”Tekevän ihmisen tuhannet mahdollisuudet”
Käsityön merkityksiä yksilön, kodin ja yhteiskunnan
näkökulmista Omin Käsin -lehdessä vuosina 1958‒1972

Oulun yliopisto
Historiatieteet
Historian pro gradu -tutkielma
27.4.2022
Emmi Haaraoja

Sisällysluettelo

Johdanto....................................................................................................................................... 3
1.

2.

Yksilö ja käsityön monet merkitykset 1960-luvulla..................................................... 18
1.1.

Terve ja harrastava kansalainen ............................................................................. 18

1.2.

Perinteiden vaalintaa ja uusien innovaatioiden ihanuutta................................. 27

1.3.

Käsityö naisten monien roolien aallokossa........................................................... 35

Suomalainen 1960-luvun koti – modernin ja perinteen kohtaamispaikka............... 41
2.1.

Makueliitin koteja, värineuvontaa ja järkeviä kodin ratkaisuja......................... 42

2.2.

Hyvän maun elementtejä; uutta, vanhaa ja käsin tehtyä .................................... 50

Loppulause ................................................................................................................................ 64
Lähteet ja tutkimuskirjallisuus ............................................................................................... 67

2

Johdanto
Käsityön merkitys on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana arkisesta työstä ja elinkeinosta harrastamiseksi, itsensä ilmaisemiseksi ja hyvinvoinnin tuottajaksi. Yleistetysti
voidaan nähdä, että menneisyydessä korostuneen laadukkaan lopputuotteen sijaan tekemisen merkitys painottuu nykyään yhä enemmän käsityön prosessiin ja itse tekemiseen.1 Käsitöillä on rooli myös kulttuurin ja kulttuuriperinnön ylläpitäjänä, josta oivallisina esimerkkeinä toimivat Hailuodon tikkuröijy2 ja kansallispuvut. Nämä perinnetekniikat ovat keränneet ihmisiä yhteen niin tekemisen kuin tuuletuksien merkeissä, mikä
osoittaa myös käsityön yhteisöllisen merkityksen.3

Vuosikymmenien varrella yhä pidemmälle teollistuneessa yhteiskunnassamme lähes
kaiken voi saada valmiina tuotteina. Silti käsitöissä on jotakin, joka saa ihmiset edelleen
tekemään niitä ja toteuttamaan itseään.4 Käsityö on löytänyt tapansa pysyä muuttuvan
yhteiskunnan mukana, sillä se on nähty esimerkiksi osana ekologista elämäntapaa, sen
hyvinvointia edistävät piirteet on tunnistettu5 ja se on osana keskustelua sukupuolirooleista.6 Lisäksi käsityöllä on mahdollisuus tehdä jotakin uniikkia ja yksilöllistä, johon yksilö voi tehdessään punoa erilaisia merkityksiä ja tunteita.7 Käsityö on omalla tavallaan
vastannut aina yhteiskunnan oloihin ja sopeutunut sen vaateisiin.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen yhtä murrosaikaa käsin tekemisessä. Tutkielmassa selvitetään Omin Käsin -lehden avulla, millä tavoin käsityön merkitykset muuttuivat erityisesti yksilön ja kodin näkökulmasta 1960-luvulla. Ajanjaksona 1960-luku on
mielenkiintoinen, koska yhteiskunta muuttui; rakenteelliset muutokset, kaupungistuminen, vaurastuminen ja materiaalisen maailman voimakas kasvu muuttivat ihmisten

Aikasalo 2006, 40.
Tikkuröijy, tikkuri, luotolainen = Hailuotolainen perinteinen kalastajaneule.
3 Päivi Köngäs, ”Tikkuröijy. Tämä on tarina harmaasta villapuserosta” (art.). YLE 19.4.2020.
https://yle.fi/uutiset/3-11301835 (luettu 3.5.2021); Tanja Perkkiö, ”Tunnistatko uuden kansallispukuharrastajan? Tarkkaile näitä: säppäli, tykkimyssy, tasku” (art.). YLE 22.10.2017.
https://yle.fi/uutiset/3-9885424 (luettu 16.3.2022).
4 Aikasalo 2006, 40.
5 Ibidem.
6 Vilkuna & Laaksonen 2017, 37.
7 Aikasalo 2006, 47; Ihatsu 2006, 19‒21.
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asumista, olemista, tekemistä ja jopa perhekäsityksiä.8 Lisäksi 1960-luvulla teollinen tuotanto kasvoi entisestään ja uudet innovaatiot ja teollisesti tuotetut tuotteet valtasivat laajemmin suomalaisia koteja muuttaen arjen toimintaa.9 Lähiöt ja uudet asunnot muuttivat
ihmisten asumista ja kodin ihanteita.10 Vuosikymmenessä voidaan nähdä myös vahvaa
pyrkimystä eroon vanhasta ja menneestä, minkä seurauksena vuosikymmen sisältää erilaisia murroksia ja ristiriitoja. Ajassa voidaan nähdä kahtiajakautuneisuutta etenkin kulutuksen suhteen. Vuosikymmenen ensimmäinen puolisko katsoi vahvasti menneisyyteen, jälkimmäinen puolisko oli kulutuksen kasvun aikaa.11 Vuosikymmenen kantava
ajatus oli kuitenkin toive paremmasta huomisesta.12

Lisäksi 1960-luku voidaan nähdä käsityön kannalta käänteentekevänä aikakautena. Modernit ilmiöt, kuten kaupungistuminen ja kaupallistuminen muuttivat ja vaikuttivat käsityöhön niin ammattina kuin harrastuksena. Käsityö nykyisessä merkityksessä muotoutui juuri 1960-luvulta eteenpäin.13 Mielekkyys ja prosessi käsityössä valtasivat yhä
laajemmin tilaa hyödyllisyydeltä ja lopputuotteelta. Lisäksi käsityön kenttä muuttui yhä
värikkäämmäksi tyylien yhdistelyksi ja tekniikoiksi, jollaisena me käsityön nykypäivänä
tunnemme.14

Tutkimustilanne
Tutkielmani aihe sijoittuu historian ja mediatutkimuksen kentälle. Historiatutkimuksellisesti työni sijoittuu kulttuurihistorian pariin, tarkemmin luokiteltuna arjen, kodin,
naisten ja käsitöiden historian kentälle. Tutkielmassa on vahvasti läsnä myös materiaalinen näkökulma, sillä kiinnostus kohdistuu materiaalisiin arvoihin ja kodin materiaaliseen olemukseen. Käsityölehdet tarjoavat oivallisen keinon tarkastella erityisesti naisten
arkista elämää, kotien muutoksia ja ajan arvoja. Usein tarttuminen arkiseen ja ehkä vähäpätöiseltäkin tuntuvaan aiheeseen voi olla parhaita keinoja ymmärtää ihmisten arkea

Ks. esim. Sarantola-Weiss 2008, 123; Huokuna 2006, 13.
Sarantola-Weiss 2003, 32.
10 Saarikangas 2008, 163.
11 Huokuna 2006, 14‒15.
12 Mäkikalli 2016, 244.
13 Ihatsu 2006, 19.
14 Ks. esim. Heikkinen 2006, 35; Ihatsu 2006, 23‒24.
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ja yhteisöä erilaisina aikoina.15 Tutkielmani aihetta tukevaa tutkimusta löytyy kohtuullisen hyvin, osa siitä sijoittuu historian kentän lisäksi käsityötieteiden ja mediatutkimuksen pariin.

Raili Malmberg käsittelee artikkelissaan ”Naisten ja kotien lehdet aikansa kuvastimina”
(1991) laajasti naistenlehtien historiaa Suomessa avaten naistenlehtien syntyä, asemaa ja
merkityksiä 1900-luvulta lähtien. Artikkeli selventää Omin Käsin-lehden historiaa sekä
lehden sijoittumisesta naistenlehtien kentälle. Pirkko Anttilan artikkeli ”Omin käsinlehti – Suomalaisen käsityötaidon suunnanantaja” (2008) käsittelee kattavasti Omin Käsin -lehden kehitystä. Anttila nostaa hyvin esiin sitä, millä tavalla Omin Käsin -lehti eli
ajassa ja millaisia muutoksia lehti kohtasi historiansa aikana. Anttila tuo esiin myös
Omin käsin -lehden pitkäaikaisen päätoimittajan Tyyne-Kerttu Virkin (1907‒2000) toimintaa, historiaa ja linjauksia sekä selventää lehden toimituksen rakennetta. Esko Melonin artikkeli ”Kotoa opintielle ja ammattiin” (2008) puolestaan kuvaa Tyyne-Kerttu Virkin elämänkaarta, jonka vaikutusta Omin käsin -lehteen ei voi vähätellä. Pilvi Keskitalon
pro gradu Pula-ajan käsityöt ‒ Omin käsin -lehdessä esiintyvät käsityöohjeet vuosina 1938–
1952 (2012) tarjoaa esimerkin siitä, miten Omin Käsin -lehteä on jo tutkittu ja millaisia
merkityksiä käsityölle on annettu lehden aikaisemmassa vaiheessa. Samalla saan huomioita Omin Käsin -lehden aiemmista vaiheista. Pro gradu -tutkielmassa Keskitalo keskittyy tutkimaan lehteä käsityötieteiden näkökulmasta, toki historiallisella otteella.

Visa Heinosen artikkeli ”Kultainen 60-luku” (2005) piirtää yleisesti hyvän kuvan 1960luvun rakenteellisesta ja kulttuurisesta murroksesta Suomessa. Kaupungistuminen, kulutusyhteiskunnan synty ja nuorison liikehdintä muuttivat suomalaista yhteiskuntaa
pysyvästi. Jorma Sipilä ja Anneli Anttonen puolestaan tuovat esiin artikkelissaan ”Miten
hyvinvointivaltio muutti elämäämme?” (2008) sosiaalipoliittisia ja työlainsäädännöllisiä
uudistuksia, jotka vaikuttivat yhteiskunnan kehitykseen sekä vapaa-ajan lisääntymiseen. Matti Hannikainen selventää artikkelissaan ”Lapionvarresta näyttöpäätteelle”
(2008) työelämän muutoksia 1960-luvulla. Työlainsäädännölliset uudistukset ja naisten
kasvava työssäkäynti saavat artikkelissa myös huomionsa. Lisäksi Visa Heinosen

15

Aikasalo 2006, 40‒41.
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artikkeli ”Vapaa-aika, matkailu ja harrastukset” (2008) kuvaa hyvin sitä, kuinka 1960luvulla viisipäiväisen työviikon ja vuosilomien ansiosta vapaa-aika lisääntyi. Vapaaaika muutti ihmisten arkea, kotona oloa, tekemistä ja rahan käyttöä. Lisäksi Maria
Vanha-Similän teos Pyykkilaudasta pillereihin (2020) tuo naisten näkökulmaa 1960-lukuun. Teoksessa käsitellään laajasti naisten elämää ja siihen liittyviä muutoksia 1950luvulta 1970-luvulle.

Käsityötieteellistä näkökulmaa tutkielmaani tuo muun muassa Päivi Aikasalon artikkeli
”Käsityöt osana naisten elämää” (2006), jossa käsitellään käsityön merkityksen muutoksia 1900-luvun alkupuoliskolla kahden esimerkkihenkilön avulla. Artikkelissa tuodaan
myös laajemmin esiin käsityön merkityksen muutoksia ja käsityön paikkaa kulttuurissamme. Anna-Marja Ihatsun artikkelissa ”Käsityö ‒ uusiutuva luonnonvara” (2006) käsitellään käsityön merkityksen muutoksia, yhteyksiä arkipäivään ja kulttuuriin. Lisäksi
Ihatsu avaa näkökulmaa käsityöhön postmodernilla aikakaudella.

Kirsi Saarikankaan artikkeli ”Rakennetun ympäristön muutos” (2008) puolestaan kertoo
siitä, millaisia muutoksia sotien jälkeen rakennuskannassa tapahtui. Saarikangas muistuttaa, että jälleenrakennuksesta on syytä puhua asumisen suhteen aina 1950-luvun lopulle saakka. Tärkeää on huomioida se, kuinka koteihin liittyvät muutokset vaikuttivat
myös ihmisten tapaan olla. Perhekeskeinen asumismalli nosti yhä enemmän päätään.
Minna Sarantola-Weissin väitöskirja Sohvaryhmän läpimurto – Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa (2003) kuvaa niitä muutoksia, joita
suomalaisissa kodeissa, sisustuksessa, maussa ja kulutuksessa tapahtui etenkin toisen
maailmansodan jälkeen. Tarkastelu tapahtuu paljolti olohuoneen ja sohvaryhmän
kautta, tarjoten kuitenkin yleisesti ajasta ja ajan hengestä hyviä huomioita. SarantolaWeiss tuo 1960-luvulta esiin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen; tulojen nousun,
tasa-arvoistumisen, joukkotuotannon ja näiden myötä syntyneen kulutuskulttuurin. Sarantola-Weiss kuvailee hyvin sitä, miten materialismin lisääntyminen näkyi kodeissa ja
kuinka moderni kulutuskulttuuri muokkasi niin koteja kuin kodin toimijoita ja heidän
roolejaan. Aineistona Sarantola-Weissin väitöskirjassa toimivat aikakausilehdistä muun
muassa Avotakka ja Kaunis Koti erityisesti 1960- ja 1970-luvun vaihteesta sekä esimerkiksi
erilaiset mainokset ja arkistomateriaali. Lisäksi Sarantola-Weiss tuo teoksessaan hyvin
6

esiin suomalaisen kodin historiaa aina 1800-luvulta 1970-luvulle, selventäen samalla eri
aikoihin liittyviä arvoja ja näkökantoja kodin esineistä, tehtävistä, tyylistä ja tarkoituksesta.

Samoja teemoja käsitellään myös Minna Sarantola-Weissin kirjassa Reilusti ruskeaa 1970-luvun arkea (2008). Kirja sijoittuu teemallisesti hieman myöhempään aikaan kuin
tutkimukseni lähdeaineisto, mutta kirja valottaa kuitenkin hyvin jo 1960-luvulla tapahtuneita muutoksia, jotka johtivat siihen, että 1970-luku näyttää siltä kuin näyttää. Kirjassa kuvataan hyvin yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka johtivat niin kotien kuin naistenkin aseman muutoksiin 1970-luvulla. Sarantola-Weissin teokset toimivat erittäin hyvin ajan kuvaajina, erityisesti kodin, arjen ja arjen esineiden näkökulmasta.

Tiina Huokuna puolestaan tarkastelee väitöskirjassaan Vallankumous kotona! Arkielämän
visuaalinen murros 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa (2006) kodin materiaalista maailmaa etenkin esineiden kautta. Aineistona tutkimuksessa toimivat muun muassa Huokunan organisoima ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keräämä Kotikutoista-kysely16,
Muoviviesti- ja Avotakka-lehtien rajatut vuosikerrat, Anttilan tavaraluettelot sekä erilainen arkistomateriaali. Huokuna tutkii väitöskirjassaan arkisen elämän visuaalista murrosta ja sitä, kuinka materiaalisen maailman muutokset muuttivat maailmaa ja maailmankuvaa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Huokuna korostaa arkielämän ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Yhteiskunnan vaikutukset näkyivät myös muotoilussa. Esimerkiksi 1960-luvulla mukaan tulleet kirkkaat perusvärit ottivat tilaa modernissa muotoilussa, jonka Huokuna näkee uusien näkökulmien symbolina. Voimakkaat värit olivat
kannanotto myös aikaisempien aikakausien hillittyihin väreihin. Lisäksi Huokunan artikkeli ”Kodin materiaalit ja muutokset” (2008) kuvaa 1960-luvun asumista, koteja ja niiden sisustukseen liittyviä tekijöitä. Huokuna tuo artikkelissaan esille sen, että koti oli
kuitenkin enimmäkseen aina useiden kerrosten muodostama kokonaisuus. Esineillä on
aina historia ja toisia esineitä vaalitaan suuremmalla pieteetillä kuin toisia. Varsinkin

16

SKS:n keräämä kysely omasta ensimmäisestä kodista 1960-luvulla.
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nuorten kodeissa sisustus koottiin usein sukulaisten avulla ja sijaa näissä kodeissa oli
itse valmistetuilla tuotteilla.

Maija Mäkikallin artikkeli ”Kaunis koti” (2016) käsittelee suomalaista kotia toisen maailmansodan jälkeen. Mäkikalli avaa oivallisesti modernin kaipuuta, materiaalisen maailman muutoksia ja asumiseen liittyviä haasteita. Artikkelissa nostetaan esiin taideteollisuuden synty ja koteihin liittyvä valistustyö, joilla pyrittiin tekemään kodeista käytännöllisiä ja askeettisia, taiteen keskittyessä käyttötaiteeseen ja taidekäsityöhön. Tavaroille
tuli olla tarkoituksensa. Artikkeli kuvaa niitä kuvia ja arvoja, joita suomalaiseen kotiin
ja kodin laittamiseen liitettiin sodan jälkeen. Suuntana oli luoda parempaa tulevaisuutta,
jolloin niukkuudesta tehtiin hyve. Hiljalleen 1960-luvun edetessä alkoi niukkuus väistyä
niin asuinneliöiden kuin esineistön osalta.

Tutkimustehtävä, keskeiset käsitteet ja työn rakenne
Selvitän tutkielmassani, millaisia merkityksiä käsityölle annettiin niin yksilön kuin kodin kannalta Omin käsin -lehdessä vuosina 1958‒1972. Aineiston ajallisen rajauksen takana on kiinnostus erityisesti 1960-lukua kohtaan. Tarkastelu alkaa vuodesta 1958 ja
päättyy vuoteen 1972, jolloin Omin Käsin -lehti sulautettiin Yhtyneiden kuvalehtien uuteen Tee Itse -lehteen.17 Tämä on luonnollinen päätös tarkasteltavalle ajanjaksolle. Vuosikymmeniin liitetyt ilmiöt eivät tapahdu yhdessä yössä vaan hiljalleen muuttuen, minkä
vuoksi laajennettu tarkastelu 1960-lukuun on perusteltua. Näkökulmani avulla pyrin
hahmottamaan myös laajempia kokonaisuuksia ja selvittämään, millainen käsityön merkitys oli yhteiskunnallisesti. Tutkielmani sisältää kolme pääkysymystä, joiden alle olen
lisäksi sijoittanut täsmentäviä alakysymyksiä.

1. Millaisena käsityön merkitys esitettiin yksilölle Omin Käsin -lehdessä?
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•

Millaisia merkityksiä käsityölle annettiin yksilön näkökulmasta?

•

Millaisena käsitöitä tekevä yksilö nähtiin?

•

Oliko käsityö yksilölle välttämättömyys vai harrastus?

Malmberg 1991, 259.
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2. Millaisena käsityön merkitys esitettiin kodin näkökulmasta Omin käsin -lehdessä?
•

Millaisia koteja ja kodin esineitä lehdissä esitettiin?

•

Millainen suhde käsityöllä ja teollisilla tuotteilla oli esitellyissä kodeissa?

•

Millaisia arvoja käsityö toi koteihin?

3. Onko ajanjaksolla 1958‒1972 nähtävissä muutosta tai jatkuvuutta siinä, miten
käsityön merkitys nähdään yksilön ja kodin näkökulmista?
•

Millä tavalla yhteiskunnalliset muutokset 1960-luvulla vaikuttivat tai olivat vaikuttamatta Omin käsin -lehden artikkeleissa niin koteihin kuin käsityöhön?

Tutkielmani kannalta merkittäviä käsitteitä ovat käsityö, merkitys ja koti. Käsityö tarkoittaa vuoden 1962 Uuden tietosanakirjan mukaan käsin tai käsityövälinein suoritettua
työtä ja sen lopputulosta, jonka tekijä suorittaa kotona tai koulussa. Määritelmässä myös
erotetaan käsityö ammattimaisesta valmistuksesta, joka puolestaan lasketaan koti- ja käsiteollisuuden piiriin.18 Nykypäivästä käsin tarkasteltuna käsityön määritelmä on hyvin
samanlainen, sillä käsityöllä viitataan niin käsin tehtävään työhön kuin lopputulokseen.19 Tutkielmassani käsityöllä voidaan viitata siis joko itse tekemiseen tai valmiiseen
käsin tehtyyn tuotteeseen. Lisäksi teen tutkimuksessani eron vuoden 1962 Uuden sanakirjan tapaan käsityön ja kotiteollisuuden välille; kotiteollisuudella ja käsiteollisuudella
tarkoitetaan ennen kaikkea ansioksi tai lisäansioksi tehtävää käsityötä. Kotiteollisuus näkyi Omin käsin -lehden sivuilla kotiteollisuusyhdistysten, kotiteollisuuskoulutuksen ja
näyttelyesittelyiden muodossa.20 Kotiteollisuuteen liittyy tarkastelemassani ajassa koulutuksen ja ansiohakuisen päämäärän vuoksi ammatillinen leima. Näin ollen, omassa
tutkimuksessani viittaan käsityöllä ennen kaikkea ei-kaupalliseen, ei-ammatilliseen,

Uusi tietosanakirja 1962, 891.
Käsityö, Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/k%C3%A4sity%C3%B6, luettu 5.5.2021.
20 Ks. esim. ”Puolivuosisatainen kotiteollisuus esittäytyi” (art.). Omin käsin (OK) 3/1962; Talvikki
Lausala, ”Miten kaikki tehdään käsin” (art.). OK 1/1967.
18
19
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omaan tarpeeseen tehtävään ja harrastukselliseen käsityöhön. Käsityöllä viittaan lisäksi
ensisijaisesti naisten tekemään käsityöhön ja pääsääntöisesti pehmeisiin materiaaleihin.
Perinteisesti miesten töitä on kutsuttu tekniseksi työksi, millä on tehty eroa naisten toteuttamaan käsityöhön.

Tällä jaottelulla miesten ja naisten tekemiin käsitöihin on pitkä historia Suomessa. Esimerkiksi koululaitos on pitänyt jakoa vuosikymmeniä yllä.21 Yhä nykypäivänä käsityö
on edelleen sukupuolittunutta22, vaikka muutoksia on toki nähtävissä. Noudatan tätä
sukupuolittunutta näkemystä, sillä Omin Käsin -lehti oli suunnattu naisille ja se sisälsi
naisille suunnattuja ohjeita ja tekemistä. Toisaalta on tärkeää muistaa, että Omin Käsin lehti pyrki ottamaan huomioon miehet ja pojat23, sisältäessään erilaisia artikkeleita niin
sanotuista miesten töistä, kuten veistelystä.24

Merkityksellä puolestaan viittaan työssäni siihen, millaisia arvoja ja perusteluita, tutkielmani tapauksessa käsityölle ja käsin tekemiselle annettiin aineistossa.25 Millaiset asiat
nähtiin arvokkaina ja tärkeinä käsin tekemisessä ja käsityössä? Merkityksen tutkiminen
kertoo yhteiskunnan arvoista, tavoista ja sosiaalisista säännöistä.26 Tutkielmani kannalta
on tärkeää tarkastella merkityksiä erilaisista näkökulmista; yksilön, kodin ja yhteiskunnan. Kodilla puolestaan tutkimuksessani tarkoitan ennen kaikkea kodin materiaalista
ilmentymää; kodin esineistöä ja sisustuksellisia ratkaisuja. Sarantola-Weiss tuo esiin sen,
kuinka modernissa kodissa yksilöt vahvistavat omaa identiteettiään suhteessa kodin esineistöön.27 Esineillä ja materialla on näin ollen yksilön kannalta erilaisia merkityksiä. Lisäksi koti on hyvin rajattu ja yksityinen tila, jonne vain ulkopuoliset pääsevät

Vilkuna & Laaksonen 2017, 37.
Heikkinen 2006, 31‒32.
23 P. Anttila 2008, 36.
24 Tuuli Reijonen-Uibopuu, ”Puu elää” (pk.). OK 1/1962.
25 Merkitys, Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/merkitys?searchMode=all, luettu 6.5.2021.
26 Alasuutari 1993, 50‒51.
27 Sarantola-Weiss 2003, 36.
21
22
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kutsuttuina ja tietyin ehdoin.28 Kodin laittaminen vastaa siis pitkälti asujien omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.

Tutkimukseni rakenne tulee muotoutumaan temaattisesti kahteen päälukuun. Ensimmäisessä luvussa käsittelen käsityön merkityksiä ja asemaa 1960-luvulla etenkin yksilön
näkökulmasta. Toisessa luvussa keskityn käsityön merkityksiin kodin näkökulmasta
1960-luvulla. Kolmanteen pääkysymykseeni käsityön merkityksien muutoksista/jatkuvuuksista 1960-luvulla vastaan ensimmäisen ja toisen pääluvun yhteydessä sekä loppulauseessa. Käsityön merkitysten tarkasteleminen niin yksilön kuin kodin kannalta vastaa samalla siihen, millaisia merkityksiä käsityöllä oli yhteiskunnan kannalta ja miten
yhteiskunta toisaalta heijastui käsityöhön ja sen merkityksiin.

Lähdeaineisto ja metodit
Tutkielmani lähdeaineistona toimi Yhtyneiden kuvalehtien julkaisema Omin Käsin -lehti
vuosilta 1958‒1972.29 Omin Käsin -lehti oli käsityölehti, joka oli suunnattu naisille. Lehti
sijoittui naistenlehtien kentälle ja siellä erikoislehtien pariin spesialisoituessaan käsitöihin ja käsityöohjeisiin.30 Omin Käsin -lehti ilmestyi alkujaan Kotilieden ohessa, kunnes itsenäistyi omaksi lehdekseen vuonna 1940.31 Tarkastelemallani ajanjaksolla Omin käsin
-lehdessä oli väripainetut kannet sekä keskiaukeama. Muuten lehti oli painettu mustavalkoisena.32 Lehden linja voidaan sisällöllisesti jakaa puutteenkauteen ja taloudellisen
elpymisen kauteen. Puutteen kausi sijoittui jatkosodan ja sotakorvausten aikaan. Puutteenkaudella lehdessä pyrittiin neuvomaan, miten vähästä saadaan tarvittavaa ja viihtyisää.33 Pilvi Keskitalon pro gradu -tutkielma keskittyi enimmäkseen puutteenkauden
tutkimukseen ja osoitti, miten vanhat taidot, omavaraisuus, korvaavat materiaalit, korjaaminen ja kekseliäisyys saivat tilansa Omin käsin -lehdessä vuosina 1938‒1952.34 Taloudellisen elpymisen kausi alkoi Omin käsin -lehdessä päätoimittaja Tyyne-Kerttu Virkin

Huokuna 2006, 195.
P. Anttila 2008, 29.
30 Malmberg 1991, 196
31 Malmberg 1991, 213.
32 Ks. Omin käsin -lehti 1958‒1972.
33 P. Anttila 2008, 35.
34 Keskitalo 2012, 28‒62.
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mukaan vuodesta 1947. Taloudellisen elpymisen kaudella lehden sisältö koostui pääasiassa opastamiseen, tiedon levittämiseen sekä esineiden ja tarvikkeiden valmistamiseen
kotien käyttöön.35 Tarkastelin tutkimuksessani lehteä taloudellisen elpymisen kaudella.

Omin käsin -lehden pitkäaikaisena päätoimittajana toimi vuosina 1945‒1970 TyyneKerttu Virkki (1907‒2000). Tyyne-Kerttu Virkki oli Kannaksen Sakkolasta kotoisin ollut
käsityö- ja kotiteollisuusopettaja.36 Lapsuutensa Virkki vietti vauraassa maatalossa Sakkolassa. Tuberkuloosi vei hänen lapsuudestaan neljä vuotta erilaisten hoitojen ja hoitojaksojen muodossa. Virkin yleistila parani, eikä tuberkuloosi estänyt myöhempää menestymistä elämässä. Tyyne-Kerttu Virkki opiskeli muun muassa Helsingin käsityöopettajaseminaarissa ja Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistossa. Työura vei
vierailemaan Virossa, ja sota-aikana hän toimi erilaisissa tehtävissä siirtoväen ja kotiteollisuuden parissa. Vuosina 1940‒1941 Virkki toimi työtupa- ja teollisuustarkastajana
Itä-Karjalassa. Tällöin hän elvytti ja tallensi laajasti Aunuksen Karjalan käsityöperinnettä.37 Virkki ei koskaan avioitunut ja häntä on kuvattu työlleen hyvin omistautuneeksi
toimijaksi.38

Omin käsin -lehdellä ei alkujaankaan ollut esikuvia, vaan se syntyi suomalaisten tarpeeseen. Tyyne-Kerttu Virkin merkitys lehdelle oli epäilemättä suuri, sillä lehti muodostui
toimituksen näköiseksi. Omin käsin -lehden tapauksessa toimitus oli yhtä kuin päätoimittaja.39 Omin käsin -lehti koottiin päätoimittajan, lehden taittajan sekä valokuvaajan,
mutta ennen kaikkea nimekkäiden käsityö- ja muotoilupiireistä tulevien avustajien voimin. Esimerkiksi tekstiilitaiteilija Dora Jung (1906‒1980), keramiikkataiteilija Birger Kaipiainen (1915‒1988) ja käsityöopettaja Mary Olki (1891‒1974) osallistuvat lehden tekoon.40 Omin käsin -lehteen mukaan pääseminen oli monelle aikalaiselle käsityöalan ihmiselle arvostettu asia.41

P. Anttila 2008, 35.
P. Anttila 2008, 31.
37 Meloni 2008, 7‒15; Ahtisaari 2008, 17‒20.
38 Meloni 2008, 7‒15.
39 P. Anttila 2008, 29‒30; Malmberg 1991, 214.
40 Malmberg 1991, 214.
41 P. Anttila 2008, 41.
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Tyyne-Kerttu Virkin värikäs ja moninainen käsityöura, koulutustausta ja suhteet vaikuttivat Omin käsin -lehden linjaan ja sisältöihin.42 Esimerkiksi kiinnostus perinnekäsitöihin
ja karjalaiseen käsityöperinteeseen näkyi Omin käsin -lehden sivuilla.43 Lisäksi TyyneKerttu Virkillä oli viipurilaisen Edit Verkkolaisen kanssa vuonna 1947 perustettu tekstiiliyritys Vokki oy44, jonka vahvinta osaamista olivat käsin kudotut sisustuskankaat45.
Vokki oy ja käsin kudotut sisustuskankaat saivat myös oman tilansa Omin käsin-lehden
sivuilla, esimerkiksi kotien ja kodintekstiilien esittelyiden yhteydessä.46 Omin käsin -lehteä tarkastellessa on hyvä pitää mielessä lehden toimitus ja avustajat, joiden arvomaailma ja elämänkokemus varmasti vaikuttivat lehden sisältöön ja ilmeeseen. Useat Omin
käsin -lehden avustajista olivat syntyneet Tyyne-Kerttu Virkin tapaan 1900-luvun alussa
ja kokeneet esimerkiksi sodan monet vaikutukset niin talouteen kuin kulttuuriin.47 Tietynlainen perinteisyys niin käsityöohjeissa kuin esimerkiksi naisen roolissa oli nähtävissä vielä 1960-luvulla lehdessä.48

Tyyliltään ja arvoiltaan Omin käsin -lehteä voisi verrata suomalaiseen ensimmäiseen sisustuslehteen Kaunis koti, joka ilmestyi vuosina 1948‒1971.49 Molemmat lehdet olivat lukevan yleisön lehtiä, millä tarkoitetaan sisällön painottuvan lukuartikkeleihin kuvineen.
Pääkirjoitus kuului lehtien sisältöön. Omin käsin -lehti edusti lukevan yleisön lehteä erityisesti Tyyne-Kerttu Virkin päätoimittajakaudella.50 Virkin kaudella esiteltiin paljon erilaisia käsitöitä ja tekniikoita, myös ilman yksityiskohtaisia valmistusohjeita.51 SarantolaWeiss kirjoittaa Kaunis koti -lehden kantaneen mukanaan vielä 1960-luvulla perustamisajankohtansa periaatteita. Esiin nostettiin esimerkiksi 1950-luvun kultakauden

P. Anttila 2008, 40‒41.
Ks. esim. P A ”Kansanomaista pistokirjontaa” (art.). OK 1/1965.
44 Uutela 2008, 45‒46.
45 Uutela 2008, 59‒60.
46 Uutela 2008, 59; Ks. esim. Ritva Sievänen ”Asumme atriumtalossa ‒ värien viihtyisyyttä ja mukavuutta” (art.). OK 3/1965.
47 Malmberg 1991, 214.
48 Ks. esim. K.N. ”Kansanpuvun käyttö elävä kulttuuriperinne” (pk.). OK 2/1963; ”Naisen käden
työ kulttuuritekijänä” (Otteita Alli Wiherheimon puheesta Omin käsin -lehden ja Hämeen-Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen näyttelyssä 4.9.1965). OK 4/1965.
49 Sarantola-Weiss 2003, 153‒161.
50 Sarantola-Weiss 2003, 172; Ks. esim. OK 2/1968.
51 Ks. esim. ”Tyynyliinoja tyttärille, pellavaisia posken alle” (art.). OK 3/1963.
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taideteollisuutta ja kuluttajavalistusta.52 Kaunis koti -lehti oli traditionaalinen verrattuna
esimerkiksi vuonna 1967 perustettuun Avotakka -lehteen, jonka agendana oli olla modernin radikaali sisustuslehti.53 Kaunis koti -lehti edusti ennen kaikkea korkeakulttuuria ja
oli keskiluokan lehti esitellessään kotikulttuurin asiantuntijoiden koteja.54 Omin käsin lehden voidaan nähdä edustaneen Kaunis koti -lehden kanssa samanlaista traditionaalisuutta ja keskiluokkaisuutta, sillä Omin käsin -lehdessä nousivat esiin myös esimerkiksi
kotikulttuurin asiantuntijat ja kuluttajavalistus.55

Tyyne-Kerttu Virkin jälkeen lehden päätoimittajaksi valittiin vuonna 1971 vastavalmistunut käsityöopettaja Raili Mäkinen (s. 1944), joka toimitti lehteä vajaan pari vuotta ennen lehden sulauttamista Tee Itse -lehteen vuonna 1972.56 Mäkinen toimi myöhemmin
muun muassa Sanoma Magazines Finland Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2003‒2009.57
Päätoimittajan vaihdos näkyi Omin käsin -lehden yleisessä ilmeessä ja sisällöissä. Lehdestä poistui pääkirjoitus vuoden 1971 aikana ja sisällöllisesti lehdessä keskityttiin yhä
tarkempiin käsityöohjeisiin tekstiartikkelien vähetessä.58 Ensimmäiset ihmiset ilmestyivät kansikuviin tarkastelemallani ajanjaksolla Raili Mäkisen tultua päätoimittajaksi
(Kuva 1.). Tyyne-Kerttu Virkin aikana lehden kansissa oli nähtävillä pääasiassa tekstiilejä ja kodintekstiilejä (Kuva 2.).

Sarantola-Weiss 2003, 167‒168.
Huokuna 2006, 40.
54 Sarantola-Weiss 2003, 185‒187.
55 Ks. esim. ”Eva Taimi maalaa kangasta” (art.). OK 1/1963; ”Tekstiilit ja kuluttaja” (pk.). OK
2/1969.
56 Malmberg 1991, 259; P. Anttila 2008, 29.
57 Ks. esim. ”Clarisse Berggårdh Sanoma Magazines Finlandin johtoon” (uutinen). YLE UUTISET
14.12.2009. https://yle.fi/uutiset/3-6000605 (luettu 19.4.2022); ”Raili Mäkisestä Sanoma Magazines
Finlandin toimitusjohtaja” (tiedote). Sanoma Media Finlandin tiedotteet 21.2.2003.
https://www.sanoma.fi/news/2003/news-imported-from-wp/raili-makisesta-sanoma-magazinesfinlandin-toimitusjohtaja/ (luettu 19.4.2022).
58 Ks. esim. OK 3/1971.
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Kuva 1. Vuoden 1971 Omin käsin -lehden kansi- Kuva 2. Vuoden 1966 Omin käsin -lehden kansikuva. OK 1/1971.
kuva. OK 2/1966.

Kokonaisuudessa Omin Käsin -lehti koostui monipuolisesti käsityöohjeista, käsitöiden
esittelyistä, kotiesittelyistä, sisustusneuvonnasta ja erilaisista juhliin liittyvistä artikkeleista.59 Omien havaintojeni mukaan lehdessä oli myös paljon kulttuurihistoriaan, perinteisiin suomalaisiin käsityötekniikoihin, kodin laittamiseen ja kotiteollisuuteen liittyviä
artikkeleita. Omin Käsin -lehti oli hyvin käytännönläheinen lehti, ja se sisälsi paljon malleja, ohjeita, vinkkejä ja opastusta. Lehti oli suunnattu laajasti niin maaseudun kuin kaupungin naisille. Perinteet ja maaseudun elämä olivat merkittävässä roolissa, mutta lehti
muuntui muuttuvan yhteiskunnan mukana, huomioiden esimerkiksi naisten kasvavan
työssäkäynnin ja vaurastuvan yhteiskunnan. Omin Käsin -lehti oli aikanaan suomalaisen
käsityön säilyttämisen, mutta myös kehittämisen foorumi60, sillä lehti pyrki pysymään

59
60

Malmberg 1991, 214; Ks. OK 1958‒1972.
P. Anttila 2008, 43.
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kiinni muuttuvassa maailmassa, toisaalta unohtamatta arvokasta suomalaista käsityöperinnettä.61

Huomioon otettavaa on, että tarkastelemassani lähdeaineistossa muutamista lehdistä
puuttui joitakin sivuja. Tämä on kuitenkin aineiston ja tutkimani ajanjakson laajuuteen
nähden pieni puute, sillä tarkasteltavia lehtiä tutkimuksessani oli yhteensä 58 kappaletta. Omin käsin -lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuosina 1958‒1971. Vuonna 1972
lehteä julkaistiin kaksi numeroa ennen sulauttamista Tee Itse -lehteen.

Aikakausilehti historiallisena lähdeaineistona tarjoaa yhden näkökulman tutkittavaan
aikaan ja ilmiöön sekä tavan tarkastella ajassa käytyä kommunikaatiota. Aikakausilehti
voidaan nähdä eräänlaisena merkitysten tuottajana ja aineistona, joka kertoo oikein tulkittuna paljon ajan arvoista ja asenteista.62 Lehdillä on näin ollen valtaa määritellä valinnoillaan myös ajanarvoja, kuten sukupuolta.63 Lehdet osana joukkoviestintää sekä heijastavat että tuottavat ajan todellisuutta representoimalla maailmaa ja rakentaessaan
identiteettejä.64 Tästä syystä Omin Käsin -lehti yhtenä johtavana ajan käsityölehtenä on
merkittävä lähde käsiteltäessä käsityön merkityksiä ja arvoja. Aikakausilehti on aina aikansa lapsi, jonka tarkastelussa on tärkeää muistaa, että ajan tilanne on vaikuttanut siihen, mitä lehdessä voidaan sanoa.65 Tämän vuoksi tutkijan on tärkeää tuntea lehden konteksti ja ajan ilmiöt. Mitä vahvemmin tutkija tuntee aikaa kokonaisvaltaisesti, sitä paremmin onnistuu myös lähdeaineiston tulkitseminen. Lähdekriittisesti on tärkeää pohtia sitä, miksi jotakin on esitetty ja toisaalta miksi jotakin on jätetty esittämättä.

Tutkielmassani lähestyin aineistoa temaattisesti. Kävin lähdeaineistoa läpi tehden tutkimuskysymysteni pohjalta muistiinpanoja. Aineistoa läpikäymällä ja muistiinpanoja tekemällä, löysin niitä merkityksiä, mitä liitettiin käsitöiden tekemiseen yksilön, kodin ja
yhteiskunnan kannalta. Muistiinpanojen ja analysoinnin avulla tein huomattavasti

P. Anttila 2008, 36‒39.
Oinonen & Railo 2012, 7‒17.
63 Fairclough 1997, 23.
64 Fairclough 1997, 9‒14; Sarantola-Weiss 2003, 147.
65 Oinonen & Railo 2012, 15.
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luotettavampia johtopäätöksiä aineistosta.66 Lähdeaineiston läpikäynti ja muistiinpanojen tekeminen tutkimukseeni sopivista artikkeleista ja ohjeista selkeyttivät samalla lähdeaineiston yleistä ilmettä ja arvoja. Keskityin artikkeleihin, jotka käsittelivät käsityötä
tekevää yksilöä, perinnekäsitöitä, koteja, vapaa-ajan asuntoja, kodin esineitä ja elementtejä. En myöskään sulkenut ulkopuolelle tiettyjä teemoja, kuten kotiteollisuutta ja kotiteollisuuskoulutusta, sillä myös näitä aiheita käsittelevissä artikkeleissa nousivat esille
ajan ilmapiiri käsitöitä kohtaan.

Tutkimusmetodina työssäni käytin laadullista sisällönanalyysia. Yksinkertaisesti sanottuna havainnoin ja pelkistin havainnointini. Tämän jälkeen kontekstualisoin havaintoni
eli tein tulkintoja tutkimuskirjallisuuden kanssa vuoropuhelussa.67 Kontekstualisointi
vaati onnistuakseen laajaa ymmärrystä ajasta, ilmiöistä ja arvoista.68 Analysoin lähdeaineistoani niin, että saavutin aineistosta tutkimuskysymysteni avulla tiivistetyn muodon,
löysin yleisiä linjoja ja onnistuin tiivistämään lähdeaineistosta tutkielmani kannalta
oleellisen tiedon. Sisällönanalyysissä muokkasin löytämäni huomiot lähdeaineistosta sanalliseen kuvaukseen tutkimuskysymysten avulla.69 Päähuomioni kiinnittyi tekstiin,
mutta tarkastelin lähdeaineistosta lisäksi artikkeleihin liittyviä kuvia. Pohdin sitä, miten
erityisesti koti esitettiin Omin käsin -lehden lukijalle kuvin ja tekstein. Lisäksi hyödynsin
tutkimuksessani vertailevaa tutkimusotetta. Vertailu oli läsnä tutkimuksessani, kun etsin muutoksia/jatkuvuuksia käsityön merkityksistä tutkimallani aikajaksolla lehdestä.
Vertailu mahdollisti osaltaan myös tulkintojen teon ja oli läsnä peilatessa oman tutkimukseni tuloksia tutkimuskirjallisuuteen.70

Ibidem.
Alasuutari 1993, 22‒27.
68 Oinonen & Railo 2012, 17.
69 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.
70 Mäkelä 2003, 113.
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1. Yksilö ja käsityön monet merkitykset 1960-luvulla
Yksilöllistymisen kannalta 1960-luku oli mielenkiintoista aikaa; kulutuskulttuurin läpimurto, kaupungistuminen, televisio, nuorisokulttuurin kehittyminen, sosiaaliset uudistukset ja lisääntyvä vapaa-aika monenlaisine mahdollisuuksineen muuttivat suomalaisten tekemistä ja olemista ennennäkemättömällä tavalla.71 Naisille 1960-luku oli mullistavaa aikaa monin tavoin; naisten työllisyys parani, ehkäisy yleistyi ja yleinen ilmapiiri
alkoi mahdollistaa naisille yhä uusia rooleja.72 Niin rakenteelliset kuin kulttuuriset muutokset muuttivat yhteiskuntaa ja yksilön asemaa yhteiskunnassa 1960-luvulla.73 Vuosikymmen, etenkin sen alkupuoli, ei ollut kuitenkaan pelkkää modernisaatiota ja kehitystä, vaan aikaan mahtui myös menneeseen nojaavia arvoja, rooleja ja käsityksiä, jotka
vaikuttivat yksilön elämään. Esimerkiksi ydinperheessä vastuu kodista oli enemmäkseen edelleen naisilla74, avioliitto oli lähes välttämättömyys yhteiseen elämään75 ja säästäväisyys oli edelleen kansallinen hyve76. Vuosikymmeneen mahtui hyvin monenlaisia
todellisuuksia, riippuen paljon siitä, missä yksilö asui ja millaisessa ympäristössä hän
toimi.77

1.1. Terve ja harrastava kansalainen
Vapaa-aika osana ihmisten elämää on modernin maailman ilmiöitä. Vapaa-ajan käsitteen voidaan nähdä syntyneen kaupungistumisen ja teollistumisen yhteydessä, Suomessa erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla. Työn ja vapaa-ajan erottelu oli teollisuudessa tarkemmin määriteltyä verrattuna maaseudun elämään, jossa tilan elämä rytmitti ihmisten
elämää, tekemättä sen suurempaa eroa työn ja vapaa-ajan välille.78 Vapaa-ajan lisääntymiseen vaikuttivat lisäksi niin sosiaalipoliittiset päätökset kuin työlainsäädännön

Heinonen 2005, 145‒159; Sipilä & Anttonen 2008, 52‒57; Heinonen 2008, 111‒114.
Korppi-Tommola 2005, 219‒221; Vanha-Similä 2020, 202‒204.
73 Ks. esim. Heinonen 2005, 146‒163.
74 Vanha-Similä 2020, 13.
75 Vanha-Similä 2020, 40‒42.
76 Sarantola-Weiss 2008, 120.
77 Vanha-Similä 2020, 105‒114.
78 Heinonen 2008, 111.
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uudistukset 1950- ja 1960-luvuilla.79 Vuosilomalaki vuodelta 1960 muutti ihmisten oikeutta vapaaseen, työntekijällä oli työsuhteen pituudesta riippuen oikeus 18‒24 päivään
lomaa vuodessa. Työviikkoa puolestaan lyhennettiin vuonna 1965 kuudesta päivästä
viiteen päivään ja työaika muutettiin 40 tuntiin viikossa. Viisipäiväiseen työviikkoon
siirryttiin eri aloilla hiljalleen vuoteen 1970 mennessä.80 Aikaisemmin lauantai oli ollut
työ- ja koulupäivä, joka muuttui uuden lain myötä vapaaksi. Muutoksen myötä syntyi
nykykäsityksen mukainen viikonloppu.81 Myös varallisuuden kasvaminen sodan jälkeen mahdollisti uusien vapaa-ajan viettotapojen toteuttamisen. Suurin osa 1950-luvulla
perheiden varallisuudesta kului ruokaan ja asumiseen, kun taas 1960-luvulla rahaa alkoi
jäädä muuhun. Vapaa-ajan lisääntyminen ja yleinen vaurastuminen mahdollistivat uudenlaisen kuluttamisen; matkustelun, mökkeilyn ja harrastamisen.82

Omin käsin -lehti ei suoranaisesti käsitellyt vapaa-ajan lisääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia uudistuksia, mutta nähtävissä oli erilaisia artikkeleita, jotka kertoivat lukijalle muuttuvasta maailmasta ja erityisesti lisääntyvästä vapaa-ajasta. Tarkastelemallani
ajanjaksolla lehden artikkeleissa käsityö harrastamisena alkoi nousta yhä vahvemmin
esiin.83 Vertaillessani tarkastelemaani aikakautta Omin käsin -lehdessä Pilvi Keskitalon
tutkimaan pula-aikaan vuosina 1938‒1952, on käsityön merkityksissä huomattavissa yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Pula-ajalla esiin nousivat etenkin materiaalinen ja taloudellinen selviäminen, mutta myös käsityöstä saatava ilo, esteettisyys ja psyykkinen hyvinvointi vaikeina aikoina. Käsityön saatava ilo ja tekemisen esteettisyys voidaan nähdä
yhtäläisinä merkityksinä vertailtavilla aikakausilla.84 Käsitöiden yhteydessä harrastaminen oli siis vielä ilmeisen vähäistä pula-aikana, jossa käsityö kytkeytyi ennen kaikkea
pakolliseen arjesta selviämiseen.

Ks. esim. Sipilä & Anttonen 2008, 52‒56; Hannikainen 2008, 81‒82.
Hannikainen 2008, 81‒82.
81 Heinonen 2008, 112.
82 Heinonen 2008, 112; Sipilä & Anttonen 2008, 51.
83 Ks. esim. ”Pitenevät illat saavat jälleen tarttumaan siveltimeen” (art.). OK 3/1961; Mirja Vasama,
”Tilkkuterapiaa” (art.). OK 2/1969.
84 Keskitalo 2012, 63‒72.
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Tutkimallani ajanjaksolla vapaa-ajan asuntoesittelyt85 ja matkoille suunnitellut asukokonaisuudet86 kertoivat lukijalle lisääntyvästä vapaa-ajasta ja sen viettotavoista. Käsin tekeminen ymmärrettiin mahdollisuudeksi tehdä vapaa-ajasta kaikin puolin parempaa ja
viihtyisää, esimerkiksi valmistamalla vapaa-ajalle mukavia ja kauniita vaatteita. Lisäksi
vapaa-aika mahdollisti todellisen paneutumisen harrastuksiin. Vuonna 1969 artikkelissa
”Tilkkuterapiaa” kotiteollisuusopettaja, konsulentti ja Kotiteollisuus -lehden87 toimitussihteeri Mirja Vasama88 kirjoitti lisääntyvästä vapaa-ajasta:

Käsitöitä harrastavalle yhä lisääntyvä vapaa-aika tuskin ilmenee pelottavavana
peikkona, ongelmana, jota on vaikea ratkaista. Päinvastoin tuntuu, helpottavalta,
kun tietää voivansa antautua entistä enemmän harrastuksensa pariin.89

Kaupungistuminen, vapaa-ajan lisääntyminen ja nuorisokulttuurin vaikutteet aiheuttivat 1960-luvulla huolta etenkin nuorten vapaa-ajan vietosta. Nuorten pelättiin joutuvan
huonoille teille.90 Mielenkiintoista oli huomata, että Omin käsin -lehden sivuilta oli myös
luettavissa huoli kansan vapaa-ajan vietosta ja toimettomuudesta. Vuoden 1967 ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa vapaa-aika nähtiin mahdollisena ongelmana, ilman,
että ongelman luonnetta sen suuremmin avattiin: ”Kaiken edellisen lisäksi tarjoaa käsityötaito vielä ratkaisun yhä lisääntyvään vapaa-ajan ongelmaan.”91 Ilmeisesti huoli suomalaisten vapaa-ajan vietosta oli suuri tilanteessa, jossa vapaa-aika oli kasvanut huomattavasti lauantaivapaan myötä. Lisäksi samassa lehdessä askarteluopistonrehtori
Waldemar Bühler (1929‒1997) toi artikkelissaan ”Osaammeko olla jouten?” esiin huolensa vapaa-ajasta ja sen uhkista, jos vapaata ei osata käyttää oikealla tavalla:

Ks. esim. ”Kesäkoti jossa vanhat esineet elävät uutta elämää” (art.). OK 2/1963.
Ks. esim. Linda Eerikäinen, ”Teinityttö lähtee Etelään” (art.). OK 2/1964.
87 Kotiteollisuusjärjestöjen keskusliiton lehti, joka tunnetaan nykypäivänä Taito -lehtenä.
88 Ylönen 2003, 154‒155.
89 Mirja Vasama, ”Tilkkuterapiaa” (art.). OK 2/1969.
90 Heinonen 2005, 151.
91 ”Unohdettu käsityönopetus?” (pk.). OK 1/1967.
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Ajatus joutenolosta viehättää kuitenkin mukavuuden haluista ihmistä. Mutta
meillä on kokemuksia siitä, ettei merkityksetön joutenolo voi jatkua kauan. Terve
ihminen ei yksinkertaisesti voi olla jouten.92

Samassa artikkelissa Bühler näki pahimmillaan joutenolossa riskin väkivaltaan, alkoholismiin ja muuten rappiolliseen elämään:

Jo kaksikymmentä vuotta sitten tehtiin tällainen ennustus: ”Jos esim. huomisesta
lähtien olisi taloudellisesti mahdollista vähentää Yhdysvaltojen kaikkien miesten
työmäärää puoleen nykyisestään, ilman, että heidän tulonsa vähenisivät, joutuisi
koko kansakunta vaaraan. Useimmat eivät kykenisi käyttämään tällä tavoin äkkiä
saamaansa vapaa-aikaa psykologisesti tyydyttävällä tavalla. Osa näin vapautuneesta energiasta käytettäisiin varmasti leikkiin ja erilaisiin harrastuksiin, mutta
suurin osa ilmenisi aggressiivisuutena tahi jonakin itsensä tuhoamisen muotona.
Ihmiset alkaisivat tapella, juoda, tappaa tai tehdä itsemurhia.”93

Bühler kuitenkin ymmärsi vapaa-ajassa myös mahdollisuuden palautumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Ratkaisevaa tuntui olevan se, että ihminen käytti vapaa-aikansa kahteen järkevään toimintaan; käsityöaskarteluun ja leikkiin. Leikillä Bühler viittasi artikkelissaan ennen kaikkea erilaiseen luovaan toimintaan, esimerkiksi urheiluun ja tanssiin.94 Ajatus oli hyvin vanhahtava ja osaltaan kytkettävissä itsenäisyyden alun Suomeen. Työaika oli lyhentynyt Suomessa vuonna 1917 kahdeksaan tuntiin. Erityisesti sisällissodan jälkeen työväen vapaa-ajan vieton säätelyyn nähtiin tarvetta työnantajien toimesta. Tähän liittyi ajatus ylempää tulevasta kontrollista ja ohjailusta työväkeen.95 Samankaltaista rahvaan vapaa-ajan ohjailua oli nähtävissä edelleen Bühlerin kirjoituksessa. Mielenkiintoista on se, kuinka Omin käsin -lehti pyrki ohjailemaan kansaa järkevään vapaa-ajan viettoon. Käsityö esitettiin järkevänä vapaa-ajanviettona.

Valdemar Bühler, ”Osaammeko olla jouten?” (art.). OK 1/1967.
Ibidem.
94 Valdemar Bühler, ”Osaammeko olla jouten?” (art.). OK 1/1967.
95 A. Anttila 2005, 76‒78; Vahtola 2003, 255.
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Kokonaisuudessa käsityö ja käsin tekeminen yhdistettiin Omin käsin -lehdessä osaksi
laadukasta ja hyvää vapaa-aikaa. Lisäksi käsityö nähtiin yhteiskunnallisesti tarpeellisena ja arvokkaana, koska se ohjasi ihmisiä terveelliselle ja oikealle tielle. Vapaa-ajan
uudistuminen ja huoli nuorison ajankäytöstä olivat hyvin naistenlehtiin sopiva teema.
Uudet tuulet, esimerkiksi nuorisokulttuuri, televisio ja toimettomuus näyttivät pelottavilta modernin maailman ilmiöiltä, joihin lukijakunnalla ei omassa nuoruudessaan ollut
mahdollisuutta. Omin käsin -lehden lukijakunnasta ei löydy tarkkaa tietoa, mutta sisällön perusteella lehden suurinta lukijakuntaa olivat perheelliset naiset niin maalla kuin
kaupungissa. Tämän perusteella voimme päätellä 1960-luvulla lehteä lukeneen sota-aikana syntyneiden ja sitä vanhempien naisten. Lisäksi lehden maksullisuus rajasi varmasti lukijakuntaa. Omin käsin -lehden sisältöön voidaan nähdä vaikuttaneen niin toimituksen kuin lehden lukijakunnan. Yleisesti aikakausilehdet ovat heijastaneet niin yhteiskunnan kuin lukijoidensa arvoja. Naisten lehtiä on pääsääntöisesti pidetty konservatiivisina, sillä usein lehdet vahvistivat vallalla olevia arvoja ja asenteita. Lehden arvo
nähtiin osaltaan siinä, että se toisti tuttua ja turvallista.96

1960-luvun kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset muutokset toivat myös käsityölle uudet haasteet. Aikakautta on kutsuttu käsityön osalta postmoderniksi aikakaudeksi, jossa
käsityö joutui muovautumaan yhteiskunnan mukana pysyäkseen hengissä modernistuvassa yhteiskunnassa.97 Mielenkiintoista oli, että käsin tekemisen ja käsityön positiiviset
vaikutukset mielenterveyteen alkoivat nousta 1960-luvun alkupuolelta yhä enemmän
esiin Omin käsin -lehdessä.98 Käsityö kytkeytyi mielenkiintoisella tässä mielenterveyden
historiaan, jossa 1950-luvun puolivälistä lähtien ryhdyttiin kehittämään laitoshoidon sijaan esimerkiksi avohoitoa ja kuntouttamista.99 Lehden sivuilla näkyi myös käsityön ja
kuntouttamisen välinen yhteys, kuten vuonna 1963 artikkelissa ”Työ on tärkeää mielenterveydelle”, jossa tuotiin esiin työterapian tärkeys potilaille:

Aikasalo 2000, 21‒22.
Ihatsu 2006, 19.
98 Ks. esim. K.N., ”Paperi – Innoittava materiaali makua ja kätevyyttä kehittäessä” (art.). OK
1/1962; A.L., ”Työ on tärkeä mielenterveydelle” (art.). OK 4/1963; ”Toisille käsityö on terapiaa,
toisille vain muuten hauskaa ajanvietettä”(art.). OK 2/1968.
99 Pietikäinen 2013, 371‒372.
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He ovat tottuneet tekemään työtä käsillään ja se vapauttaa heitä myös sairaalaoleskelussa liiasta oman sairauden pohtimisesta, mihin joutilaisuus laitoksessa saattaa
johtaa.100

Lisäksi käsityö alkoi saada yhä vahvemmin nykyajassakin tunnettuja tekemisen merkityksiä; välttämättömyys muuttui harrastukseksi, arkinen työ itseilmaisuksi, ja käsityöstä
tuli ennen kaikkea luovaprosessi, mielihyvän lähde ja yhdessäolon keino.101 Lisäksi ajatus käsityön tarkoituksesta alkoi muuttua 1960-luvun edetessä yhä enemmän lopputuloskeskeisestä toiminnasta tekemisen prosessiin.102 Esimerkiksi vuonna 1960 Omin käsin
-lehdessä hyödylliset ja kauniit työt yhdistettiin invalidien tekemään käsityöhön103, kun
taas vuonna 1962 kirjoitettiin paperitöihin liittyvässä artikkelissa itseilmaisun tärkeydestä ja siitä, kuinka vasta oli herätty luovan askartelun ja tekemisen tärkeyteen.104 Käsityössä hyödyllisyys alkoi väistyä tekemisen ja luovuuden tieltä. Tästä eteenpäin lehdessä nostettiin esiin vahvemmin itseilmaisua, luovaa työtä, henkistä hyvinvointia ja tekemisestä saatavaa iloa. Vuoden 1969 viimeisen numeron pääkirjoituksessa ”Käsityö on
eräs muoto ilmaista itseään” kirjoitettiin itseilmaisusta ja sen tärkeydestä:

…saada esille niitä ajatuksia ja tunnelmia, jotka liikkuvat mielen syvyyksissä. Ilman tällaista mahdollisuutta ihminen tukahtuisi henkisesti. Jotkut kirjoittavat,
monet puhuvat, muutamilla on kyky kuvata piirtäen tai maalaten sitä, mitä he
sisimmässään tuntevat.105

Askarteluohjeiden lisääntyminen ja askartelua koskevat artikkelit Omin käsin -lehdessä
antoivat viitoitusta muuttuvaan aikaan ja itse tekemisen tärkeyteen. Lapset ja vanhukset
nostettiin lehdissä esiin, ja erityisesti heidän kohdallaan korostettiin käsityössä ja askartelussa prosessia ja luovaa tekemistä. Kehittävä ja iloa tuottava tekeminen ymmärrettiin

A.L., ”Työ on tärkeä mielenterveydelle” (art.). OK 4/1963.
Aikasalo 2006, 40.
102 Ks. esim. Waldemar Bühler, ”Käsityöaskartelusta ja sen tarkoituksesta” (art.). OK 1/1965; Ks.
myös Aikasalo 2006, 40.
103 ”Hyödyllistä ja kaunista heikentyneinkin voimin” (art.). OK 1/1960.
104 K.N. ”Paperi – innoittava materiaali makua ja kätevyyttä kehittäessä” (art.). OK 1/1962.
105 ”Käsityö on eräs muoto ilmaista itseään” (pk.). OK 4/1969.
100
101

23

tärkeämmäksi kuin itse lopputulos (Kuva 3.).106 Lasten ja vanhusten käsityöstä kirjoitettiin vuonna 1965:

Ihmisessä ilmenevä luomisen tarve tuottaa tosin kehityksen alkutaipaleella usein
tuloksia, jotka ovat miltei valitettavia, jos arvioidaan ankaran kriittisesti. Mutta
varsinkin vanhusten ja lasten kohdalla onkin muistettava, että niitä tehdäänkin
työnilon, eikä taidearvon ja myyntiarvon takia.107

Vanhusten kohdalla käsin tekeminen nähtiin tärkeänä, jotta myös heidän päivänsä olisivat mieluisia ja toimeliaita. Omin käsin -lehdessä kirjoitettiin vuonna 1966 artikkelissa
”Valmistelemme onnellista ilta-päivää vanhuksille” seuraavaa:

Nyky-yhteiskunnassa, joka kehittyy
kohti yhä täydellisempää teollistumista, esiintyy runsaasti sosiaalisia
ongelmia. Eräs tallainen on vanhusten
vaikeutunut sosiaalinen asema maatalous valtaisen yhteiskunnan useampia
sukupolvia käsittäneen suurperheen
supistuttua yhden sukupolven perheeksi … Täten vanhukset ymmärrettävistä syistä ovat joutuneet erilleen itsenäisiksi talouden pitäjiksi … Emme
voi kieltää sitä tosi asiaa, että vanhaa
ihmistä uhkaa monesti passiivisuuden
ja eristäytymisen vaara.108
Kuva 3. Kehittävä askarteluohje lapsille. "Lastenhuoneen ikkunaan" (pk.). OK 4/1963.

Ks. esim. Waldemar Bühler, ”Puuhaperhe puuhailee kesäkodillakin” (art.). OK 2/1968; Vuokko
Miikkulainen, ”Leikki-ikäisen käsityöharrastuksen herääminen” (art.). OK 4/1969.
107 ”Naisen käden työ kulttuuritekijänä” (Otteita Alli Wiherheimon puheesta Omin käsin -lehden
ja Hämeen-Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen näyttelyssä 4.9.1965). OK 4/1965.
108 Valdemar Bühler, ”Valmistelemme onnellista ilta-päivää vanhuksille” (art.). OK 1/1966.
106
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Omin käsin -lehdessä tunnistettiin vanhusten tekemän käsityön mahdollisuudet niin
henkiseen hyvinvointiin kuin taloudelliseen pärjäämiseen. Artikkelin aihe käsitteli hyvin ajankohtaista 1960-luvun ilmiötä, jossa asumisen modernisaatio ja kaupungistuminen korostivat ydinperheeseen keskittyvää asumisen muotoa lähiöissä ja ajoivat vanhukset yksinäiseen elämään. Lisäksi lapsiperheet erottautuivat tässä murroksessa suvun
tukiverkosta ja kontrollista. Vanha monisukupolvinen perhekäsitys mureni kaupungistumisen ja modernisaation myötä.109 Lisäksi hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen
myötä yhä enemmän vastuuta yksilöistä alkoi ottaa yhteiskunta lähisukulaisten sijaan.110

1960-luvulla ihmisten vapaa-ajasta käytiin yhä kiivaampaa kilpailua, ja käsityö sai uusia
haastajia. Yhä suuremman osan ihmisten ajasta alkoi viedä televisio, joka yleistyi suomalaisissa kodeissa 1960-luvulla.111 Vuonna 1964 televisioluvissa ylitettiin puolen miljoonan raja ja vuonna 1969 rikottiin jo miljoonan televisioluvan rajapyykki. Television
katselu olikin alkuun hyvin sosiaalinen tapahtuma, jonka äärelle esimerkiksi naapurusto
saattoi kerääntyä viettämään aikaa. Televisio lisäsi ja loi erilaisia kulutustapoja ja -tottumuksia. Televisio toi kaikkien nähtäville erilaisia muotivillityksiä ja muutti katsojiensa
maailmankuvaa. Vahva vaikutus televisiolla oli erityisesti muoti-ilmiöiden ja teollisesti
tuotettujen tuotteiden leviämiseen.112 Television vaikutus kulutusyhteiskunnan syntyyn
oli kiistaton. Omin käsin -lehdessä televisiota ei paljon käsitelty, mutta esimerkiksi erilaiset kansainväliset muoti-ilmiöt näkyivät jonkin verran vaateohjeissa, kuten vuonna 1962
artikkelissa ”Twist tuulia”, jossa esiteltiin rock and roll -musiikkiin pohjautuvaan twisttanssityyliin liitettyjä vaatteita nuorisolle ja naisille (Kuva 4.). Kirjoittaja ei artikkelista
käynyt ilmi, mutta sisällöllisesti artikkeli edusti modernia ja nuorekasta näkökulmaa
1960-luvun alkupuolella. Artikkeli oli varsin ajankohtainen, sillä twist-tanssi saapui
Suomeen 1960-luvun alussa.113 Artikkelissa tuotiin esiin myös mielenkiintoisella tavalla

Sarantola-Weiss 2008, 46; Savikko 2005, 210‒211.
Danielsbacka & Tanskanen 2021, 293.
111 Heinonen 2008, 112.
112 Heinonen 2008, 117‒118; Vanha-Similä 2020, 147‒151.
113 Jukka Lindström, ”Alkuasukkaiden” twist-tanssi sai suomalaisetkin vääntelehtimään. YLE
18.11.2016. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/18/alkuasukkaiden-twist-tanssi-sai-suomalaisetkin-vaantelehtimaan, luettu 13.3.2022.
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se,

miten

1960-luvulta

lähtien

erilaiset muoti-ilmiöt alkoivat rantautua Suomeen erityisesti populaarikulttuurin ja television ansiosta.
Kansainvälisten

muoti-ilmiöiden

mukana syntyi nuorisomuoti, jonka
syntyajankohdaksi Suomessa nähdään 1960-luvun puoliväli. Tähän
asti nuoriso oli pitkälti pukeutunut
aikuisten kanssa samalla tavalla.114
”Twist tuulia” -artikkelissa ideat olivat edelleen suunnattu niin nuorille
kuin naisille.

Suoranaisesti television uudesta rooKuva 4. Twist-tyylisiä vaatteita ja asusteita esiteltiin Omin
käsin -lehdessä vuonna 1962. ”Twist tuulia” (art.). OK
3/1962.

lista kodeissa ja ihmisten vapaaajassa oltiin huolissaan Omin käsin -

lehdessä vuonna 1963 artikkelissa ”Ikivanhaa »ristittäin ompelua»”, jossa pohdittiin,
miksi suomalaisilla ei tuntunut olevan aikaa perinteiseen ristipisto-ompeluun, ja yhdeksi syyksi epäiltiin televisiota:

Tuntuukin, että jo aivan varhaisnuorison ´harrastuksia´ pitäisi määrätietoisesti ja
vanhempien täydellä arvovallalla ruveta ohjaamaan hieman taloudellisemmin
muuhunkin kuin televisiotuijotukseen, kestotanssiennätyksiin ja kaikkeen hyödyttömään ´viihteeseen´.115

Voimme nähdä, että käsityö harrastuksena nähtiin Omin käsin -lehdessä huomattavasti
parempana vaihtoehtona kuin laiskanpuoleinen television katselu. Yleisesti käsityö esitettiin 1960-luvulla Omin käsin -lehdessä järkevänä, kehittävänä ja laadukkaana vapaaajan viettotapana, jota ei ajateltu tehtäväksi television katselun yhteydessä. Käsityön

114
115

Vanha-Similä 2020, 162‒171; Heinonen 2003, 456‒461.
L. E. ”Ikivanhaa »ristittäin ompelua»” (art.). OK 2/1963.
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uudistui, kun se menetti entisiä merkityksiään arkisena pakollisena työnä. Käsityö vastasi modernin maailman vaatimuksiin, tuomalla itsestään esiin uusia piirteitä erityisesti
luovana ja kehittävänä harrastustoimintana niin lapsille, aikuisille, vanhuksille kuin sairaille. Käsityön hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvät piirteet tunnistettiin, ja sen
merkitys alkoi muuttua lopputuloksesta yhä selvemmin prosessiin ja itse tekemiseen.
Käsityötä tekevän yksilö oli Omin käsin -lehden mukaan ainakin terveempi ja vapaa-aikansa järkevästi käyttävä kansalainen.

1.2. Perinteiden vaalintaa ja uusien innovaatioiden ihanuutta
Vapaa-ajan lisääntymisen lisäksi 1960-lukua kuvaa vahvasti teollisesti tuotettujen esineiden ja materiaalien runsas lisääntyminen ihmisten arjessa.116 Teollisuus muutti muotoaan yhä vahvemmin massatuotannon suuntaan.117 Käsityön tekijöiden maailmassa
muutos näkyi runsaina valmiskankaina, värikkäinä kuoseina, keinokuituina ja valmislankoina.118 Yhä enemmän esimerkiksi vaatteita ja kodintekstiilejä alkoi saada valmiina
tai vähintään puolivalmiina tuotteina. Uutuudet helpottivat monen naisen arkea, sillä
esimerkiksi tekstiilihuolto keventyi uusien materiaalien ja runsastuvan tarjonnan
avulla.119 Toisaalta 1960-lukua kuvasi edelleen monen kohdalla taloudellinen niukkuus
ja esimerkiksi vaatteiden paikkaaminen oli edelleen osa vaatehuoltoa.120 Teollistuminen
ja valmistuotteet aiheuttivat myös huolta ja kysymyksiä käsityökulttuurin tilasta. Omin
käsin -lehden artikkeleissa oli nähtävissä huoli siitä, miten perinteiset tekniikat ja taidot
olivat jäämässä nykyajan jalkoihin.121 Lehden yksi tehtävä oli suomalaisen perinteisen
käsityökulttuurin levittäminen ja ylläpito, mikä näkyi erityisesti perinnetekniikoiden
esiintuontina lehdessä.122

Heinonen 2005, 146‒147.
Sarantola-Weiss 2003, 36.
118 Pulkkinen 2008c, 106‒108. Ks. myös. Eila Marttila, ”Laajeneva lumppukori” (art.). OK 1/1959.
119 Vanha-Similä 2020, 117‒118.
120 Vanha-Similä 2020, 155‒159.
121 Ks. esim. K.N., ”Nykyaika ja kansanomainen tekstiiliperinne” (pk.). OK 1/1963.
122 P. Anttila 2008, 34‒36; Ks. esim. Linda Eerikäinen, ”Fransut, hipsut, ransut, ripsut, typsyt, rimsut, komeat harut” (art.). OK 1/1964.
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Uudet teollisesti tuotetut materiaalit ja tuotteet alkoivat näkyä tarkastelemallani ajanjaksolla yhä enemmän Omin käsin -lehtien artikkeleissa.123 Suomessa kankaiden ja kangasmateriaalien tuotannossa oli ollut haasteita usean vuosikymmenen ajan, erityisesti sotaajasta ja sotakorvauksista johtuen. Suomessa sota-ajan säännöstely alkoi vuonna 1940, ja
vuosina 1942‒1945 raakapuuvilla ja villaa ei tuotu Suomeen laisinkaan. Sota-aikana kotimainen pellava ja villa eivät kuitenkaan riittäneet vastaamaan kaikkeen kysyntään ja
puute haastoi kekseliäisyyttä. Erilaiset korvikemateriaalit ilmestyivät kansalaisten arkeen sota-aikana, kuten paperi ja silla (viskoosi, raion).124 Pula-aika siis pakotti myös kehittelemään uusia teollisesti tuotettuja kuituja, ja niiden kehittäminen jatkui entisestään
sodan jälkeen.

Omin käsin -lehdessä kirjotettiin vuonna 1963 artikkelissa ”Jalostettua tuotantoa”, kuinka
yhä pidemmälle tasa-arvoistuvassa maailmassa luonnonkuidut eivät riittäneet kaikkeen
tekemiseen ja ennen kaikkea teollisen tuotannon tarpeisiin ”nopeasti demokratisoituvassa maailmassa yhä lisääntyvälle ihmismäärälle”. Samassa artikkelissa tuotiin esiin,
että keinokuitujen tuotanto työllisti myös ihmisiä, mitä pidettiin hyvänä.125 Suomessa
keinokuidut valtasivat alaa erityisesti 1960-luvulta lähtien uusien innovaatioiden ja vapaamman tuotannon myötä. Vuonna 1957 suurin osa ulkomaankaupan säännöstelystä
purettiin, mikä lisäsi osaltaan kotimaisen puuvillateollisuuden ja painokuosisuunnittelun kehittymistä.126 Kasvavassa teollisuudessa innostuttiin 1960-luvulla uusista materiaaleista, kuten keinokuiduista ja värjäys- ja painotekniikoista.127 Näistä uusista arkea helpottavista uutuuksista kirjoitettiin myös Omin käsin -lehdessä, ja esimerkiksi raionia (viskoosi, silla) jopa ylistettiin sen villaimaisten piirteiden ja kestävyyden vuoksi vuonna
1960 artikkelissa ”Onko tuo tosiaan RAIONIA…”:

Varmaan aivan ensimmäisenä positiivisena ominaisuutena raionista puheen ollen
voisi mainita hyvän kulutuskestävyyden. Tätä on vuosien mittaan paljon kokeiltu
ja on tultu siihen tulokseen, että sopiva määrä raionia esim. puuvillaan tai villaan

Ks. esim. ”Nuorisolle nousevalle” (art.). OK 1/1961.
Pulkkinen 2008a, 59; Pulkkinen 2008b, 77.
125 Ks. esim. L.E., ”Jalostettua tuotantoa” (art.). OK 3/1963.
126 Pulkkinen 2008b, 83.
127 Pulkkinen 2008c, 106‒107.
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sekoitettuna parantaa näin valmistettujen kankaiden kulutuskestävyyttä huomattavasti.128

Raionia (viskoosi, silla) oli tuotettu jo sota-aikana, mutta ilmeisesti sen kehittäminen jatkui ja laatu parani sodan jälkeen. Etenkin sen yhdistämistä luonnonkuituihin pidettiin
hyvänä, sillä se lisäsi kankaiden kestävyyttä. Omin käsin -lehdessä ymmärrettiin, että
uudet innovaatiot ja tuotannon tehostuminen helpottivat käsityömateriaalien saantia.
Naisten oli mahdollisuus valmistaa helppohoitoisempia vaatteita ja kodintekstiilejä uusista edullisista materiaaleista ja kankaista.129 Into tekokuituja kohtaan oli suurta, sillä
tekokuidut laskivat esimerkiksi kankaiden hintoja. Puhtaasti luonnonkuituiset tuotteet
muuttuivat yhä enemmän ylellisyydeksi, jollaisena luonnonkuidut, kuten villa ja pellava
myös nykypäivänä tunnetaan.130 Toisaalta puuvilla piti pintansa edelleen ja kotimaisten
puuvillaisten painokankaiden kultakautena pidetään yleensä 1960-lukua.131 Uudet materiaalit siirsivät syrjään vanhat tutut luonnonmateriaalit, ja useamman lehden sivuilla
oli havaittavissa huolestumista, kun pohdittiin, miten käy suomalaisten luonnonraakaaineiden. Vuoden 1963 ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa ”Nykyaika ja kansanomainen tekstiiliperinne” todettiin:

Nykyajan ihminen, joka on saanut nähdä lukemattomien uusien keinokuitujen ilmestyvän luonnonkuitujen rinnalle ja havaita niiden tekstiiliteollisuudelle avaamat suuret mahdollisuudet, on ehkäpä liiankin helposti joutunut niiden lumoihin.132

Uusien materiaalien ilmestyminen otettiin Omin käsin -lehdessä melko ristiriitaisesti vastaan. Yhtäältä ymmärrettiin, että uudet valmiit ja keinotekoiset materiaalit helpottivat
käsitöitä tekevien naisten elämää. Ne laskivat vaatteiden ja tekokustannusten hintoja,
paransivat monien kankaiden kestävyyttä ja pienensivät vaatehuollon taakka. Toisaalta
pelättiin, mihin teollistuminen ja tekokuidut johtaisivat, ja millaisia vaikutuksia uusilla

Anjariitta Reimi-Orsa, ”Onko tuo tosiaan RAIONIA…” (art.). OK 3/1960.
Kerttu Niilonen, ”Koti pukeutuu puuvillaan” (art.). OK 2/1964.
130 Ks. esim. L.E., ”Jalostettua tuotantoa” (art.). OK 3/1963.
131 Pulkkinen 2008c, 97.
132 K.N. ”Nykyaika ja kansanomainen tekstiiliperinne” (pk.). OK 1/1963.
128
129

29

innovaatioilla olisi perinteisille luonnonmateriaaleille, tekniikoille ja perinnetaidoille.
Voimme nähdä, että 1960-lukuun yhdistyi ajatus siitä, että käsityö ei ollut enää samanlainen välttämättömyys, kuin se oli vuosikymmeniä sitten ollut. Valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden saaminen mahdollisti yhä helpomman vaatteiden ja kodintekstiilien
valmistamisen.133 Esimerkiksi vuonna 1962 artikkelissa ”Orsikkoa omin käsin vai ostamalla” ideoitiin, millaisia orsikkoja eli kapioita nuoren neidon tulisi valmistaa. Artikkelissa pohdittiin muun muassa lakanoiden väriä ja sitä, ”miten kauppojen hyllyiltä suorastaan pursuaa kankaita.”134 Artikkelin lopuksi kuitenkin todettiin:

Omin käsin kannattaa orsikkoa kartuttaa. Onhan työ mieluista ja kukkarostakin
riittää näin useampiin hankintoihin kuin siinä tapauksessa, että kaikki joudutaan
valmiina ostamaan.135

Mielenkiintoista on se, kuinka 1960-luvun alkupuolella Omin käsin -lehdessä kapioiden
valmistamista neuvottiin ja niiden käsin tekemiseen kannustettiin. Puolestaan vuonna
1966 todettiin artikkelissa ”Miten äiti opettaa tyttärelleen käsitöitä – tekstiilien tuntemusta – hyvää makua”:

Nyt ovat ajat muuttuneet, merkkuuliinoja ei enää ehditä ommella eikä kapioitakaan tarvitse ryhtyä valmistamaan, koska kaiken voi ostaa kaupasta.136

Artikkelissa oli nähtävissä yleistä muutosta kapioiden valmistamisen tarpeellisuutta
kohtaan. Kuitenkin vielä vuonna 1970 kapiot näkyivät Omin käsin -lehdessä, kun artikkelissa ”Kapiokirstuun” esiteltiin erilaisia nimikoimistapoja niin koneella kuin käsin.137
Kokonaisuudessa kapiot ja nimikointi ohjeet vilahtelivat lähes koko tarkastelemallani
ajanjaksolla lehdessä, toki runsaampana 1960-luvun alkupuoliskolla.138 Kapiokulttuurin

Ks. esim. ”Liinavaatekaappiin pantavaa” (art.). OK 2/1960.
Anjariitta Reimi-Orsa, ”Orsikkoa omin käsin vai ostamalla…” (art.). OK 1/1962.
135 Ibidem.
136 Ritva Sievänen, ”Miten äiti opettaa tyttärelleen käsitöitä –tekstiilien tuntemusta – hyvää makua” (art.). OK 3/1966.
137 ”Kapiokirstuun” (art.). OK 1/1970.
138 Ks. esim. Sirkka-Liisa Riuska ”Erilaiset kankaat vaativat erilaiset nimikoimistavat” (art.). OK
3/1960; ”Kudottua ja ommeltua” (art.). OK 2/1961.
133
134
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väheneminen kertoi kulutusyhteiskunnan synnystä, jossa kodinesineitä ja arkisia esineitä sai yhä enemmän massatuotettuina. Ei ollut enää välttämättömyys valmistaa itse
esimerkiksi kodintekstiilejä, vaan jopa järkevää, taloudellista ja aikaa säästävää ostaa ne
valmiina tai puolivalmiina.

Pidemmälle jalostuneella teollisuudella oli vaikutuksensa vaatekertojen määrään. Tarve
tehdä itse kankaat vaatteisiin väheni entisestään, kun esimerkiksi värikkäät puuvillakankaat ilmestyivät yhä runsaampina markkinoille 1960-luvulla.139 Tuotannon kasvaessa myös hinnat laskivat. Tämä puolestaan oli tie kohti muodin kiertokulun nopeutumista ja kulutusyhteiskunnan kiihtymistä tekstiilien saralla.140 Kiihtyvän talouden ja kuluttamisen uusien ulottuvuuksien seurauksena Omin käsin -lehdessä oltiin huolissaan
1960-luvun loppupuolella suomalaisten kuluttajatottumuksista.141 Lehdessä valmistuotteiden lisääntyminen ja nopeakiertoiset tuotteet yhdistettiin osaltaan irrationaaliseen ja
holtittomaan kuluttamiseen. Käsityötä pidettiin keinona järkevään kuluttamiseen ja taloudellisuuteen vuoden 1969 toisen numeron pääkirjoituksessa ”Tekstiilit ja kuluttaja”:

Nykyajan ihminen melkein hukutetaan tähän kuluttamisen paljouteen… Hyvän
kuluttajan ei tulisi tuijottaa itseään sokeaksi ainoastaan vaivattomuuteen, helppohoitoisuuteen ja halpuuteen.142

Ihmisten pelättiin tottuvan kertakäyttökulttuuriin, jossa korjaaminen ja vaaliminen loistavat poissaolollaan. Käsityö, niin uuden tuotteen valmistaminen kuin vanhan korjaaminen yhdistettiin osaksi hyvää kuluttajuutta lehdessä. Toisaalta samassa artikkelissa
ymmärrettiin muuttuva maailma ja sen mukanaan tuomat muutokset arkeen ja todettiin:

On tietenkin hyvä, että jokapäiväistä elämäämme helpotetaan valmistamalla tuotteita, jotka vapauttavat niiden hoidosta ja kunnossapidosta. Onneksi olemme

Pulkkinen 2008c, 97.
Aikasalo 2000, 251‒259.
141 Ks. esim. ”Unohdettu käsityöopetus?” (pk.). OK 1/1967; ”Tekstiilit ja kuluttaja” (pk.). OK
2/1969.
142 ”Tekstiilit ja kuluttaja” (pk.). OK 2/1969.
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saaneet koneita ja välineitä, jotka suovat meille vapaa-aikaa valmistamalla monimutkaiset käsityövaiheet nopeammin.143

Kasvavasta teollisuudesta ja varallisuudesta huolimatta 1960-lukua ja etenkin sen alkupuolta kuvasi edelleen niukkuus.144 Läheskään kaikilla ei ollut varaa ostotuotteisiin,
vaan käsityö oli monelle edelleen välttämättömyys. Asioita oli korjattava ja tehtävä käsin, halusi tai ei. Erilainen paikkaaminen, vaatteiden korjaaminen ja itse tehdyt vaatteet
ja kodin tekstiilit olivat monelle ainoa vaihtoehto. Itse ommellut vaatteet tulivat valmisvaatteita halvemmiksi.145 Paikkaamisesta kirjoitettiin vuonna 1960 artikkelissa ”´Jos olisin rikas, en koskaan paikkaisi mitään´” seuraavasti:

Käytännölliset, taloudelliset ja perheestään huolehtivat äidit tietävät, että koululaisten arkivaatteet: hameet, päällyshousut, erilaiset takit ja puserot ja monet muut
henkilökohtaiseen vaatetukseen kuuluvat, jotka tulevat joka tapauksessa kalliiksi,
tekipä ne itse tai osti valmiina, kannattaa paikata.146

Toisaalta on hyvä muistaa, etteivät paikkaaminen ja vanhan uudistaminen enää olleet
samalla tavalla esillä Omin käsin -lehdessä, kun ne olivat olleet sota- ja sotakorvausten
aikana niin sanotulla puutteen kaudella. Puutteen kaudella korjaaminen ja parsiminen
olivat jatkuvasti esillä Omin käsin -lehdessä, ja ohjeissa neuvottiin monenlaisia keinoja
korjaamiseen, kuten hiusten käyttöön parsimisessa.147 Paljonkaan paikkaamiseen liittyviä artikkeleita en yllä olevan artikkelin lisäksi löytänyt aineistosta. Pikemminkin kannustettiin materiaalin järkevään käyttöön ja esimerkiksi tilkkujen ja roskien hyödyntämiseen askarteluissa.148 Ennen kaikkea parsiminen, paikkaaminen, uudistaminen ja itse
tekeminen olivat siis osa säästäväisyyttä ja taloudellista järkevyyttä 1960-luvulla. Pula-

Ibidem.
Huokuna 2006, 14‒15.
145 Vanha-Similä 2020, 157‒159.
146 Anja-Riitta Reimi-Orsa, ”´Jos olisin rikas, en koskaan paikkaisi mitään´”(art.). OK 3/1960.
147 Keskitalo 2012, 28‒37.
148 ”Pienetkin tilkut voivat olla «aarteita«” (art.). OK 1/1961; ”Jouluporsaita ja muutakin eläinkuntaa” (art.). OK 4/1967.
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ajan pakollisuus oli muuttunut suurimmalle osalle kansalaisista ennen kaikkea järkeväksi taloudelliseksi toiminnaksi.

Merkittävänä aiheena 1960-luvulla Omin
käsin -lehdissä oli huoli perinnetaitojen
katoamisesta. Usein nämä vanhat tekniikat ja käsityölajit vaativat tekijältään taitoa, joka kiireisessä maailmassa tuntui
olevan katoamassa. Lehdessä nostettiin
esiin esimerkiksi huoli kehräämistaidon
katoamisesta149,

kerrottiin

erilaisista

riepu- ja räsykudonnaisista150, esiteltiin
karjalaista käsityöperinnettä (Kuva 5.),
erilaisia vanhoja pitsitekniikoita151 sekä
päre- ja olkitöitä152. Nämä monet perinteiset kansantaidot olivat ahtaalla yhä
Kuva 5. Esimerkki perinnetekniikoiden esittelystä
Omin käsin -lehdessä. Kaija Kares, ”Karjalaisten ompelukoristeiden ornamentiikka” (art.). OK 2/1970.

enemmän massatuotantoon nojaavassa,
uusien materiaalien siivittämässä yhteiskunnassa.

Perinnetaitojen ja karjalaisten tekniikoiden näkyminen lehdessä voidaan yhdistää päätoimittaja Tyyne-Kerttu Virkkiin ja hänen elämänkokemuksiin. Virkin lapsuus Karjalan
kannaksella Sakkolassa ja myöhemmin tehtävä työtupaohjaajana Itä-Karjalan Aunuksessa vuosina 1941‒1944 vaikuttivat siihen, että karjalaiset käsityöt ja suomalaiset perinnetekniikat olivat hänelle tärkeitä teemoja. Karjalaisuus ja perinnetekniikat näkyivät

K.N., ”Nykyaika ja kansanomainen tekstiiliperinne” (pk.). OK 1/1963.
Ks. esim. ”Räsymatto on tavallisen suomalaisen kodin toivematto” (art.). OK 3/1962; ToiniInkeri Kaukonen, ”Nukeri-rököraanu-poppana” (art.). OK 2/1966.
151 Ks. esim. Anjariitta Reimi-Orsa, ”´Turhuutta´- käpyiltyä pitsiä” (art.). OK 3/1962; Anu Jänkävaara, ”Rauman pitseistä” (art.). OK 1/1969.
152 Ks. esim. Pirkko Asikainen, ”Himmeli – vanha suomalainen joulunajan koriste” (art.). OK
4/1965; Waldemar Bühler, ”Jouhimännyistä palhoiksi ‒ pahoista säleiksi ‒ säleistä päreiksi – päreistä koreiksi” (art.). OK 2/1969.
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lehdessä koko hänen päätoimittajakauden.153 Perinnetekniikoiden kohdalla oli huomattavissa se, että Omin käsin -lehdessä pyrittiin myös modernisoimaan perinteisiä vanhoja
tekniikoita. Esimerkiksi 30-vuotisnumeron pääkirjoituksessa ”Mikä ei kehity, ei myöskään elä” kirjoitettiin:

On esimerkiksi kansantaiteen ja käsityönaloja, joilla ei ole tapahtunut aikoihin mitään. Niiltä on puuttunut se terveesti ravisteleva tuulenpuuska, mikä saisi uudet
silmut puhkeamaan kuivettuneeseen runkoon... Lehti on kuluneiden 30 vuoden
aikana tahtonut osoittaa, miten se käsityö, joka kehittyy ajan mukana pystyy myös
osoittamaan elinvoimansa.154

Toimituksessa ilmiselvästi ymmärrettiin se, että tekniikat eivät pysy hengissä, jos pyritään pitämään liikaa kiinni menneestä. Käsityö nähtiin keinona ylläpitää suomalaista
kulttuuria, mutta samalla ymmärrettiin tarve myös uudistaa perinteitä. Käsitettiin, että
tunkkaisuus ja muuttumattomuus olisi ollut käsityölle loppu. Käsityö kytkettiin vahvasti osaksi sukupolvien ketjua. Omin käsin -lehdessä esitettiin, että käsityön tekijä oli
perinteiden ylläpitäjä ja samalla uudistaja, mutta ennen kaikkea osa sukupolvien ketjua
ja suomalaista kansanperinnettä.

Omin käsin -lehdessä oli selvästi nähtävissä ristiriitaista suhtautumista niin keinokuituihin kuin ostotuotteisiin. Lehden toimituksessa tunnistettiin muuttuva maailma; kiireellisyys ja naisten työssäkäynnin kasvu, missä puolivalmisteet nähtiin helpotuksena arjessa ja parhaimmillaan modernina osana käsityötä. Toisaalta puolustettiin vanhaa tekemisen kulttuuria, jossa paras lopputulos saavutettiin erityisesti luonnonmateriaalein,
itse tehdyin kankain ja perinteisin tekniikoin. Näiden avulla käsityön tekijä nivoutui
osaksi sukupolvien ketjua. Paikoitellen lehdessä tuotiin esiin myös käsityö osana kulutuskasvatusta. Lehdessä esitettiin muun muassa perusteita sille, millainen kuluttaminen
oli

järkevää

ja

varoiteltiin

erityisesti

pieleen

menevistä

ostoksista,

kuten

Sallinen-Gimpl 2008, 77‒78; P. Anttila 2008, 32‒33; Ks. esim. ”Vanha Karjala elää kansanomaisissa esineissä” (pk.). OK 2/1960.
154 ”Mikä ei kehity, ei myöskään elä” (pk.). OK 1/1970.
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huonolaatuisista materiaalivalinnoista155 ja ”matkimishalussa” hankituista esineistä156.
Vaurastuminen ja kasvava kulutusyhteiskunta altistivat ihmiset tällaisille virheille.

1.3. Käsityö naisten monien roolien aallokossa
Merkittävänä teemana 1960-luvulla Omin Käsin -lehdessä näkyivät naiseuden ja äitiyden
teemat, joihin käsityö kiinteästi kytkeytyi. Suhtautuminen naisten työssäkäyntiin muuttui 1960-luvulla, sillä ymmärrettiin, että hyvinvointivaltion rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittiin myös naisia. Erityisesti terveys- ja hoitopalveluiden kehittyminen edistivät naisten työllistymistä.157 Ansiotyössä käyvien perheenäitien osuus kasvoi pitkin
1960-lukua: vuonna 1960 heitä oli 42% ja vuonna 1980 jo 79%. Lasten päivähoitolaki saatiin Suomeen vuonna 1973, sitä ennen lasten hoitajan järjestäminen osaltaan hankaloitti
naisten työllistymistä.158 Naisten työelämään siirtyminen vaikutti naisten rooliin yhteiskunnassa ja perheiden taloudelliseen tilanteeseen.159 Perhekäsityksissä 1960-lukua kuvasi edelleen porvarillinen ydinperhekäsitys, jossa naisen rooli oli kotona ja miehen rooli
perheen elättäjänä. Toki modernisaatiota tapahtui pitkin 1960-lukua ja uudet sukupolvet
saattoivat elää tasa-arvoisemmissa parisuhteissa vuosikymmenen loppupuolella. Varsinainen tasa-arvon vuosikymmen oli kuitenkin vasta 1970-luku.160 Perheiden yhteiskunnallinen asema ja arvot vaikuttivat siihen, miten rooleista pidettiin kiinni, keskiluokkaisissa kodeissa pidettiin vahvemmin kiinni perinteisistä rooleista, kun taas työläisperheissä naisen työssäkäynti oli ollut jo pidemmän aikaa normaali osa elämää.161

Kotiäitiys oli kuitenkin edelleen monen naisen rooli 1960-luvulla ja kodin tehtävät kuuluivat naisille, olivat he töissä tai eivät.162 Oli kuitenkin mielenkiintoista huomata, että
Omin käsin -lehdessä huomattiin ja huomioitiin myös muuttuva maailma. Naisten muutoksessa oleva rooli tunnistettiin, ja siihen suhtauduttiin lehdessä kahtiajakautuneesti.

”Tekstiilit ja kuluttaja” (pk.). OK 2/1969.
Mirja Milén-Panula, ”Perittyä ja hankittua” (art.). OK 1/1959.
157 ks. esim. Julkunen 2010, 89‒93; Vanha-Similä 2020, 43‒52; Heinonen 2008, 112.
158 Julkunen 2010, 90; Sarantola-Weiss 2008, 39‒42.
159 Vanha-Similä 2020, 52.
160 Julkunen 2010, 91‒92; Sarantola-Weiss 2008, 44‒45; Savikko 2005, 210.
161 Vanha-Similä 2020, 45‒46; Sarantola-Weiss 2008, 44.
162 Vanha-Similä 2020, 13.
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Naiset siirtyivät yhä enemmän työelämään, minkä johdosta käsityöohjeissa pyrittiin
huomioimaan ansiotyössä käyvät naiset, esimerkiksi luomalla helpompia ja nopeampia
ohjeita koneompelun avulla.163 Toisaalta lehdessä korostui käsin tekemisen paremmuus
ja haastavat ohjeet, jotka vaativat tekijältä taitoa ja aikaa.164 Toisaalta Omin käsin -lehden
toimituksessa ilmiselvästi ymmärrettiin se haaste, joka työssäkäyvillä naisilla oli monien
vaatimusten verkossa. Aika käsitöille ei ollut itsestäänselvyys. Tämä modernin maailman haaste nähtiin vuonna 1965 Omin käsin -lehdessä julkaistussa puheessa, jonka Kotiliesi -lehden ensimmäinen päätoimittaja Alli Wiherheimo oli pitänyt 4.9.1965 Omin käsin
-lehden ja Hämeen-Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen näyttelyssä:

Kuitenkin me nykyajan naiset olemme joutuneet aikaan, joka tunnista tuntiin vaatii suorituksia, vaatii kireästi ja mitattavasti. Nainen on valjastettu kaksien vankkurien eteen, toisena on koti luonnosta lankeavine velvollisuuksineen ja toisena
ammattityö ehdottomine vaatimuksineen. Ne yhdessä vievät häneltä sen luovan
vapaa-ajan, jonka nainen on voinut joskus omistaa käsitöilleen.165

Tietoisuus siitä, että naisilla ei ollut aikaa monimutkaisille käsitöille, oli selvästi läsnä
kirjoituksessa. Toisaalta esiin nousi se, että koti käsitettiin naiselle luonnollisena velvollisuutena ja ansiotyö pikemminkin ulkoa tulevana vaateena. Käsityö ja kodin hoitaminen olivat osa naisten elämää, josta ansiotyö tuli ottamaan osansa. Kotiäitiys ja koti luonnollisena työskentelykenttänä ilmenivät Omin käsin -lehdessä esimerkiksi useina esiliinaohjeina (Kuva 6.). 166 Naiset valmistivat 1960-luvulla essuja ja kotitakkeja paljolti itse,
ja ne nähtiin jopa eräänlaisena merkkinä perheenäidin ammatillisuudesta.167 Naisen ensisijaisena työskentelykenttänä nähtiin koti, jossa esiliina ja kotitakki tarjosivat suojaa ja

Ks. esim. ”Keittiö kauniiksi” (art.). OK 4/1962; ”Kapiokirstuun” (art.). OK 1/1970.
Ks. esim. ”Kirjontaa ohueen pellavaan” (art.). OK 2/1963.
165 ”Naisen käden työ kulttuuritekijänä” (Otteita Alli Wiherheimon puheesta Omin käsin -lehden
ja Hämeen-Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen näyttelyssä 4.9.1965). OK 4/1965.
166 Ks. esim. ”Talousesiliinakin muodin mukainen” (art.). OK 3/1962; Anjariitta Reimi-Orsa, ”Esiliinoja…” (art.). OK 3/1961; ”Muodikas esiliina” (art.). OK 3/1967.
167 Sarantola-Weiss 2008, 135.
163
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käytännöllisyyttä arkeen. Omin käsin -lehdessä käsityö yhdistettiin osaksi hyvää
naiseutta ja kotiäitiyttä. Lehti ei siis vaan
heijastanut aikaansa, vaan loi artikkeleilla
ja ohjeilla naisen ja äidin identiteettiä.
Lehdessä pyyteetön tekeminen perheen ja
kodin eteen nähtiin hyveenä.

1960-luvulla miehet osallistuivat erilaisin
painotuksin kotitöihin, ja etenkin kaupungistumisen jälkeen monenlaiset perinteiset miesten työt, kuten polttopuiden
hakkuu jäivät kaupunkielämässä historiaan. Miehet saattoivat tuntea itsensä tarKuva 6. Ohjeita ja ideoita esiliinoihin. "Muodikas esiliina" (art.). OK 3/1967.

peettomiksi tässä muuttuvan maailman
uudessa roolissa, jossa koti oli pääasiassa

naisten valtakuntaa. Miesten vapaa-ajan lisääntyessä harrastaminen ja vapaa-ajan käyttö
kodin ulkopuolella nähtiin suotavampana kuin naisilla. Naisen velvollisuudeksi nähtiin
vapaa-ajan käyttäminen kotitöihin ja kodin hyväksi, eikä kodin ulkopuolisia harrastuksia niinkään arvostettu. Pitkälti 1970-luvulle saakka naisten harrastukset liittyivät jollakin tapaa kodin ja perheen tarpeisiin.168 Tämä tuotiin ilmi myös Omin käsin -lehdessä,
jossa erilaiset kudonta- ja neulontaohjeet pitivät hyvin pintansa numerosta toiseen. Kudontaohjeissa korostuivat kodintekstiilit (Kuva 7.) ja neulontaohjeissa etenkin vaateohjeet niin lapsille kuin aikuisille169. Ohjeet korostivat hyödyllisyyttä, jossa käsityöllä oli
tarkoituksena ja päämääränä pitää huolta perheestä ja kodista.

168
169

Sarantola-Weiss 2008, 118; Vanha-Similä 2020, 125‒126.
Ks. esim. ”Talviurheilun aikaa” (ohje). OK 1/1961; ”Neulenuttuja” (ohje). OK 1/1962.
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Kuva 7. Kudontaohjeita kodintekstiileihin. "Mitä kudotaan" (ohje). OK 1/1961.

Lasten vaatettaminen ja äitiyden teemat toistuivat usein Omin käsin -lehdessä. Lehdessä
oli runsaasti ohjeita lastenvaatteisiin (Kuva 8.) ja kastemekkoihin.170 Myös erilaiset lapsille valmistettavien lelujen ohjeet olivat säännöllinen osa lehteä.171 Mielenkiintoista oli
se, kuinka äitiys näytti saavan uuden syvemmän ulottuvuuden, kun äiti valmisti itse
esimerkiksi kastemekon omalle lapselleen. Sodan aikaisessa ja sodan jälkeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa naisilta odotettiin ennen kaikkea hoivaa172, mikä näkyi vielä
1960-luvun Omin käsin -lehdessä. Käsityö yhdistettiin lehdessä osaksi rakkauden osoittamista, hoivaa, sukupolvien ketjua ja hyvään äitiyttä. Vuonna 1961 kirjoitettiin artikkelissa ”Kastemekko hienosta pellavasta”:

…hän uhraa aikaa ja vaivaa. Äidin sormet ompelevat siihen kauneimmat ajatuksensa ja tulevaisuudenunelmansa. Näin siirtyvät ajatukset tulevillekin sukupolville, sillä usein jää kauniisti kirjailtu kastemekko suvun aarteeksi.173

Ks. esim. Karin Ritoniemi, ”Kaunista lapsillenne” (art.). OK 2/1960; Liisa Perttu, ”Kastehetki
kodissa” (art.). OK 3/1966.
171 Ks. esim. Ilta Liukku, ”Lasten omaa…” (art.). OK 4/1961.
172 Malinen & Tamminen 2017, 161‒162.
173 Lea Aaltonen-Everhall, ”Kastemekko hienosta pellavasta” (art.). OK 1/1961.
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Artikkeli osoitti Omin käsin -lehden
ylläpitäneen ja tuottaneen vanhahtavaa naiskuvaa ja hyvin perinteisiä
sukupuolirooleja etenkin 1960-luvun
alkupuolella. Naisen ensisijaisena
tehtävänä oli synnyttää lapsia ja huolehtia kodista.174 Osaltaan tätä selittää lehden toimituksen ja avustajien
sukupolvi; moni lehden toimitukseen osallistuneista oli syntynyt ennen sotia.175

Lisäksi lehdessä korostui käsityön ja
säästäväisyyden suhde, jotka kytkeytyivät myös hyvään kotiäitiyteen.
Kuva 8. Ideoita ja ohjeita lasten vaatteisiin. Karin Ritoniemi,

Säästäväisyyttä oli sukupolvien ajan ”Oman äidin ompelema…” (art.). OK 2/1958.
pidetty suomalaisena hyveenä, jonka
juuret olivat syvällä historiassa.176 Säästäväisyys käsityön avulla näkyi tarkastelemallani
ajanjaksolla lehdessä erityisesti 1960-luvun alkupuoliskon numeroissa.177 Paikkaaminen
ja parsiminen kuuluivat perheenäitien arkeen aina 1970-luvulle.178 Lehti esitteli sivuillaan valmiita vaatteita, kuten Amerikasta tuotuja yöpaitoja.179 Kaikilla ei kuitenkaan ollut varaa ostaa valmisvaatteita, mikä tunnistettiin toimituksessa, ja lehti pyrki parhaansa
mukaan tuomaan muodikkaita ohjeita lehden lukijoille.180 Myös lehti itsessään oli
kustannus, joka osaltaan saattoi karsia köyhimpiä ja säästeliäimpiä lukijoita joukosta.181

Julkunen 2010, 84‒85.
Ks. esim. P.Anttila 2008, 31‒41.
176 Sarantola-Weiss 2008, 120.
177 Ks. esim. ”Nuorisolle nousevalle” (art.). OK 1/1961.
178 Vanha-Similä 2020, 155.
179 Ks. esim. TeeKoo, ”Naisellisia amerikantuliaisia” (art.). OK 2/1958.
180 Ks. esim. ”Kesällä kannamme keveästi” (art.). OK 2/1958.
181 Ks. OK 1958‒1972.
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Itse valmistetut vaatteet ja paikkaaminen olivat osa säästeliäisyyttä, vaikka toisaalta se
oli monille naisille myös pakko. Käsityö ja kekseliäisyys mahdollistivat muodikkuuden,
jos tekijä oli tarpeeksi taitava loihtimaan pienin kustannuksin muodikkaita vaatteita ja
asusteita.182 Lisäksi Omin käsin -lehdissä pohdittiin juhla-asujen ja vaatteiden monikäyttöisyyttä, sillä vähälle käytölle jäävien vaatteiden valmistamista pyrittiin välttämään.183
Esimerkiksi artikkelissa ”Kellertävää keväällä” vuonna 1962 pohdittiin morsiuspuvun
muita käyttömahdollisuuksia:

Hameen kanssa Tarja voi käyttää myös väljästi vartaloa myötäilevää jakkua ja joskus myös värillistä puseroa. Tällaisena asu soveltuu esim. matkapuvuksi – ehkä
Tarja tekee pienen häämatkan – ja tällöin asuun kuuluvat tarkoituksenmukaisina
asusteina reilut, tummanruskeat nyörikengät, puvun värinen käsilaukku sekä puvun kankaasta valmistettu hattu.184

Käsityön tekijän oli siis tärkeää pohtia tekemiensä töiden käytettävyyttä ja toimivuutta,
kertakäyttöisyyteen harvalla oli varaa. Kokonaisuudessa käsityö kytkeytyi osaksi naiseutta ja äitiyttä 1960-luvulla. Yhtäältä Omin käsin -lehti tuotti kuvaa hyvästä naiseudesta
kuin ylläpiti sitä. Toisaalta lehti toi esiin muuttuvaa maailmaa ja naisen uutta roolia naisten palkkatyön lisääntyessä. Käsityöllä nainen osoitti osaamisensa taitavana perheenäitinä. Hän oli perheestään huolta pitävä kodinhengetär, joka rakasti lapsiaan, unohtamatta käytännöllisyyttä ja säästeliäisyyttä. Toisaalta naisten asema muuttui työssäkäynnin ja uusien innovaatioiden myötä, mikä tunnistettiin Omin käsin -lehdessä. Perheroolit
menivät uusiksi, kun miehet ottivat vastuuta myös kotitöistä. Käsityö joutui uudistumaan muuttuvan maailman mukana; käsityöohjeiden oli uudistuttava, uudet materiaalit huomioitava ja tekemisestä oli tultava helpompaa.

Ks. esim. ”Virkattuja asusteita” (art.). OK 2/1968.
Ks. esim. Irmeli Viherjuuri, ”Kellertävää keväällä”(art.). OK 2/1962; Ylioppilaspuku – nuoren
opiskelijan monikäyttöinen pieni vierailu- ja juhlapuku” (art.). OK 2/1966.
184 Irmeli Viherjuuri, ”Kellertävää keväällä” (art.). OK 2/1962.
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2. Suomalainen 1960-luvun koti – modernin ja perinteen kohtaamispaikka
Suomalaisten kotien ja asumisen kannalta 1960-luku oli modernisaation aikaa; kaupungistuminen, massavalmistuksen tehostuminen, kasvuoptimismi, kulutustavaroiden tarjonta, kodin arkea helpottavat innovaatiot ja televisio olohuoneen uutena keskipisteenä
muuttivat niin kodin materiaalista olemusta kuin ihmisten olemista.185 Vuonna 1970
kaupunkien väkiluku ylitti maaseudun.186 Monille kaupunkiin muuttaneille kotien uutuudet, kuten sisällä sijaitseva kylpyhuone ja vessa olivat modernin maailman ihmeitä.187 Uudet asumismallit ja kaupungistuminen keskittivät perhekäsitystä yhä enemmän ydinperhemalliin, jossa perheen muodostivat äiti, isä ja lapset.188 Toisaalta kaupunkilaisten kaipuu maalle näkyi vapaa-ajanasuntojen kasvavana määränä aina 1950-luvulta lähtien.189 Uusien sukupolvien ja vaurastumisen myötä suhtautuminen kulutukseen muuttui. Aikaisemmin hyveenä nähty vaatimattomuus sai väistyä, ja kuluttamisesta ja uusien asioiden tavoittelusta tuli hyväksyttävämpää.190 Tästä kertoi niin televisioiden kuin kulutusluottojen määrän kasvu.191 Myös visuaalinen maailma muuttui 1960luvulla; värikkyys ja vaihtelevuus olivat ennennäkemätöntä.192 Aikaa kuvastaa myös ristiriitaisuus ja kotien moninaisuus; aikuistuvien vuosina 1945‒1950 syntyneiden suurten
ikäluokkien193 ensimmäinen koti kaupungissa erosi jopa radikaaleine ratkaisuineen vanhempien sukupolvien maalaiskodeista. Nuorelle sukupolvelle oli tärkeää tehdä ero vanhaan ja menneiden sukupolvien tapoihin ja tekoihin niin sisustuksella kuin asujien uudenlaisilla rooleilla.194

Huokuna 2008, 165‒172; Pulkkinen 2008c, 95.
Mäkikalli 2016, 259.
187 Saarikangas 2008, 154.
188 Saarikangas 2008, 143.
189 Kaartinen 2016, 315.
190 Huokuna 2006, 13‒15; Sarantola-Weiss 2003, 36‒37.
191 Huokuna 2006, 49.
192 Huokuna 2006, 28‒30.
193 Danielsbacka &Tanskanen 2021, 295.
194 Huokuna 2006, 54.
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2.1. Makueliitin koteja, värineuvontaa ja järkeviä kodin ratkaisuja
Omin käsin -lehdessä esiteltiin erilaisia koteja, kesäkoteja, kotiin liittyviä ratkaisuja ja ideoita sekä ohjeita kodintekstiileihin lähes jokaisessa numerossa tarkastelemallani ajanjaksolla. Pääasiassa kotiesittelyt ja kesäkotiesittelyt oli painettu lehden keskiaukeammalle,
jossa oli värisivuja kannen tapaan (Kuva 9.). Värisivujen käyttö kotiesittelyiden yhteydessä oli perusteltua, sillä värikuvat johdattivat lukijan paremmin kodissa vallitsevan
tunnelman äärelle, samalla antaen esimerkkejä värien käytöstä kodeissa.195 Lisäksi
voimme ajatella, että koteihin liittyviä artikkeleita ja niiden sanomaa pidettiin lehdessä
tärkeinä lukijoille, sillä niihin käytettiin useasti arvokkaimpia värisivuja.

Kuva 9. Esimerkki keskiaukeaman värisivujen kotiesittelystä. ”Oikean harkinnan luomaa kodikkuutta, järjestystä ja kauneutta” (art.). OK 3/1960.

Omin käsin -lehden kotiesittelyitä, kesäkotiesittelyitä sekä kotiin liittyviä artikkeleja tarkastellessa nousi esiin muutama keskeinen teema ja tehtävä, joita olivat hyvä maku, toimiva värien käyttö ja järkevät kodintilat. Nämä teemat kietoutuivat toisiinsa ja esimerkiksi hyvää makua oli myös järkevä värien käyttö ja nerokkaat säilytysratkaisut.196

195
196

Ks. esim. ”Viihtyisyyttä ja tunnelmaa” (art.). OK 2/1968.
Ks. esim. ”Väriaistia ja hyvää makua” (art.). OK 1/1962.
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Kaupallisuutta Omin käsin -lehden kotiin liittyvissä artikkeleissa ei suoranaisesti ollut,
mutta esimerkiksi kotiesittelyiden ja kotiin liittyvien artikkelien ohessa saatettiin mainita yksittäisiä valmistajia tai muotoilijoita tuotteineen.197 Esimerkiksi Tyyne-Kerttu Virkin omistaman Vokki oy:n käsin kudotut sisustuskankaat nousivat osassa artikkeleista
esiin.198 Omin käsin -lehdessä mainosten määrä oli muutenkin melko niukkaa. Usein mainostettiin esimerkiksi lankoja ja ryijypaketteja lehden viimeisillä sivuilla erillisin mainoksin.199 Kokonaisuudessa Omin käsin -lehden sisältö mainoksineen kytkeytyi vahvasti
käsityöhön. Tulkintani mukaan Omin käsin -lehti oli ajassaan jopa poikkeuksellisen vähämainoksinen, ollakseen maksullinen lehti. Mainonta oli yleisesti löytänyt paikkansa
kaikista medioista 1950-luvulta lähtien. Tilaajamäärien yhteys mainostuloihin lisäsi esimerkiksi aikakausilehtien kilpailua asiakkaista.200 Mainonnalle annettua pientä tilaa
Omin käsin -lehdessä selittää ehkä se, että enimmäkseen huomiota kiinnitettiin uniikkeihin itse tehtyihin ratkaisuihin ja tekemiseen, kuten vuonna 1965 artikkelissa ”Elsa Montell-Saanio, raanujen tekijä ja hänen kotinsa”. Artikkelissa esiteltiin tekstiilitaiteilija Elsa
Montell-Saanion (1926‒2019) kotia ja siellä tehtyjä ratkaisuja. Artikkelissa tuotiin esiin
kuvin ja sanoin raanujen sijoittelua, itse tehtyjä ja korjattuja huonekaluja sekä maalauksia.201 Tällaiset artikkelit toimivat inspiraationa lukijoille ja kannustivat samalla käsityöhön. Tätä voi pitää luonnollisena valintana käsityölehdelle, jonka tehtävä oli saada ihmiset tekemään ostamisen sijaan.

Omin käsin -lehdessä melko säännöllisenä osana olivat kotiesittelyt ja kesäkotiesittelyt,
joissa kurkistettiin yksityisten ihmisten koteihin ja kodin ratkaisuihin kuvien ja tekstien
avulla. Lehden päätoimittajalla Tyyne-Kerttu Virkillä oli hyvät suhteet niin suunnittelukuin tekstiilimaailmaan, mikä näkyi myös siinä, kenen koteja lehdessä esiteltiin.202 Lehden kotiesittelyissä tuotiin esille esimerkiksi muotoilijoiden203, taiteilijoiden204,

Ks. esim. ”Nyt kokoonnutaan pöytien ympärille” (art.). OK 3/1963.
Ks. esim. Ritva Sievänen, ”Asumme atriumtalossa – värien viihtyisyyttä ja mukavuutta” (art.).
OK 3/1965.
199 Ks. esim. OK 1/1967; OK 4/1963.
200 Heinonen & Konttinen 2001, 132‒155.
201 Ks. esim. TeeKoo, ”Elsa Montell-Saanio, raanujen tekijä ja hänen kotinsa” (art.). OK 1/1965.
202 P. Anttila 2008, 40‒41.
203 Ks. esim. ”Kesäkoti jossa vanhat esineet elävät uutta elämää” (art.). OK 2/1963.
204 Ks. esim. ”Nykyajan ihminen osaa antaa arvoa tilavuudentunnulle” (art.). OK 3/1962.
197
198
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lääkärien205 tai käsityöopettajien206 koteja. Minna Sarantola-Weiss kirjoittaa siitä, kuinka
kotiesittelyt erityisesti aikalaisessa Kaunis koti -sisustuslehdessä tarjosivat kotikulttuurin
asiantuntijoiden, kuten tekstiilitaiteilijoiden ja sisustusarkkitehtien sekä korkeasti koulutettujen ihmisten koteja näytille. Kodit tarjosivat erityisesti akateemiselle keskiluokalle
esimerkkejä, joissa 1950-luvun suomalaisella laadukkaalla muotoilulla oli edelleen tilansa.207 Omin käsin -lehdessä oli nähtävissä samanlainen lähestymistapa koteihin. Kotivalinnat ja esimerkkikuvat olivat myös hyvin tietoisia valintoja, joiden avulla lehti loi
lukijoilleen käsitystä hyvästä mausta. Esittämiseen mediassa liittyy aina rajaamista ja
valintoja.208

Omin käsin -lehti ja Kaunis koti -lehti esittelivät kotikulttuurin asiantuntijoiden koteja valistusmielessä. Tavoitteena oli ajalle tyypillinen hyvän maun määrittäminen ja levittäminen. Valistusta sekä hyvää makua loivat lehtien lisäksi esimerkiksi erilaiset järjestöt, laitokset ja kampanjat.209 Kotiesittelyihin valittiin lehdissä hyvää makua edustavia koteja,
jotka toimivat esimerkkeinä tavalliselle kansalle ja lehden lukijakunnalle, joka oli pääasiassa keskiluokkaa. Omin käsin -lehden voi rinnastaa tyyliltään ja arvoiltaan Kaunis koti
-lehteen, jonka avulla Omin käsin -lehden lukijakunnaksi voi määritellä ensi sijassa keskiluokan. Lisäksi kotiesittelyt tarjosivat lukijoilleen eskapismia arjesta ja omasta ehkä
ahtaastakin asumisesta, tarjoten usein harkittuja, hyvän maun kotikuvia tilavista asunnoista.210 Hyvä maku tuotiin yleensä esiin lehdissä esimerkkien avulla, ja vuonna 1964
vierailtiin esimerkiksi tekstiilitaiteilija Mirja Tissarin kotona artikkelissa ”Iloista punaista – hauskoja ideoita…” useiden kuvien ja kuvailun avulla:

Hyvä maku ja kekseliäisyys ovat tehneet nuoren tekstiilitaiteilija Mirja Tissarin
Forssassa sijaitsevasta pienestä kodista viihtyisän ja persoonallisen.211

Ks. esim. Ritva Sievänen, ”Asumme Atriumtalossa – värien viihtyisyyttä ja mukavuutta” (art.).
OK 3/1965.
206 Ks. Kerttu Niilonen, ”Vanha ja uusi antavat kättä” (art.). OK 3/1963.
207 Huokuna 2006, 131; Sarantola-Weiss 2003, 181‒182.
208 Fairclough 1997, 13.
209 Huokuna 2008, 172.
210 Sarantola-Weiss 2003, 175‒181.
211 ”Iloista punaista – hauskoja ideoita…” (art.). OK 2/1964.
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Hyvä maku ja kekseliäisyys olivat siis avaimia viihtyisään kotiin. Tarkastelemallani
ajanjaksolla Omin käsin -lehden jokaisessa numerossa kotiesittelyitä ei kuitenkaan ollut
ja enimmäkseen yksityisten henkilöiden kotiesittelyt painottuivat 1960-luvun ensimmäiselle puoliskolle. Vuosikymmenen loppupuoliskolla keskityttiin enemmän muuhun kodin sisustamiseen ja toimintaan liittyvään neuvontaan, kuten säilytysratkaisuihin ja yleisesti viihtyisän tunnelman luomiseen.212 On mahdollista, että yleisempi lähestyminen
kotiin palveli paremmin laajempaa lukijakuntaa kuin kotikulttuurin asiantuntijoiden
kotiesittelyt.

Omin käsin -lehdessä kotiesittelyissä kirjoitettiin hyvän maun yhteydessä paljon värien
käytöstä ja itse tehdyistä kodinratkaisuista. Artikkeleissa kuvailtiin lukijoille tarkasti,
millaisia valintoja henkilöiden kodeissa oli tehty. Esimerkiksi artikkelissa ”Värikäs ja
persoonallinen taiteilijakoti” vuodelta 1959 vierailtiin keramiikkataiteilija Birger Kaipiaisen ja hänen Maggi-vaimonsa kotona. Artikkelissa kotia, kodinratkaisuja ja värien
käyttöä kuvattiin seuraavasti:

Tilava olohuone maalattuine seinineen, joiden väri – valaistuksesta riippuen –
tuntuu vaihtelevan terrakotasta tupakanruskeaan, on tulvillaan kiintoisia yksityiskohtia. Kuvan esittämä näkymä on otettu ikkunan luota ovelle päin ja sitä hallitsevat pitkä, katosta lattiaan ulottuva japanilainen valaisin sekä talon isännän
itsensä maalaama pöllöaiheinen varjostin, joka on hänen rikkaan mielikuvituksensa luonteenomainen ilmaus. Tämän varjostimen syntymisen aiheutti huoneessa oleva ikävä komeronovi, joka oli saatava piiloon.213

Kotiesittelyt siis tarjosivat suoranaisia tunnelmakuvauksia ja esimerkkejä siitä, millaisia
itse tehtyjä ratkaisuja hyvän maun mukaisissa kodeissa oli. Lisäksi värien kuvaaminen
niin kuvin kuin sanoin oli tärkeässä asemassa kotiin liittyvissä artikkeleissa. Lehti osaltaan tuotti lukijoille hyvää makua esittämillä kuvilla ja valinnoilla. 1960-luvun

Ks. esim. ”Viihtyisyyttä ja tunnelmaa” (art.). OK 2/1968; Pirkko Asikainen, ”Työskentely- ja
säilytyspaikkoja” (art.). OK 4/1969.
213 ”Värikäs ja persoonallinen taiteilijakoti” (art.). OK 3/1959.
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visuaalista maailmaa kuvataan usein värikkääksi, ja se myös näkyi Omin käsin -lehdessä.214 Värikylläiset esineet ja kuviolliset painokuosit valloittivat 1960-luvulla niin koteja kuin vaatteita.215 Vuosikymmentä kuvataan erityisesti värikkäiden painokankaiden
kultakaudeksi.216 Osaltaan värikkäiden kuosien ja esineiden ilmestymiseen vaikuttivat
uudet paino- ja värjäystekniikat, väriaineiden helpompi saaminen ja materiaalien kehittyminen.217 Värejä ja uutta muotokieltä 1960-luvulla on kuvattu usein keinoksi piirtää
eroa menneisiin aikoihin218 ja värien käyttöön suhtautuminen muuttui erityisesti 1960luvulla219. Voimakkaat värit olivat yhtäkkiä suositeltavia ja niiden rohkeaan käyttöön
kannustettiin niin muotoilijoita kuin kuluttajia.220 Perusvärit olivat muodissa.221 Menneinä vuosina oli vaalittu vaaleita ja rauhallisia sävyjä osaltaan teknisistä ja taloudellisista syistä.222

Rikkaat värit ja voimakkaat kuosit löysivät yhä paremmin paikkansa uusien lähiökerrostalojen ikkunoista, joiden tilavissa olohuoneissa ja leveissä ikkunoissa olivat hyvät
puitteet runsaille kuvioille.223 Kirkkaat värit näkyivät myös Omin käsin -lehden kotiesittelyissä ja tekstiiliohjeissa. Painokuosit näkyivät myös jossain määrin lehdessä224, joskaan niitä ei nostettu keskiöön, vaan huomiota kiinnitettiin ennen kaikkea kotien kokonaisuuksiin ja itse tehtyihin tekstiileihin. Painokuosit olivat esillä enemmän moderneimmissa lehdissä, kuten sisustuslehti Avotakassa, joka edusti ajassaan nykyaikaista ja uudenlaista sisustuslehteä eurooppalaisella otteella.225

Omin käsin -lehdessä värivalintojen ja väriyhdistelmien kuvailu saivat tilaa. Hyvään makuun kuului Omin käsin -lehdessä harmonisten väriyhdistelmien löytäminen ja järkevä

Ks. esim. ”Väri-iloa kylpyhuoneeseen” (art.). OK 2/1962; ”Saunan jälkeen” (art.). OK 2/1962;
”Kesäkeidas parvekkeella” (art.). OK 2/1962.
215 Huokuna 2006, 28‒30.
216 Pulkkinen 2008c, 96.
217 Pulkkinen 2008c, 106‒108; Huokuna 2006, 84‒85.
218 Huokuna 2006, 34‒35.
219 Pulkkinen 2008c, 106‒108.
220 Huokuna 2006, 88.
221 Huokuna 2006, 68.
222 Ks. esim. Pulkkinen 2008a, 59‒58; Pulkkinen 2008b, 77.
223 Pulkkinen 2008c, 106.
224 Ks. esim. ”Kesä kukkii sisällä ja ulkona” (art.). OK 2/1966
225 Huokuna 2006, 131‒133.
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värien käyttö. 226 Lukijat saattoivat
lukea esimerkiksi kotiesittelyiden
yhteydessä värienkäytöstä, mutta
lehdessä esiintyi myös suoranaista
värioppia. Vuonna 1964 artikkelissa ”Väriä, mutta mitä ja miten”
(Kuva 10.) muotoilija Yki Nummi
neuvoi värienkäyttöä ja väriyhdistelmien sopivuutta erilaisiin kodin
tiloihin väriympyrän avulla. Omin
käsin -lehdessä koettiin, että 1960luvun voimakkaat värit vaativat
kotinsa laittajalta silmää, jotta kodista ei tullut levotonta ja värien
sekamelskaa. Tähän hätään kutsuttiin ensi sijassa hyvän maun
omaavia suunnittelijoita ja taiteilijoita. Usein artikkeleissa korostettiin erityisesti harkintaa ja suunnittelua, jota pyrittiin ilmiselvästi
siirtämään lukijoille esimerkkien
avulla.227
Kuva 10. Omin käsin -lehdessä tutustuttiin värioppiin Yki Nummen opastamana vuonna 1964. "Väriä, mutta mitä ja miten"
(art.). OK 3/1964.

Hyvän maun ja värineuvonnan lisäksi Omin käsin -lehdessä kiinni-

tettiin huomiota tilojen ja erityisesti säilytystilojen toimivuuteen.228 Kotien järjestys ja
siivo olivat hyvän maun lisäksi monien kotiasioissa valistavien tahojen päämääriä erityisesti sodan jälkeen. Valistavat tahot, kuten lehdet ja järjestöt neuvoivat esimerkiksi

Ks. esim. ”Väriaistia ja hyvää makua” (art.). OK 1/1962; ”Väriä, mutta mitä ja miten” (art.). OK
3/1964.
227 Ks. esim. ”Värit hallitsevat” (art.). OK 3/1969.
228 Ks. esim. Miria Milén-Panula, ”Kodin säilytystilat” (art.). OK 3/1959.
226
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puhtauteen, järjestykseen ja säästäväisyyteen liittyvissä teemoissa suomalaisia.229 1960luvun asumista kuvasi edelleen ahtaus, mikä kävi ilmi esimerkiksi Tiina Huokunan keräämästä Kotikutoista -kyselystä.230 Tiloja ei ollut jokaiselle toiminnalle erikseen, mikä näkyi myös kotia koskevassa kirjoittelussa Omin käsin -lehdessä.231 Pienissä tiloissa kekseliäisyydelle ja järkeville ratkaisuille oli kysyntää.

Toimivaa arkea ja säilytystilaratkaisuja käsiteltiin pitkin tarkastelemaani aikaa Omin käsin-lehdessä. Toisinaan tarjottiin hyvin konkreettisia ehdotelmia, kuten vuonna 1964 artikkelissa ”Paikka kaikelle ja kaikki paikalleen”, jossa esiteltiin erilaisia ompelupisteitä
naisille. Kirjoituksessa toki tunnustettiin, että harvalla naisella oli mahdollisuutta omaan
tilaan, vaan ompelupisteenä toimi usein keittiönpöytä tai muu kodin tila.232 Vuonna 1969
puolestaan esiteltiin artikkelissa ”Tärkeät säilytystilat” Marttaliiton näyttelyn säilytysratkaisuja niin kaupunki- kuin maalaiskoteihin (Kuva 11.). Standardikalusteet ja konkreettiset ehdotukset pääsivät esille artikkelissa.233

Huokuna 2008, 172‒173.
Huokuna 2006, 168.
231 Ks. esim. ”Kodin tilojen käyttö” (art.). OK 1/1968.
232 Anja Jyränki, ”Paikka kaikelle ja kaikki paikalleen” (art.). OK 3/1964.
233 Kielo Louhivaara, ”Tärkeät säilytystilat” (art.). OK 1/1969.
229
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Kuva 11. Säilytysratkaisujen esittelyä. Kielo Louhivaara, "Tärkeät säilytystilat" (art.). OK 1/1969.

Käsin tekemistä korostettiin säilytysratkaisujen yhteydessä etenkin 1950-luvun lopulla
ja 1960-luvun alkupuoliskolla.234 Esimerkiksi vuonna 1963 artikkelissa ”Kesäleski kohentaa komeroita” annettiin kaupunkilaiselle kesäleskelle vinkkejä säilytystilojen parantamiseen:

Kun kesämökki on kunnossa ja perhe maalla, kesäleskellä on elämänsä tilaisuus
joskus iltapuhteinaan kohentaa hieman kaupunkiasunnon komeroita ja parantaa
niin syksyllä kaupunkiin palaavan perheensä kuin omia viihtymismahdollisuuksia…

…Mutta lieneeköhän sellaista vähänkään vanhemmassa talossa asuvaa perhettä,
jolla ei olisi komero-ongelmia – koskapa niitä on uusissakin.235

234
235

Ks. esim. Mirja Milén-Panula, ”Kodin säilytystilat” (art.). OK 3/1959.
”Kesäleski kohentaa komeroita” (art.). OK 2/1963.
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Kesäleskellä artikkelissa tarkoitettiin kaupunkiin jäänyttä vanhempaa tai puolisoa,
muun perheen nauttiessa kesästä maalla. Artikkelista ei suoranaisesti käy ilmi, onko artikkeli osoitettu naisille vai miehille, mutta kaappien kohentaminen vaati kovien materiaalien tuntemista ja nikkarointitaitoja. Tällaisen osaamisen voidaan ajatella ensi sijassa
kytkeytyneen miesten käsityöksi. Artikkeli osoitti, että tekemällä pieniä muutoksia kotiin ja kodin säilytysratkaisuihin voitiin parantaa koko perheen viihtyvyyttä kotona.

Omin käsin -lehti tarjosi niin matkoja hyvän maun koteihin kuin hyvin konkreettisia
neuvoja ja toimenpiteitä oman kodin viihtyisyyden parantamiseen esimerkiksi väreillä
ja säilytysratkaisuilla. Kokonaisuudessa Omin käsin -lehden kotiin liittyvät artikkelit, kuten kotiesittelyt, värineuvonta ja säilytysratkaisuiden esiintuominen sisälsivät ajatuksen
valistamisesta, jonka avulla suomalaiset saatiin asumaan mukavammin. Lehdessä esiteltiin kotikulttuurin kärkinimien ja korkeakulttuurin koteja Kaunis koti -lehden tapaan.236 Näistä muotoilijoista muiden kotivalistusta harjoittaneiden tahojen kanssa voidaan puhua jopa makueliittinä, sillä heillä oli valta hyvän maun määrittelyyn ainakin
vielä 1960-luvun alkupuoliskolla.237 Esitellyissä kodeissa niin Kaunis koti- lehdessä kuin
havaintojeni mukaan myös Omin käsin -lehdessä harkitseminen ja itse tekeminen olivat
merkittävässä roolissa, eikä niinkään uusimpien muoti-ilmiöiden aallon harjalla pysyminen.238

2.2. Hyvän maun elementtejä; uutta, vanhaa ja käsin tehtyä
Hyvä maku on käsitteenä hyvin aika- ja kontekstisidonnainen.239 Tarkastellessani Omin
käsin -lehteä vuosilta 1958‒1972 käy ilmi, että hyvää makua lehdessä oli ennen kaikkea
kotimainen laadukas muotoilu, harkinta, käsin tehdyt elementit sekä uuden ja vanhan
sopiva suhde. Omin käsin -lehden hyvä maku edusti pitkälti 1950-luvulta periytyvää sisustamisen ihannetta, jota voisi kuvata laadukkaaksi askeettisuudeksi. Laadukasta

Sarantola-Weiss 2003, 175‒182.
Sarantola-Weiss 2003, 41.
238 Sarantola-Weiss 2003, 182.
239 Huokuna 2008, 172‒173; Sarantola-Weiss 2003, 38‒39.
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askeettisuutta oli kotimainen muotoilu ja harkinta.240 Hyvä maku Omin käsin -lehdessä
ei ollut uusimpia kulutustuotteita ja vauhdikasta uutuuksien vastaanottoa, vaan pikemminkin hiljalleen syntyvää hyvää makua, jossa yhdisteltiin harkitusti erilaisia ja eri-ikäisiä elementtejä.241 Tämä toisaalta vastasi monen tavallisen ihmisen 1960-luvun kotitodellisuutta, jossa limittyivät ajallisesti monenlaiset elementit. Harva 1960-lukulainen asui
todellisuudessa sisustuslehtien kuten Avotakan tarjoamassa modernissa aikalaiskodissa,
jossa kaikki oli uutta ja ajanmukaista.242

1960-luku oli suurten ikäluokkien kotien perustamisen vuosikymmen. Ensimmäisen kodin perustaminen oli usein iso askel elämässä, johon liittyi erilaisia toiveita ja odotuksia.
Aina toiveet eivät kohdanneet todellisuuden kanssa, vaan alku omaan elämään saattoi
olla varsin vaatimaton. Moni löysi ensimmäisen kotinsa 1960-luvun lähiöistä, ja moderni
asuminen oli monelle nuorelle parannus lapsuuden kodin vaatimattomuuteen.243 Esimerkiksi Minna Sarantola-Weissin Helsingin Sanomista keräämissä lähiömuistoissa parveke, kylpyhuone ja sisävessa kuuluivat 1960-ja 1970-luvun asumisen muistoihin.244 Monella nuorella kodinperustajalla ei ollut varaa hankkia uusia huonekaluja, vaan pitkälti
kotia sisustettiin sukulaisavulla ja itse tekemällä. Usein kodissa oli esillä useita erilaisia
kerrostumia; perittyä, ostettua, saatua ja tehtyä.245 Nämä elementit näkyivät myös Omin
käsin -lehdessä ja sen kotia käsittelevissä artikkeleissa.246 Lisäksi itse tekeminen ja kekseliäisyys vanhaa hyödyntäen olivat linjassa käsityölehden sanoman kanssa. Esimerkiksi
vuonna 1961 artikkelissa ”Nuoripari sisustaa ja -toivoo…” kirjoitettiin kotien niukoista
neliöistä ja esineiden monikäyttöisyydestä seuraavaa:

Kun nuoripari sisustaa ensimmäistä omaa kotiaan, se on tavallisimmin pienen
pieni yksiö, jonka jokainen neliö on »kullanarvoinen». Jokainen ostos on

Sarantola-Weiss 2003, 104‒105; Ks. esim. ”Oikean harkinnan luomaa kodikkuutta, järjestystä
ja kauneutta” (art.). OK 3/1960.
241 Ks. esim. KN, ”Urjalassa helskyvät monet kangaspuut” (art.). OK 3/1970.
242 Huokuna 2006, 190‒192.
243 Huokuna 2008, 165‒166.
244 Sarantola-Weiss 2008, 97‒98.
245 Huokuna 2008, 166.
246 Ks. esim. ”Kesäkoti jossa vanhat esineet elävät uutta elämää” (art.). OK 2/1963.
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suunniteltava tarkoin, jotta noihin muutamiin neliöihin syntyisi viihtyisä, mukava ja kaikkia mahdollisia tarpeita tyydyttävä koti…

…Se on eräänlainen »peruskoti», jonka esineistö olisi osattava hankkia siten, että
ne olisivat ajattomia, täyttäisivät kasvavan ja muuttuvan kodin tarpeet ja olisivat
käyttökelpoisia – ehkä uudella tavalla – vielä silloinkin, kun kotiin on tullut vauva
ja yksiö on vaihtunut tilavampaan kaksioon.247

Lainauksesta kävi ilmi, että onnistuneessa sisustuksessa oli käytettävä hyvää harkintaa
ja toisaalta hankittava sellaisia esineitä ja huonekaluja, joille olisi myös tulevaisuudessa
käyttöä. Artikkelin yhteydessä nostettiin esille erilaisia ideoita, mitä nuorelle parille
voisi valmistaa ja antaa heidän yhteiseen kotiin häälahjaksi. Esiin nostettiin esimerkiksi
erilaiset pyyheliinat ja astiat. Artikkelissa korostettiin kokonaisuudessa kaikkien esineiden osalta tarkoituksenmukaisuutta ja tarpeellisuutta. Harkinnan ja tarpeellisuuden teemat näkyivät myös muissa artikkeleissa248 ja kodinesittelyissä249. Uusien hankintojen
kohdalla muistutettiin valistavalla tyylillä, että hukkaostoksia tuli välttää.250

Yleinen vaurastuminen, vapaa-ajan lisääntyminen ja autojen yleistyminen muuttivat ihmisten arjen ja vapaa-ajan suhdetta erityisesti 1960-luvulla. Yhä useammalla oli varaa
mökkiin, tai ainakin mahdollisuus mökkeilyyn esimerkiksi työnantajan järjestämillä vapaa-ajanviettoalueilla, joiden tehtävänä oli yhdistää ja pitää huolta työväestöstä.251 Mökit
tarjosivat mahdollisuuden erilaiseen vapaa-aikaan ja tyydyttivät monen kaupunkilaisen
kaipuuta maalle ja luonnon ääreen.252 Mökit tarjosivat ihmisille myös paikan, missä toteuttaa itseään ja touhuta, mikä tuotiin Omin käsin -lehdessä esiin. Kesäasunnot ja

”Nuoripari sisustaa ja – toivoo…” (art.). OK 3/1961.
Ks. esim. Mirja Milén-Panula, ”Perittyä ja hankkittua” (art.). OK 1/1959.
249 ”Oikean harkinnan luomaa kodikkuutta, järjestystä ja kauneutta” (art.). OK 3/1960.
250 Ks. esim. Mirja Milén-Panula, ”Perittyä ja hankkittua” (art.). OK 1/1959.
251 A. Anttila 2008, 177‒179; A. Anttila 2005, 176‒177.
252 Kaartinen 2016, 314‒318; A. Anttila 2008, 177‒180.
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mökkikulttuuri näkyivät lehdessä erilaisina mökkiesittelyinä, saunaa käsittelevinä artikkeleina ja ideoina mökeille.253

Usein mökit sisustettiin vanhoilla, kaupungista poistuneilla huonekaluilla ja esineillä.254
Pienellä laitolla huonekaluille annettiin uusi ilme, mihin kannustettiin myös Omin käsin
-lehdessä. Kesäkodit esitettiin lehdessä luovempana tilana kuin kaupunkikodit.255 Kaupunkielämää rajoittivat monet säännökset ja muut tekijät, joiden vuoksi vapaa itsensä
ilmaisu oli helpompaa mökkiympäristöissä, joissa omistajilla oli valta tehdä vapaasti sen
näköistä kuin tahtoi.256 Vuonna 1960 esiteltiin artikkelissa ”Vähin keinoin luotua viihtyisyyttä” sisustusarkkitehti Maija Taimin ja hänen siskonsa tekstiilitaiteilija Eeva Taimin
kesäasuntoa ja sen ratkaisuja. Heidän kesäkotinsa esittelyssään pyrittiin tuomaan lukijalle ideoita omaan kesäkotiin. Esittelyn yhteydessä korostettiin sitä, miten pienillä materiaaleilla ja omalla tekemisellä voi saada kaunista ja viihtyisää aikaan:

Kesäkoti on paikka, jossa kekseliäisyyden ja näppäryyden avulla voi saada paljon
aikaan. Maalitölkki ja sivellin loihtivat vanhoista huonekaluista uusia. Kankaitten
jäännöspaloista syntyy hauskoja tilkkuverhoja ja sohvankannella olevan patjan
päällisiä.257

Ideana oli siis saada vähällä ja omalla tekemisellä kaunista aikaan, mikä osaltaan edusti
hyvin myös Omin käsin -lehden traditionaalista linjaa. Säästäväisyys esitettiin edelleen
lehdessä hyveenä ja tavoitteena.

Omin käsin -lehdessä ei myöskään unohdettu lukijoita, joilla ei ollut mahdollisuutta
omaan mökkiin tai ylipäätänsä mökkeilyyn. Lehdessä tuotiin esille esimerkiksi vinkkejä
kaupunkikotien parvekkeiden laittamiseen.258 Artikkelissa ”Kaupunkilaisen kesää”

Ks. esim. ”Hirsisauna paras sauna” (art.). OK 2/1962; ”Kesäkoti jossa vanhat esineet elävät
uutta elämää” (art.). OK 2/1963.
254 A. Anttila 2008, 180‒181.
255 Ks. esim. ”Vähin keinoin luotua viihtyisyyttä” (art.). OK 2/1960; ”Kesäkoti jossa vanhat esineet
elävät uutta elämää” (art.). OK 2/1963.
256 Juntto & Vilkko 2005, 139.
257 ”Vähin keinoin luotua viihtyisyyttä” (art.). OK 2/1960.
258 Ks. esim. ”Kesäkeidas parvekkeelle” (art.). OK 2/1962.
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vuodelta 1968 kuvattiin kuvien ja tekstin avulla, miten
pienestäkin parvekkeesta sai viihtyisän ja käytännöllisen
(Kuva 12.). Artikkelissa annettiin hyvin käytännöllisiä
ohjeita parvekkeen laittoon työpiirustuksineen lukijoille.259 Parvekkeille viihtyisää ilmettä sai artikkelien
mukaan tekstiilien, sopivien kalustevalintojen ja käsin
tekemisen avulla.260 Kaupunkiympäristö oli yhä useamman suomalaisen arkinen ympäristö 1960-luvulla, kun
kaupungistuminen kiihtyi aina vuosikymmenen loppua
kohti.261 Esimerkiksi suuresta ikäluokasta jopa puolet
muutti opintojen ja työn perässä pois kotipaikkakunniltaan, erityisesti kaupunkeihin.262

Kesäkotien lisäksi saunominen ja sauna näkyivät Omin
käsin -lehdessä säännöllisesti. Lehdessä annettiin muun
muassa vinkkejä, miten saunasta saisi viihtyisän, ja annettiin

ohjeita

saunatekstiilien

valmistamiseen.263

Vuonna 1967 saunateema koristi jopa Omin käsin -lehden
kansikuvaa (Kuva 13.) Kansikuva oli hyvin perinteinen
kimpiastioineen ja tuohivirsuineen. Modernius löytyi
ennen kaikkea kudottujen pyyhkeiden värivalinnoista,
keltaisesta ja vihreästä. Kirkkaat värit olivat ajanmukaista muotia.264 Kansikuva edusti mielestäni hyvin lehKuva 12. Lehdessä annettiin ideoita
ja neuvoja viihtyisän parvekkeen
luomiseen kaupunkiin. ”Kaupunkilaisen kesää” (art.). OK 2/1968.

den sisustuksellista linjaa, uuden ja vanhan toimivaa
suhdetta. Samassa numerossa esiteltiin jopa ohje saunamökin rakentamiseen piirustuksineen ja sisustuksineen

”Kaupunkilaisen kesää” (art.). OK 2/1968.
Ks. esim. ”Kaupunkilaisen kesää” (art.). OK 2/1968; ”Kesäkeidas parvekkeelle” (art.). OK
2/1962.
261 Heinonen 2005, 147‒148.
262 Juntto & Vilkko 2005, 122.
263 Ks. esim. ”Kesä ja sauna” (art.). OK 2/1969.
264 Pulkkinen 2008c, 97.
259
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(Kuva 14.).265 Tämä kytkeytyi mielenkiintoisella tavalla juuri mökkeilykulttuurin kiihtymiseen 1960-luvulla, jolloin monet rakensivat mökkejä omin voimin. Lehdessä tartuttiin
ajankohtaisiin asumisen ilmiöihin, kuitenkaan unohtamatta harkintaa ja itse tekemistä.

Kuva 13. Sauna-teemainen kansikuva vuonna
1967. Kansikuvassa yhdistyivät perinteiset tuohivirsut, kimpiastia ja modernit käsin kudotut
pyyhkeet. Kansikuva OK 2/1967.

Kuva 14. Vuonna 1967 esiteltiin ohjeet saunamökin rakentamiseen ja sisustamiseen. ”Omin neuvoin erilaista – Saunamökki rantatöyräällä” (art.).
OK 2/1967.

Vapaa-ajan lisäksi lasten hyvinvointi ja käsitöiden harrastamisen mahdollisuudet saivat
kotien ja kesäkotien esittelyissä osansa. Harrastamisen tilojen ja mahdollisuuksien puolesta otettiin kantaa kotiesittelyissä ja kodintiloista kertovissa kirjoituksissa. Vuonna
1958 artikkelissa ”Missä raudan muotoilijat?” harrastamisen puolesta kirjoitettiin terävästi:

Juureton kaupunkilainen hienostelumentaliteetti on väistymässä terveemmän elämisentyylin tieltä. Ei enää pidetä tyylirikkeenä, vaikka korkeassa asemassa oleva

265

”Omin neuvoin erilaista – saunamökki rantatöyräällä” (art.). OK 2/1967.
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virkamies sijoittaisi kaupunkilaiskotiinsa höyläpenkin tai akateemisen koulutuksen saanut perheenäiti asettaisi olohuoneen pyhimpään kangas puut.266

Ja vuonna 1964 kotiesittelyssä ”Harrastusten ja kätevyyden leimaama koti” tuotiin puolestaan esiin ekonomi Enbomin koti, jossa korostettiin erityisesti harrastusten näkymistä
kodissa ja sen esineistössä. Esiin nostettiin muun muassa ekonomi Enbomin tekemiä
metallitöitä ja rouvan kaunis käsityökori. Lasten sängyt esiteltiin juuri siitä syystä, että
se ne olivat isän tekemiä.267 Käsin tekeminen ymmärrettiin erityisesti 1950-luvulla tärkeäksi kodin ja perheen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Koti esitettiin projektiksi,
jota aktiivisesti rakennettiin yhdessä.268 Suomessa erityisesti sodan jälkeen isien ja lasten
suhde oli haastava. Monessa kodissa sodan kokenut isä oli etäinen ja arki saattoi olla
haastavaa

mielenterveysongel-

mien, fyysisten vammojen tai alkoholismin vuoksi. Usein harrastukset, kuten puhdetyöt ja askartelu
tarjosivat yhdessäoloa isän kanssa,
vaikka muuten läheisyys saattoi
jäädä vähäiseksi.269 Yhdessäolo tekemisen avulla ja koti yhteisenä
projektina näkyivät selvästi vielä
1960-luvun Omin käsin -lehdessä.
Harrastusten näkyminen kodeissa
toi lisäksi persoonallisen leiman kotiin ja harrastaminen ylipäätänsä
koettiin hyväksi vapaa-ajanvietto
tavaksi, kuten ensimmäisessä luKuva 15. Vuonna 1959 esiteltiin lapsille suunniteltu sänky ohjeineen. Liisi Huhtanen, "Liisan ja Pekan sänky" (art.). OK
4/1959.

vussa todettiin. Kaiken lisäksi Enbomin kaltaiset kodit näyttivät

Oili Mäki, ”Missä raudan muotoilijat?” (art.). OK 1/1958.
Kerttu Niilonen, ”Harrastusten ja kätevyyden leimaama koti” (art.). OK 1/1964.
268 Sarantola-Weiss 2003, 113.
269 Malinen & Tamminen 2017, 143‒158.
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esimerkkiä laajalle lukijakunnalle, että myös korkeasti koulutetussa perheessä käsitöiden harrastaminen sai ja oli suotavaa näkyä.

Lasten huomiointi kodeissa näkyi usein erilaisina lapsille tehtyinä ratkaisuina ja pohdintoina lapsille sopivista ympäristöistä. Vuonna 1959 artikkelissa ”Pekan ja Liisan
sänky” lukijalle annettiin ohjeet persoonallisen kerrossängyn rakentamiseen (kuva 15.).
Artikkelissa itse tehty sänky esitettiin parempana vaihtoehtona kuin ostettu sen muokkautuvuuden ja leikkisyyden ansiosta. Lehdessä pohdittiin myös lasten asemaa kodissa.
Lastenhuone nähtiin vuonna 1960 artikkelissa ”Kasvattava leikkiympäristö” terveenä ja
turvallisena vaihtoehtona lapsille. Artikkelissa maaseutu ja kaupunki asetettiin vastakkain, ja maaseutu suurempine asuintiloineen esitettiin tarjoavan paremmat mahdollisuudet lastenhuoneelle:

Lastenhuone on nykyisissä pinta-alaltaan kovin rajoitetuissa kaupunkilaiskodeissa
valitettavasti kovin harvinainen ilmiö. Lapset joutuvat olemaan vailla sitä turvallista ja kasvattavaa leikkiympäristöä, jota oma huone, vartavasten heidän käyttöönsä tarkoitettuine huonekaluineen ja leikkivälineineen merkitsee.270

Pohdinta kaupungin ja maaseudun eroista oli sinänsä hyvin paikkansa pitävää, sillä
1960-luvulla kaupunkioloissa lapset asuivat usein joko samoissa tiloissa vanhempien
kanssa tai jakoivat huoneen usean sisaruksen kesken. Valtion halpakorkoisilla lainoilla
rakennetut asunnot eli arava-asunnot olivat 1950-luvulla enimmäkseen kaksioita ja
1960-luvulla enimmäkseen kolmiota.271 Tilaa kaupunkiasunnoissa ei siis ollut liialti.
Maaseutu tarjosi Omin käsin -lehden mukaan väljempää asumista lapsille kuin kaupunki. Todellisuudessa myös maalla saatettiin asua hyvin ahtaasti.272 Lasten asumiseen
ja olemiseen kiinnitettiin huomiota erityisesti 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla.
Kaupungistuminen kiihtyi pitkin 1960-lukua, ja lapsista oltiin huolissaan erityisesti

”Kasvattava leikkiympäristö” (art.). OK 4/1960.
Saarikangas 2003, 402‒403; Ks. myös Aravalaina, Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/aravalaina, luettu 25.4.2022.
272 Saarikangas 2008, 143.
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kaupungistumisen alkaessa. Esimerkiksi asumisen ahtautta pidettiin yleisesti erityisen
haitallisena lapsille ja nuorille.273

Käsin tekeminen nousi esiin Omin käsin -lehdessä kotiesittelyiden lisäksi erilaisina käsityöohjeina kotiin ja lukuartikkeleita perinnetekstiileistä. Lehdessä oli paljon ohjeita kodintekstiileihin274, ompelu- ja kirjontaohjeita275 sekä artikkeleita räsymatoista (Kuva 16.),
raanuista ja ryijyistä276. Arvoa saivat suomalaiset perinteiset käsityöt, kuten esimerkiksi
ryijy vuonna 1965 artikkelissa ”Ryijy – kudonnaisten kuningatar”, jossa ryijyn uusi
nousu tunnistettiin ja sen historiaa esiteltiin lukijoille. Perinteen vaalinnan ja persoonallisuuden lisäksi käsin tekeminen oli myös keino säästäväisyyteen. Tiina Huokuna on
tutkinut 1960-luvun ensikodin perustajien muistoja Kotikutoista -kyselyn avulla, ja muistoissa nousivat esiin itse tehdyt elementit kotona, kuten räsymatot ja perityt huonekalut.
Käsityö voidaan nähdä tällaisissa tapauksissa enemmän käytännön sanelemana ratkaisuna edullisuutensa vuoksi.277

Saarikangas 2003, 402‒403.
Ks. esim. ”Vanhat kansanomaiset kudontatavat ja värit palaavat” (art.). OK 1/1969.
275 Ks. esim. ”Pellavaa pöydille” (art.). OK 3/1960; ”Nykyaikaistuvaa kirjontaa” (art.). OK 3/1960.
276 Ks. esim. Ritva Sievänen, ”Ryijy – kudonnaisten kuningatar” (art.). OK 1/1965; ”Kansanomaista
nykyajan kotiin” (art.). OK 1/1960.
277 Huokuna 2008, 166.
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Kuva 16. Räsymattoja ja niiden käyttöä käsittelevä artikkeli vuodelta 1961. "Räsymatto on tavallisen suomalaisen kodin toivematto” (art.). OK 1/1961.

Omin käsin -lehti nosti mielenkiintoisesti esiin myös kotien ajallisen kerroksellisuuden.
Kodissa oli jopa suotavaa hyödyntää vanhoja esineitä sopivassa suhteessa, hyvän maun
mukaan uusien esineiden rinnalla.278 Omin käsin -lehdessä arvostettiin vahvasti perinteisiä käsityötekniikoita ja niihin liittyvää esineistöä. Esimerkiksi Mirja Milén-Panulan artikkelissa ”Perittyä ja hankittu” vuodelta 1959 neuvottiin kuvien ja tekstin avulla, miten
vanhoja esineitä voisi ja tulisi sijoittaa sisustukseen:

Vaatii luonnollisestikin hyvää makua sijoittaa vanhat esineet ja huonekalut niin,
että ei vieras luule tulleensa huutokauppaan…. Nykyisenä »aravakautena» on
syytä ottaa huomioon, että emme voi kaikkia rakkaita esineitämme kapiokirstusta
alkaen, varsinkaan jos niitä on runsaasti, sijoittaa yhteen asuntoon... Vanhojen
esineiden käyttö sisustuksessa vaatii persoonallista otetta ja aikaa syventyä niiden
luonteeseen.279

Ks. esim. Ritva Sievänen ”Asumme atriumtalossa – värien viihtyisyyttä ja mukavuutta” (art.).
OK 3/1965.
279 Mirja Milén-Panula, ”Perittyä ja hankittua” (art.). OK 1/1959.
278
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Vanhojen esineiden potentiaali tunnistettiin sisustuksessa ja käytössä, mutta niiden sijoittaminen vaati erityistä hyvää makua ja kohtuullisuutta. Vanhan ja uuden suhdetta
käsiteltiin kotiesittelyssä ”Vanha ja uusi antavat kättä” vuonna 1963, jossa hammaslääkäri Timo Ruokolaisen ja käsityönopettaja Liisa Ruokolaisen koti pääsi esiin kuvin ja
tekstein.280 Koti toimi lukijoille esimerkkinä, kuinka moderniarkkitehtuuri kohtasi vanhan sopusointuisasti. Lisäksi Omin käsin -lehti tarjosi erilaisia vinkkejä vanhojen esineiden kunnostamiseen ja uudelleen käyttöön. Entisöinnistä annettiin esimerkki vuonna
1961 artikkelissa ”Vanhaa ei pidä tehdä uudennäköiseksi”281 ja vanhojen pitsipeittojen
uudelleenkäyttömahdollisuuksia esiteltiin vuonna 1964 artikkelissa ”Vanhaa virkattua,
uuden veroista”.282 Lukijoita kannustettiin hyödyntämään ja arvostamaan vanhoja esineitä sisustuksessa. Samalla vaalittiin menneiden sukupolvien käsityötaitoja. Sopivalla
uuden ja vanhan yhdistelmällä vältyttiin museotunnelmalta.283 Uudet innovaatiot ja tekniikat nähtiin Omin käsin -lehdessä osana toimivaa sisustamista, mutta uutuuksista ei
tehty sisustuksessa itse tarkoitusta.

Persoonallisuus ja viihtyisyys olivat keskeisiä teemoja kotiesittelyissä. Kotien persoonallisuus ja viihtyvyys tunnuttiin saavuttavan yleensä kekseliäisyydellä, korjaamisella, käsin tekemisellä sekä sopivalla suhteella uutta ja vanhaa. Käsin tehdyt kankaat ja tekstiilit
nousivat niin ohjeissa, kotiesittelyissä kuin muissa artikkeleissa esiin.284 Esimerkiksi
vuonna 1968 artikkelissa ”Lämpöä ja väriä kotoisaan ympäristöön” esiteltiin erilaisia kodintekstiilejä. Artikkelissa käsin tekemistä ja värien käyttöä kuvattiin:

Sisustustekstiileillä on ratkaiseva osuutensa kotoisen ympäristömme kokonaiskuvassa. Asuimmepa maalla tai kaupungissa niiden värit, aines ja laatu ovat tekijöitä, joiden avulla voimme saada aikaan sen iloisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa

Kerttu Niilonen, ”Vanha ja uusi antavat kättä” (art.). OK 3/1963.
”Vanhaa ei pidä tehdä uuden näköiseksi” (art.). OK 1/1961.
282 Pirkko Asikainen, ”Vanhaa virkattua, uuden veroista” (art.). OK 3/1964.
283 Ks. esim. Mirja Milén-Panula, ”Perittyä ja hankittua” (art.). OK 1/1959.
284 TeeKoo, ”Elsa Montell-Saanio, raanujen tekijä ja hänen kotinsa” (art.). OK 1/1965.
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tunnemme viihtyvämme. Jos voimme itse istahtaa kangaspuitteen ääreen voimme
yhdistää huvin ja hyödyn, kutomisen ilon ja kohentamisen.285

Käsin tehdyillä kodintekstiileillä koti tuntui saavan erilaisen kodikkuuden ja viihtyisyyden ulottuvuuden, unohtamatta käsin tehdystä työstä saatavaa yksilöllistä iloa. Omin
käsin -lehteä on kuvailtu käsin kudottujen kankaiden äänenkannattajana, johtuen osaltaan varmasti Tyyne-Kerttu Virkin päätoimittajuudesta ja Vokki oy:stään, jossa keskityttiin käsinkudottuihin kankaisiin.286 Toisaalta käsin kudotut kankaat näkyivät lehdessä
myös vaatetuskankaissa, joissa niiden paremmuutta pidettiin esillä pitkälle 1960-luvulle. Käsin kudottuja kankaita pidettiin vaatteissa parempina ratkaisuna pidempikestoisen muodin luomiseen.287

Omin käsin -lehdessä oli nähtävillä tarkastelemallani ajanjaksolla erilaisia sisustuksellisia
linjoja; erityisesti 1960-luvun alkupuoli oli traditionaalisempaa hyvän maun sisustamista, jossa nojattiin vahvasti kotikulttuurin asiantuntijoiden esimerkkeihin ja erityisesti
1950-luvun sisustustyyliin. Hyvässä maussa tilaa oli laadukkaalla muotoilulla, käsin tekemisellä ja sopivalla suhteella uutta ja vanhaa. Esiin nousivat myös lasten viihtyvyys ja
luova tekeminen osana kotia. 1960-luvun puolivälin jälkeen siirryttiin enemmän yleiseen neuvontaan ja ohjeisiin, jotka tavoittivat varmasti useampia koteja, kuten saunamökin yleisohje vuodelta 1967 osoitti. Kuitenkin edelleen 1960-luvun loppupuolella lehti
piti kiinni traditionaalisuudesta ja käsin tekemisen tärkeydestä.

Vuonna 1971 Omin käsin -lehdessä astuttiin uuteen aikaan päätoimittajavaihdoksen
myötä. Tarkastellessani viimeistä Tyyne-Kerttu Virkin päätoimittamaa lehteä vuodelta
1970, käsityöohjeissa oli huomattavissa samanlaista suomalaista perinnettä ja laadukkaita materiaaleja, joita näkyi lehdessä pitkin 1960-lukua (Kuva 17.). Puolestaan Raili
Mäkelän päätoimittamassa lehdessä vuonna 1971, ilmestyi ohjeisiin uusia materiaaleja,
kuten superlon ja styrox (Kuva 18.). Uusi päätoimittaja otti mukaan uudenlaisia ja moderneja elementtejä myös sisustukseen. Raili Mäkinen tarttui päätoimittajana kiinni

”Lämpöä ja väriä kotoiseen ympäristöön”(art.). OK 3/1968.
Koskennurmi-Sivonen 2002, 96.
287 Ks. esim. Irma Alhgren, ”Käsityö – puvun eleganssi perusta” (art.). OK 1/1968.
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moderniin aikaan, jossa uudet materiaalit ja voimakkaat värit pääsivät vielä enemmän
esiin. 1970-luvulla uusi sukupolvi halusi irtaantua perinteisten tapojen kahleista.288 Omin
käsin -lehdessä näkyvää murrosta selitti osaltaan päätoimittajien eri sukupolvi.

Kuva 17. Tyyne-Kerttu Virkin päätoimittaja-ajan
ohjeita kodintekstiileihin ja asusteisiin, joissa näkyivät traditionaalinen käsin tekemisen kulttuuri;
laadukkaat materiaalit ja perinnetekniikat. ”Kesän värejä talveen” (art.). OK 4/1970.

Kuva 18. Raili Mäkisen päätoimittaja-ajan ohjeita
kodinsisustukseen. Uudet muovipohjaiset materiaalit ja modernit mallit näkyivät ohjeissa. ”Ompele itsellesi” (art.). OK 2/1971.

Käsityö sai kodissa tarkastelemallani ajanjaksolla Omin käsin -lehdessä monenlaisia merkityksiä. Käsityö oli ennen kaikkea osa hyvää makua, viihtyisää ja persoonallista kotia.
Käsityöt ja harrastusten näkyminen kotona tuntuivat lisäävän kodin viihtyisyyttä ja
osoittivat myös sen, että käsityön tekijä välitti kodista ja perheestään. Kesäkotiesittelyissä käsityöllä oli vielä suurempi tila, koska ne esitettiin erityisen luovina ja ainutlaatuisina toimintaympäristöinä. Käsityö oli myös keino säästäväisyyteen, osalla halusta ja
toisille pakosta. Nuorille ensikodin perustajille oli suuri hyöty ja ilo käsityötaidoista tai
käsitöitä taitavista sukulaisista. Lehti kannusti ja neuvoi myös kunnostamaan ja hyödyntämään vanhaa. Lisäksi esimerkiksi käsin kudotut kankaat nähtiin laadukkaina ja

288

Sarantola-Weiss 2008, 102‒103.
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aikaa kestävinä ratkaisuina. Käsityön näkyminen kotona ylläpiti osaltaan myös kotimaista käsityöperinnettä esimerkiksi ryijyjen ja raanujen muodossa. Omin käsin -lehti
osoitti myös kotiesittelyillään sen, että koti on ennen kaikkea monien elementtien kerrostuma, jossa vanhat, uudet, ostetut ja itse tehdyt esineet olivat sulassa sovussa.
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Loppulause
Tutkielmassani olen selvittänyt käsityölle annettuja merkityksiä Omin käsin -lehdessä
vuosina 1958‒1972. Suomessa 1960-luku oli kokonaisuudessa mullistavaa aikaa. Sosiaaliset, rakenteelliset ja taloudelliset kehityskulut muuttivat koko yhteiskuntaa, yksilön
elämää ja asumisen ympäristöjä ennennäkemättömällä tavalla. Käsityön oli löydettävä
uusia merkityksiä ja perusteltava olemassaolonsa tässä muuttuvassa ajassa. Omin käsin
-lehdessä käsityölle annetut merkitykset osoittautuivat monipuolisiksi niin yksilön, kodin kuin yhteiskunnan kannalta. Merkitykset heijastivat muuttuvaa yhteiskuntaa, mutta
osa merkityksistä nojasi myös menneeseen maailmaan. Käsityön merkityksiin liittyi
näin ollen ristiriitaisuutta. Lehti myös tuotti ja ylläpiti tärkeäksi kokemiaan arvoja ja käsityksiä, kuten naiskuvaa ja hyvää makua. Naisille suunnattu Omin käsin -lehti kertoi
ennen kaikkea naisten tekemän käsityön merkityksistä, vaikka lehti pyrki huomioimaan
ajoittain myös miehet. Tarkasteluni keskittyi laajasti erilaisiin kirjoituksiin, ohjeisiin ja
kuviin lehdessä, minkä avulla sain laajan kuvan käsityön merkityksistä.

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat myös yksilön kannalta käsityölle annettuihin
merkityksiin. Lehdessä tuotiin esille huolta lisääntyvästä vapaa-ajasta, ja sen kuluttamisesta yhteiskunnassa, jossa vapaa-aika lisääntyi erilaisten työlainsäädännöllisten uudistusten vuoksi. Lehdessä vapaa-ajan viettäminen käsitöiden parissa esitettiin terveeksi ja
järkeväksi vaihtoehdoksi. Lisäksi harrastaminen nousi tarkastelemallani ajanjaksolla
yhä enemmän esiin. Pakollinen tekeminen muuttui vapaa-ajan mieluisaksi ja kehittäväksi tekemiseksi. Lisäksi käsityön merkitykset esimerkiksi mielenterveydelle ja lasten
kehitykselle nousivat esiin 1960-luvun alkupuolelta lähtien, kun mielenterveys ja lasten
tarpeet ryhdyttiin tunnistamaan ajassa yhä paremmin. Käsityö ymmärrettiin myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, sillä kulutuskulttuurin kasvu koettiin uhaksi perinneja käsityötaidoille. Käsityöntekijä oli sekä kulttuurin ylläpitäjä että jatkaja, opetellessaan
perinteisiä suomalaisia tekniikoita, kuten karjalaista käsityöperinnettä. Erityisesti Omin
käsin -lehti heijasteli naisten muutoksessa olevaa yhteiskunnallista asemaan. Naisten
palkkatyö yleistyi 1960-luvulla ja yhteiskunnalliset uudistukset mahdollistivat naisille
yhä moninaisempia rooleja. Omin käsin -lehdessä naisten uusi asema yhteiskunnassa
otettiin vastaan kahtiajakautuneesti. Lehdessä tuotiin esiin muuttuvaa maailmaa, mutta
64

toisaalta pidettiin kiinni perinteisistä perhearvoista, joissa naisten paikka ja luonnollinen
osa nähtiin ennen kaikkea kotona. Käsityö kytkeytyi siis vahvasti hyvään naiseuteen ja
äitiyteen, jossa itse tekeminen nähtiin keinona osoittaa sitoumusta ja rakkautta perhettä
kohtaan. Lehden voidaan nähdä tuottaneen varsin perinteistä naiskuvaa. Miesten kohdalla kodin ulkopuolelle keskittyvä harrastaminen oli suotavampaa kuin naisilla. Toisaalta myös miesten tekemä käsityö perheen hyväksi esitettiin lehdessä hyveellisenä ja
keinona osoittaa kiinnostustaan perheeseen.

Kotien kannalta 1960-luku oli myös mullistuksellista aikaa. Kaupungistuminen, lisääntyneet massatuotetut tuotteet, televisio ja perheen uudet roolit muokkasivat myös koteja
ja ihmisten tapaa olla kotona. Yhteiskunnan muutokset heijastuivat kodin osalta myös
käsityön merkityksiin. Käsityö kytkeytyi Omin käsin -lehdessä ennen kaikkea hyvään
makuun, jota lehden mukaan oli uuden ja vanhan sekä käsin tehtyjen asioiden sopiva
suhde kotona. Lukijoita kannustettiin esimerkiksi vanhan uudistamiseen niin vanhan
arvostamisen kuin järkevän ja taloudellisen toiminnan vuoksi. Hyvää makua tuotiin
esiin erityisesti 1960-luvun alkupuoliskolla makueliitin kotien avulla. Makueliittiä olivat
esimerkiksi erilaiset muotoilijat, käsityöopettajat ja lääkärit. Heidän kotejaan esiteltiin
lehdessä pääasiassa värisivujen avulla. 1960-luvun alkupuoliskon hyvä maku nojasi pitkälti 1950-luvulla vallinneeseen kodin ihanteeseen. Omin käsin -lehti loi siis osaltaan kotiesittelyidensä avulla hyvää makua 1960-luvulla. Vuosikymmenen loppupuoliskolla
hyvää makua ei niinkään nostettu esiin lehdessä aiempaan tapaan makueliitin esimerkein, vaan lehden valistava ote vaihtui enemmän yleisiin ohjeisiin. Asumisen moninaistuminen huomioitiin lehdessä, ja esimerkiksi kaupunkikoteihin tarjottiin erilaisia ratkaisuja, joita lukijat saattoivat itse toteuttaa. Lisäksi kotien toimivat säilytystilat ja kodinratkaisut saivat tilaa lehdessä.

Omin käsin -lehti aikansa johtavana käsityölehtenä oli merkittävä käsityön foorumi, jolla
oli asemansa ansiosta myös valtaa. Lehti määritteli lukijoille, millainen käsityö koettiin
arvokkaana ja millaiset käsityötekniikat olivat ajassa ihanteellisia. Lehden toimitus koostui pienestä ryhmästä, joiden vaikutus lehdelle oli ehdoton. Ennen kaikkea päätoimittaja
Tyyne-Kerttu Virkki määritti usean kymmenen vuoden ajan tämän linjan. Toimittajakunnan sukupolvi ja arvot näkyivät tarkastelemallani ajanjaksolla lehdessä. Sodan
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jälkeinen sukupolvi piti kiinni esimerkiksi naiskuvaan liittyvistä perinteisistä arvoista,
joissa naisen ensisijaisena työskentelyalueena nähtiin koti ja perhe. Päätoimittajavaihdos
vuonna 1971 näkyi lehdessä ja sen ilmeessä. Nuorempaa sukupolvea edustanut uusi
päätoimittaja Raili Mäkinen toi lehteen uusia materiaaleja, moderneja ohjeita ja yhä yksityiskohtaisempia valmistusohjeita.

Tutkielmani käsitteli käsityön merkityksiä vain yhden lehden avulla. Aiheen parissa tutkimusta voisi jatkaa laajentamalla lähdeainestoa esimerkiksi muihin käsityölehtiin tai
naisille suunnattuihin käsityöohjeita sisältäviin julkaisuihin. Mielenkiintoista olisi myös
kuulla aikalaisilta kokemuksia ja muistoja laajemmin käsityön merkityksistä. Aikalaiskokemukset ja -muistelmat avaisivat toisella tavalla käsityölle annettuja merkityksiä.

Tutkielmani osoittaa, että yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat myös käsitöiden
merkityksiin. Omin käsin -lehti tuntui katsoneen ennen kaikkea 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla menneeseen ja jälkimmäisellä puoliskolla vahvemmin tulevaan, mikä
osoittaa lehden myötäilleen yleisiä yhteiskunnallisia virtauksia. Tutkielma osoittaa, että
käsityö sai erityisesti 1960-luvulla sellaisia merkityksiä, jotka yhdistetään käsityöhön
myös nykyään. Harrastaminen, itsensä ilmaisu, luova toiminta ja oma ehtoinen tekeminen nousivat esiin aikaisemman pakollisen ja lopputuloskeskeisen tekemisen sijaan.
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