munanmaalausta. 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 

1 7 2 1 2 1 

 

25–34-vuotiaat ovat saatujen tulosten perusteella tutustuneet eniten munanmaalauk-

seen harrastuksena kokeiltuaan munienkoristelua joko OvoDecorin kurssilla tai muuta 

kautta. 11 vastaajasta 8 henkilöä vastasivat olevansa tai mahdollisesti olevansa kiin-

nostunut yhdistystoiminnasta ja noin puolet vastaajista olisi kiinnostuneita tai mah-

dollisesti kiinnostuneita hallitustoiminnasta. 

Sähköpostin kautta tavoitettiin eniten nuorempia ikäluokkia. Sähköpostiosoitteensa 

OvoDecorille tapahtumissa helpoiten ovat jättäneet ikäluokat 18–24 vuoden ja 25–34 

vuoden välillä. Facebookin kautta tavoitettiin eniten eri-ikäisiä vastaajia. Instagramin 

kautta vastannut yksi henkilö oli iältään 25–34-vuotias. 

4.2.4 Palaute 

Yhdistys on saanut vieraskirjan kautta palautetta tapahtumissa sekä kursseilla. Palaut-

teita pyritään hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. Palautteita on saatu myös so-

siaalisen median ja sähköpostin kautta. 

OvoDecorin tapahtumissa, kursseilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostilla saa-

mien palautteiden pohjalta voidaan pohtia keinoja, joilla kehittää yhdistyksen toimin-

taa lähestyttävämmäksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille sekä tehdä Ovo-

Decorista vetovoimaisempi myös niille, jotka eivät ole ennen munienkoristelun tai-

teenlajista kuulleet. 

Taulukko 10 Munanmaalausta aiemmin kokeilleet ikäluokittain. 
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Yhdistyksen tapahtumissa käytettyyn vieraskirjaan on saatu useita palautteita esimer-

kiksi maalausnäytöksistä näyttelyissä. Monia kävijöitä on kiinnostanut nähdä livenä 

prosessi mikä munienmaalaukseen kuuluu. OvoDecorin viime vuosien näyttelypaik-

kana on toiminut Iso-Puolalan historialliset puitteet, jotka ovat saaneet kehuja mm. 

espanjalaisilta ja iranilaisilta kävijöiltä. Vieraskirjan allekirjoituksista selviää, että yh-

distyksen näyttelyissä on vieraillut ihmisiä ympäri maailmaa, mm. USA:sta, Brasili-

asta, Koreasta, Iranista, Espanjasta, Ranskasta ja Kreikasta. 

Yhdistyksen Facebookissa järjestämät kilpailut ovat keränneet kiitosta. Facebookin 

kautta yhdistystä tavoitellaan eniten ja palautetta OvoDecor saa myös välillä tätä 

kautta. 

 

5 TULOKSET 

Benchmarkingissa esiin nousi, miten paljon yksittäisiä toimijoita ympäri Suomea löy-

tyy. Munienkoristelua harrastavat ovat järjestäneet itse kursseja alueella lajista kiin-

nostuneille tai ovat järjestäneet kursseja työväenopistoille tai muille tilaajille. Osa te-

kijöistä ovat hiljentyneet vuosien aikana syystä tai toisesta. Tässä nousee esiin kysy-

mys, olisivatko harrastajat kiinnostuneita liittymään osaksi OvoDecoria, vaikka 

Kuva 8 Kaiverrettuja munia OvoDecorin kevään 2019 näyttelyssä Iso-Puolalassa. 
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toimivat kauempana Suomessa. Olemalla osana yhdistystä yksittäisen taitelijan toi-

minta saisi myös enemmän näkyvyyttä ja vakautta sekä mahdollisuuden jakaa koke-

muksia muiden jäsenten kanssa. 

Ulkomailla moni taiteilija ja tekijä on luottanut omien kotisivujen tekoon sekä opetus-

videoiden tekoon, jotta tietoisuus munien koristelusta välittyisi paremmin. Ulkomailla 

taiteenlajin tietämys ja osaaminen on myös siirtynyt sukupolvelta toiselle, mikä ei ole 

Suomessa yhtä yleistä. Kaikille tekijöille yhteistä oli korostaa munienkoristelun tai-

teenlajin perinteitä, mutta samalla tuoda esiin myös omaa uniikkia tyyliä sekä erilaisia 

keinoja koristella munia. Saavuttaakseen nuorempien ikäluokkien huomion, pitää yrit-

tää löytää uusia ja virkistäviä tapoja tuoda taidelajia esiin. On hyvä korostaa myös, ettei 

munienkoristelua tarvitse jättää vain sesonkiaikaan vaan taiteenlajia voi harrastaa ym-

päri vuoden. 

Kerättyjen tietojen perusteella voi huomata taiteenlajin kiinnostavan suomalaisia. 

Muualla Suomessa ei ole yhdistyksiä, joihin kiinnostuneet harrastajat voisivat liittyä 

jakaakseen osaamista ja tietoutta keskenään. OvoDecorille olisi hyödyllistä olla yhtey-

dessä ympäri Suomea itsenäisesti kursseja järjestäviin henkilöihin mahdollisen yhteis-

työn merkeissä. Yhdistyksen toimintaa voisi hyvin laajentaa Varsinais-Suomen ulko-

puolelle paikallisiksi jaostoiksi. OvoDecorin kursseille on ollut vuosien aikana, myös 

ympäri Suomea asuvia osallistujia. Kursseille osallistujia kiinnostaa selvästi myös mu-

nienkoristelun historia ja perinteet maalauksen opettelun lisäksi. OvoDecorin suunni-

telmissa on ollut toteuttaa oma kirja munienkoristelusta ja yhdistyksestä. (OvoDecor 

toimintasuunnitelma, 2019) 

Dokumenttianalyysissa eri toimijoiden markkinointiin tutustuessa isoimpina tekijöinä 

keinoina nousivat esiin blogit ja kotisivut, sosiaalisen median tilit, etenkin Instagram, 

sekä Youtube kanavat joiden kautta on helppo levittää tietoutta taiteenlajista ja esitellä 

tekijöiden omia töitä. Keinot olivat hyvin yleisiä niin suomalaisilla kuin ulkomaisilla-

kin tekijöillä. Oman toiminnan esittely ja markkinointi toimii useilla myös näyttelyissä 

ja tapahtumissa, etenkin ulkomaisissa suurissa pääsiäistapahtumissa. Ulkomaiset tai-

telijat ovat jättäneet jälkensä myös munakirjojen kautta, joita on mahdollista ostaa in-

ternet-kauppojen kautta mistäpäin maailmaa tahansa. OvoDecorin toiminnan kehit-

tämisen ja päivittämisen kannalta yhdistyksen tulisi luoda yksinkertaiset blogi- tai 

verkkosivut, jonne yhdistyksen toiminnasta voitaisiin kerätä tietoja helposti kaikkien 
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saataville. Yhdistykset sosiaalisen median tilit olisi myös mahdollista linkittää verkko-

sivujen yhteyteen. 

Kyselyiden kautta tavoitettiin kiitettävästi eri-ikäisiä henkilöitä. Vastaajista suurin osa 

oli Turun alueelta, mutta vastaajia löytyi myös kauempaa. Kyselyssä selvisi hyvin 

myös, mitä kautta yhdistys tavoittaa parhaiten kohdeyleisöä sekä mitä kanavia pitää 

kehittää ja aktivoida, jotta tavoitetaan enemmän aiheesta kiinnostuneita. Kyselyn 

avulla saatiin tietoa, minkä ikäiset ovat eniten kiinnostuneita yhdistys- tai hallitustoi-

minnasta. 

Kyselyyn vastanneista vain yksi oli osallistunut OvoDecorin järjestämään kilpailuun, 

tässä asiassa yhdistys voisi pohtia, miten voisi lisätä kilpailujensa ja arvontojen näky-

vyyttä. Vastaajista 10 henkilöä oli käynyt OvoDecorin näyttelyissä, 13 henkilöä ei ollut 

käynyt näyttelyissä, mutta muutama heistäkin oli saanut tiedon näyttelystä, jonkun 

kanavan kautta. Näyttelyiden markkinointi toimii hyvin, mutta yhdistyksen pitää miet-

tiä, miten tapahtumien ja kurssien markkinoinnista saataisiin vielä vetovoimaisem-

paa, jotta nekin, jotka saavat tiedon tapahtumasta, mutta eivät ole osallistuneet, tuli-

sivat myös paikalle. 

Kyselyyn vastanneista 17 henkilöä vastasi olevansa kiinnostunut virtuaalisista maa-

lausnäytöksistä. Vapaamuotoisissa palautteissa nousi myös esiin ehdotuksia videoesi-

tyksistä Youtuben kautta, jotta taiteenlajista kiinnostuneet saisivat helposti tietoa 

myös suomenkielisten ohjeiden kera. Monissa videoissa kerrotaan munienkoriste-

lusta, mutta vain vierailla kielillä. Vapaamuotoisissa palautteissa useampi vastaaja eh-

dotti, että yhdistyksen kannattaisi luoda TikTok-tili, jonka kautta voisi välittää tietoa 

taiteenlajista, mutta myös sen historiasta sekä nippelitietoa esimerkiksi siitä, mitä ka-

nanmunien sisällölle tehdään. Onkin tärkeä tuoda esiin myös näitä asioita, jotta ai-

heesta kiinnostuneet tietävät, ettei kananmunien sisältöä heitetä roskikseen, vaan si-

sällön voisi hyöty käyttää. 

Kyselyn tulosten ristiin analysoinnin perusteella vastaajista 25–34-vuotiaat olivat ko-

keilleet eniten munienkoristelua OvoDecorin kursseilla tai muuta kautta. Yhdistys- ja 

hallitustoiminnasta kiinnostuneita oli myös eniten tässä ikäluokassa. Tämän ikäluo-

kan vastaajia kyselyssä oli eniten ja heitä oli tavoitettu kaikkien käytössä olleiden ka-

navien kautta.  
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Palautteiden perusteella, joita OvoDecor on saanut näyttelyistään, Rakennusperinteen 

Ystävien Iso-Puolalan tilat ovat olleet kävijöiden mieleen ja yhdistys jatkaakin yhteis-

työtä Rakennusperinteen Ystävien kanssa mm. järjestämällä yksityisiä kursseja heidän 

tiloissaan. Maalausnäytökset ovat olleet kehuttuja ja niitä on järjestetty näyttelyissä 

koko näyttelypäivien ajan. 

5.1 Toimintasuunnitelma 

Saatujen tulosten sekä aiemman toimintasuunnitelman perusteella OvoDecorille teh-

tiin ajankohtainen toimintasuunnitelma. OvoDecorin aiempi toimintasuunnitelma si-

sälsi enemmän yhdistyksen vuosittaista toimintaa näyttelyistä, maalausilloista ja kurs-

seista. Aiemmassa toimintasuunnitelmassa oli vuosikello yleiselle toiminnalle, muttei 

markkinoinnille. Uudesta toimintasuunnitelmasta luotiin erillinen esitys yhdistyk-

selle, jotta suunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen olisi helpompaa. Toiminta-

suunnitelmassa huomioidaan OvoDecorin vuosittainen toiminta, yhdistyksen arvot, 

visio ja tavoitteet, mutta myös opinnäytetyössä esiin nousseet kehitysideat ja ehdotuk-

set. Pohjaa toimintasuunnitelmalle saadaan OvoDecorin puheenjohtaja Ritva Manne-

rin kesällä antamasta haastattelusta. Toimintasuunnitelman perustana ovat Ovo-

Decorin perinteisen toiminnan lisäksi, puheenjohtajan antama haastattelu sekä tutki-

muksessa saadut tulokset. 

OvoDecor rf haluaa levittää tietoutta ja opettaa munanmaalauksen perinteitä sekä esi-

tellä yhdistyksen jäsenten tekemiä kauniita munia. Munanmaalaus ei ole mitenkään 

perinteinen taiteenlaji Suomessa, vaikka pääsiäisen perinteisiin harrastus linkittyykin. 

Olisi hyvä tuoda esiin, että munienkoristelua voi harrastaa koko vuoden. 

Yhdistys ei ole suunnitellut strategiaansa aiemmin kovinkaan paljon, toimintasuunni-

telmaa tehdessä yhdistys käy strategiaa läpi. Tärkeimpänä asiana on lisätä munanmaa-

lauksen tietoutta, mikä tapahtuu yhdistyksen järjestämien kurssien ja näyttelyiden 

kautta. Yhteistyökumppanit auttavat asiassa, sillä yhdistys pääsee osaksi esimerkiksi 

museoiden järjestämiä tapahtumia sekä järjestää tilauksesta kursseja muille toimi-

joille. Toimintaa esitellessä katsotaan, minkälaisessa ympäristössä töitä esitellään, pe-

rinteisiä tekniikoita esitellään vanhanaikaisemmassa miljöössä ja modernimmissa ym-

päristöissä voidaan kertoa enemmän myös uudemmista tyyleistä. Yhdistyksellä ja sen 

jäsenillä on monipuolisesti erilaisia tyylejä, joita hyödynnetään esimerkiksi Ovo-

Decorin omissa näyttelyissä, joissa on oma teemansa. Teemana vuonna 2017 toimi 
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Suomi100 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Turun lähestyvä 800-vuotis-

juhla tai muu merkkivuosi voi toimia myös innoittajana maalareille. (Manner, 2020.) 

OvoDecorin ei ole tarkoitus tehdä liian suuria muutoksia toimintaansa. Tärkeintä on, 

että yhdistys tiedostaa omat resurssinsa ja jokainen tietää omat tehtävänsä sekä suun-

nitelman aikataulun. Asiaa käydään läpi hallituksen vuosikokouksissa, jossa tehdään 

toimintasuunnitelma sekä talousarvio. (Manner, 2020.) 

Yhdistyksen laatutakuu ei ole enempää näkyvillä, mutta tavoitteena on tarjota kurs-

seille osallistuville perustiedot, jotta osallistujat oppivat maalaamaan omien kykyjensä 

mukaan. Yhdistyksen näyttelyt ovat monipuolisia ja tasokkaita. Jäsenillä on korkea 

taso munienkoristelussa ja sitä ylläpidetään ympäri vuoden. Myös perinteiden vaali-

minen näkyy maalaustaiteessa. (Manner, 2020.) 

Yhdistys miettii nykyään enemmän strategiaansa, ensimmäisinä vuosina yhdistyksellä 

olivat vain yhdet suunnitelmat, joita käytettiin vuodesta toiseen. Jäsenien vaihtuessa 

toiminta muuttuu myös elävämmäksi ja uusien jäsenten toivotaan tuovan äänensä 

kuuluviin suunnitelmia tehdessä. Vuosikokouksiin on mahdollisuus jäsentenkin osal-

listua, mutta tulijoita ei yleensä ole. Keskustelua yhdistyksen strategiasta voidaan 

käydä maalausilloissa ja tietenkin hallituksen kokoontuessa. (Manner, 2020.) 

Manner kertoo, että tulevaisuuden suunnitelmissa yhdistyksellä on toteuttaa muna-

kirja, mutta koronan takia asia on jäänyt. Pohdinnassa on myös tuottaa mahdollisesti 

lisää materiaaleja, kuten kortteja, postimerkkejä, tarroja tai magneetteja. Sesonki on 

kovin lyhyt eikä asiaa ole vielä ehditty miettiä enempää. Yhdistyksen taloudellinen ti-

lanne on siedettävä eikä tällä hetkellä uusien tuotteiden hankinta ole ensimmäisenä 

listalla. (Manner, 2020.) 

Yhdistys ei ole aiemmin ottanut maksullisia lehtimainoksia, mutta yhdistyksen toimin-

nasta on pyydetty haastatteluja ja lehtijuttuja, minkä kautta tieto toiminnasta on le-

vinnyt hyvin. Sosiaalisen median kanavat ovat myös helppo ja edullinen keino mainos-

taa toimintaa. Internetin kautta kaikki tieto on nykyään helposti saatavilla, aiemmin 

yhdistyksen jäsenet lähtivät itse ulkomaille hakemaan lisää tietoa ja välineitä harras-

tusta varten. (Manner, 2020.) On tärkeää, että jäsenillä on itsellään tietoa taiteenla-

jista, jotta kaikki osaisivat kertoa munienkoristelusta aiheesta kiinnostuneille. 
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Monikulttuurisuus olisi yhdistykselle myös toivottavaa. Yhdistyksellä ei ole ollut osal-

listujia tai jäseniä muista kulttuureista. OvoDecor on tehnyt joskus yhteistyötä Turun 

ukrainalaisten kanssa. Turun alueellakin on monia ihmisiä eri kulttuureista ja useissa 

kulttuureissa munienkoristelulla on omat perinteensä ja toimii isona osana kulttuuria. 

Muiden perinteistä ja tyyleistä oppiminen olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä yhdis-

tykselle. (Manner, 2020.) 

OvoDecorin toimintasuunnitelma vuodelta 2019-2020 on Humakin kulttuurituotan-

non opiskelijoiden Hanna Suomisen ja Emmi-Lotta Tirrin tekemä. OvoDecorin jäse-

nenä päivitin toimintasuunnitelmaa aiemmin vuoden 2020-2021 aikana koronasta 

johtuvien poikkeusolojen vuoksi. Viimeisintä toimintasuunnitelmaa hyödynsin ja päi-

vitin opinnäytetyön antamien tulosten pohjalta. 

Kyselyssä, benchmarkkauksessa ja dokumenttianalyysissa nousi esiin, miten tärkeää 

taiteenlajin esittely olisi videoiden avulla, samalla voidaan jakaa tietoisuutta munien-

koristelusta ja tavoittaa mahdollisesti uusia aiheesta kiinnostuneita. Videosisällöt kiin-

nostavat monia eikä suomenkielisiä videoita löydy Youtuben kautta. Opetusvideoiden 

sekä maalausnäytösten lisäksi yhdistys voisi tehdä videoita, joissa kerrotaan munien-

koristelun historiasta ja perinteistä sekä tietoa mm. mitä tyhjennetyn munan sisällölle 

tehdään. Youtube-kanavan luominen vaatii yhdistykseltä muutaman valmiin videon, 

jotta tilillä olisi heti sisältöä jota jakaa myös muilla sosiaalisen median kanavilla. Yh-

distyksen markkinointivastaava voi kuvata videoita maalausilloissa ja lisätä niitä si-

vulle. Lisäksi yhdistys voi esitellä toimintaansa ja jäseniään videoiden avulla. Kysely-

tutkimuksessa esiin noussut TikTok-tilin luominen olisi kannattavaa yhdistykselle. 

TikTok on nuorison suosima sosiaalisen median kanava, jonka kautta OvoDecor voisi 

mahdollisesti tavoittaa taiteesta kiinnostuneita nuorempia ikäluokkia ja tuoda mu-

nienkoristelun myös heidän tietoisuuteensa. 

Kyselyyn vastanneiden palautteissa esiin nousi ehdotuksia lyhyistä kursseista ympäri 

vuoden tai mahdollisesti myös syksyllä järjestettävä munanmaalauksen peruskurssi 

kevään kurssin lisäksi. Hallituksen vuosikokouksessa OvoDecor voi tehdä päätöksen 

onko toisen pitkän kurssin tai useamman pienen kurssin järjestäminen yhdistyksen 

kannalta mahdollista tai kannattavaa. Tätä miettiessä yhdistyksen pitää miettiä use-

ammista kursseista tulevia tilavuokran lisäkuluja, opettajien mahdollista määrää sekä 

onko Luckanilla vapaita tiloja tarvittavina aikoina. 
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Jotta yhdistyksestä saataisiin uusille harrastuksesta kiinnostuneille vetovoimaisem-

paa, pitäisi tuoda esiin harrastuksen positiiviset puolet ja korostaa mitä hyötyjä yhdis-

tyksen jäsenyyteen liittyy sekä, miten hallituksessa toimimisesta voi oppia uusia tai-

toja. OvoDecorin jäsenmaksut ovat edullisia ja toimintaan osallistuminen vapaaeh-

toista. Jäseneksi liittyminen ei vaadi osallistumaan maalausiltoihin tai tapahtumiin. 

Yhdistyksen jäsenenä harrastaja saa käyttää välineitä maalausilloissa, voi lainata yh-

distykseltä löytyvää kirjallisuutta sekä löytää itselleen sopivan tyylin koristella munia. 

Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus olla mukana tekemässä OvoDecorin toiminta-

suunnitelmaa sekä saada kokemusta erilaisista hallituksen tehtävistä. 

  

 

5.2 Vuosikello 

Valmiin toimintasuunnitelman mukaan loin OvoDecorille ajankohtaisen vuosikellon, 

jota yhdistys voi käyttää muistaakseen ja huomioidakseen keinoja joilla toimintaa voi-

daan kehittää. Vuosikellon avulla kaikkien jäsenten on myös helppo seurata, mitä yh-

distyksen toiminnassa milloinkin on ajankohtaista. Vuosikelloa tehdessä huomioin 

myös kyselyn vastauksissa tulleet ehdotukset ja palautteet, mm. kurssien järjestämi-

nen kevään lisäksi myös muuhun ajankohtaan. Hyödyllisenä keinona toiminnan tie-

don levittämisessä olisi myös osallistuminen messuille ja muihin tapahtumiin, joissa 

  Kuva 7 OvoDecorin jäsenten raaputustekniikalla koristelemia värikkäitä munia. 
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jäsenet voivat itse kertoa yhdistyksestä, sen toiminnasta sekä taiteenlajista. Tutki-

musta tehdessä nousi esiin paljon erilaisia keinoja joita yhdistys voi hyödyntää niin 

yleisessä toiminnassaan kuin markkinoinnissaankin. Tämän vuoksi loin kaksi vuosi-

kelloa joista toinen keskittyi pelkästään markkinoinnin toteutukseen ja suunnitteluun. 

 

OvoDecorin vuosikelloon sisällytin yhdistyksen yleistä vuosittaista toimintaa sekä ke-

hitysehdotuksia opinnäytetyön tulosten pohjalta. Maalausiltoja järjestetään keväällä 

tammikuusta huhtikuun loppuun ja syksyllä syyskuun alusta joulukuun alkuun. Ke-

väällä perinteisesti järjestettävä kolmen illan munanmaalauksen peruskurssi järjeste-

tään helmikuun aikana. Kyselytulosten perusteella vuosikelloon lisäsin ehdotuksena 

munanmaalauksen peruskurssin myös syksylle loka-marraskuun kohdalle. Ylimää-

räisten kurssien järjestäminen on hallituksen päätettävä, kun selviää, onko kurssille 

saatavilla tiloja, mikäli kurssi sijoittuu muuhun ajankohtaan, kun yhdistyksen maa-

lausillat. Hallitus selvittää myös, löytyykö kurssille ohjaajia erilaisiin ajankohtiin. Hal-

lituksen vuosikokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa, jolloin pää-

tetään syksyn toiminnasta ja joulukuussa, jolloin päätetään kevään tapahtumista ja ai-

katauluista. Vuosikelloon on merkitty myös pääsiäisen alle sijoittuvat tapahtumat, 

Pääsiäismuna-näyttely Iso-Puolalassa palmusunnuntain viikonloppuna ja Käsityöläis-

museon pääsiäistapahtuma pääsiäislauantaina ja ensimmäisen pääsiäispäivänä. Vuo-

sikellon yhteyteen on lisätty ehdotus alkeiskurssin järjestämisestä kevään lisäksi 
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muuhun aikaan vuodesta sekä mahdollinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja 

messuille, joissa yhdistyksen jäsenet voivat kertoa kiinnostuneille OvoDecorin toimin-

nasta. 

 

 

Opinnäytetyön tulosten ja aiemman tiedon pohjalta loin yhdistykselle erikseen mark-

kinoinnin vuosikellon. Markkinoinnin vuosikello tukee yleistä vuosikelloa muistutta-

malla, milloin mitäkin markkinoinnillisia keinoja pitää toteuttaa, jotta yhdistyksen 

kurssit, tapahtumat ja muu toiminta saisi hyvin näkyvyyttä. Kehitysehdotukset mark-

kinointiin liittyen pitää hyväksyttää hallituksen jäsenille, ennen kuin muutoksia voi 

tehdä. 

Markkinoinnin vuosikelloon on merkitty joulukuun kohdalle kevään alkeiskurssin 

markkinoinnin starttaus sekä yhdistyksen joulutervehdyksen lisääminen OvoDecorin 

kanaville. Tammikuussa OvoDecorin kurssi ja näyttely lisätään Turkukalenteriin, al-

keiskurssille luodaan Facebook-tapahtuma ja tapahtumaan kilpailu kurssista kiinnos-

tuneille. Helmikuussa tuotetaan näyttelyiden mainokset (digi ja paperi) ja luodaan 
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kevään tapahtumille omat Facebook-tapahtumat. Maaliskuussa, 2 viikkoa ennen Pää-

siäismuna-näyttelyä, somekilpailu. Pääsiäisenä jaetaan OvoDecorin pääsiäisterveh-

dykset. Toukokuussa luodaan päivitys kevääntoiminnan päättymisestä sekä muistute-

taan syksyn maalausilloista ja mahdollisesta kurssista. Mikäli syksyllä päätetään jär-

jestää alkeiskurssi, sille luodaan oma Facebook-tapahtuma ja dokumentti Turkukalen-

teriin elo-syyskuun vaihteessa. Syyskuussa järjestetään somekilpailu kurssista kiin-

nostuneille. Kevään ja syksyn maalausilloista tehdään säännöllisesti päivityksiä sosi-

aalisen median kanavilla. Vuosikellon yhteyteen lisäsin ehdotuksen TikTok-tilin ja 

YouTube-kanavan luomisesta OvoDecorille sekä yhdistyksen muun markkinoinnin ke-

hittämisestä opinnäytetyössä saatujen tulosten pohjalta. 

6 YHTEENVETO 

Case-luvussa nousee esiin, OvoDecorin toiminnan olevan Suomessa harvinaista, Suo-

messa ei ole muita munankoristeluun erikoistuneita yhdistyksiä, munienkoristelusta 

löytyy melko vähän tietoa eikä harrastajia ole monia. Vetovoimaisuuden ja tietoisuu-

den lisääminen on hyvin tärkeää, jotta yhdistyksen tulevaisuus voitaisiin taata. Ovo-

Decorilla ei ole kilpailijoita Suomessa. Benchmarkingin kautta selvisi, että muita mu-

nienkoristeluun erikoistuneita taiteilijoita löytyy, mutta he toimivat yksittäisesti jär-

jestäen kursseja tilaajille tai lähialueella taiteenlajista kiinnostuneille. Monen tekijän 

toiminta on hiipunut vuosien aikana tai heidän järjestämistään kursseista ei löydy pal-

joa tietoa internetin kautta. 

Benchmarkingia tehdessä löytyi useita ulkomaalaisia munienkoristeluun erikoistu-

neita taitelijoita, osa tekijöistä maalaa munia ammatikseen. Jotkut taitelijat ovat teh-

neet vuosien työstään kirjoja tai käyvät esittelemässä toimintaansa ja munienkoriste-

lun tekniikoita televisioissa tai omilla Youtube kanavillaan. Keski-Euroopasta löytyy 

pieniä myymälöitä, joista voi ostaa käsin koristeltuja munia. Useissa maissa järjeste-

tään myös pääsiäisen alla suuria pääsiäistapahtumia, joissa kansanperinteiden mu-

kaan koristellut munat ovat pääosassa. Suomessa yksityisesti toimivia tahoja, jotka 

ovat järjestäneet munanmaalauksen kursseja, on ollut muutamia, mutta tieto heidän 

toiminnastaan on hiljalleen hiipunut. Suomenkielistä kirjallisuutta munienkoriste-

lusta ei löydy, eivätkä monet toimijat myy tuotoksiaan.  
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Dokumenttianalyysissa nousi esiin, miten Suomessa kuin ulkomaillakin, monet tekijät 

luottavat mainonnassaan sosiaalisen median kanaviin. Hyvin harvalta tekijältä löytyy 

kattavia internetsivuja. Opetus- ja esittelyvideot ovat suosittuja, mutta niitä ei löydy 

suomenkielellä. Tässä kohdassa OvoDecorilla olisi hyvä markkinarako tarjota yksin-

kertaisia esittely- ja ohjeistusvideoita suomenkielellä ja saatavaksi kaikille kiinnostu-

neille ympäri Suomea. Facebook ja Instagram ovat todella suosittuja keinoja markki-

noida toimintaa, oli kyseessä yksittäinen harrastelija tai ammattilainen. Sosiaalisessa 

mediassa toiminnan markkinoiminen on myös edullista ja helppoa. Erilaisten hashta-

gien käyttö takaa helpon ja mutkattoman keinon jakaa tekijöiden töitä laajalti nähtä-

viksi. 

OvoDecorin markkinointi on ollut toimivaa, kun aiemmin hyväksi todettujen mainos-

tamiskeinojen (sähköposti, paperiset mainoslehtiset sekä f2f markkinointi) lisäksi 

OvoDecor on luonut itselleen kaksi sosiaalisen median tiliä. Kyselyssä selvisi, että säh-

köpostin kautta kyselyyn vastasi enemmistönä nuoremmat henkilöt. Sähköposti lähe-

tettiin piilokopiona näyttelyissä yhteystietonsa jättäneille. On positiivista huomata, 

että nuoremmatkin kävijät jättävät rohkeasti yhteystietonsa, mikäli harrastus kiinnos-

taa heitä. Facebookin kautta tavoitettiin monipuolisesti eri-ikäisiä vastaajia ja In-

stagramin kautta vastauksia tuli vain yksi. Tämän perusteella tiedetään, että Instagra-

min markkinoinnin kehittämiseen kannattaa panostaa enemmän. Facebook on selke-

ästi OvoDecorin suosituin kanava, jonka kautta yhdistystä myös lähestytään eniten. 

Kyselyyn vastanneet toivoivat yhdistyksen jakavan enemmän videosisältöjä ja esitte-

lyjä munienkoristelusta. Kyselyn kautta tuli useampi ehdotus Youtube kanavan ja Tik-

Tok-tilin luomisen hyödyistä. Etenkin TikTokin kautta yhdistys tavoittaisi helpommin 

nuorempia ikäluokkia. Nämä ovat kehitysehdotuksia, joita yhdistyksen kannattaa eh-

dottomasti huomioida. Kyselyyn vastanneilta tuli ehdotuksia munienkoristelun esitte-

lyn lisäksi mielenkiintoisen pikkutiedon kertomisesta sekä harrastuksen ekologisuu-

den korostamisesta, mm. tietoa, mihin kananmunan sisällön voi käyttää, ettei sisältöä 

heitetä hukkaan. Monia ihmisiä kiinnostaa nykypäivänä hyvin paljon ekologisuus, kes-

täväkehitys eikä ruokaa haluta heittää hukkaan. Myös koristelun ulkopuolisia seikkoja 

on hyvä korostaa, mikä saattaa tehdä harrastuksesta vielä houkuttelevampaa. 

Vastaajat toivoivat myös useampia lyhyitä kursseja ympäri vuoden tai mahdollisesti 

kevään kurssin tapaista kurssia myös syksylle. Ehdotukset olivat hyvin perusteltuja ja 

useampien kurssien järjestäminen saattaisi tuoda yhdistykselle lisää jäseniä, jos 
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aiheesta kiinnostuneet pääsisivät mukaan toimintaan itselleen parempina ajankoh-

tina. Useampien kurssien kautta yhdistys pystyisi tuomaan esille myös sen, että munia 

voi maalata ympäri vuoden, vaikka sesonkiaika sijoittuukin keväälle pääsiäisen alle. 

Yhteistyön ylläpitäminen on yhdistyksen kannalta todella tärkeää. Kuralan kylämäen, 

Luostarinmäen ja Rakennusperinteen ystävien kanssa pitkään kestänyt yhteistyö on 

tarjonnut hyvät tilat näyttelyille sekä mahdollisuuden järjestää kursseja myös yhteis-

työkumppanien tilauksesta. 

Opinnäytetyön kautta tehdyt tutkimukset helpottavat takaamaan yhdistyksen tulevai-

suuden jatkumon. Saatujen tulosten avulla sekä OvoDecorin puheenjohtajan aiemmin 

antaman haastattelun avulla yhdistykselle on luotu uusi päivitetty toimintasuunni-

telma sekä vuosikello, yleiselle toiminnalle ja markkinoinnille kummallekin omansa. 

Näiden avulla OvoDecor voi seurata, että yhdistyksen strategia pysyy aikataulussa ja 

ovatko mahdolliset muutokset toteutettavia. Markkinoinnille oli parempi tehdä oma 

vuosikellonsa, jotta markkinoinnista vastaava henkilö voi seurata helposti ja selkeästi, 

milloin ja mitä pitää olla tehtynä. Kehitysehdotusten avulla yhdistys saa tuotua itseään 

paremmin esille ja mahdollisesti löytää uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneet yhdis-

tys- ja hallitustoiminnasta taiteenlajin lisäksi. 



42 

 

LÄHTEET 

Kuva sivu 7, Charlotta Holtari 

Kuvat sivu 8, Charlotta Holtari 

Kuvat sivu 10, Charlotta Holtari 

Kuva sivu 15, Charlotta Holtari 

Kuva sivu 30, Charlotta Holtari 

Kuva sivu 36, Charlotta Holtari 

ACUA 2013. Viitattu 15.10.2020. Ukrainian Easter Egg Traditions Information Pack-
age. https://www.acuarts.ca/pdf_workshops/2020/pysanka_scan.pdf 

AllThingsUkrainien. Viitattu 15.10.2020.  
https://www.youtube.com/user/AllThingsUkrainian/featured 

Ast, Natalie 2013. Easter Markets Around Europe. Viitattu 9.10.2020. https://nata-
liastyleblog.com/easter-markets-around-europe/ 

Badulak, Helen 2004. Pysanky in the 21st Century. Kutztown Publishing Company. 

Borysenko, Svitlana 2020. Viitattu 14.10.2020. https://www.in-
stagram.com/pysanka_easter_eggs/?hl=fi 

Burtsoff, Tanja 2019. Viitattu 14.10.2020.  https://www.in-
stagram.com/p/BwT64y0lxzw/ 

Cauler Betty, 2011. Viewfinder: Master Artist Helen Badulak Demonstrates Ukrainian 
Pysanka. Viitattu 9.10.2020.  https://patch.com/pennsylvania/upperma-
cungie/viewfinder-master-artist-helen-badulak-demonstrates-u6a5d7bf8be 

Hangon kansalaisopisto 2020. Munanmaalaus. Hangon kaupunki. Viitattu 
8.10.2020. http://hanko.creamarketing.com/kurssit/nayta/54-110301-munanmaa-
laus 

Hasa, Sirpa 2019. https://www.instagram.com/p/B32OYUIllNu/ 

Haupt-Battaglia, Heidi, 1984. Ostereier, 27 Möglichkeiten, sie zu verzieren. Sveitsi. 

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta 2019. Pääsiäismunanäyttelyn avajaiset ja huuto-
kauppa. Viitattu 14.10.2020. https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/paasiais-
munanayttelynavajaisetjahuutokauppa 

Laaksonen, Heli, Haapio, Markku 2005. Muna kirja. Keuruu; Otavan Kirjapaino Oy. 

Lambka, Gail 2020. The Tips and Tricks to Perfect Pysanky Eggs. Viitattu 12.10.2020. 
https://www.marthastewart.com/1514689/tips-and-tricks-to-pysanky-eggs 

Loimu Kari 2007. Yhdistystoiminnan käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Länsi-Suomi 2020. Lasten munatempaus hurmaa jälleen kirkon pihamaalla - katso 
kuvat! Viitattu 14.10.2020. https://ls24.fi/uutiset/lasten-munatempaus-hurmaa-jal-
leen-kirkon-pihamaalla-katso-kuvat 

Manninen, Raija 2020. Tiinasmoko, Vintiltä fokukseen. Viitattu 8.10.2020. 
https://www.tiinasmoko.fi/tehtailuja_munailuja/ 



43 

 

Manner, Ritva 2015. Pääsiäismunien kuviot kertovat maalaajan toiveista. Turun Sa-
nomat. Viitattu 2.10.2020. https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/750710/Paasiaismu-
nien+kuviot+kertovat+maalaajan+toiveista 

Metsäläinen, Minttu 2019. Pisankaa pääsiäiseksi. Viitattu 12.10.2020.  http://enem-
maninnokaskuinviisas.blogspot.com/2019/04/pisankaa-paasiaiseksi.html 

Morash, Ann 2019. Learnpysanky.com. Viitattu 14.10.2020.  
http://www.learnpysanky.com/ 

Niiranen, Pekka 2016. Pääsiäismunien maalaus on naisten työtä – värikkäät munat 
ovat tuoneet onnea taloon ja navettaan. Yle. Viitattu 2.10.2020.  https://yle.fi/uuti-
set/3-8745151 

Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu, Ritalahti, Jarmo 2015. Kehittämistyön menetelmät 
– Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. 

Ovodecor pt 2019. Viitattu 15.10.2020. https://www.instagram.com/ovodecor/?hl=fi 

OvoDecor 2020. 

OvoDecor toimintakertomus, 2019. 

OvoDecor rf toimintasuunnitelma 2019. 

Parviainen, Ulla 2016. Pisanka – erään munan tarina. Viitattu 12.10.2020. 
https://www.ullaparviainen.fi/blogi/2016/03/25/8571 

Pathway, New 2017. UCWLC Museum Dedicates Exhibit to Eva Tomiuk. Viitattu 
14.10.2020. https://www.newpathway.ca/ucwlc-museum-dedicates-exhibit-eva-to-
miuk/ 

Peura, Sveta 2012. Munaklubi Blog. Viitattu 1.10.2020. https://munaklubi.word-
press.com/ 

Pike, 2013. Pääsiäismunia marttaillassa/Eeaster eggs in the martha evening. Viitattu 
9.10.2020. https://firstartkorppi.wordpress.com/2013/03/21/paasiaismunia-mart-
taillassa/ 

Pollak, Jane 1996. Decorating Eggs, Exquisite Designs with Wax and Dye. New York, 
Sterling Publishing Co., Inc. 

Ponnay, Brenda. Hand-painted Eggs for Nowruz. Viitattu 8.10.2020.  https://alpha-
mom.com/family-fun/holidays/hand-painted-eggs-for-nowruz/ 

Ruotsalainen, Anitta 2017. Anitta Ruotsalainen. Viitattu 9.10.2020. 
https://www.anittaruotsalainen.com/kurssit 

Suomi-Venäjä-seuran Lahden osasto ry 2019. Lakkaminiatyyri- ja pääsiäismunanäy-
tely. Viitattu 8.10.2020. https://osastot.suomivenajaseura.fi/event/lakkaminiatyyri-
ja-paasiaismunanayttely/ 
Tarris Bauer, Maggie 2020. Pysanky Basics by Maggie. Viitattu 3.10.2020. 
https://www.pysankybasics.com/ 

Texier, Pierre-Jean 2010. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, Vol. 107, No. 14. Viitattu 8.10.2020.  https://www.re-
searchgate.net/publication/240614437_The_context_form_and_signifi-
cance_of_the_MSA_engraved_ostrich_eggshell_collection_from_Diep-
kloof_Rock_Shelter_Western_Cape_South_Africa; Hall, Stephanie 2017. The 



44 

 

Ancient Art of Decorating Eggs. https://blogs.loc.gov/folklife/2017/04/decorating-
eggs/ 

Tiinasmoko 2020. Viitattu 15.10.2020. https://www.instagram.com/tiinasmoko/ 

Ukrainian EggCessories 2019. Viitattu 14.10.2020. https://www.youtube.com/chan-
nel/UCqMtZFuveBnTnbuqgILsnAQ/featured 

Vuorio, Leena 2020. Onnea ja menestystä, suojaa ja parannusvoimaa. Luostarin-
mäki. Viitattu 8.10.2020. https://www.turku.fi/blogit/terveisin-luostarinmaki/on-
nea-ja-menestysta-suojaa-ja-parannusvoimaa 

Yleradio 2008; 2016. Wallen matkassa: Munamummo. Yleradio 2008; 2016. Viitattu 
1.10.2020. https://areena.yle.fi/1-1320186 

Äänekosken kaupunkisanomat 2014. Muutamia munia – tapaa taiteilijoita, ihastele 
tai kokeile itse. Äänekoski: Äänekosken kaupunkisanomat. Viitattu 7.10.2020. 
https://aksa.fi/muutamia-munia-tapaa-taiteilijoita-ihastele-tai-kokeile-itse/ 

 



45 

 

LIITTEET 

Liite 1, kyselyn sähköpostiviestipohja & Facebook ja Instagram päivitysten tekstipohjat 

Liite 2, kysely 

Liite 3, toimintasuunnitelma  



46 

 

Liite 1 

Sähköpostiviestipohja 

Hei! 
 

Teen opinnäytetyön OvoDecorille, jossa aiheena on selvittää, kuinka OvoDecor rf 
voisi löytää uusia jäseniä sekä kehittää markkinointiaan.  
Pyytäisin vastaamaan tähän lyhyeen kyselyyn, joka vie ajastanne vain muutaman mi-
nuutin! 
 
Voitte vastata kyselyyn oheisen linkin kautta 
https://link.webropolsurveys.com/S/1E14D85091A73B25 
 
Tämä viesti on lähetetty viime vuoden tapahtumissa OvoDecorin toiminnasta kiin-
nostuksensa ilmaisseille henkilöille. 

Kyselyyn voi vastata 27.10. asti. 

Ystävällisin terveisin, 
Charlotta Holtari 

Facebook ja Instagram päivitysten tekstipohjat 

OvoDecor tekee tutkimusta, miten yhdistys voisi kehittää markkinointiaan tavoittaak-
seen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä kiinnostuneita. 

Pyytäisimme vastaamaan tähän lyhyeen kyselyyn, joka vie ajastanne vain muutaman 
minuutin! 
https://link.webropolsurveys.com/S/1E14D85091A73B25 

Kyselyyn voi vastata 27.10. asti.  

https://link.webropolsurveys.com/S/1E14D85091A73B25
https://link.webropolsurveys.com/S/1E14D85091A73B25
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