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Aluksi

Tutkielma on kansatieteellinen katsaus kinnasneulatekniikkaan perinne-

käsityönä ja sen mahdolliseen muutokseen muoti-ilmiöksi. Aihetta tarkastellaan 

kolmen  erilaisen  aineiston,  uuden  kyselyn,  kirjallisuuden  sekä  nykyhetken 

käsityöilmiöiden,  kautta.  Tutkimuksen tuloksena tekniikasta,  ja sen asemasta 

käsitöiden maailmassa, on tullut esille uusia piirteitä. Perinteinen tekniikka on 

saanut  uusia  muotoja,  jotka  rikkovat  historiallisten  mallien  mukaista  kuvaa. 

Neulalla neulomisesta on tullut uudelleen taito, jolla on käytännön sovelluksia 

ja josta on kokeilemisen ilon lisäksi hyötyä tekijälleen.

Yhteen käsityötekniikkaan tai -tuotteeseen erikoistuminen on tyypillistä kansa-

tieteellisistä  käsitöistä  kiinnostuneille  ja  niitä  tutkiville.  Marketta  Luutonen, 

joka tunnetaan muistakin tutkimuksista, on tehnyt lähes uran Korsnäsin paidois-

ta kirjoittaen aiheesta artikkeleista väitöskirjaan.1 Tunnistan ja tunnustan itses-

säni saman omistautumisen tason. Luutosen mukaan tutun aiheen tutkimisesta 

on hyötyä sekä haittaa,  mutta hän nimeää hyödyn suuremmaksi kuin haitan. 

Tutkielmani  aiheen  rajautuminen  käsityömuotien  kehittymiseen  ja  neulalla 

neulomiseen perinnetekniikkana johtuu juuri  aineiston tuntemuksesta.  Tunte-

muksen kautta syntyi tarve kysyä ja tutkia aihetta tieteellisen näkökulman lisäk-

si  hieman  kokemuslähtöisemmästä  kulmasta.  Viittaan  kokemuslähtöisyydellä 

inhimillisten  tunnekysymysten  käsittelyyn,  joka  mahdollistaa  uusien 

näkökulmien  paljastamisen  ilmiöön  paneutumalla.  Kuten  kirjallisuutta 

esittelevästä luvusta selviää, on neulalla neulomista käsitelty jo melko monesta 

tieteellisestä näkökulmasta.

1 Luutonen 1997, 57.
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Tutkijan aseman lisäksi olen neulomisen kanssa tekemisissä myös muissa roo-

leissa. Alkujani olin oppilas, myöhemmin opettaja. Opettajan uralle minut siirsi 

oman  oppimisen  vaikeus  ja  vahva  käsitys  siitä,  että  tekniikan  opettamiseen 

voisi  suhtautua  pedagogisemmin,  vaikka  kyseessä  on  perinnetekniikka. 

Opettajana minulla on ollut aitiopaikka hiljaisen tiedon huomioimiseen, vaikka 

varsinaisista  tieteellisistä  kenttätöistä  ei  voidakaan  puhua.  Uusin  kehitys 

suhteessani  neulalla  neulomiseen  on  käsityöläisen  rooli.  Käsityöläisenä  ja 

käsityöyrittäjänä olen uusien haasteiden edessä, sillä tarkoituksena on kehittää 

neulalla neulomisesta myytävä tuote. Käsityöläinen on elämäntapayrittäjä, jolle 

työ, perhe ja vapaa-aika lomittuvat. Elämäntapayrittäjyyden tavoitteena ei ole 

jatkuva  kilpailussa  menestyminen  vaan  uusien  ja  luovien  ratkaisujen 

kehittäminen, jotka yhdistyvät yrittäjän omiin elämäntavoitteisiin.2 Elannon ja 

elämän näin yhdistäminen on lähellä perinteistä kotiteollisuutta, josta varsinkin 

köyhät  ja  maattomat  tapasivat  hankkia  lisäansioita  juuri  valmistamalla 

tekstiilejä.3 

1. Tutkimuksen kehykset

Tutkielman rakenne

Tutkielman suuret  linjat  syntyvät  teoreettisesta  viitekehyksestä,  histo-

riallis-kansatieteellisestä katsauksesta, nykyhetken ja tulevaisuuden tarkastelus-

ta sekä pohdinnasta. Tutkielman ensimmäinen osuus jakautuu kahteen lukuun. 

Alussa selvitettiin tutkijan omaa suhdetta kinnasneulatekniikkaan. Tutkimuks-

essa esitetyt kysymykset, siinä käytetyt tekniikat ja teoriat sekä tämän hetken 

muodikkaat tutkimussuunnat esitellään tässä luvussa. Toisessa luvussa tutustu-

2 Vartiainen 2010, 81.
3 Talve 1990, 101.
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taan kinnasneulatekniikan historiaan ja termeihin.  Samaan lukuun on kerätty 

lähes kaikki eurooppalaiset maininnat kinnasneulatekniikasta eli lähes täydelli-

nen tutkimushistoria. 

Materiaalin keruuta on lähestytty kyselyiden suunnalta, jotta esille nousisivat 

vaihtoehtoiset  tavat  hankkia  tietoja.  Kolmannessa  luvussa  käsitellään  itse 

toteuttamiani kyselytutkimuksia, ensin luodaan nopea katsaus vuoden 2006 ky-

selyyni, jonka kysymykset liittyivät neulalla neulomisen oppimiskokemuksiin. 

Laajemmin tutkielmaa varten käsittelen vuonna 2010 tehdyn kyselyn aineistoa, 

jossa tarkoituksena oli antaa kinnasneulatekniikan harrastajien oman äänen kuu-

lua  vastauksessa yhteen  kysymykseen ”Mitkä  syyt  saivat  Sinut  kokeilemaan 

neulomista?”.

Historiallis-kansatieteellisessä tutkimuksessa on kohteena kaksi ensimmäistä ai-

kakautta, jolloin neulalla neulominen on selvästi ollut enemmän esillä kuin ai-

kaisempina tai väliin jäävinä aikoina. Luvussa neljä kansallisromanttista oletus-

ta tarkastellaan yli seitsemänkymmenen vuoden takaisten materiaalien valossa. 

Tuolloin kirjoitettiin ensimmäiset tutkimukset neulalla neulomisesta ja sen mer-

kityksestä suomalaiselle sielunmaisemalle.  Samassa luvussa tarkastellaan sitä 

kuinka tutkimustulokset sekä metodit ovat muuttuneet ja muuttaneet lopputu-

loksia.  Seuraava  aikakausi,  jota  käsitellään  luvussa  viisi  ja  jota  voisi  kutsua 

konservatiiviseksi talteenoton ajaksi, avautuu niin 1950-luvun kyselymateriaa-

lin kuin samoihin aikoihin julkaistujen ohjeiden avulla. 

Seuraavissa luvuissa esitellään uutta kansatieteellistä aineistoa, joka on kerätty 

tutkimalla  moderneja  ilmiöitä  ja  tarkastelemalla  tulevaisuuden  trendejä. 

Luvussa kuusi käsitellään 2000-luvun suomalaisesta käsityökenttää, jota voisi 

luonnehtia  itseoppimisen aikakaudeksi.  Yksilöllinen kokeilunhalu,  uteliaisuus 
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ja vaihtelu ovat vain osia niistä käsityön postmoderneista tukipilareista, joiden 

vuoksi  neulalla  neulominen  on  edelleenkin  ajankohtaista.  Seitsemännessä 

luvussa  tutustutaan  kinnasneulatekniikan  harrastamisen  nykyhetkeen, 

tulevaisuuden näkymiin ja sen sivuilmiöihin television vaikutuksesta miehisiin 

neulojiin.

Luvussa kahdeksan katsotaan viimeisen kerran tutkielmaa vertaillen edeltävää 

aineisto ja tutkien sitä kriittisestä näkökulmasta. Lopuksi tutkimukseen luodaan 

katsaus ja esitetään vastauksia alussa määriteltyihin kysymyksiin ja käsitellään 

aiheita jotka jäivät tutkielman ulkopuolelle sekä mahdollisia tulevaisuuden tut-

kimusaiheita.

Tutkimuskysymykset ja rajaukset

Käsityömuodit  vaihtelevat  muotien  tapaan  erilaisista  syistä  johtuen, 

niiden  tarkkailu  yhden  tekniikan  kautta  on  tehokasta  tutkimuksen 

kohdentamista.  Tärkein  kysymys  tutkimuksen  kannalta  on,  että  onko 

kinnasneulatekniikka  muuttumassa  tai  mahdollisesti  jo  muuttunut 

perinnekäsityöstä  muoti-ilmiöksi?  Perinnekäsityön  asemaan  neulalla 

neulomisen nostaa sen esiaikaiset sekä teknisen haastavuuden piirteet, ja tämä 

käy  selväksi  kirjallisuudesta.  Entä  mitkä  ovat  ne  mahdolliset  tekijät,  jotka 

vaikuttavat muutokseen sitä joko hidastaen tai nopeuttaen? Jatkokysymykseen 

vastauksia voidaan hakea uudesta kansatieteellisestä aineistosta, jota on kerätty 

kyselyn avulla ja tutkimalla yleisiä käsityömuoteja kirjallisuuden sekä lehtien, 

television ja internetin tarjoamien lähteiden valossa.



5 

Kinnasneulatekniikka  on  käynyt  lopullisen  katoamisen  partaalla,  mielestäni 

monista hyvistäkin syistä. Tapahtumissa voidaan nähdä suorastaan evoluution 

kaltaisia piirteitä, jossa jokin kehittyy, muuttuu ja näiden seurauksena mahdolli-

sesti katoaa sukupuuttoon. Mutta miksi tämä vaativa tekniikka ei ole kadonnut 

kokonaan? Onko vastauksena mahdollisesti neulalla neulomisen status erikois-

tekniikkana? 

 

Kinnasneulatekniikan aseman muotoutumista ja sen nykyhetkessä tapahtuvaa 

muuttumista  voidaan  tarkastella  tekniikan  tavoitettavuuden  kautta,  eli 

tutustumalla sen moderneihin ilmentymiin käsityöharrastajien elämänpiirissä ja 

eri medioissa. Mitä syitä ihmisillä on neulalla neulomiseen? Ovatko vastaukset 

niin  yksinkertaisia  kuin  kokeilunhalu  tai  uusien  harrastusten  hankkiminen? 

Vastaukset aukaisevat näkymiä nykyaikaisen ihmisen vapaa-aikaan ja työhön, 

tuoden uutta tietoa myös tekniikan parissa työskennelleen tutkimuskentälle.

Aloitan kinnasneulatekniikan tutkimuksen perinnekäsityön näkökulmasta, mut-

ta siirryn nopeasti kohti nykypäivän tilannetta. Perinteen käsitteeseen sisältyy 

vahva ajallinen jatkuvuus,  mutta  se ei  kuitenkaan ole  pelkästään kaukaiseen 

menneisyyteen  liittyvää.1 Vaikka  neulalla  neulominen  saattaa  olla  maailman 

vanhin tapa tuottaa neulosta, kuten tekniikan historia paljastaa, se on silti elin-

voimainen käsityö tänäkin päivänä. Tutkielmassani sivuutan varsinaisen histo-

riallisen tutkimuksen kinnasneulatekniikan vaiheista, koska silloin olisin poi-

kennut modernilta kansatieteelliseltä linjalta, jossa tutkimuksen katse keskittyy 

nykyhetkeen. 

Maantieteellisesti  tutkielma on rajattu suurimmaksi osaksi suomalaiseen kin-

nasneulatekniikkaan ja käsityömaailmaan, vaikka houkutus laajentaa tutkimusta 

1 Korkiakangas 1999, 156.
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koskemaan koko Pohjoismaita on suuri. Varsinkin Ruotsissa on koettu varsinai-

nen  muodin  huipentuma  kinnasneulatekniikkaa  käsittelevän  kirjallisuuden 

parissa:  kirjoja  on  julkaistu  yleisen  tekniikan  kuvauksen lisäksi  paikallisista 

variaatioista.  Suomessa  tekniikkaa  on  käsitelty  huomattavasti  lyhyemmin  ja 

vähemmän, mukaan lukien myös uudet julkaisut.2

Käsityöllä on sanana monia merkityksiä, silti tämän tutkielman yhteydessä ei 

puututa  sen  suuremmin  tähän  käsityötieteilijöitä houkuttelevaan  ongelmaan. 

Tutkimukseni  kohteena  on  käsityö  siinä  ennen  kaikkea  kansatieteellisessä 

mielessä, että tekijänä on ihminen ja materiaalina sekä lopputuloksena jotakin 

konkreettista.3

Tutkielmassa mainitaan vain pintapuolisesti pistot ja tekniikat, sillä näitä aiheita 

on jo tutkittu, varsinkin käsityötieteen puolella. Kansatieteellisesti kiinnostava 

ja aiheeseen vahvasti liittyvä tekniikan jakautuminen itäiseen ja läntiseen perin-

teeseen jää taka-alalle, johtuen siitä, että tällainen erottelu ei näy nykypäivässä. 

Tutkielman  ajallinen  painotus  on  nykyhetkessä.  Historiallisia  viittauksia 

vanhoine  lehtiartikkeleineen  ja  aineistoineen  käytetään  taustatutkimuksen 

asemassa.  Moderniin  käsityökulttuuriin  vahvasti  kuuluvaa  materiaalien 

runsautta  on  ehditty  tutkimaan  kinnasneulatekniikan  näkökulmasta  Marjut 

Nordbergin tutkielmassa4, joten sekin jää taka-alalle.

Tämä tutkielma ei keskity tutkimaan eikä erottelemaan miesten ja naisten kin-

nasneulatekniikan harrastamisen välisiä eroja, sillä tutkimusmateriaalia aiheesta 

ei oikeastaan ole. Mutta yksi luku on käytetty sen tutkimiseen, miten miehet 

2 Esim.: Neulalla ja naulalla 2010.
3 Kojonkoski-Rännäli 1995, 31.
4 Nordberg 2008.
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suhtautuvat  pehmeisiin käsitöihin,  joihin neulalla neulominenkin kuuluu, mikä 

tuo niitä esille ja nostaa trendiksi miehisessä maailmassa. Kinnasneulatekniikka 

voidaan nähdä pitkälti naisten työnä, mutta on hyvin mahdollista, että sukupuo-

lierottelut käsityön maailmassa tulevat muuttumaan.

Tutkimuksen termit, tekniikat ja -teoriat

Elina Kiurun mielestä kansatieteilijän on tuotava esille se, miten hän itse 

suhtautuu kohteeseensa, millaisia merkityksiä hän oman elämänsä ja sen tapah-

tumien kautta kohteeseen asettaa ja millaisia tunteita tämä herättää.5 Tässä tut-

kimuksessa käytetään tieteellisten huomioiden vertauksina ja rinnastuksina ar-

jesta löytyviä piirteitä, joiden yhteys kinnasneulatekniikkaan voi olla hyvinkin 

kuvainnollinen. Tutkielmassa kuuluu tarkoituksella tutkielman kirjoittajan oma 

ääni ja kokemukset neulalla neulomisen tarkkailusta.

Kinnasneulatekniikkaa voidaan tarkastella kansatieteellisen tekstiilitutkimuksen 

kautta, jolloin tutkimuksen tukena toimivat Bo Lönnqvistin kirjoittamat laajat 

tutkimukset  muun  muassa  muodin  kansatieteellisistä  näkökulmista.  Hän  on 

erikoistunut  lukemaan  merkityksiä,  joita  pienimmätkin  tekstiilinkappaleet, 

joihin  neulalla  neulotut  kintaat  ja  sukat  sekä  myssyt  kuuluvat,  luovat 

kantajastaan ja siitä yhteiskunnasta, johon hän kuuluu. Tutkielmassa käytetään 

hyväksi  tätä  hermeneuttista  oppia,  joka  painottaa  ymmärtämistä  ja  jonka 

kohteina  voivat  olla  tekstiilien  ohella  kaikki  muutkin  merkitystä  kantavat 

ilmiöt. Uudempi hermeneutiikka korostaa tulkintaa keskusteluna tulkitsijan ja 

tutkittavan välillä.6 

5 Kiuru 1999, 228.
6 Lönnqvist 1999, 24.



8 

Käsityöläinen ja käsityönopettaja Marjut Nordberg on käyttänyt pro gradu - tut-

kielmassaan tutkimustermiä fenomenografia, jossa tutkimus on ilmiön kuvaa-

mista  ihmisen  siitä  muodostuvien  käsitysten  kautta.  Lähtökohdaksi  tarvitaan 

tutkijan esiymmärrys sekä alustavat tiedot tutkimuskohteesta.7 Häneen tutustu-

misen ja tutkielmansa lukemisen kautta huomaan, että olen hänen kanssaan sa-

massa tutkija-, tekijä- ja opettajamaailmassa, jossa käsitykset sekä muodostuvat 

että  muuttuvat.  Opettamisen  ja  muun  inhimillisen  vuorovaikutuksen  kautta 

käsitykset muuttuvat ja muokkaantuvat, joskus yllättävälläkin tavalla, joka voi 

olla hyvin hedelmällistä tutkimukselle.

Käsityötekniikka viittaa tekemiseen, jossa on mukana käsityövälineitä.8 Teknii-

kan ja taidon suhdetta on pohdittu usein, ajatuksen parissa askarteleminen kuu-

luukin klassiseen filosofiaan olennaisesti. Ilkka Niiniluodon mukaan Aristoteles 

määrittelee  taidon  ”oikeaksi  järkiperäiseksi  tekemisvalmiudeksi”  eli 

tekemispotentiaaliksi,  liittäen  tekhnen tekemiseen,  jonkin  valmistamiseen.9 

Kreikkalaisperäistä  tekniikka-sanaa  voidaan  laajentaa  käsittämään  muita 

taituruutta vaativiin toimintoihin, jolloin se merkitsee itse tekemiseen liittyvää, 

taitavaa suoritustapaa. Aristoteleen oppi-isä Platon korostaa, että taito on sitä 

arvokkaampi  mitä  enemmän  se  pohjautuu  filosofisen  metodin  kautta 

saavutettuun  teoreettiseen  tietoon.10 Teoreettisen  tiedon  kerääminen 

kinnasneulatekniikasta on nähtävä akateemisten tutkijoiden tieteellisenä työnä, 

sillä muille tekniikka näyttäytyy vain käsityön alalajina, joka harvoin tiivistyy 

syvällisen tiedollisen kiinnostuksen kohteeksi. 

7 Nordberg 2008, 16-17.
8 Kojonkoski-Rännäli 1995, 54.
9 Niiniluoto 1992, 7.
10 Sihvola 1992, 20.
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Muoti on jatkuvassa liikkeessä oleva voima, joka muuttuu monien tekijöiden 

ohjaamana.11 Trendi  on  osa  muotia  ja  sillä  tarkoitetaan  sellaisia  nykyhetken 

piirteitä, joiden uskotaan voivan jatkua jollakin tunnetulla tavalla tai ohjaavan 

muutosta. Trendit ohjaavat päätöksentekoa, koska ne vaikuttavat muun muassa 

valintoihin,  makuun ja  arvostuksiin.12 Kirsi  Pussisen pro gradu – tutkielman 

”Neulemallien muodikkuus. Näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalais-

ten  käsityölehtien  neulemalleissa?”13 mukaan  trendien  ja  muodin  tutkijat 

jakavat  tutkimusalan  vielä  pienempiin  tekijöihin.  Yksi  näistä  muodin 

alailmiöistä  ja  tärkein  tätä  tutkimusta  koskien  on  ns.  driving  force-ilmiö. 

Tyypillistä ilmiölle on se, että se liittyy uskomuksiin ja yleisesti hyväksyttyihin 

oletuksiin  asioiden  tilasta.14 Perinnekäsityöt  nousevat  muotiin  juuri  tällaisten 

trendien nostattamina.

Uusia tutkimussuuntia

Tällä hetkellä on eri tieteissä hyvin suosittua miettiä  miksi asioita teh-

dään. Erityisesti vasta kaksikymmentä vuotta vanhassa käsityötieteessä syiden 

miettiminen on suorastaan muodissa.15 Kansatieteellinen tutkimus koki oman 

miksi-vaiheensa saman ikäisenä. Käsityötiede ei voi olla vaikuttamatta kysy-

mysteni asetteluun, mutta miksi-kysymykset eivät aina ole niin itsestään selviä 

kuin  ne päältä  päin  näyttävät.  Olen tarkentanut  kysymystä  yhden hyvin eri-

koistuneen tekniikan näkökulmaan. Tämän lisäksi tuloksille asetetaan vastuuta, 

niiden tarkoitus on myös soveltua tulevaisuudessa opettamiseen, myymiseen ja 

tekniikan kehittymiseen.

11 Pussinen 2007, 10.
12 Pussinen 2007, 6.
13 Pussinen 2007.
14 Pussinen 2007, 9.
15 Aikasalo 2006, 40.
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Valtavasti  yleistäen  käsityötieteen  miksi-kysymykseen  vastaus  on  käsityön 

muuttumisessa  välttämättömyydestä  harrastukseksi.16 Tämä  vastaa  kysy-

mykseen perustekniikoista, mutta väittäisin, että neulalla neulomisella on eri-

koistekniikkana erikoisasema. Perustekniikat riittävät erinomaisesti harrastami-

seen ja tulosten sekä käsintehdyn tunteen saavuttamiseen. Miksi sitten valita 

tekniikaksi neulalla neulominen, kun helpompiakin harrastuksia on? Kysymyk-

selle voi löytää paralleelin toisesta suositusta harrastuksesta, ruoanlaitosta. Kei-

tetyt perunat, lihapullat ja ruskea kastike ruokkivat harrastajan erinomaisesti ja 

jo  kastikkeen  valmistusta  voidaan  pitää  taitona.  Miksi  sitten  valmistaa 

ranskalaistyylistä  ankkaa  ankkakastikkeessa?  Ruokalajiin  tarvitaan 

erikoisaineita  sekä  -tarvikkeita  ja  useimmilta  ihmisiltä  monien  vuosien 

opiskelua.  Ruoka,  kuten  käsityö,  ei  ole  neutraalia,  vaan  siihen  ja  sen 

valmistukseen kiteytyy joukko kulttuurisia ulottuvuuksia.17

Kasvatustieteessä käsityöt ymmärretään ilman muuta positiivisena toimintana, 

eikä sen arvottamisen perusteita juurikaan pohdita. Sosiologia näkee käsityön 

pitkälti  yhtenä  harrastuksena  muiden  joukossa.18 Kansatieteessä  käsitöiden 

tutkimuksella on vahva asema, mutta katseen kohteena ovat olleet työvälineet, 

työvaiheet  tai  työn  jakautuminen.  Puku-  ja  vaatetutkimuksessa  ollaan  oltu 

lähimpänä muotien  tutkimusta  ja  sitä  kautta  lähempänä syitä,  josta  käsityön 

arvostus ja arvot muodostuvat. 

Pitkään  käsityötutkimusta  pidettiin  väheksyttynä  alakulttuurin  tutkimuksena. 

Vasta naistutkimuksen ja käsityötieteen vahvistuttua käsityöt nousivat yleisesti 

kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi, jonka parista voidaan saada muitakin tulok-

sia kuin pitsimalleja.19 Parhaimmillaan päästään käsiksi naisten kadonneeseen 

16 Aikasalo 2006, 40.
17 Luutonen 1997, 25.
18 Heikkinen 1997, 88.
19 Heikkinen 1997, 1.
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historiaan, joka on purettu pois tai sivuutettu maailman historiaa luotaessa. Tie-

teessä tutkitaan itsestäänselvyyksiltä vaikuttavia asioita, mutta näiden tutkimus-

ten kautta avautuu asioita jotka vaikuttavat päällisin puolin arkisilta. Samoin on 

käsityön kanssa, se ei edusta vain yhtä asiaa.20 

2. Tekniikan esittely, kirjallisuus ja lähteet

Neulalla neulomisen sanastoa ja tekniikkaa

Kinnasneulatekniikkaan liittyvä sanasto on laaja, mutta tässä tutkielmas-

sa ei keskitytä niihin. Silti muutama selvennys nimien suhteen on hyödyllinen. 

Tutkielmassa  on  keskeisimmäksi  termiksi  valittu  neulominen alkuperäisessä 

merkityksessä, joten kun tekstissä puhutaan neulalla neulomisesta, tarkoitetaan 

sillä kinnasneulatekniikkaa tai sen käyttöä. Tekniikan ja käytön erottelu eivät 

ole  niin  oleellisia  kansatieteellisessä  kuin  käsityötieteellisessä  tutkimuksessa, 

jossa  tutkitaan  ennen  kaikkea  tekniikoita,  prosessia  ja  tuotetta.  Silloin  kun 

erottelu  on  olennaista,  tekniikan  ja  tekemisen  välinen  ero  tulee  selväksi 

asiayhteydestä. 

Sanaa kinnasneulatekniikka käytetään tutkielmassa toisinaan sen yleisen käytön 

vuoksi, mutta se on kuitenkin kuvaileva uusiotermi1, jolla tarkoitetaan yhdellä 

neulalla  neuloen  sukkien  ja  kintaiden  valmistamista.  Termiä  käytetään 

erottamaan  käsityötekniikoita  toisistaan,  sillä  nykyään  suositellaan 

käytettäväksi  puikoilla  kutomisesta  termiä  neulominen,  kun  kutominen on 

20 Heikkinen 1997, 2.
1 Vrt. Luutonen 1997, 76.
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kankaan  valmistamista  loimen  ja  kuteen  avulla.2 Sanan  kinnas käyttäminen 

tekniikan  yhteydessä  on  hieman  ongelmallinen,  sillä  sana  viittaa  vahvasti 

yhteen tarkoitukseen ja luo mielikuvia tekniikasta, jolla ei ole tehty eikä voida 

tehdä mitään muuta,  ja samalla rajataan ulkopuolelle kaikki moderni kehitys 

villapaitoineen  ja  huiveineen.  Neulaaminen3 on  sana,  jota  nykyään tarjotaan 

monin paikoin, mutta sillä on muitakin merkityksiä, kuten kangaskappaleiden 

yhteen  kiinnittäminen  nuppineuloilla  tai  hyönteisten  kiinnittäminen  neulalla 

alustaan kokoelmaa varten, tätä varten termi ei esiinny tutkielmassa.

 

Toisin sanoen neulalla neulominen saa säilyttää tämän tutkielman ajan historial-

lisen asemansa sinä terminä, joka kuvailee neuloksen valmistamista. Nimistö on 

värikäs niin Suomessa kuin muissakin maissa, joissa tekniikkaa on harrastettu.4 

Esimerkiksi englanniksi kinnasneulatekniikalla ei ole kotoperäistä nimeä, joten 

tekniikkaa  kutsutaan  usealla  erilaisella  neulaa  ja  yhdistämistä  tarkoittavilla 

sanoilla.5 Neula onkin sanana yhteinen nimittäjä tekniikalla monissa kielissä.6 

Yksinkertaisimmillaan  neulalla  neulominen  tarkoittaa  neuloksen  tuottamista 

kädessä pidettävällä neulalla sekä langalla, joka kulkee neulan silmän läpi (Liite 

5:  Näytteitä  ohjeista  ja  artikkeleista.).  Neuloksen  laatu  vaihtelee  langan 

paksuuden  ja  piston  monimutkaisuuden  mukaan.  Useita  erilaisia  pistoja  on 

löydetty,  ja  jo  varhaisimmissa  fragmenteissa  on  variaatioita.7 Suomessa 

variaatiot  ovat  usein paikallisia:  yhdessä kylässä oli  suosittuna yksi  pisto  ja 

viereisessä toinen.8 Nykyinen muoti pistojen keräämisestä eli jokaisen erilaisen 

2 Almay, Luutonen & Mitronen 1993, 8. Seurauksena termien kehittelystä on syntynyt 
sellainenkin termi kuten neulakinnassukka.

3 Http://www.ukonvakka.net/neulakinnastekniikka.htm, 
Http://juurakko.net/neulakinnastekniikka.htm. (23.2.2010.)

4 Vajanto 2003, 7.
5 Esim. naalbinding, nålebinding, needle binding, nålbindning ja looped needle-netting.
6 Nordberg 2008, 29.
7 Bender-Jørgensen 1987, 65.
8 Leinonen 2000,54.
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piston  kokeilemisesta,  on  ilmeisesti  ollut  vieras  ennen  1950-lukua.  Uusia 

pistoja  syntyy  kokeilun  ja  erehtymisen  kautta  useimmilla  kursseilla,  mutta 

käyttökelpoisiksi niistä osoittautuvat vain harvat. 

Neulalla  neulomista  mainostetaan  tekniikaksi,  jossa  tarvitaan  vain  neula  ja 

lankaa.  Työotteesta  riippuen  myös  peukalo  muuttuu  kinnasneulatekniikan 

ansiosta  työvälineeksi,  tuoden  mukanaan  työtekniikkaan  ennalta 

arvaamattoman inhimillisen elementin. Neula on suuri,  noin 10-14 cm pitkä, 

tylppäkärkinen ja usein litteä. Silmä sijaitsee useimmiten toisessa päässä, mutta 

on  neuloja,  joissa  reikä  sijaitsee  lähes  keskellä.  Perinteisesti  neuloja  on 

valmistettu luusta, puusta tai metallista, nykyään myös muovista.9 

Materiaalina on käytetty Suomessa enimmäkseen villaa ja sen laatu on valittu 

käyttötarkoituksen mukaan.10 Materiaalin lisäksi langan kehräyssuunta on ollut 

suuren kiinnostuksen kohteena, ja varsinkin tekstiiliarkeologit kokevat aiheen 

tärkeäksi oman tutkimuksensa kannalta. Parhaimmaksi langaksi on mainittu Z-

kierteinen lanka, joka kiertyy tiukemmaksi neulottaessa. Vielä 1900-luvun alus-

sa lanka oli kotona kehrättyä, sillä kaupallisesti tuotettua ostolankaa oli vähän 

saatavilla.11 Piston  ja  langan  säätäminen,  joka  kinnasneulatekniikassa  vaatii 

harjoittelua  ja  omaa osaamista,  oli  helpompaa kun lanka  tuli  rukista  omaan 

käsityöhön sopivana. Nykyäänkin neulalla neulominen aloitetaan villalangalla 

mitä ilmeisimmin, koska villa liittyy mielikuviin tekniikasta ja koska villa on 

materiaalina helpoin käsitellä.

9 Nordberg 2008, 33.
10 Peets 1987, 108.
11 Leinonen 2000, 60.
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Neulalla neulomisen historia

Neulalla neulominen on, luonnollisesti, ollut erityisesti kylmien seutujen 

ihmisten suosiossa. Tanskalaisten löytöjen perusteella tekniikka on kehittynyt 

Pohjoismaissa varhaisessa vaiheessa ihmisen historiaa, viimeistään neoliittisella 

kaudella12.  Laajat  löydöt  viittaavat  kuitenkin tekniikan  syntyneen itsenäisesti 

useilla eri alueilla Euroopasta Uuteen-Guineaan.13 Perusta on löydetty jollakin 

kinnasneulatekniikkaa muistuttavalla tavalla tehtyjä pusseja, joiden pisto muis-

tuttaa  pohjoismaisia.14 Tekniikka  näyttäisi  kaikkialla  maailmassa  alkaneen 

hyvin  yksinkertaisesta  pistosta  ja  edenneen  siitä  monimutkaisempiin 

variaatioihin ja versioihin.15 

Vaikka Suomen kuuluisimmat neulalla neulotut löydöt ovatkin ristiretkiaikai-

sia, tekniikka on ollut tunnettu aiemmin ja traditio on jatkunut meillä 1960-lu-

vulle asti. Theodor Schvindtin vuonna 1893 julkaistussa väitöskirjassa ”Tietoja 

Karjalan  rautakaudesta  ja  sitä  seuraavilta  ajoilta”16 mainitut  kaksi-  tai 

kolmiväriset  tekstiilinpalat,  joissa  on  nuoramaisia  raitoja,  pidetään  yhtenä 

ensimmäisistä maininnoista neulalla neulotuista löydöstä Suomessa.17

Puikoilla kutominen, joka lopulta syrjäytti  kinnasneulatekniikan,  saapui Suo-

meen 1600-luvulla, alkaen valloituksensa länsirannikolta edeten kohti Karjalan 

kannasta. Samaan aikaan maassa tehtiin kintaita ja sukkia myös kinnasneulatek-

niikalla.18 Neulalla  neulominen  on  tekotapana  huomattavasti  vanhempi  kuin 

puikoilla  kutominen19 ja,  vaikka molemmilla  tehdään sukkia ja käsineitä,  on 

12 Bender-Jørgensen 1987, 65.
13 Hald 1980, 309-310.
14 Nordland 1961, 138.
15 Nordland 1961, 142.
16 Schvindt 1893.
17 Tomanterä 1987, 117.
18 Talve 1990, 179.
19 Rauhala 2003, 194.
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niillä  selkeät,  silmin  nähtävät  eroavuudet.  Historiallisina  syinä  puikoilla 

kutomisen yleistymiseen on nähty neulalla neulomisen hitaus ja vaikeus ver-

rattuna  kutomiseen.  Nykyään  lähes  kaikki  neuleet  ovat  teollisesti  tuotettuja, 

mutta puikoilla kutomisen periaatteeseen nojaavia. Tekstiilitaiteilijat ja käsityö-

läiset valmistavat pieniä eriä käsin, samoin harrastajat kutovat omaan käyttöön-

sä.20 Neulalla neulominen on harvinaista ja sillä on aivan marginaalinen asema 

muiden neuleiden rinnalla. Neulalla neulottuja tuotteita näkee ajoittain markki-

noilla ja myyjäisissä, tällöin tekijät ovat melkein poikkeuksetta eläkeläisiä, joi-

den elanto ei perustu käsitöiden myymiseen.

Neulalla neulominen kirjallisuudessa

Kinnasneulatekniikasta kertova aikaisempi tutkimus ulottuu lähes sata 

vuotta taaksepäin. Tämän tutkimuksen osalta on keskitytty kansatieteellisen kir-

jallisuuden lisäksi arkeologiseen ja käsityötieteelliseen kirjallisuuteen. Johtuen 

neulalla neulomisen luonteesta ihmisen varhaisiin vaiheisiin liittyvänä tekniik-

kana ja siitä eteenpäin nykyisyyteen jatkuneena traditiona, aiheesta on mahdol-

lista  käyttää  myös  antropologisia  tutkimuksia.21 Kirjallisuuslista  kattaa  lähes 

kaikki aiheesta julkaistut työt, ollen listana kattava, mutta paljasten samalla sen 

kuinka vähän aiheesta on loppujen lopuksi kirjoitettu sen tutkimushistorian ai-

kana. 

Tyyni Vahterin artikkeli ”Tuukkalan neulakinnas"22 1930-luvulta on suomalai-

sen kinnasneulatutkimuksen pioneeritöitä.  Siinä  Vahter  esittelee ensimmäisiä 

selvästi  tunnistettuja  neulalla  neulottuja  jäänteitä  ristiretkiajalta.  Toini-Inkeri 

Kaukonen  kirjoitti  1957  laatimastaan  kyselystään  ”Missä  vielä  valmistetaan 

20 Luutonen 1997, 80.
21 Nordland 1961, 18-19.
22 Vahter 1934.
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neulakintaita”23 artikkelin  ”Kinnasompelun  levinneisyys  ja  työtavat 

Suomessa”.24 Hän tekee laajan yhteenvedon suomalaisista neulotuista kintaista 

ja  niiden  historiasta.  Hjördis  Dahlin  kirjassa  ”Högsäng  och  klädbod”25 

käsitellään  suomenruotsalaisen  rannikon  kinnasneulatekniikan  traditiota. 

Kiinnostusta  kirjassa  herättää  huomiot  miesten  työkintaista,  esimerkiksi 

nuotanvedossa  sekä  kirjallisuudessa  harvinaiset  kuvaukset  hatuista. 

Kansatieteellisiä  käsitöitä  käsittelevässä  kirjassa  ”Sydämenlämmittäjä  ja 

tikkuripaita.  Perinteisiä  neuleita  Suomesta  ja  Eestistä”26 neulalla  neulomisen 

historia on esitetty melko laajasti ja sitä on verrattu puikoilla kutomiseen.

Yksi ensimmäisistä pohjoismaisista artikkeleista on Maria Collinin 1917 jul-

kaistu  ”Sydda  vantar”27, jossa  hän  tutki  myös  vanhoja  erikoisia 

käsityötekniikoita  neulalla  neulomisen  lisäksi.  Hieman  laajempi  artikkeli  on 

Holger Arbmanin ja Elisabeth Strömbergin 1934 julkaistu "Åslevanten"28, jonka 

tieteellinen  arvo  on  enimmäkseen  sen  historiallisuudessa  ja  osallistumisessa 

Åslen  kintaan  ympärillä  pyörivään  keskusteluun.  Monissa  tutkimuksissa 

lähteenä käytetty Margrethe Haldin kirja ”Ancient Danish Textiles from Bogs 

and Burials” 29, kärsii vanhuudesta ja ajoitusvirheistä ja se on saanut osakseen 

kritiikkiä.  Tekniikkaa  käsittelevässä  osuudessa  on  luokittelusysteemi,  jota 

monet  tutkijat  käyttävät  edelleenkin  pohjana  omille  esityksilleen.  Hald  tuo 

esille  neulalla  neulottujen  tuotteiden  monipuoliset  käyttötarkoitukset  sekä 

kirjoittaa suomalaisesta historiallisesta perinteestä. Norjalainen kansatieteilijä ja 

folkloristi Odd Nordland käsittelee kirjassaan ”Primitive Scandinavian Textiles 

23 Museoviraston keruuarkiston kysely 3, kysymykset 53-62 (MV:K3:53-62).
24 Kaukonen 1960.
25  Dahl 1987.
26 Almay, Luutonen & Mitronen 1993.
27 Collin 1917.
28 Arbman & Strömberg 1934.
29  Hald 1980.
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in  Knotless  Netting”30 laajasti  koko  Skandinaavista  käsityökenttää,  jossa 

kinnasneulatekniikkaa on käytetty. 

Neulalla neulomisen kaikkein varhaisimmista vaiheista on kirjoittanut artikke-

lin Lise Bender-Jørgensen. "Nålebinding i dansk stenålder"31 käsittelee neoliitti-

sia löytöjä, jotka tällä hetkellä ovat maailman vanhimmat neulotut fragmentit. 

Tanskalainen tekstiilitutkija Egon Hansen on kehittänyt oman luokitusjärjestel-

män kinnasneulatekniikalle artikkelissaan ”Nålebinding: Definition and Desc-

ription”.32 Siinä hän käsittelee analyyttisesti Nordlandin ja Haldin luokittelusys-

teemejä. Artikkeli on luotettava lähde, jos neulalla neulomisen työvaiheisiin ja 

ominaisuuksiin  haluaa  tutustua  tarkemmin.  Märta  Brodénin  kirja 

”Nålbindning”33 käsittelee  yksityiskohtaisesti  neulalla  neulomisen  tekniikkaa, 

sekä ruotsalaista perinnettä. 

Ruotsissa on ilmestynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana uusia kirjoja, jot-

ka keskittyvät neulalla neulomisen yleishistorian sijaan paikallisiin malleihin. 

Tällaisia kirjoja ovat ”Nålbinding. 12 varianter”34, ”Söma, nåla, binda. Nålbun-

det från Uppland”35 ja ”Nålbinding. Historiskt och Modernt i Stockholms län”.36 

Näitä kirjoja käytetään Suomessa opetuksen tukena kotimaisen ja suomenkieli-

sen kinnasneulatekniikkaa käsittelevän kirjallisuuden puutteessa. 

Keskieurooppalaista ja englantilaista lähdeaineistoa löytyy vähän, tosin viimei-

sen kymmenen vuoden aikana tilanne on parantunut. Richard Ruttin tutkimus 

puikoilla kutomisen historiasta ”A History of Hand Knitting”37 valottaa myös 

neulalla  neulomisen  historiaa  ja  kehitystä.  Penelope  Walton  on  tutkinut 

30  Nordland 1961.
31 Bender-Jørgensen 1987.
32  Hansen 1990.
33  Brodén 1973.
34 Westman, Reimerson & Åstrand 2001.
35 Rothquist, Andersson & Norling 2003.
36 Anderson 2009.
37 Rutt 1987.
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Englannissa  sijaitsevan  viikinkiaikaisen  Coppergaten  kaivauksia  kirjassaan 

"Textiles, Cordage And Raw Fibre from 16-22 Coppergate"38. Joseph Braunin 

"Die  Liturgische  Gewandung"39 kirjassa  on  esitelty  keskiaikaisia  sukkia  ja 

sormikkaita  sekä  käsitelty  näiden  arvoasemaa.  Kinnasneulomista  on  tutkittu 

jonkin verran Baltian puolella, Juri Peetsin artikkeli "Totenhandschuhe im Bes-

tattungsbrauchtum  der  Esten  und  anderer  Ostseefinnen"40 keskittyy  Viron 

löytöihin ja Anna Zarinan tutkimukset,  kuten ”Rīgas cimdi un zeķes 16.-17. 

gadsimtā”41, Latviaan.

Suomalaisissa opinnäytetöissä on tutkittu neulalla neulomista sekä kansatieteel-

lisestä, arkeologisesta että käsityötieteellisestä näkökulmasta. Kansatieteen tut-

kimukset ovat osallistuneet keskusteluun jo 60-luvulta alkaen. Yksi varhaisim-

mista kansatieteen opinnäytetöistä on Marja-Liisa Lampisen proseminaarityö 

”Kansanomaiset villakäsineet”42. Lähes kolmekymmentä vuotta myöhemmin 

ilmestyi Anna Rauhalan seminaarityö ”Miehen neulakinnaspari Kymistä”43. 

Krista Vajanto on tehnyt arkeologian pro gradu – tutkielman aiheesta ”Euran 

emännän neulakintaat”44, työhön kuuluvat liitteenä kinnasneulatekniikkaa 

käsittelevät videot.

Sekä Jyväskylän että Helsingin käsityötieteen laitoksissa on tutkittu kinnasneu-

latekniikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaisa Leinonen on kirjoitta-

nut ensimmäisen modernin ja laajan opinnäytetyön ”Neulakinnasperinne Suo-

messa”45, jossa aihetta käsitellään koko maan näkökulmasta. Marjut Nordbergin 

tutkielma ”Käsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa. Neulalla neulominen eli 

38  Walton 1989.
39 Braun 1964.
40 Peets 1987.
41 Zarina 1998.
42 Lampinen 1969.
43 Rauhala 1998.
44  Vajanto 2003.
45 Leinonen 2000.
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kinnasneulatekniikka  ...muutakin  kuin  neulakinnas?”46 on  tekniikan  mo-

derneista ulottuvuuksista ja Martta Mäenpää keskittyi  sekä opettamiseen että 

oppimiseen tutkielmassaan ”Kinnasneulatekniikan verkko-oppimateriaalin ke-

hittäminen ja neulalla neulomisen taidon kehittyminen”47.

Käsityötutkimus ja filosofinen kirjallisuus

Käsityötutkimus on vahvistanut asemiaan viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana ja Suomessa ollaan tutkimuksen edelläkävijöitä.48 Aiheen parista 

löytyy tutkimustani koskevia kirjoituksia. Yksi näistä on Seija Kojonkoski-Rän-

nälin hyvin kunnianhimoisen tieteellinen väitöskirjatutkimus ”Ajatus käsissäm-

me.  Käsityön  käsitteen  merkityssisällön  analyysi”49.  Tutkimuksessa  pyritään 

luomaan yhteinen kieli käsityöstä puhumisen suhteen, jotta yhteiskunta hyötyisi 

käsityöstä, sen opetuksesta ja annista. Marketta Luutosen väitöskirja ”Kansan-

omainen tuote merkityksenkantajana.  Tutkimus suomalaisesta  villapaidasta”50 

keskittyy siihen, mitä yksittäinen käsityötuote voi kommunikoida. Pohjois-Kar-

jalan käsityökenttää tutkinut Kaija Heikkinen julkaisi tuloksensa kirjassa ”Kä-

sityöt  naisten  arjessa.  Kulttuuriantropologinen  tutkimus  pohjoiskarjalaisten 

naisten  käsityön  tekemisestä”51,  jossa  kinnasneulatekniikka  nousee  puheeksi 

useamman kerran. 

Uudemmissa teksteissä tutkitaan käsityötä ja tämän tutkimuksen kannalta tär-

keää  kysymystä  käsityön  syistä.  Leena  Kaukisen  ja  Milla  Collanuksen  toi-

mittama artikkelikokoelma ”Tekstejä ja kangastuksia. Puheenvuoroja käsityöstä 

46 Nordberg 2008.
47 Mäenpää 2010.
48 Kojonkoski-Rännäli 1995, 13.
49 Kojonkoski-Rännäli 1995.
50 Luutonen 1997.
51 Heikkinen 1997.
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ja sen tulevaisuudesta”52 tuo lisää näkökulmia käsityötieteeseen.  Kaikkein uu-

simpiin tutkimuksiin kuuluu Leena Vartiaisen väitöskirja ”Yhteisöllinen käsi-

työ. Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä”53, jossa hän on tutkinut keskiajan 

elävöittäjiä ja roolipelaajia sekä heidän suhdettaan käsitöihin. 

Monissa  käsityötieteen  väitöskirjoissa  haetaan  vahvempaa  tieteellistä  pohjaa 

Platonista  alkaen.  Myös  nykyfilosofeja  kiinnostavat  käsitykset  käsityöstä  ja 

taidosta.  Filosofisen  kollokvion  tuloksena  syntynyt  ”Taito”54 sisältää  useita 

pohdintoja  siitä,  miten  käsityö  ja  taito  yhdistyvät.  Matti  Vesa  Volasen kirja 

”Filoteknia ja kysymys sivistävästä työstä”55 on tutkimus käsityöstä sivistyksen 

osana ennen ja nyt.

Kyselyiden kautta kerätty aineisto

Yliopiston piirissä olen tutkinut neulalla neulomista jo aiemmin prose-

minaari- ja seminaariesitelmien muodossa. Proseminaaria varten kävin huolelli-

sesti läpi 1950-luvulla kootun laajan kyselymateriaalin56 etsien ja analysoiden 

vastauksia kysymykseen kinnasneulatekniikan tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 

Samasta aineistosta, mutta hieman erilaisesta tutkimusnäkökulmasta, voi löytää 

uusia tulkintoja. 

Ensimmäinen itse toteuttamani kysely on vuodelta 2006, jolloin tein tutkimusta 

kinnasneulomisen oppimiskokemuksista seminaarityötä57 varten. Silloin vastaa-

jille esitettiin kymmenen kysymystä (Liite 1: Kinnasneulakysely 2006), jotka 

52 Kaukinen & Collanus (toim.) 2006.
53 Vartiainen 2010.
54 Halonen, Airaksinen & Niiniluoto (toim.) 1992.
55 Volanen 2006.
56 Museoviraston keruuarkiston kysely 3, kysymykset 53-62 (MV:K3:53-62).
57 Hämäri 2006.
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kehittyivät niin sillä hetkellä vallitsevan kentän ymmärryksen kautta, kuin ute-

liaisuudenkin pohjalta. Kinnasneulomisella on käsitöitä harrastavien keskuudes-

sa vaikean tekniikan maine ja tämän käsityksen tutkiminen oli  kiinnostavaa. 

Koska neulalla neulominen ja sitä ympäröivät piirit ovat minulle ennestään tut-

tuja, saatoin muotoilla kysymyksiä omien ennakkokäsitysten pohjalta. Vastauk-

set liikkuivat neulalla neulojien käsityöelämäkerran58 sekä tärkeimpien oppimis-

kokemuksien ympärillä. 

Kansatieteessä  luodaan  omaa  haastattelu-  ja  kyselyaineistoa  ja  tämä  erottaa 

oppiaineen historiatieteistä, joissa käytetään arkistoihin tallennettuja dokument-

teja tai tilastoja.59 Tämän vuoksi tutkielmissa ja lopputöissä on käytetty kyselyi-

den avulla saatua materiaalia. Lähes kaikissa kinnasneulatekniikkaa käsittele-

vissä tutkimuksissa, oppiaineesta riippumatta, aineistoa on kerätty kyselyiden, 

haastatteluiden ja erilaisten vastausten kautta. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on 

se, että aineistoa on muuten vaikea saada käsiinsä.

Tässä tutkielmassa uusi kysely muodostaa keskeisen osan aineistosta. Kysely 

tiivistyy yhteen kysymykseen (Liite 2: Neulomisen syitä 2010 – kysely.), joka 

edellisen  vuoden  2006  kyselyn  nojalla  osoittautui  tärkeimmäksi  esittämättä 

jääneeksi  kysymykseksi.  Tarkoituksena  oli  provosoida  vastaajia  hieman 

pidempiin  ja  vapaamuotoisiin  vastauksiin  ja  eräänlaisiin  pienois-

käsityöelämäkertoihin, joiden tulkinta olisi monimuotoisempaa. Kyselyn kautta 

kerätyt taustatiedot rajoittuvat sukupuoleen, ikähaarukkaan ja asuintaustaan, jät-

täen ulkopuolelle nimet ja yhteystiedot. Näin tutkimus keskittyy enimmäkseen 

kirjallisiin vastauksiin, joille ei edes pyritä hakemaan vahvempaa sosiaalista ke-

hystä. 

58 Mikkonen 2004, 145.
59 Lönnqvist 1999, 14.
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Vastaajien joukko valikoitui molemmissa kyselyissä suurimmaksi osaksi niiden 

kontaktien kautta, jotka olin luonut joko oppimis- tai opetustilanteessa. Osaa ih-

misistä olen opettanut monta kertaa ja sitä kautta oppinut tuntemaan paremmin, 

kun taas osan kanssa olen vain vaihtanut muutaman sanan opettamisen lomassa.

3. Kysely neulalla neulomisen syistä

Ensimmäiset kysymykset oppimisesta

Vuoden 2006 aikana toteutin kinnasneulatekniikan harrastajien parissa 

kyselyn1, jossa suurin osa kysymyksistä käsitteli tekniikan oppimista. Vastauk-

sien kautta pyrin hahmottamaan, miten harrastajat kokevat oppimisen ja selvit-

tämään oppimiseen liittyviä piirteitä. Syiden pohtiminen siihen, miksi ja minkä-

laiset ihmiset opettelevat neulalla neulomista, rajautuivat tuolloin kyselyn poh-

jalta kirjoittamani seminaarityön ulkopuolelle. Luonnollisesti vastaajat käsitteli-

vät  näitä  asioita  teksteissään  ja  siksi  vastausten  lukeminen  nyt  suuremman 

tutkimuksen kysymysten valossa on osoittautunut hedelmälliseksi. 

Seminaarityössä oletukseni oli, että neulalla neulomisen pullonkaula on oppimi-

sessa, jota on jo vanhastaan pidetty vaikeana.2 Kuten kaikkien kolmiulotteisten 

tekniikoiden piirissä, neulalla neulomista on vaikea kuvailla kirjallisissa ohjeis-

sa, ja tämän vuoksi sitä mieluiten opetetaan kasvokkain.3 Tekniikan helpoksi 

1 Neulakinnaskysely 2006 (LH:NKK).
2 Kaukonen 1960, 51.
3 Schmitt 1997, 1.
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kokevana  ja  sitä  opettaneena  minua  kiinnostivat  oppimisen  vaikeuteen 

vaikuttavat syyt sekä se miten oppimiseen suhtaudutaan. 

Käsitöiden oppimisesta puhuttaessa ihmiset ovat taipuvaisia sankari- ja antisan-

karitarinoiden kertomiseen. Toiset korostavat hankaluuksia ja taitamattomuut-

taan, toiset kuvailevat onnistunutta tekemistä. 

Käsitöiden harrastajana minulle on yleensä aika helppo omaksua
uusia tekniikoita. Lanka ja logiikka ja käytäntö ovat vain minulle 
tuttuja.4

Aluksi se tuntui ihan käsittämättömältä, ja tuntui, että saan vaan 
langan pahasti solmuun.5

Oppimisen jäljityksessä saadaan selville käsitöiden vaikeushierarkia ja siten ar-

vohierarkia.6 Neulalla neulomista on pidetty vaikeana taitona, ja sen taitamista 

on erityisesti  Itä-Suomessa pidetty jo pitkään hyvän käsityöläisen merkkinä.7 

Vaikeus saattaa johtua siitä, että neulalla neulominen on helppoa periaatteessa, 

mutta oppiminen ja tekeminen on täynnä hiljaista tietoa. Hiljainen tieto on teki-

jän sisäistämää oppimista, jota on vaikea kuvailla sanoin, mutta joka auttaa te-

kemisen suunnittelua ja päätöksentekoa.8 Käsin näyttäminen on tärkeää neulo-

misen opetuksessa ja tekniikka aukeaa vasta kun opettaja itse on tarttunut neu-

laan.

Karjalaismummon opissa innostuin heti ja tajusin, miten helppoa 
ja näppärää peukulla oli tehdä.9

4 LH:NKK/10.
5 LH:NKK/8.
6 Heikkinen 1997, 47.
7 Kaukonen 1960, 46.
8 Ranta 2004, 117.
9 LH:NKK/9.
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Pedagogisesta näkökulmasta katsoen opettajalle on hyödyksi tutustua siihen mi-

ten käsitöiden oppimiseen suhtaudutaan, onko oppilas kaiken kokeilija vai har-

ras harrastaja. Kaiken kokeilija näkee itsensä lahjakkaana mutta kuitenkin vain 

tekniikoita kokeilevana ja itselleen tekevänä.10 Tällaiselle kokeilijalle voi antaa 

tilaa keskustella kurssikumppaniensa kanssa ja varautua siihen, että häneen ku-

luu enemmän aikaa ja lankaa. Harras harrastaja, joka saattaa olla käsityöläinen 

ammatiltaan, opiskelee optimaalisella tehokkuudella, jotta hän saisi taidon käyt-

töönsä.11 Hän  on  herkempi  oppimaan  hiljaista  tietoa,  jonka  selittäminen  on 

opettajalle paikoittain hankalaa. 

Käsityötieteessä on siteerattu, Hubert Dreyfusin luomaa, mutta Peter Dormerin 

kuuluisaksi tekemää viiden vaiheen listaa siitä millaisiin ryhmiin käsitöiden te-

kijät ja opiskelijat jakautuvat. Lista vahvistaa vuoden 2006 kyselyn kautta löy-

tämäni arkkityypit. Taitoa opiskeleva kulkee seuraavien vaiheiden läpi: a) vas-

ta-alkaja [novice], b) edistynyt vasta-alkaja [advanced beginner], c) periaatteen 

hallitseva [competence], d) osaaja [proficiency] ja e) asiantuntija [expertise].12 

Oppilaiden  ja  oppimisen  ryhmittely  on  ollut  suosittua  kautta  aikojen  ja 

tutkimuksen kannalta olennaista on kuinka oppilaat itse haluavat tietää mihin 

ryhmään  kuuluvat.  Omaa  oppimista  voi  olla  vaikea  hahmottaa  ja  ihmisillä 

tuntuu olevan tarve kehitykseen ja ennen kaikkea, kehityksen seuraamiseen. 

Marjut Nordberg on jakanut omassa tutkimuksessaan vastaajat seitsemään ryh-

mään sen mukaan mikä on ollut motivaationa neulalla neulomiskursseille osal-

listumiseen. Hänen kyselynsä on laajempi ja kysymyksiä on useita, joten tekni-

10 Mikkonen 2004, 151.
11 Mikkonen 2004, 151.
12 Dormer 1994, 62. Hakasulkeissa on alkuperäiset englanninkieliset termit.
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sesti vastausten pohjalta tehty tutkimus on hieman erilaista. Lyhyesti lueteltuna 

ryhmät ovat seuraavat: 1) edellisten sukupolvien innoittamat, 2) kansatiedettä 

tai  muuta  historia-ainetta  opiskelevat,  3)  aikaisemmin  tekniikkaa  kokeilleet, 

mutta siinä epäonnistuneet, 4) tekniikoiden kerääjät,  5) karjalaiset sukujuuret 

omaavat,  6)  historian  elävöittäjät  ja  7)  uteliaat  vasta-alkajat.13 Ryhmät 

vahvistuivat uusimman kyselyn tulosten kautta, mutta myös uusi ryhmä näyttää 

syntyneen.  Uutena  ilmiönä  ovat  kinnasneulatekniikan  tarpeelliseksi  ja 

hyödylliseksi  kokevat,  joihin kuuluvat  erikois-  ja  perinnekäsitöiden opettajat 

sekä museotyöntekijät.

Yhden kysymyksen varassa

Kyselyissä ja kyselyiden vastaajissa on tapahtunut ajan kuluessa muu-

tos. Toisin kuin Museoviraston 50-luvun vastaajat, nykyiset vastaajat edustavat 

enimmäkseen vain itseään eivätkä paikkakuntia tai paikallisia ilmiöitä.14 Tätä 

tutkimusta  varten  tehdyn  kyselyn  perusteella  ei  pystytä  piirtämään  karttoja, 

mutta sen avulla voidaan hahmottaa nykypäivän tilannetta vastaajien näkökul-

masta. Kysely on osa suurempaa tutkimusta, ja siksi oli mahdollista rakentaa 

kysely yhden kysymyksen varaan. 

Kyselylomakkeessa Neulomisen syitä 201015 on vain yksi varsinainen kysymys: 

”Mitkä syyt saivat sinut kokeilemaan neulomista?” (Liite 2: Neulomisen syitä 

2010 – kysely). Kysymyksen kautta kerättiin materiaalia, jonka avulla voitaisiin 

hahmotella neulalla neulomisen harrastamista ja siihen liittyviä syitä. Tuloksia 

käytetään kinnasneulatekniikan tämän hetkisen aseman määrittelemiseen, var-

13 Nordberg 2008, 72.
14 Ekrem 2005, 11.
15 HL:K2010.
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sinkin verrattuna aikaisempaan, 60 vuotta sitten kerättyyn kyselyaineistoon. Sa-

malla  vastauksista  on  luokiteltavissa  uusia  neulalla  neulojien  ryhmiä,  kuten 

työssään tekniikkaa tarvitsevat, joiden kehittyminen paljastaa neulalla neulomi-

sen luonteen muuttumisen.

Avoimen kysymyksen oli tarkoitus houkutella vastaajaa puhumaan omista ko-

kemuksistaan, omin sanoin ja mitään pois rajaamatta. Samasta syystä kysymys 

on muotoiltu yksinkertaisesti, jotta se ei johdattelisi vastaajaa suuntaan tai toi-

seen. Vastausta varten on jätetty tilaa ja useimmat täyttivät rivit ja kirjoittivat 

pitkiä vastauksia. Pisimmillään tekstiä oli melkein sivun edestä ja lyhimmillään 

vastaaja on tyytynyt ilmaisemaan itseään kahdella rivillä.

Kyselyn yhdeksäntoista vastaajaa kerättiin usean eri tahon kautta. Lähes kaikil-

le kyselyt jaettiin henkilökohtaisesti tai sähköpostitse. Vain yksi vastaus saapui 

kirjekuoressa  niin,  että  ei  ole  tietoa  siitä,  mitä  kautta  lomake  on  hänelle 

kulkeutunut.  Monet  vastaajat  suosittelivat  tuntemiaan  henkilöitä  vastaajiksi, 

joten lomake on voinut kiertää sitä kautta. Kevään 2010 neulalla neulomiskurs-

sin  kymmenestä  oppilaasta  noin  puolet  suostuivat  vastaajaksi.  Käsityöseura 

Solmun16 jäsenet  saivat  kutsun  vastata  kyselyyni  postituslistalla.  Samoin 

Suomen  keskiaikaseuran  käsitöihin  erikoistuneita  Hopeisen  Solmun17 

postituslistalla jaettiin pyyntö osallistua kyselyyn. 

Kyselyn yhteydessä kerättäviä tietoja olivat sukupuoli, ikä ja kulttuurialue, jolta 

vastaaja on kotoisin. Näin vähäiset taustatiedot kertovat jo siitä, että kyselyn 

tutkimuskohteena ei ole perinteiset maantieteelliset erot tai vastaajien vertailu 

toisiinsa. Vastaajista vain yksi on mies, loput kahdeksantoista ovat naisia. Kos-

16 Http://www.mv.helsinki.fi/lhamari/Solmu/. (16.2.2011.)
17 Http://www.aarnimetsa.org/fi/huomionosoitukset. (16.2.2011.)
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ka tutkimuksen kohteena ei ole sukupuolijakauma kinnasneulatekniikan parissa, 

tiedolla ei ole kuriositeettia suurempaa merkitystä. Iät jakautuvat niin, että puo-

let vastaajista kuuluvat luokkaan 31 - 60-vuotiaat ja loput vastaajista jakautuvat 

kahtia ikäluokan molemmille puolille. Tälläkään tekijällä ei ole suurta vaikutus-

ta tutkimuksen kohteeseen, mutta tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa huo-

mioida,  että  vastaajat  ovat  nuorempia  verrattuna  aikaisempiin  kyselyihin  ja 

tutkimuksiin.

Kokeilunhalun voima

Niissä  vastauksissa  joissa  menneisyyden taidot  eivät  olleet  pääosassa 

nousivat tärkeimmiksi syiksi neulalla neulomiseen kokeilunhalu ja uuden oppi-

minen. Osissa vastauksia nämä kaksi tekijää nähtiin samanarvoisina. 

Kiinnostus uuteen tekniikkaan sekä hinku saada viikinkipukuun 
sopivat sukat & hanskat (keskiaikaharrastus). Uuden oppiminen 
on myös aina kivaa ja virkistävää.18

Osa vastaajista on innostunut kirjoittamaan pitkälti juuri kokeilunhalustaan ja 

pohtimaan sitä millaisen käsityöharrastajan se on heistä muokannut. 

Minua kiinnostavat yleensäkin kaikki käsityötekniikat ja siksi  
mielenkiintoni kohdistuu myös tähän erikoiseen, monipuoliseen 
ja kekseliääseen muinaistekniikkaan. Haluan oppia aina jotakin 
uutta  ja  neulakinnastekniikasta  löytyy  jatkuvasti  uusia 

haasteita.19

18 HL:K2010/12.
19 HL:K2010/15.
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Kaikki oppimani oli hauskaa ja tunsin ylpeyttä osatessani tehdä 
jotakin sellaista, mitä äitini, anoppini ja jopa isovanhempani 
eivät osanneet. Aluksi syy opetella uusia tekniikoita, kuten 
neulakinnasta, oli varmaankin selittämätön kiinnostus ja halu 
oppia jotakin uutta ja erilaista. Vasta myöhemmin tajusin, kuinka 
harvinaista on osata neuloa neulakintaat. [...] Minun kohdallani 
tutustuminen neulakinnastekniikkaan osui ”käsityöheräämisen” 
yhteyteen.20

Kokeilunhalu toimii kannustimena tekniikan sisäisessä maailmassa, jossa erilai-

set pistot, pinnat ja otteet tekevät työskentelystä vaihtelevaa sekä luovaa.

Olen  kehitellyt  oman  lapasmallini  ja  systeemin  kerrosten  ja  
lisäysten muistamiseen, mutta usein kinnastyö on enemmänkin  
muotoilua kuin laskemista... Ja se on peräti hauskaa!21 

Nk-tekniikassa  ei  juurikaan  tarvitse  laskea  silmukoita,  eikä  
yrittää sovittaa käsialaa ohjeen mallitilkkua vastaavaksi – sen  
kun vain tekee ja sovittaa välillä. Nk-tekniikkaa ei myöskään voi 
tehdä ”väärin”, koska tapoja on niin erilaisia.22

Uteliaisuus  ja  itsensä  haastaminen  on  kannustanut  muutamaa  vastaajaa 

kinnasneulatekniikan  opetteluun.  Yhdelle  vastaajalle  haaste  tuntuu  nousseen 

siitä, että tekniikkaa mainostettiin vaikeaksi23, toisille haasteiden kerääminen on 

kuin harrastus itsessään.

Näköjään  ihmisellä  pitää  olla  jos  jonkinlaisia  haasteita.  Mitä  
omituisempia joidenkin läheisten mielestä, sitä parempi – kai.24

20 HL:K2010/18.
21 HL:K2010/11.
22 HL:K2010/13.
23 HL:K2010/19.
24 HL:K2010/10.
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Halusin  selvittää  miten  se  toimii.  Tämä asenne  on  kuvaavaa  
muullekin  käsityöharrastuneisuudelleni:  kiinnostus  yleensä  
kantaa niin pitkään kuin vain saan selville toimintaperiaatteen;  
sen  jälkeen  jätän  työn  mieluummin  taitavammille  ja  siirryn  
kokeilemaan jotain muuta.25

Tarpeellinen käsityö

Kyselyssä  nousi  esiin  muutama ryhmä joille  kinnasneulatekniikka  on 

tarpeellista ja välttämätöntä työn kannalta. Tästä näkökulmasta tekniikkaa ei ole 

ennen tutkittu, sillä on pidetty selvänä sitä, ettei neulalla neulominen ole harras-

tusta  tärkeämpi  asia  suurimmalle  osalle  ihmisistä,  johtuen  sen  asemasta 

perinnekäsityönä.

Käsitöiden opettajat, joko lasten tai aikuisten opettamiseen suuntautuneet, opis-

kelevat erikoisia lankatekniikoita, kinnasneulatekniikan ollen yksi niistä. Usein 

mielenkiinto kasvaa näiden kurssien kautta. 

Käsityönopettajan opinnoissa erikoislankatekniikoiden  kurssilla
neulalla  neulomista  esiteltiin  hieman,  minkä jälkeen yksi  tyttö
erikoistui neulomiseen enemmän ja teki tosi hienot kintaat 
kurssin aikana. Tuo oli varmaan ensi kosketus tekniikkaan.26

Tekniikasta innostuneet mielellään opettavat oppimaansa joko yksityisesti  tai 

kursseilla. Ammattimaista opettamista varten taitoja pidetään yllä harjoittelun 

avulla.

25 HL:K2010/6.
26 HL:K2010/7.
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Pidän neulakinnaskursseja ja valmistelen opetusta treenaamalla
mm.  aloitusta  ja  eri  tapoja  siihen (mikä helpottaisi  oppimista)
sekä hion yksityiskohtia ja pistotyyppejä.27

Opettajien lisäksi  neulalla neulomisen tarpeelliseksi  kokeneita löytyi  uudesta 

joukosta, museotyöntekijöistä. Yksi vastaaja ”joutui” perehtymään käsityötek-

niikoihin kirjoittaessaan näyttelyselostuksia  ja opastaessaan puvun historiasta 

kertovassa näyttelyssä.28 Kaksi vastaajaa mainitsi oppineensa tekniikan Seura-

saaren ulkoilmamuseossa. Tekniikasta on iloa museotyössä, jossa elävöitetään 

talojen elämää ja vanhoja käsityötapoja.

Kun  pääsin  Seurasaaren  ulkomuseoon  töihin,  päätin,  että  jos
minulle  suodaan  mahdollisuus  opetella  langan  kehräämistä  
rukilla, niin opin sen vaikka mikä olisi. Ja niinhän siinä kävikin. 
Samaan aikaan näin ensimmäisen kerran elämässäni 
neulakintaan neulomista ja halusin kokeilla sitäkin.29

Kinnasneulatekniikan  opin  sitten  viimeinkin  Laura  Hämäriltä
Seurasaaressa jossa olimme molemmat töissä (olikohan se kesä
2005 vai 2006?). Kuulin että Laura osasi tekniikan ja tarrauduin
open neuvoihin kiinni kuin hukkuva oljenkorteen tai kuin
käsityöihminen viimeiseen  langanpätkään,  eli  ajattelin  että  jos
en tätä nyt opi niin sitten en opi.30

Hyödyllisenä neulalla neulomista voi pitää silloin kun aikaa on enemmän kuin 

tarpeeksi, kuten eräs vastaaja, joka kertoi ottaneensa neulalla neulomisen har-

rastukseksi  jäätyään  työttömäksi,31 toinen  vastaaja  mainitsee  innoituksekseen 

Suomen pitkät välimatkat.

27 HL:K2010/15.
28 HL:K2010/5.
29 HL:K2010/18.
30 HL:K2010/19.
31 HL:K2010/10.
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Pääsyy  innostukseeni  on  kuitenkin  pitkä  auto-  ja  junamatkat,
jolloin paras ajankulu on kerä lankaa ja kinnasneula. Ei vie tilaa,
on helppo aloittaa ja lopettaa.32

Neulan ja neuloksen kauneus

Kun käsityön tekemisen välttämättömyys väistyy, voidaan tekniikka ja 

työvälineet valita puhtaasti esteettisestä näkökulmasta. Edeltävissä kyselyissä, 

myös Kaukosen 50-luvun laajassa kyselyssä, kysyttiin neulasta ja sen laadusta. 

Omassa  kyselyssäni  siitä  ei  pyydetty  kirjoittamaan,  mutta  kolmen  vastaajan 

spontaanit, tekniikan ainoaan työvälineeseen liittyvät maininnat kertovat siitä, 

että neula on tärkeä.

...kinnasneulatekniikassa kiinnosti myös välineen 
yksinkertaisuus.33

Tekniikka tuntui myös mielenkiintoiselta, koska siinä käytetään 
vain yhtä välinettä, ja kinnasneula itsessään on jo jotenkin kaunis 
ja kädessä mukavalta  tuntuva väline – ei  terävä,  vaan sileä ja
miellyttävä (ainakin luiset ja puiset).34

Sain juuri hirvenluisen neulan ja se on niin ihana, vaikka 
puinenkin luistaa hyvin. Puinen neulani kuluu kärjestä ja sitä on
hiottava.35

32 HL:K2010/11.
33 HL:K2010/5.
34 HL:K2010/7.
35 HL:K2010/11.
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Tekniikan esteettisyys on nykypäivän luksusta, ennen ulkonäöllä ei ollut niin 

merkitystä, kun kintaita ja sukkia tehtiin arkiseen käyttöön. Mutta nyt kun käsi-

työnharrastaja voi valita ja hylätä itseään miellyttävän lopputuloksen antavan 

tekniikan, nousevat kauneus ja erikoisuus suuriksi tekijöiksi vastauksissa.

Neulakintaassa  kiehtoi  sen maine  vaikeana  ja  outona  käsityön
muotona.36

Esteettisellä vaikutelmallakin oli merkitystä: työn jälki on 
kaunis, pinta itsessään on koriste.37

Myös hauskan näköiset pinnat, joita neulalla neuloen voi saada
aikaan, kiinnostivat.38

Perinne ja perintö kannustimina

Historianelävöittämiseen liittyvät  syyt  hallitsevat  kyselyaineistoa,  joh-

tuen osittain siitä, miten ja mistä aineisto on kerätty, mutta myös siitä, että he 

ovat  yksi  selvistä  kinnasneulatekniikan  harrastajaryhmistä39. 

Muinaistekniikoiden osaaminen ei  ole ehtona historianelävöittämiselle,  mutta 

ne  näyttävät  kuitenkin  aina  nousevan  muotiin  seurojen  sisällä  ja  sitä  kautta 

innostavan ihmisiä kokeiluihin.

36 HL:K2010/6.
37 HL:K2010/5.
38 HL:K2010/7.
39 Nordberg 2008, 72.
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Olen  kiinnostunut  keskiaikaisista  käsitöistä  ja  olin  opetellut
kehräämään  villalankaa,  jolloin  seuraava  looginen  kokeilu  oli
neulakinnastekniikka.40

Kun muinaistekniikat alkoivat näkyä keskiaikaseurassa 
enemmänkin, kiinnostuin muinaispuvuista ja siinä ohessa päätin 
opetella neulakinnastekniikan.41

Joskus tekniikka näyttäisi liittyvän vain historiaharrastukseen, eikä sillä tehdä 

modernissa maailmassa tarvittavia asusteita tai esineitä.

Kun pääsin syvemmälle keskiaikaharrastukseen, opin, että tämä
tekniikka  on  ainoa,  jos  aikoo olla  ”oikein  pukeutunut”.  Tämä
mahdollisimman  suuren  autenttisuuden  tavoittelu  on  minun
juttuni. Siis: teen neulakinnastöitä, koska ne kuuluvat 
keskiaikaan. Teen vain ”historiallisia malleja”, en ole 
kiinnostunut kännykkäkoteloista tällä tekniikalla...42

Jos  haluan  peruskäyttösukat  nopeasti,  teen  ne  yhä  puikoilla.
Neulaan tartun vain historiaharrastuksen puitteissa tai 
-tarpeessa.43

Melkein  puolessa  vastauksista  perinteet  ja  perinteiset  käsityötavat  mainitaan 

syinä neulalla neulomisen kokeiluun. Monissa vastauksissa puhutaan laajem-

masta perinnetietoudesta ja -kiinnostuksesta.

Olen  muutenkin  kiinnostunut  historiasta  ja  kansatieteestä  sekä
vanhojen työtapojen ylläpitämisestä, elvyttämisestä ja 
soveltamisesta nykypäivään.44

40 HL:K2010/9.
41 HL:K2010/11.
42 HL:K2010/14.
43 HL:K2010/16.
44 HL:K2010/5.
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Aloin itse harjoitella ja etsiä tietoa neulalla neulomisesta, koska
se on niin vanha ja perinteinen tapa tehdä tuotteita, ja minusta on 
surullista, että sen osaaminen on niin vähentynyt.45

Kinnasneulatekniikka on mielestäni todella kiinnostava 
tekniikka,  juuri  siksi  että  se  on  niin  vanha,  ”alkuperäinen”.  
Muutenkin  olen  kiinnostunut  historiasta  (opiskelen  alaa)  ja  
vanhoista työmenetelmistä.46

Kolme vastaajaa kertoi kuinka tärkeää heille on kinnasneulatekniikan opettami-

nen edelleen.  He eivät  ole  käsityöopettajia,  vaan harrastajia,  joita  kiinnostaa 

osaamisen lisäksi opettamisen eri näkökulmat. Taito annetaan perinnöksi tule-

ville harrastajille ja lapsille.

Haluan myös lasteni oppivan käsillä tekemistä. 
Neulakinnastekniikan opiskelu on suorastaan ideologinen 
valinta.47

Kolmessa vastauksessa äidin tai isoäidin taito neulalla neulomiseen on vahvis-

tanut tarvetta oppia tekniikka ja jatkaa sen käyttöä.

Innostusta  vain  lisäsi,  kun äitini  kertoi,  että  isomummoni  on  
osannut neuloa neulalla ja kaivoi jopa esiin hänen tekemänsä  
kintaan,  toisen  kintaan  aloituksen  sekä  isomummon  vanhan  
kuparisen kinnasneulan.48

45 HL:K2010/7.
46 HL:K2010/19.
47 HL:K2010/5.
48 HL:K2010/7.
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Kinnasneulatekniikka nähtiin, yhdessä muiden perinteisten käsityötekniikoiden 

kanssa, vaihtoehtona modernille maailmalle, jossa pitää selvitä vaikka internet-

yhteys tai sähköt olisivat poikki.49 Käsitöiden osaaminen koettiin yhdessä vas-

tauksessa  omanarvontuntoa  ja  itseluottamusta  lisäävänä,  koska  niiden  kautta 

mahdollisuudet selviytyä yhteiskuntajärjestelmän romahtamisesta paranevat.50 

4. Kansallisromanttinen käsityö

Kansan taidosta käsityötaidoksi

Suomalaisen käsityön organisointi 1800-luvun loppupuolella ja 1900-lu-

vun alussa oli osan kansakunnan muotoutumisprosessia.1 Uno Cygnaeus näki 

kouluissa opetettavan käsityön estetiikkaa kehittävänä sekä silmää ja kättä har-

joittavana.2 Hän pyrki  mannermaisten pedagogisten vaikutusten innoittamana 

erottamaan kansankäsityön omaksi lajikseen kouluissa opetettavasta käsityöstä, 

vaikuttaen  näin  omalta  osaltaan  kansan  taitojen  mystifiointiin.  Ensimmäistä 

kertaa käsityö siirtyi tilaan, jota myöhemmin kutsuttaisiin postmoderniksi. Sa-

maan  aikaan  Italiassa  elettiin  naisellisten  taitojen herätyskautta,  jota  voisi 

omalla tavallaan verrata pohjoisessa Suomessa tapahtuvaan käsityömentalitee-

tin  muutokseen.  Italiassa syntyi  maanlaajuisesti  kouluja  ja  tutkimuslaitoksia, 

joissa koulutettiin naisia paikallisiin käsitöihin.3 Tällaista suurta liikettä ei ta-

pahtunut Suomessa, mutta kiinnostus kansan perinteisiin käsitöihin sai varmasti 

49 HL:K2010/5.
50 HL:K2010/18.
1 Heikkinen 1997, 21.
2 Hyrsky 2006, 167.
3 Piecework 11-12/2010, 25.
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nostetta eurooppalaisista esimerkeistä,  kuten englantilaisesta Arts and Crafts-

liikkeestä, joka haki inspiraatiota kansan käsitöistä.4

Kotona tapahtuvaa oppimista on totuttu nimittämään kansanomaiseksi oppimi-

seksi. Kasvatussosiologiassa samanlaista tapaa kutsutaan institutionalisoimatto-

masta  oppimiseksi  rinnastaen  sen  kouluopetukseen.5 Mutta  onneksi  näiden 

kahden,  kansanomaisen  opetuksen  ja  kouluopetuksen,  ei  tarvitse  olla  vain 

vastakohtaiset,  sillä  kotona  perusopin  saaneet  ovat  perillä  käsityöasioista  jo 

kouluun tullessaan. Heille käsityönopetus on iloa ja opetukseen liittyvät tarkat 

sekä  ankarat  säännöt  ovat  tuttuja.6 Käsityönopetus  on  kuulunut 

opetussuunnitelmaan koko koululaitoksemme historian ajan, suurimman osan 

ajasta se on ollut jakaantunut kahteen erilliseen ryhmään, tytöt ja pojat eivät ole 

oppineet  suinkaan  samoja  asioita.7 Opetukseen  kuului  monia  yleissivistäviä 

tekniikoita, muun muassa sukankudontaa. Neulomisella on tarkoitettu puikoilla 

neulomista  ja  neulalla  neulomisesta  tai  neulalla  neulotuista  tuotteista  ei  ole 

mainintaa.8

Kansanomainen käsityö liitetään ajatuksissa historiaan ja ajatellaan, että kan-

sankäsityötä tehtiin etupäässä maaseudulla ennen 1950-lukua. Kansankäsityötä 

tarkastellaan kansantaiteen esimerkkinä, kirjontoja ja puukaiverruksia taiteena.9 

Neulalla neulotut tuotteet ovat olleet hyvin arkisia ja koristelemattomia, ja näin 

ollen ne ovat saattaneet jäädä huomiotta. Toisaalta kansantaiteeksi luettiin ajalla 

ominaisen  esteettisen  näkemyksen  mukaiset  esineet,  joita  ei  ilmeisesti  alun 

perin oltu tehty taiteeksi ollenkaan.10 

4 Johnston 2009, 204.
5 Heikkinen 1997, 45.
6 Heikkinen 1997, 51.
7 Kokko 2004, 91.
8 Nordberg 2008, 39.
9 Luutonen 1997, 72.
10 Kiuru 1999, 224.
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Perinnekäsityötekniikoiden  piirissä  ei  ole  välttämättä  lopputulosta  arvottavia 

mielipiteitä, lopullisen tuotteen esteettisyys syntyy jo tekniikan käyttämisestä. 

Tällöin syntyy käsitys siitä, että pelkkä tekniikan säilyttäminen, siirtäminen ja 

kokeilu riittävät. Ei pyritäkään välttämättä luomaan esimerkkien ja museoesi-

neiden kanssa kauneudessa kilpailevia tuotteita. Tosin päinvastaistakin näyttäisi 

tapahtuvan,  jolloin  tekniikan  juuri  oppinut  vertaa  omia,  haparoivia  pistojaan 

vanhaan, taiturimaisesti neulalla neulottuun kintaaseen.

Ennen teollista aikaa, käsitöiden tekeminen oli sekä keino tuottaa tarpeellisia, 

tuotteita käyttöönsä että mahdollisuus ansaita ylimääräistä. Monissa perheissä 

käsityöt olivat joko yksilöllisiä tai yhteisöllisiä, rinnakkaisia tai perättäisiä ja 

niiden vaiheet olivat sukupuolitettuja, miesten tai naisten töitä.11 Työvälineen, 

neulan, valmistus on luultavasti ollut ainoa vaihe, johon miehet ovat osallistu-

neet, sillä perinteisesti perheessä langan jatkojalostaminen on kuulunut naisille. 

Silti koko perhe on hyötynyt käsityötaidosta, ja ahkeruudella on ollut merkittä-

viä arvoja.12 Kinnasneulatekniikka on yksilöllistä työtä, joka opittiin yhteisössä. 

Juuri tämä opettavan yhteisön ja opettavien sukupolvien katoaminen nykyihmi-

sen elinpiiristä tuntuu vaikuttavan käsitöiden ja erityisesti neulalla neulomisen 

oppimiseen. 

Kaunis suomalainen käsityö

1880-luvulla  kiinnostus  kansankulttuuriin  ja kansanomaisiin  esineisiin 

liitettiin näiden merkityksiin suomalaisuuden ilmaisijana.13 Tämä periromantti-

11 Kaukinen 2004, 19.
12 Kaukinen 2004, 19.
13 Luutonen 1997, 1.
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nen näkemys vaikuttaisi värittävän tutkimusta seuraavat sata vuotta. Tänä päi-

vänä runollista romanttista ilmaisutapaa voi käyttää tuomaan väriä varsinaiseen 

tutkimukseen, mutta tutkimussuuntana se on jo vanhanaikaisen oloinen. 

Theodor Schwindt, A. O. Heikel ja U. T. Sirelius olivat tekemässä kansatieteen 

pioneeritutkimusta käsityön saralla. Samaan aikaan noussut kansallisliike ihaili 

kansanomaisia käsitöitä ja kansantaidetta, vetäen niiden avulla johtopäätöksiä 

suomalaisten sukuhistoriasta.14 Esineet ovat edelleen keskeisessä osassa kansa-

tieteessä, mutta niiden ympärille pyritään luomaan esinetutkimuksen kautta eh-

jempi viitekehys, jonka kautta esineen funktio säilyy selvempänä.15

U.T. Sireliuksen 1915 ensipainoksena julkaistu ”Suomen kansallispukujen his-

toria”16 käsittelee neulalla neulottuja kintaita, myös kintaiden erikoista versiota, 

jouhikasta, joka  tehtiin  hevosen  tai  sian  jouhista17.  Tekstiä,  valokuvia  sekä 

lainauksia on kirjassa kahden sivun verran. Tosin hän toteaa että: ”ne [kintaat] 

meillä nyttemmin ovat jo tyyten pois hävinneet.”18 Tämän melko perinpohjaisen 

esiintymisen jälkeen kinnasneulatekniikka vaipuu hetkeksi unholaan. 

Kotiliedessä julkaistiin vuonna 1932 artikkeli ”Kintaan ompelua”19, jonka otsik-

kosivun kuvatekstin mukaan ”vanha polvi osaa vielä ommella kintaita”. Teks-

tissä annetaan harvinaisen selvät ohjeet neulalla neulomiseen ja lohdutetaan ko-

kemattomia siitä, että tekotapa on helppo vaikka selostus ei sitä olisikaan. Voi 

hyvin  kuvitella  Kotilieden  innostaneen laajaa  lukijakuntaansa  ”hiihtokäsinei-

den” tekoon. Artikkelin kirjoittaja Aino Nissinen yhdessä Tyyni Vahterin kans-

14 Heikkinen 2004, 73.
15 Uusitalo 1999, 214.
16 Sirelius 1990.
17 Kintaista ja jouhikkaista on maininta, sukista tai hatuista ei.
18 Sirelius 1990, 245.
19 Kotiliesi 1932.
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sa päätyi keräämään yhden parin neulottuja kintaita näyttelyyn ja kirjaan Kau-

niita vanhoja käsitöitä.20

Neulalla neulominen kuuluu perinteisiin suomalaisiin käsitöihin siinä mielessä, 

että sillä on teknisen ulottuvuuden lisäksi kansallinen ja paikallinen ulottuvuus. 

Nämä perinteen merkit voivat ilmetä konkreettisesti tuotteen materiaaleissa ja 

muodossa,  mutta  myös  arvostuksessa  ja  käyttötavoissa.21 Perinteistä 

suomalaista  neulalla  neulomista  ei  voi  verrata  kansainväliseen  perinteeseen, 

sillä  meillä  tekniikka  on  erilaisessa  asemassa.  Maailmalla 

kinnasneulatekniikkaan liitetään uusia materiaaleja ja muotoja, mutta Suomessa 

neulalla  neulotaan  aina  samanlaisia,  jo  esiäitien  tekemiä  malleja.  Mitä 

vanhempia, sen parempi. Onkin nähtävissä, että perinne on jähmettänyt neulalla 

neulomisen  yhteen  asemaan  ja  sen  perinteisen  muotin  rikkominen  herättää 

vastustusta niin kinnasneulatekniikan harrastajissa kuin opettajissa. 

Virossa tekniikka on hyvin samanlaisessa asemassa, siellä neulalla neulomista 

käsitellessä palataan aina 1800-luvun asetelmiin ja puhutaan taikauskosta, joka 

liittyy kintaisiin.22 Tartossa, Viron kansallismuseon esittelytilassa,  kintaita on 

laatikkokaupalla, eikä niiden määrä suinkaan kalpene kirjoneulottujen lapasten 

määrän rinnalla. Silti virolaiset kirjoneuleet ovat huomattavasti kuuluisampia ja 

niille on omistettu useita kirjoja,23 ja esimerkiksi paikallisen lankakaupan myyjä 

kertoi,  että  puikoilla  kutomiseen  tarvittavaa  villalankaa  myydään  vuoden 

ympäri. Virossa uransa ja tutkimuksensa tehneen suomalaisen kansatieteilijän 

Ilmari Mannisen kirja ”Kindad”24 mainitaan monien näiden kirjojen lähteissä. 

20 Vahter & Nissinen-Linnove 1955, 47.
21 Luutonen 1997, 27.
22 Piiri 2002.
23 Esim: ”Eesti kindakirjad”, ”Eesti labakindad ilma laande laiali”, ”Elumõnu”.
24 Manninen 1927.
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Manninen kirjoittaa viltkindaista, jotka ovat vanhemmat kuin puikoilla kudotut 

kintaat. Nämä on neulottu neulalla, joka on valmistettu puusta tai sianluusta.25 

Suomessa kintaiden valmistus on monin paikoin ollut jo 50-luvulla vanhojen 

naisten työtä. Kintaat tilattiin ja tilaaja toi villat jotka neulalla neuloja kehräsi 

langaksi ja pisteli kintaaksi.  Dahlin kirjassa ”Högsäng och klädbod” neulalla 

neulominen mainitaan lähes kadonneeksi ja ikivanhaksi, mutta 1931 löytyi eräs 

Backas-fammo joka kehräsi ja neuloi neulalla viidellä markalla parit kintaita.26 

Ruotsinkielisellä  rannikolla  neulotut  kintaat  olivat  jääneet  pois  käytöstä  jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa, mahdollisesti jo 1700-luvulla.27 Vain talvinuotan 

vedossa toivottiin, että kädessä nahkaisten rukkasten alla olisi kestävät neulalla 

neulotut kintaat.28

Aika muuttaa tutkimustuloksia

Uudet laitteet ja niiden mahdollistamat kemialliset sekä mikroskoopilli-

set  tutkimukset,  ovat  tuoneet  viimeisien  vuosien  aikana  esiin  tarkentuneita 

tietoja neulalla neulomisen ajoituksesta ja käyttökohteista. Näiden uusien tieto-

jen vuoksi kaikkein vanhimpaan tutkimukseen kannattaa suhtautua kriittisesti. 

Tutkimukseni kannalta kirjallisuuden luotettavuus ajoituksen suhteen ei ole tär-

keää, sillä kiinnostavampaa on se, mitä neulalla neulomisesta kirjoitushetkellä 

on sanottu. Kun selvitetään kinnasneulatekniikan asemaa perinteen ja muodin 

välisellä akselilla, tutkijoiden käsityksistä tulee tällöin osa tutkimuskohdetta.

25 Manninen 1927, 7.
26 Dahl 1987, 269.
27 Dahl 1987, 271.
28 Dahl 1987, 269.
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Jotkin tutkimukset ovat suoraan ottaneet kantaa ajoitusongelmiin29. Margareta 

Nockertin ja Göran Possnertin tutkima Åslen kintaan tapaus on kuuluisa niin 

kinnasneulatekniikan kuin laajemmissakin käsityöpiireissä. Åslesta, Etelä-Ruot-

sista, 1918 turpeen noston yhteydessä löydetty kinnasta käsiteltiin laajasti artik-

kelissa vuonna 1934 ja se määritettiin ajanlaskun alkuun tai mahdollisesta 300- 

tai 400-luvulle.30 Vanttua pidettiin maailman vanhimpana esimerkkinä kinnas-

neulatekniikasta.31 Siihen liittyi ruotsalaista kansallisromanttista ylpeyttä ja ute-

liaisuutta, sillä kinnaslöytö oli hyvin säilynyt ja pistomalliltaan yksi monimut-

kaisimmista löydetyistä malleista. Uusimmat radiohiiliajoitukset kuitenkin yl-

lättivät monet tutkijat. Åslen vanttu nuorentui vuosisatoja, sen oletetaan valmis-

tuneen vuosien 1510-1640 välillä. Sen lisäksi, että kinnasneulatekniikan histo-

riaa jouduttiin miettimään uusiksi,  jouduttiin sen seikan eteen, että Ruotsissa 

neulalla neulomista ei voida todistaa keskiaikaa vanhemmaksi.32 Tällä hetkellä 

suomalaiset  neulotut  fragmentit  ovat todisteena tekniikan jatkuvasta  käytöstä 

Pohjoismaissa. 

Varsinaisesti tekstiiliarkeologian pariin kuuluvat kysymykset kiinnostavat mo-

nia  käsitöiden  harrastajia  ja  ammattilaisia.  Åslen  kinnas  on saanut  osakseen 

huomiota jo melkein sata vuotta. Vanhoja tutkimuksia luetaan ja tulkitaan uu-

delleen Suomessakin. Esimerkiksi Tyyni Vahterin lähes kahdeksankymmentä 

vuotta  sitten  sukiksi  määrittelemät,  Kaukolasta  fragmentit  ovat  ilmeisesti 

kintaiden  jäänteet.33 Myös  Euran  kalmistosta  löytyneet  naisten  raidallisten 

kintaiden palaset ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi.34 Näitä on replikoitu 

ahkerasti  arkeologin  ja  neulalla  neulomisen  opettajan  Krista  Vajannon 

tutkimuksen  ansiosta.35 Toivottavasti  nykypäivän  arkeologiset  tutkimukset 

29 Nockert & Possnert 2002.
30 Arbman & Strömberg 1934, 68.
31 Nockert & Possnert 2002, 65.
32 Nockert & Possnert 2002, 65.
33 Lehtosalo-Hilander 1982, 12.
34 Lehtosalo-Hilander 1982, 32.
35 Vajanto 2003.
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tuovat päivän valoon kintaat tai sukat jotka sekä tunnistettaisiin että tutkittaisiin 

huolella, tämä toisi varmasti lisää huomiota tekniikalle.

5. Pelastettu käsityö

Keruuarkiston kyselyn tuloksia

Toini-Inkeri  Kaukonen lähti  selvittämään neulalla  neulomisen asemaa 

tehdessään  kyselyn  ”Missä  vielä  valmistetaan  neulakintaita”1 vuonna  1957. 

Kaukonen on esittänyt kysymykset oman kiinnostuksensa mukaan ja siten, että 

niihin tulevat vastaukset käsittelevät pääasiassa sen hetkistä tilannetta, 1950- ja 

1960-lukujen vaihdetta. (Vastaajat tosin ovat kirjoittaneet myös menneisyydes-

tään, joka iästä riippuen saattoi ulottua 1800-luvun loppupuolelle.) Siksi hänen 

tutkimuksessaan ajallinen rajaus tulee lähes luonnostaan kyseisten vuosikym-

menien väille. Tuolloin kansatieteellä oli yhteys kansallisen identiteetin luomi-

seen. Kotoperäisellä käsityöllä nähtiin olevan vahva itseisarvoinen asema iden-

titeetin  ylläpitäjänä.2 Nykyään 50-luvun kyselyn  kautta  noussutta  tekstimate-

riaalia käsitellään menneessä aikamuodossa, ovathan varsinaiset suuret kyselyt 

jo saavuttaneet huippunsa.

Materiaalin pohjalta Kaukonen suunnitteli oman pistojen luokittelujärjestelmän. 

Tutkimustyössä oli apuna Wörter und Sachen – metodi, jonka avulla on pyritty 

selvittämään eri esineistä ja ilmiöistä käytettyjen nimitysten levinneisyys ja kul-

keutuminen kulttuurialueiden mukaan.3 Tekniikoita ja niiden nimiä vertailemal-

1 Museoviraston keruuarkiston kysely 3, kysymykset 53-62 (MV:K3:53-62).
2 Torkki 2003, 242.
3 Kiuru 1999, 224.
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la hän pyrki määrittelemään erilaisten pistojen ikiä.4 On vaikea varmasti sanoa, 

että Kaukonen olisi ollut oikeassa ikämääritelmissään, pistot nimittäin vaihtele-

vat paremmin paikallisesti kuin ajallisesti. Mutta hänen kuuluisiksi tekemistään 

”suomalaisesta”,  ”venäläisestä”  ja  ”pyöräyttäen”  pistoista  puhutaan  edelleen. 

Luokitteluja  on  tehty  myöhemminkin,  mutta  suomalaisille  harrastajille  juuri 

edellä mainitut kolme tyyppiä ne ovat kaikista pistoista tunnetuimmat. Kinnas-

neulatekniikkaa  käsittelevää  kirjallisuutta  tutkiessa  huomaa,  että  Kaukosen 

tutkimuksella  on  ollut  selvä  kanonisoiva  vaikutus,  varsinkin  suomalaiseen 

kenttään.5 Tuloksia  käytetään  ulkomaalaisissa  tutkimuksissa,  laajimmin  Odd 

Nordlandin ja Margrethe Haldin teksteissä.

Kyselyn  kautta  kerättiin  puhekielistä  materiaalia  neulalla  neulomisesta.  Yksi 

kuuluisimmista lauseista on käännetty englanniksi: ”He who wore knitted mit-

tens had an unskilled wife”6 ja päässyt yleisenä suomalaisena sanontana maail-

man käsitöitä käsitteleviin kirjoihin. Larry Schmitt,  amerikkalainen neulakin-

nasopettaja, joka on julkaissut useita omakustannelehtisiä7 aiheesta, markkinoi 

kurssiaan edellä mainitulla englanninkielisellä versiolla.8 Alkuperäinen lainaus 

on esimerkki siitä, miten tekniikkaan suhtauduttiin:

Neulalla tehty kinnas on kunnon miehen arvomerkki. Puikoilla 
tehdyn kintaan pitäjää katsotaan jo ainakin huonon eukon omis-
tajaksi ja mies joka pitää lapasta s.o. resorin kanssa neulottu pit-
kää kinnasta on sellainen koiramänni, jota ei pidetä miehenä eikä 
minään.9 

4 Vajanto 2003, 9.
5 Leinonen 2000, 18.
6 Nordland 1961, 99. 
7 Esim. ”Lessons in Nålbinding. Scarves, Wimples and more”, ”Lessons in Nålbinding. 

Edgings and Embellishment”, ”Mittens, Mittens, Mittens! A Nålbinding Mitten Workbook” 
ja ”Lessons in Nålbinding: Lots of Socks”.

8 Http://www.susansfibershop.com/classes.htm. (15.9.2010.)
9 MV:K3/309.
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Naisten maailmassa käsitöiden teolla oli hieman erilaiset konnotaatiot, olivat-

han kintaat olleet 1900-luvun alussa monin paikoin osa myötäjäisiä. Miesten 

ihailun  herättämisen  lisäksi  oli  luonnollisesti  kunnia-asia  osata  neulakintaan 

teko:

Taito itsessään oli eräänlainen käsityötaidon mittapuu. Joka osasi 
tehdä  neulakintaita,  osasi  varmasti  valmistaa  mestarinäytteitä 
myös käsitöiden muilla monimuotoisilla aloilla.10

Joillain paikkakunnilla ajateltiin toisinkin: 

Ennen rippikoulua se kyllä oli jo opittu, mutta moni ei halunnut 
koskaan opetellakaan, kun pitivät sitä niin halpa-arvoisena taito-
na ja mummojen ja köyhien työnä.11

Kaukosen  kyselyn  ja  tutkimuksen  pohjalta  voidaan  todeta,  että  1950-luvun 

lopulla neulalla neulomisella oli jo selkeä asema perinnetekniikkana.

Valistustyö kohtaa käsityön

Suomen- ja ruotsinkieliset martat toteuttivat laajoja käsityökartoituksia 

ja niiden seurauksena syntyi kuuluisia näyttelyitä. Vuonna 1931 Kansallismu-

seossa pidetty näyttely poiki Tyyni Vahterin ja Aino Nissinen-Linnoven kirjan 

”Kauniita vanhoja käsitöitä”12, johon oli kelpuutettu yksi pari neulottuja sulhas-

kintaita.  Käsityöinstituutioita on pidetty kansanomaisen käsityön kerääjinä ja 

varsinkin valistajina. Tämä valistustyö nähtiin kansan omalla äänellä puhumise-

na ja se herkästi pysäytti käsitöihin kuuluvan luonnollisen kehityksen materiaa-

10 MV:K3/636.
11 MV:K3/301
12  Vahter & Nissinen-Linnove 1955.
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lien ja mallien suhteen.13 Tradition kivettymisen kautta syntyi tutkimuksen ja 

käsityön tekemisen kannalta haitallisia illuusioita.  Käsitykset siitä,  että käsin 

tekeminen on rajatonta ja kaikkien hallitsemaa kuuluvat ideologiaan, ne eivät 

kuulu käsityön varsinaiseen tekemiseen.14

Suomessa on opetettu käsitöitä koulussa jo yli 120 vuoden ajan, kauemmin kuin 

missään muussa maassa. Alusta alkaen nähtiin miten merkittävässä asemassa 

koulukäsityöt ovat käsityön merkityksen muokkaamisessa.15 Kansatieteellisestä 

näkökulmasta katsoen koulukäsitöillä on ollut selkeästi perinnettä säilyttävä ja 

jatkava voima, sillä oppiaineisiin eivät muodit ja trendit vaikuta niin nopeasti. 

Perinteiset  käsityöt  säilyvät  vanhempien  sekä  isovanhempien  auttamisen  ja 

omapohjaisen osaamisen kautta, sillä he ovat oppineet koulussa samat käsityöt.

1900-luvun puolivälissä yhä useammat käsityölajit siirtyivät organisoiden oh-

jauksen  piiriin.  Sellaiset  käsityöt,  joihin  liittyy  etnisiä,  kansallisia  tai  muita 

ideologia arvoja ovat ohjauksen kautta vahvistaneet merkitys- ja arvopohjaan-

sa.16 Kotoperäisellä käsityöllä oli vahva itseisarvoinen asema tuon identiteettien 

ylläpitäjänä.17 Neulalla neulominen olisi hyvinkin saattanut kadota kokonaan el-

lei  sitä  oltaisi  nähty  historiallisesti  arvokkaana  tekniikkana  ja  nostettu 

erikoisasemaansa.  Samalla  luotiin  pohja  sille  asemalle,  joka  neulalla 

neulomisella nykyään on.

13 Heikkinen 2006, 35.
14 Heikkinen 2006, 36.
15 Kröger & Pöllänen 2006, 94.
16 Heikkinen 1997, 86.
17 Torkki 2003, 242.
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Museon säilyttävä vaikutus

Odd Nordlandin 1961 julkaistu tutkimus ”Primitive Scandinavian Texti-

les in Knotless Netting”18 on hänen omien sanojensa mukaisesti tehty modernis-

ta näkökulmasta.19 Hän teki kyselyn tekniikan harvinaisemmasta alalajista eli 

jouhista tai  hiuksista neulalla neulotuista siivilöistä,  keräten materiaalin poh-

joismaisista museoista. Hiuksista tehdyt siivilät tulevat melko varmasti katoa-

maan. En tunne itseni lisäksi ketään muuta, joka olisi kiinnostunut kehräämään 

hiuksia ja neulalla neulomaan siivilän. Päinvastoin, oppilaani kokevat ajatuksen 

suorastaan  vastenmieliseksi.  Myös  rekonstruktiotkin  puuttuvat  museoista. 

Seurasaaren  ulkoilmamuseossa,  Kurssin  talossa  on  maitohuoneessa  puiset 

työvälineet maidon siivilöintiin, mutta hiuksista tehty siivilä puuttuu.20

Museomaailma pyrki reagoimaan 50- ja 60-luvun muutoksiin omalla tavallaan, 

pelastamaan katoavaa perinnettä, luoden keräämilleen neulalla neulotulle näyt-

teille kehykset jotka vaikuttavat käsityksiimme tänä päivänä. Museoissa tekstii-

likäsityöt  esitellään  kronologisesti  muiden  tavaroiden  lailla,  mutta  tämä 

esittelytapa  ohittaa  sen  tunnesiteen,  joka  käsintehtyjen  vaatteiden,  kintaiden, 

asusteiden ja tekstiilien takana on. On perusteltua väittää,  että juuri  tekstiilit 

ovat säilyttäneet itsessään eniten ihmisiä ja elämänkohtaloita.21 Kaisa Leinonen 

lainaa tutkimuksessaan Waldenin teoriaa erottaessaan toisistaan käsitteet taito-

perintö ja kulttuuriperintö. Kulttuuriperintö näkyy ihmisen tekemissä tuotteissa 

ja se voidaan säilöä museoon, mutta taitoperintö häviää taidon hallitsevan ihmi-

sen kuollessa.22 

18 Nordland 1961.
19 Nordland 1961, 8.
20 Kuultu Leena Haklin kurssilla Esineellinen kulttuurihistoria, Helsingin yliopistossa 

kevätlukukaudella 2003.
21 Lampinen 1985, 4.
22 Leinonen 2000, 30.
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Museoiden kokoelmiin hankitaan uusia tavaroita joka vuosi ja ne talletetaan va-

rastoihin odottamaan sopivaa näyttelyä tai vanhaksi esineeksi muuttumista. Mu-

seoviraston varastossa Orimattilassa on useampi laatikko, joissa makaa kintaita 

ja jouhikkaita, kaikki ainakin 60 vuotta vanhoja. Uusia neulalla neulottuja tuot-

teita ei ole hankittu, vanhat saavat edustaa perinnettä ja menneisyyttä. Teknii-

kalla tehdyt uutuudet päätyvät luultavammin suunnitteluun erikoistuneisiin mu-

seoihin esimerkkeinä suomalaisesta muotoilusta.

Taito leviää Suomeen uudelleen

Vuodet 1956 ja 1957 ovat erityisen merkittäviä, sillä tuolloin julkaistiin 

kaksi  ensimmäisistä  neulalla  neulomista  käsittelevistä  lehtiartikkeleista. 

Seuraavan kerran ohjeita on runsaasti vasta melkein kuudenkymmenen vuoden 

jälkeen. Tellervo Soisalon-Soininen teki laajempaa kansatieteellistä tutkimusta 

50-luvulla,  josta osan muodosti Kotiteollisuus-lehden numerossa 10 julkaistu 

artikkeli  ”Vanhaan  tapaan  valmistettu  työkinnas.”23 Teksti  ja  ohjeet  ovat 

epäselvät,  yhdistäen  historiaa  ja  työvaiheita.  Yksityiskohtana  tekstistä  voisi 

mainita,  että  tekstistä  löytyy  neulan  ostopaikka,  ilmeisesti  silloinkin  neulat 

olivat  vaikeasti  hankittavia.  Nykyohjeessa  on  langan  laatu  ilmoitettava 

selkeästi,  Kotiteollisuuden  ohjeessa  tämä  jätetään  täysin  lukijan  omaan 

valintaan.  Monissa  kodeissa  tosin  kehrättiin  lankaa  tähän  aikaan  omiin 

tarkoituksiin, joten on mahdollista, että langan laatu on ollut itsestään selvää. 

Omin käsin lehden vuoden 1957 ensimmäisessä numerossa julkaistu lämmin-

henkinen yhdistelmä historiaa ja ohjeita nimeltään ”Vanhoja taitoja tarvitaan – 

neulotaan kinnasneulalla kintaat”24 on kuvitettu muodikkaasti  mikä korostaa 

23 Kotiteollisuus 1956.
24 Omin käsin 1957.
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sitä,  että  neulalla  neulominen  voisi  olla  muodin  mukaista.  Jutun  lopussa 

todetaan  50-luvun  tunteelliseen  tyyliin,  että  ”voimme  olla  renkaana 

välittämässä perinnettä seuraaville”.25 

Kymmenen  vuotta  myöhemmin  Tyyne-Kerttu  Virkki,  käsitöiden  keräilijä, 

julkaisi artikkelin pitkällä otsikolla ”Terittäen tehty kinnas, suomeksi, venäjäksi  

ja  pyöräyttäen  ommeltu,  punaltaen  tehty”26.  Tässä  vaiheessa  Kaukosen 

tutkimus  oli  jo  ilmestynyt  ja  noussut  tekniikan  hallitsevaksi  asiantuntijaksi. 

Virkin  artikkelin  sävy  ja  ohjekuvat  ovat  jo  hyvin  lähellä  sitä  tyyliä,  jolla 

neulalla  neulomista  tultaisiin  käsittelemään  lähes  kaikissa  tulevissa 

artikkeleissa,  jutuissa  ja  käsityökirjoissa.  Tyyli  toi  aikanaan  selkeyttä  ja 

järjestystä  epäorganisoituneeseen  kinnasneulatekniikan ohjekenttään.  Tietojen 

pohjalta oli huomattavasti helpompi poimia faktoja ja välittää niitä eteenpäin 

käsitöistä innostuneille ihmisille. Mutta samalla Kaukosen luomat tiukat raamit 

vakiintuivat  aiheen  ympärille  vahvistaen  kinnasneulatekniikan  asemaa  mutta 

tukahduttaen  pitkäksi  aikaa  luovemman  käsittelyn.  Vasta  1980-luvulla 

kinnasneulatekniikan  esittely  alkoi  vapautua  ja  etsiä  uusia,  modernimpia 

ilmaisutapoja. 

Kaukosen artikkelin levinneisyyskartat27 siitä, missä 50-luvun lopulla neulottiin 

neulalla, muuttuivat nopeasti 60-luvun kuluessa ihmisten muuttaessa asuinpaik-

kojen lisäksi  elämäntapojaan.  Kaukosen artikkeli  itsessään näyttää nostaneen 

kiinnostusta tekniikkaa kohtaan, joten Keruuarkiston keskusjohtoisuutta ja si-

vistävyyttä ei ole aihetta epäillä.

25 Omin käsin 1957, 9.
26 Omin käsin 1968.
27 Kaukonen 1960, 47.
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Neulalla neulominen paikalliseen tapaan

Kinnasneulatekniikkaa pidetään tänä päivänä hyvin karjalaisena käsityö-

tapana. Kaukosen artikkelissa maantieteellisesti Itä-Suomessa neulalla neulomi-

nen oli 1950-luvulla voimissaan ja muualle tekniikka oli lähes kokonaan kul-

keutunut karjalaisen siirtoväen mukana. Karjalaiset yhdistykset pitävät kursseja 

neulalla  neulomisesta  edelleen.  Käsityö  nähdään  oman  heimohistorian 

opiskelun  ulottuvuutena  ja  monilla  on  muistoja  vanhempien  sukupolvien 

neulalla  neulomisesta.  Kinnasneulatekniikkaa  on  myös  käsitelty  muutamassa 

Suomessa ilmestyvässä karjalaisessa lehdessä 2000-luvulla.28

Aina  tekniikka  ei  ole  siirtynyt  suorana  traditiona,  vaan  opistot  ja  muut 

organisaatiot  ovat  levittäneet  oppia  uudelleen.29 Karjalaseura  on  järjestänyt 

useita  kinnasneulakursseja  (Liite  3:  Kurssi-ilmoituksia  ja  -mainoksia.). 

Muutamaa poikkeusta  lukuun  ottamatta  oppilaat  näillä  kursseilla  ovat  olleet 

karjalaisia perimältään. 

Niilo Valonen on tutkinut kulttuurityylien siirtymistä ja löytänyt leviämistapoja, 

joilla  on  yhteistä  kinnasneulatekniikan  leviämisen  kanssa.30 Neulalla 

neulominen oli  50-luvulla katoamassa: se oli  kulkenut funktionaalisen tiensä 

päähän. Vaikka pienimuotoista nostalgiaa ja perinteen säilyttämistä oli ilmassa, 

suurimmaksi  osaksi  elämäntapojen  muuttumiset  sekä  modernit  materiaalit 

siirsivät tekniikan syrjään. Sitkeimmin tekniikka säilyi Itä-Karjalassa. Ilmiötä 

on tutkinut laajimmin Pirkko Sallinen-Gimpl siirtoväkeä koskevassa kirjassaan 

28 Esim. Karjala : puolueista riippumaton karjalaisten lehti 53/2009, Kurkijokelainen 8/2002 ja 
Suvannon seutu 8/2001.

29 Heikkinen 1997, 59.
30 Valonen 1976, 29-30.
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”Siirtokarjalainen identiteetti  ja kulttuurien kohtaaminen”31.  Samassa kirjassa 

on  maininta  siitä,  että  kinnasneulatekniikka  on  kaikista  siirtokarjalaisten 

käsitöistä parhaiten siirtynyt uusien paikkakuntien asukkaille.32 

Karjalan  itäiset  ja  pohjoiset  osat  nähdään  reliktialueena,  jolla  perinteet  ovat 

säilyneet.  Neulalla  neulotut  kintaat  ovat  suorastaan  kouluesimerkki  ilmiöstä 

kuten  Niilo  Valonen  kirjoittaa:  ”Neulomalla  tehdyt  koristeelliset  käsineet 

(neulakintaat)  ovat  hävinneet  koristemotiiveineen  Länsi-Suomesta  ja  jääneet 

reliktialueelle  Itä-  ja  Pohjois-Suomeen”.33 Näiltä  reliktialueilta  neulalla 

neulominen  siirtyi  takaisin  Suomeen  pisteittäin,  siirtoväen  sijoituspaikkojen 

mukaan.  Pisteittäistä  leviämistä  voimistavat  sen  keskusjohtoisuus,  aihetta 

koskeva  kirjallisuus  ja  lehdistön  vaikutus.34 Siirtoväen  käsityöt  saivat  näin 

vahvemman sijan kuin muut perinnekäsityöt. Pisteittäinen leviäminen vaikuttaa 

myös  toiseen  leviämistapaan,  virikediffuusioon,  jossa  uutuus  leviää 

markkinoinnin, radion, television ja nykyään internetin välityksellä.35 

6. Itseopittu käsityö

Oppi hankitaan kirjoista

Suomalaiset  on  opetettu  hankkimaan  tiedot  kirjoista,  kirjastoista  ja 

uusista,  mutta  silti  vahvasti  kirjallisista  medioista  kuten  internetistä.  Tämän 

31 Sallinen-Gimpl 1994.
32 Sallinen-Gimpl 1994, 199.
33 Valonen 1976, 34.
34 Valonen 1976, 29.
35 Valonen 1976, 30.
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piirteen huomaa kinnasneulakurssien yhteydessä, kun joka toinen oppilas tun-

nustaa  yrittäneensä  opiskella  taitoa  kirjallisten  ohjeiden  avulla  usein  siinä 

onnistumatta.  Neulalla  neulomista  täysin  yksin,  ilman  ohjeita  ja  malleja 

oppineita  tapaa  harvoin  jos  ei  ollenkaan.  Monille  käsitöitä  harrastaville  on 

muodostunut  yksin  oppimisen  kokemus  siitä,  että  on  joutunut  itse  etsimään 

ohjeita ja opettelemaan kuvista.1

Kouluhallitus hyväksyi 1984 peruskoulun tekstiilityön tueksi Ritva Koskennur-

mi-Sihvosen ja Katri Mikkilän kirjan ”Peruskoulun neulekirja”2, jossa omiste-

taan luku neulalla neulomiselle. (Kirjaa ei käytetty oppimateriaalina käydessäni 

peruskoulussa, mutta siihen saattoi vaikuttaa koulun vähäiset varat ja se, että 

keskityin ala-asteen ajan teknisiin töihin.) Kuinka moni 80-luvun lama-aikana 

peruskoulunsa  käyneistä  on  tutustunut  kirjaan?  Kirjassa  irrottaudutaan  jo 

osittain  vanhoista  kaavioista,  joissa  neula  näyttelee  pääosaa.  Käsien  ote  on 

esitetty  kinnasneulatekniikassa  samoin  kuin  kirjassa  opetetuissa  muissa 

tekniikoissa kuten virkkauksessa ja puikoilla kutomisessa. Uutta asenteessa on 

se, että opiskelijaa ei lohdutella eikä pelotella sillä, kuinka vaikea tekniikka on 

kyseessä.  Ajatuksena  tuntuu  olevan  mutkaton  tekeminen  ja  kintaan 

valmistaminen. Vaikka kinnasneulatekniikka on vieraampi kuin muut koulussa 

opetettavat  käsityöt,  tämän  kirjan  tarkoituksena  on  ollut  selkeästi  nostaa 

neulalla  neulominen  muiden  tekniikoiden  joukkoon  ja  aidosti  elvyttää  tätä 

vanhaa työtapaa. 

”Käsityövakka”3 nimisessä kokoelmassa käsityöohjeita on osio ”Kinnasneulalla 

ompeleminen eli neulaaminen”. Vaikka tekstin mukaan ”seuraavassa esitetään 

hyvin tavallinen ja  helppo ns.  kaksivaiheinen työtapa”4 kuvat  puhuvat  aivan 

1 Mikkonen 2004, 150.
2 Koskennurmi-Sihvonen & Mikkilä 1984, 154-157.
3 Aho (toim.) 1986.
4 Aho (toim.) 1986, 43.
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omaa kieltään. Piirroksissa lankaa kierretään spiraaliksi ja neula pujotellaan säi-

keiden yli. Yrityksestä huolimatta ohjeet eivät ole käytännönläheiset eivätkä in-

nostavat.  Voidaan  epäillä,  että  tällaiset  pujotteluohjeet  aiheuttivat 

kinnasneulatekniikalle hankalan tekniikan maineen. Vaikka pujottelukaavioista 

on  hyötyä  pistoja  keräävälle,  jo  tekniikan  osaavalle  käsityöläiselle,  ongelma 

syntyy  siinä  väärinymmärryksessä,  että  tällaisten  kaavioiden  pohjalta  voisi 

oppia  koko  tekniikan.  Samaan  asetteluun  on  päädytty  historiaosuudeltaan 

paremmassa  ”Sydämenlämmittäjä  ja  tikkuripaita”.5 Vielä  2000-luvun  alussa 

pujottelukaaviot ovat mukana ohjeissa kuten Suuressa Käsityölehdessä6, mutta 

rinnalle  ovat  nousseet  otekuvat  ja  viittaukset  verkko-osoitteisiin  joista  oppia 

saisi lisää.

Käden taidot kirjasarjan neljännessä osassa ”Käden taidot 4”7 julkaistut ohjeet 

neulalla neulomiseen nähtiin niin hyviksi, että ne julkaistiin uudelleen kirjassa 

”Taito tehdä neulalla ja naulalla”8. Ohjeet ovat käsityötieteilijä Tarja Krögerin 

käsialaa ja ne ovat hyvin tekniset ja hieman vanhentuneet siinä mielessä, että si-

vut  täyttyvät  piirroksista.  Kinnasneulatekniikalle  omistettua  suomenkielistä, 

suomalaisesta puhumattakaan, kirjaa ei ole julkaistu. 

Usein  kirjasta  itse  opettelua  ei  mielletä  varsinaiseksi  opiskeluksi.9 Tämä 

johtunee  siitä  että  mikään  auktoriteetti  ei  valvo  oppimisen  laatua. 

Käsityöopettajilla on auktoriteetin antama oikeus olla ammattilainen käsitöissä. 

Kuitenkin  käsityöopettajiksi  opiskeleville  tarjotaan  nykyään  vain  vähän 

mahdollisuuksia  erikoistekniikoiden  opiskeluun  ja  sitä  kautta  hyvin  vähän 

omakohtaista kokemusta neulalla neulomisen kaltaisista käsitöistä. Näin taidot 

5 Almay, Luutonen & Mitronen 1993, 93-95.
6 Suuri Käsityölehti 1/2003.
7 Aydemir (toim.) 2004.
8 Opas (toim.) 2010.
9 Mikkonen 2004, 150.
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eivät pääse siirtymään opettajalta oppilaalle,  jos opettaja ei  tunne tekniikkaa 

omakseen ja hallitse tekemisen lisäksi opettamisen. 

Olen  opettanut  värttinällä  kehräystä  ja  kinnasneulatekniikkaa  Helsingin 

yliopiston  käsityöopettajiksi  opiskeleville  heidän  opiskelijajärjestönsä 

kutsumana. Puheeksi nousee usein koulutustaustani, jolloin mainitsen, että tai-

dot ovat kehittyneet kansatieteen opiskelun ja itseopiskelun kautta, sillä erikois- 

ja perinnetekniikoita opetetaan erittäin harvoissa kouluissa. Verbaalinen, puhu-

tusta tai kirjoitetusta tekstistä oppiminen vaatii hyvää ammattitaitoa, kun taas 

mallioppimalla  voi  kokemattomampikin  saavuttaa  lyhyessä  ajassa  ammatti-

maisen tason.10 

Lehtien ja ohjeiden uusi yleisö

Kulttuurien  museo  tilasi  2005  ohjeet  neulalla  neulomiseen11,  joiden 

yhtenä tärkeimpänä ajatuksena oli esittää tekniikka käsien asennon ja neulalla 

neulojan  näkökulmasta  (Liite  5:  Näytteitä  ohjeista  ja  artikkeleista.).  Eräs 

kinnasneulatekniikan opettaja sanoi, ettei näistä ohjeista ole hyötyä, koska ne 

ovat sekavatja lyhyet. Ohjelehtinen on kuitenkin ensimmäinen suurelle yleisölle 

suunnattu  kuvallinen  ohje,  jossa  pyritään  näyttämään  kädenasennot 

pistomallien  sijaan  ja  se  on  mahdollisesti  vaikuttanut  siihen  miten  neulalla 

neulomisen ohjeita tultaisiin tekemään tulevaisuudessa. Ohje soveltuu kurssin 

jo käyneille ja käytän sitä opetuksen tukena, mutta myönnän sen rajallisuudet. 

Todellisuudessa  tuskin  mitkään  kirjalliset  ohjeet  ovat  niin  hyviä  ja  yksi-

tyiskohtaisia, jotta niiden kautta pystyisi oppimaan neulomisen suoraan. 

10 Mikkonen 2004, 155-156.
11 Hämäri, Kostiainen & Lehtinen 2005.
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Koti-lehdessä  ja  Kotiliedessä  julkaistiin  kummassakin  vuonna  2010  ohje 

neulalla neulomiseen. Koti-lehden artikkeli12 (Liite 5: Näytteitä ohjeista ja artik-

keleista, kuva 3.) oli tilattu minulta jo edellisenä vuonna ja lehdestä luovutettiin 

ohjeen käyttöön enemmän palstatilaa kuin käsityölle on koskaan annettu. Pyrin 

selkeyteen ja helppouteen sekä siihen, että kokeilija tuntisi onnistumisen iloa. 

Artikkeleista saa harvoin palautetta, mutta tämän artikkelin yhteyteen laitettu 

sähköpostiosoite poiki muutamia yhteydenottoja ja selvennyspyyntöjä.

Kotilieden  jutussa13 haastatellaan  keskiaikaisista  käsitöistä  innostunutta 

harrastajaa, joka myöntää olevansa myöhäisherännäinen käsitöiden tekemisen 

suhteen.  Jutun  yhteydessä  on  julkaistu  haastateltavan  suunnitteleman 

”kissapipon”  ohje  (Liite  5:  Näytteitä  ohjeista  ja  artikkeleista,  kuva  1).  Ohje 

edustaa uutta tyyliä siinäkin mielessä, että siinä opetetaan pipon tekoa kintaiden 

sijasta. Tekniikkakuvat ovat kauniita ja houkuttelevia, käsinkosketeltavia koska 

niissä  on  kuvattu  kädet  hyvin  romanttisella  tavalla.  Monet  ohjeet  neulalla 

neulomiseen  keskittyvät  vain  tekniikan  kirjalliseen  tulkintaan  ja  sitä  kautta 

kintaisiin. Ohjeet joissa on tekijän omaa suunnittelua ja joitakin nykyaikaisia 

piirteitä,  kuten  mallin  nimi  ovat  olleet  harvinaisia.  Kotiliedessä  haastateltu 

harrastaja toteutti kintaat uusimpaan artikkeliin, joka ehti ilmestyä tutkimuksen 

tekemisen aikana.  Juttu keskittyy vanhan ohjeen uudelleen julkaisemiseen ja 

nostalgian sekä perinteiden vaalimiseen.14

12 Koti 2/2010.
13 Kotiliesi 5/2010.
14 Maalla 4/2010.
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Televisio kiinnostuksen elävöittäjänä

Suomalainen,  ahvenanmaalaista  saaristoelämää  yhden  naisen 

näkökulmasta kuvaava Myrskyluodon Maija esitettiin televisiossa 70-luvulla ja 

se aiheutti  omanlaisensa muotiaallon.  Sarjassa tehtiin useita käsitöitä nauhan 

kutomisesta  rukilla  keräämiseen ja  tekniikat  kokivat  pienen nousun.  Samoin 

suosituiksi  tulivat  virkatut  ja  puikoilla  kudotut  saalit,  joihin  1800-luvun 

saariston naiset televisiosarjan mukaan kietoutuivat.  Ilahduttava yksityiskohta 

tutkimukseni  kannalta  on  jakso  viisi,  nimeltään  “Tallin  joulu”  jossa  yksi 

lapsista  saa  lahjaksi  kirkkaankeltaiset  neulalla  neulotut  kintaat  äidiltään. 

Kintaita  on  nähtävissä  sarjan  monissa  muissakin  jaksoissa,  jos  niitä  katsoo 

tarkemmin.  Valitettavasti  mitään  virallista  tietoa  kinnasneulatekniikkaan 

innostumisesta sarjan ensiesityksen aikoihin ei ole, mutta kintaita on vaikea olla 

huomaamatta. Monilta kintaat ovat saattaneet jäädä sarjan muiden tapahtumien 

varjoon,  mutta  kinnasneulatekniikan  kannalta  tapahtuma  on  suuri, 

ensiesiintyminen kansan yhteisessä mediassa. 

Ruotsalaiseeen,  1100-luvulle  sijoittuvaan  suursarjaan  Arn  -  Tempelriddaren 

tilattiin  vuonna  2008  25  paria  neulottuja  kintaita  autenttisen  ajankuvan 

vahvistamiseksi.15 Historiallinen  aitous  on  tärkeää  historianelävöittäjien 

parissa16,  jotka  puolestaan  saattavat  saada  vaikutteita  televisio-ohjelmista  ja 

elokuvista17.

Amerikassa televisioidut käsityöt ovat olleet suosittuja jo kauan, niinpä siellä 

on ehtinyt tapahtua erikoistumista käsityölajeihin. Knitty Gritty, jota Suomessa 

15 Anderson 2009, 29.
16 Vartiainen 2010, 20.
17 Vartiainen 2010, 105.
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esitettiin keväällä 2011 Liv-kanavalla nimellä Neulontakerho, on erikoistunut 

erilaisiin neulomistekniikoihin ja niiden lieveilmiöihin. Ohjelmien olennaisena 

tukena toimii verkkosivut18, joilta kaavat ja ohjeet on ladattavissa. Varsinaiseksi 

kodinhoidon  ja  käsitöiden  hengettäreksi  voidaan  kutsua  Martha  Stewartia, 

jonka useat ohjelmat, lehdet ja kirjat yhdessä verkkosivujen19 kanssa suorastaan 

dominoivat  englanninkielistä  käsityömaailmaa.  Tutkimukseni  kannalta 

kiinnostavia  ohjelmista  tekevät  niiden  aiheuttamat  muotiaallot,  joiden 

seurauksena  käsityötarvikkeita  myyvät  kaupat  saattavat  tyhjentyä 

materiaaleista, joita on nähty käytettävän ohjelmissa. 

Television  vaikutus  neulalla  neulojiin  vaikuttaisi  olevan  kahtiajakoinen, 

toisaalta harvinainen tekniikka saa julkisuutta ja lisää harrastajia mutta toisaalta 

kokemus  jää  pintapuoliseksi.  Tämä  ilmeni  neulalla  neulomisen 

opetustilaisuudessa  Kulttuurien  museolla  marraskuussa  vuonna  2008.  FST:n 

makasiiniohjelma Strömsö  oli  esittänyt  lyhyet  ohjeet  kinnasneulatekniikkaan 

edeltävänä viikonloppuna. Jakso ja sen verkkosivuilla julkaistut, ohjeita tukevat 

ruotsinkieliset  videot  ja  suomenkieliset  ohjeet20 vaikuttaisivat  olleen  suositut 

naisten ja miesten parissa. Ohjelman seurauksena monet, keski-ikäiset, miehet 

kertoivat,  että  tekniikasta  on  12  variaatiota,  tämän ollen  viittaus  ohjelmassa 

mainittuun kirjaan ”Nålbinding. 12 varianter”21. Miehiin verrattuna naiset olivat 

kiinnostuneempia oppimaan tekniikasta lisää. 

Kinnasneulatekniikan viimeisimmässä esiintymisessä Ylen ohjelmassa “Puoli 

seitsemän”  maaliskuussa  2010,  esitettiin  lyhyt  viiden  minuutin  johdatus 

neulalla neulomiseen, jonka tarkoituksena oli herättää kiinnostusta tekniikkaa 

18 Http://www.diynetwork.com/topics/knitting/index.html. (8.2.2011.)
19 Http://www.marthastewart.com/. (8.2.2011.)
20 Http://olotila.yle.fi/koti/kasityot/kinnasompeluun-kaytetaan-vanhat-langanpatkat. 

(8.10.2010.)
21 Westman, Reimerson & Åstrand 2001.
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kohtaan.  Oppimisen  tueksi  on  verkkosivu22,  jolla  toimittaja  esittelee  lisää 

lähteitä  kinnasneulatekniikkaan.  Television  kautta  tapahtuva  oppiminen 

vaikuttaisi vaativan tuekseen verkkosivut, joilta videoita tai ohjeet voi katsoa 

toistamiseen.  Muodikkuuden  kumuloituvan  vaikutuksen  luomiseen,  jossa 

jokainen esiintyminen nostattaa lisää esiintymisiä, televisio on ainutlaatuisessa 

asemassa keräten yleisöä laajasta katsojakunnasta.

Verkkoyhteisöt

Virtuaalitekniikka,  yhdessä  muiden  modernien  teknisten  kehitysten 

kanssa, nähdään haasteeksi käsityölle. Mutta samalla se tuottaa reaktion, jossa 

ratkaisu on paluu fyysiseen maailmaan ja käsinkosketeltavuuteen.23 Verkossa 

käsityöt elävät uutta kukoistuskautta Youtuben24, blogien25 ja käsitöille omistau-

tuneiden verkkoyhteisöjen, kuten Ravelry26, ansiosta. Neulalla neulominen on 

hyötynyt ulkomaisten27 sekä suomalaisten28 harrastajien tekemistä opetuskuvista 

ja -videoista. Monissa verkossa ja kasvokkain käydyissä keskusteluissa on käy-

nyt ilmi, että Krista Vajannon pro gradunsa29 yhteydessä kuvaamat videot on 

koettu hyödyllisiksi. Martta Mäenpään pro gradun aineistosta puolet muodostuu 

22 Http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/kinnasneula-%E2%80%93-neulakinnas. (9.3.2011.)
23 Ihatsu 2006, 27.
24 Youtube on kansainvälinen verkkomediapalvelu, jossa kaikki saavat julkaista kuvaamiaan 

videoita. Joillakin videoilla saattaa olla miljoonia katsojia, käsityövideoillakin yli 10 000. 
Http://www.youtube.com/. (29.3.2010.)

25 Blogi eli verkkopäiväkirja, joka on joko vapaasti verkossa luettavissa tai lukijoille jaetun 
salasanan takana. 

26 Ravelry on kansainvälinen verkkoyhteisö, jossa jäsenet esittelevät käsitöitään, julkaisevat 
ohjeita ja keskustelevat käsityöaiheista. Kinnasneulomisella on oma alajaostonsa. 
Http://ww.ravelry.com. (29.3.2010.)

27 Http://www.youtube.com/watch?v=2gBknsoqi8U, http://www.youtube.com/watch?
v=QEtUHzt7G7Q, http://www.youtube.com/watch?v=NATKKwOe0eE . (29.3.2010.)

28 Http://www.vajanto.net/gradu/, http://www.tkukoulu.fi/~tkkroger/kinnasneula/video.wmv. 
(29.3.2010.)

29 Vajanto 2003, 59.

http://www.youtube.com/watch?v=2gBknsoqi8U
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verkko-oppimateriaalista30, joka löytyy Käspaikan alaisuudesta. Käspaikka31 on 

suomalainen,  perinteisten  ja  modernien  käsitöiden  opettajille  ja  oppilaille 

suunnattu  suosittu  verkkosivusto,  josta  Tarja  Kröger  on  tehnyt  väitöskir-

jatutkimuksen32. Harrastajan ja asiantuntijan välimaastosta löytyvät Sanna-Mari 

Tonterin  laajat  verkkosivut33,  joilla  kinnasneulatekniikkaa  on  esitelty 

huolellisesti.

Virtuaaliyhteisö  ei  perustu  niinkään paikkaan,  tietyllä  alueella  olemiseen  tai 

asumiseen, vaan sen tunnistamiseen, että verkosta löytyy hengenheimolaisuutta 

ja ihmisiä, jotka jakavat samat mielenkiinnon kohteet.34 Pieniä verkkoyhteisöjä 

voidaan kutsua myös käytäntöyhteisöiksi,  joissa keskitytään päivittäiseen on-

gelmanratkaisuun yhden kysymyksen ympärillä. Tyypillistä niille on juuri se, 

että harrastajat neuvovat toisia harrastajia ja ohjaavat toisiaan viereisiin käytän-

töyhteisöihin.35 Blogit ovat erinomainen esimerkki näistä yhteisöistä ja verkosta 

löytyy useita joko kokonaan neulalla neulomiselle omistettuja tai sitä usein kä-

sitteleviä  kirjoituksia.36 Monet  blogien  pitäjät  harrastavat  historian 

elävöittämistä  ja  siksi  henkilökohtainen  verkkopäiväkirja  on  värittynyt 

harrastukseen  liittyvillä  julkaisuille,  kuten  neulalla  neulomisohjeilla  ja 

-valokuvilla.37

Hyvä esimerkki ihmisten toiminnasta verkkoyhteisöissä on ”toothbrush rug” eli 

hammasharjamatto. Tätä tekniikkaa mainostetaan monilla verkkosivuilla kin-

nasneulatekniikaksi38,  mutta  vaikka työssä käytetään suurta  neulaa ja lyhyitä 

30 Http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/index.html. (2.2.2011.)
31 Http://www.kaspaikka.fi/. (2.2.2011.)
32 Kröger 2003.
33 Http://www.neulakintaat.fi/. (2.2.2011.)
34 Kröger 2003, 52.
35 Seitanmaa-Hakkarainen 2006, 194.
36 Http://vakerrysta.blogspot.com/, http://mielitty.com/blogi/. (30.3.2010.)
37 Vartiainen 2010, 59.
38 Esim.: http://www.sdarts.org/folkarts/nalbinding.htm, 
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langan-  tai  kankaanpituuksia,  niin  kyseessä  on  oikeastaan  räsytyötekniikka, 

joka on saattanut saada innoituksensa neulalla neulomisesta. 

Internetin maailmassa nousee aina muutamia kuuluisuuksia, joiden sivut ovat 

joko erinomaiset, oudot, laajat tai kaikkea edellä mainittua. Kiinnostavaa on se, 

että verkko on hyvin tasa-arvoinen. Kirjan kirjoittajalta vaativat sekä julkaisijat 

että lukijat jonkinlaisia näytteitä hänen taidoistaan, mutta verkossa kyvyistä ei 

ole  muuta  vaatimusta  kuin  näyttöpäätteellä  näkyvät.  Laadusta  keskustellaan 

postituslistoilla ja kurssien yhteydessä, käsityöharrastajat eivät näytä nielevän 

kaikkea verkon informaatiota sellaisenaan.

Tieto- ja viestintätekniikan avulla oppimiseen eli tvt-avusteinen opiskeluun on 

helppo herättää kiinnostusta, mutta kiinnostuksen ja motivaation säilyttäminen 

on haastavampaa. Hyvänä puolena voi nähdä oppilaan mahdollisuuden itsenäi-

seen oppimiseen, mutta huonona sitä, että oppiminen voi muodostua lopputu-

loskeskeiseksi  jolloin  oppimisprosessi  jää  pinnalliseksi.39 Opiskelijan  täytyy 

työstää  ja  prosessoida  oppimaansa  määrätietoisesti,  käyttäen  apuna  käsiään, 

neulaa ja lankaa.40 Verkon huonoksi puoleksi voidaan sen vaatiman omatoimi-

suuden lisäksi laskea se, että vuorovaikutus ei olekaan niin toivottua kuin voisi 

kuvitella.41 

Verkossa tiedon kerääminen voi olla hyvin yksilökeskeistä, jolloin jokainen ke-

rää informaatiota omiin tarkoituksiinsa ilman, että tekijä saa siitä mitään palau-

tetta tai tunnustusta materiaalin toimivuudesta.42 Kirjoittamassani käsityöblogis-

http://www.squidoo.com/toothbrushrugs, http://www.toothbrushrug.com/history.html.
(18.10.2010.)

39 Mäenpää 2010, 19.
40 Mäenpää 2010, 20.
41 Kröger 2003, 64.
42 Kröger 2003, 62.
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sa, Sanavyyhdissä43, julkaistut ohjeet kirvoittavat harvoin kommentteja, ne ovat 

useimmiten ns. painovirheistä ohjeissa. Maaliskuussa 2011 julkaisin ensimmäi-

sen  kinnasneulatekniikka-aiheisen  ohjeen,  kirjoitettuani  ohjeita  muista 

käsityötekniikoista  kuukausittain  lähes  kahden  vuoden  ajan.  Ohjeen 

kirjoittamista  on  siirtänyt  kinnasneulatekniikan  perusohjeiden  kirjoittamisen 

vaikeus. Lopuksi jätin tekniikkaohjeet kokonaan pois ja viittasin verkkosivuihin 

sekä  kirjallisuuteen,  joista  tekniikan  voi  opetella.  Ohjeessa  keskitytään  nyt 

rakennevaiheisiin  eli  siihen,  kuinka,  perinteiset  kintaat  ja  sukat  unohtaen, 

neulotaan yhdellä neulalla kolmiohuivi modernista sekoitelangasta.44

Hammasharjamaton  tekemisestä,  samoin  kuin  kinnasneulatekniikasta,  on 

kirjoitettu  muutamia  omakustannekirjoja,  mutta  suurin  osa  opetuksesta  tulee 

verkon  kautta  ilmaiseksi.45 Ilmaisuus  on  yksi  verkon  käytön  tärkeimmistä 

syistä, nopeuden ja valtavan valinnan laajuuden lisäksi. 

Omaehtoinen opiskelu

Vaikka perinteinen ja sukupolvelta toiselle siirtyvä neulalla neulomistai-

to katoaisi, kansalais- ja työväenopistot ja käsityöalan oppilaitokset sekä erilai-

set  järjestöt  jatkavat  tekniikan opetusta  kursseillaan46.  Kuten  liitteestä  kolme 

(Liite 3: Kurssi-ilmoituksia ja -mainoksia) voi nähdä, kurssi-ilmoituksia on mo-

nenlaisia  ja  niiden  sisällöt  vaihtelevat.  Karjalaiset  järjestöt  luonnostaan  ovat 

kunnostautuneet kurssien järjestämisessä. Mutta näiden lisäksi erilaisia kursseja 

on tarjolla, ainakin ilmoitusten perusteella. 

43 Http://lankadontti.fi/wordpress/. (7.3.2011.)
44 Http://lankadontti.fi/wordpress/?page_id=288. (7.3.2011.)
45 Esim.: http://ragrugcafe.com/toothbrush-rugs-complete-video-instructions-part-1-beginners, 

http://www.alpacabytes.com/2010/01/13/how-to-make-a-rag-rug-toothbrush-rug/, 
http://www.ehow.com/about_6555590_toothbrush-rug-making.html. (18.10.2010.)

46 Leinonen 2000, 71.



61 

Espoon työväenopistossa on järjestetty jo vuodesta 2008 lähtien pitämäni kin-

nasneulakurssi. Muutama oppilas on tullut samalle kurssille useamman kerran, 

joko kertaamaan oppimaansa tai opiskelemaan uutta. Kurssilla (Liite 4: Espoon 

työväenopiston Neulakinnaskurssin 2011 käsiohjelma) tutustutaan useisiin eri-

laisiin pistoihin ja neulalla neulottuihin tuotteisiin. Kurssi on yksi Suomen pi-

simmistä, kestäen kuusi opetuskertaa. Monet kurssit ovat vain illan pituisia ja 

kokemukseni  perusteella  tiedän,  että  niin  lyhyt  kurssi  aiheuttaa  oppilaille 

turhautumista,  koska kinnasneulatekniikkaa on vaikea saada opittua lyhyessä 

ajassa.

Kinnasneulatekniikan suosion myötä kursseilla useampi oppilas on jo opiskellut 

itsenäisesti  tai  opettajan  johdolla  tekniikan  alkeita.  Kannatan  opetuksen 

lisääntymistä,  mutta  samalla  esiin  on  tullut  uusi  ilmiö.  Edistyneet  oppilaat 

jatkuvasti  vertaavat  opettamistapaa  ja  opettamiani  tekniikoita  aiemmin 

oppimaansa. He eivät heittäydy opetukseen mukaan samoin kuin tekniikkaan 

vihkiytymättömät  ja  vaikuttavat  suorastaan  epäileviltä  esitellessäni  erilaisia 

pedagogisia metodeja. Ongelma johtanee juurensa siitä, että jokainen opettaja 

opettaa  kinnasneulatekniikkaa  tällä  hetkellä  eri  tavalla  kuin  toiset,  johtuen 

osittain siitä, että lähes kaikki opettajat ovat itseoppineita. Oppilaan on vaikea 

hahmottaa  auktoriteetteja,  kun  johtavasta  asemasta  kilpailee  niin  erilaiset 

opetus- ja tekniikkatyylit. Oppilaat haluaisivat selvästi tuntea, että yksi ainoa 

tapa on oikea. 
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7. Uudet ilmiöt

Harrastajan ja opettajan välillä

Käsityöt voidaan jakaa kahteen käsitteelliseen kategoriaan, ositettuihin 

käsitöihin, joihin kuuluvat valmiiden ohjeiden ja mallien mukaan tehdyt työt, 

sekä kokonaisiin käsitöihin, joihin kuuluvat omien ideoiden ja mallien pohjalta 

tehdyt työt.1 Vastaavasti  käsitöiden tekijät  vaikuttaisivat jakaantuvan kahteen 

ryhmään,  amatööreihin  ja  ammattilaisiin.  Harvat  tosin  kykenevät  siirtymään 

suoraan  ammattilaisen  kategoriaan  valmistamaan kokonaisia  käsitöitä.  Lähes 

kaikki ovat käyneet läpi jonkinlaista kehitystä, joko kategorian sisällä tai siir-

tyen luokasta toiseen. Voidaan huomata, että monissa käsitöiden harrastajissa 

on sisäsyntyinen tarve  kehittyä,  ja  kehityksen puute saattaa  johtaa  tekniikan 

hylkäämiseen. Proseminaariesitelmää tehdessäni ja tutkiessani kinnasneulatek-

niikan  oppimista  seminaarityötäni  varten,  sain  muutaman  kontaktin  myös 

oppimattomuuden kokeneeseen henkilöön. Aihe on kiinnostava, mutta vastaajia 

ja aineistoa on haastavaa kerätä. Oman oppimattomuuden tunnustaminen vaatii 

korkeamman asteen itsereflektiota omien kykyjen suhteen.

Käsityön  ns.  käsitteellistämiseen kuuluu  olennaisena  asentojen,  käsien 

liikkeiden  ja  työvaiheiden  nimeäminen  ja  metaforinen  käsittely.  Opettaja 

kykenee vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin ja antamaan oppilaalle työvälineet 

puhua tekniikasta. Tästä yhteydestä johtuen opettaja kokee vahvasti oppilaan 

epäonnistumiset ja hän saattaa tuntea tämän lisäksi pettymystä siitä, että oppilas 

ei  opi.2 Opettamista  voi  opettaa,  mutta  vasta  omakohtaiset  kokemukset 

1 Kröger & Pöllänen 2006, 87.
2 Syrjäläinen 2006, 113.
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vahvistavat opetuksen käsitteellistämisen työkaluksi. Tästä johtuen opettajia on 

hyvin monitasoisia. 

Kaikki käsityöläiset eivät viihdy opettajina, koska opettaminen edellyttää jatku-

vaa ja toistuvaa saamattomuuden, hitauden ja kömpelyyden sietämistä.3 Monet 

opettajat ilahtuvat siitä, että saavat opettaa edistyneiden ryhmää, jossa perustai-

dot  ovat  jo  hallussa.  Tällaiseen  ryhmään  päätyy  myös  vasta-alkajia,  jolloin 

epätasaisen  luokan  opettaminen  on  vaativaa  työtä,  opettajan  tasapainoillessa 

kaikentasoisten oppilaiden välillä. Kinnasneulatekniikka on yksi niistä harvoista 

tekniikoista, joissa teoriassa edistyneiden ryhmään mahtuu hyvin vasta-alkajia. 

Tämä johtuu siitä, että käytännössä edistyneitä on vähän ja samat oppilaat tule-

vat  uudestaan  kurssille  oppimaan  samoja  asioita.  Kinnasneulatekniikan 

muuttumiseen harjoittelemisesta hallitsemiseen vaikuttavat monet asiat, muun 

muassa  se,  onko  neulalla  neulominen  tekijälleen  vain  harrastus  vai  onko 

neulotuille tuotteille käyttöä.4

Monet  käsityöt  ovat  hyötyneet  homogenoinnista,  tämä  pitäisi  varmasti 

paikkansa  myös  kinnasneulatekniikan  kohdalla.  Tällä  hetkellä  kirjallisuuden 

puute ja opettajien vähyys aiheuttaa sen, että tekniikasta on vaikea oppia lisää, 

sillä lähes aina joutuu aloittamaan opintonsa alusta jokaisen opettajan ja tyylin 

kanssa. Ohjeiden, opettajien ja tyylien heterogeenisyys ei ainakaan lisää intoa 

oppia. Hiljaiseen tietoon vetoaminen ei tässä tapauksessa ja ajassa enää riitä, 

modernissa  maailmassa  yhdenmukainen  tieto  parantaa  tekniikan  säilymisen 

mahdollisuuksia.  Oppimateriaalia  ollaan  nyt  luomassa  yhteisöllisesti,  Martta 

Mäenpään  tutkimus5 ja  siihen  liittyvässä  verkko-oppimateriaali6 ovat  tästä 

3 Mikkonen 2004, 147.
4 Leinonen 2000, 50.
5 Mäenpää 2010.
6 Http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/index.html. (2.2.2011.)
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esimerkki.  Internetin  kautta  materiaali  on kaikkien kiinnostuneiden vapaassa 

käytössä ja tehokkaammin muokattavissa kuin julkaistussa kirjassa.

Ruotsalainen Maria  Collin  kirjoitti  yhdessä vanhimmista  neulalla  neulomista 

käsittelevistä teksteistä, jo vuonna 1917 julkaistussa artikkelissa huomanneensa, 

että  vanhat  naiset,  jotka  osasivat  kinnasneulomistekniikan,  olivat  haluttomia 

opettamaan sitä.7 Nordlandin mielestä tämä viittaa tahalliseen salailuun, jotta 

ansiokeino  pysyisi  henkilökohtaisena  taitona.  Myös  Suomesta  löytyi 

ruotueukkoja, jotka saivat elantonsa juuri neulalla neulomisesta.8 Tänä päivänä 

kinnasneulatekniikan  opettajat  ja  osaajat  ovat  sitä  mieltä,  että  tekniikan  voi 

aivan hyvin opettaa monille,  sillä harvat tulevat uhkaamaan opettajien tuloja 

opettamalla itse tai myymällä valmiita tuotteita. (Opetusurani aikana näin on 

käynyt vain kerran. Eräs yhdistys tilasi yhden lyhyen kurssin ja alkoi sitten itse 

opettaa ja tehdä seuran piirissä neulalla neulottuja kintaita myyntiin.) Neulalla 

neulominen on hidasta ja käsityöläisen näkökulmasta siis kallista, sillä suurin 

osa  tuotteen  hinnasta  syntyy  siihen  käytetystä  ajasta.  Harrastajan  ei  tarvitse 

murehtia käsityönsä kaupallisesta menestyksestä, rahallinen arvo on sivuseikka, 

muita arvoja tuotteisiin voi sisältyä sitä enemmän.9

Oppimisen ihanuus

Viime vuosina työn kokonaisuuteen on tullut vaatimus työssä oppimi-

sesta. Tämä on mahdollistanut sen, että tavalliseen työhön siirtyy käsityöläisyy-

den peruselementtejä:  tuottava joutilaisuus,  etsivä leikki  ja  kauniin  tuottami-

7 Collin 1917, 47.
8 Nordland 1961, 102.
9 Mikkonen 2004, 148.
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nen.10 Työn vaatimusten kautta harrastamiselle on asetettu samoja vaatimuksia. 

Tekniikan hyödyllisyys  varsinaisessa elämässä on toissijaista,  tärkeämpää on 

oppia  oppimaan.  Tieteellistä  järkeä  on  kehitetty  tietoisesti  kasvatuksen  ja 

koulutuksen kautta, mutta vain käsitöiden tekeminen näyttäisi vaikuttavan käy-

tännölliseen järkeemme.11 Muut fyysistä taitoa harjoittavat harrastukset ja am-

matit vahvistavat käytännön järkeä sekä ennen kaikkea yhdistävät käytännön ja 

tieteellisen järjen käytön. Jos yhteys näiden kahden järjen muodon välillä kat-

keaa, koneellistumisen tai muun syyn vuoksi, ihminen ei enää kykene ohjaa-

maan omaa tuottamistoimintaansa.12 Tämä lienee yksi niistä vaikeimmin ilmais-

tavista ja alitajuntaisista syistä sille, miksi ihmiset harrastavat käsitöitä vaikka 

kaiken saisi valmiina. 

Peter Dormer on pohtinut taidon merkitystä sekä taidon ja taiteen eroa. Hänen 

mukaansa  taidon  hankkiminen,  missä  tahansa  aiheessa,  vaatii  aikaa,  sillä 

oppiminen on hidas empiirinen prosessi. Avuksi tarvitaan ”mestari”, joku jolta 

taidon osia  voi  oppia.  Taiteilija  pyrkii  hallitsemaan kokonaisuuksia  ja  kohti 

pistettä, jossa ohjeet eivät enää kahlitse hänen alaansa.13 Neulalla neulomisessa 

voi  tulla  taitavaksi,  mutta  taiteilijaksi  tie  voi  olla  vaikeampi.  Taiteilijaksi 

noustaan  Suomessa  koulutuksen  kautta,  instituutiolla  on  merkittävä  asema 

henkilön  kohottamisessa  taitavasta  taiteilijaksi.  Taiteilijan  taidot  voidaan 

hankkia kovan työn kautta. 

Neulalla neulomisen opettelu on erilaista kuin kaikkein tutuimpien käsityötaito-

jen, kuten puikoilla kutomisen ja virkkauksen, sillä näitä varten julkaistaan oh-

jeita jatkuvasti. Yleistymisestään huolimatta neulalla neulominen on näihin ver-

rattuna  harvinaista,  ja  ohjeet  sekä  opettajat  ovat  hyvin  erilaisia  keskenään. 

10 Volanen 2006, 35.
11 Kojonkoski-Rännäli 1995, 65.
12 Kojonkoski-Rännäli 1995, 66.
13 Dormer 1994, 56-57.
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Useimmat sekä vuoden 2006 että  2010 kyselyn  vastaajista  olivat  aloittaneet 

neulomisen oppimisen itsenäisesti kirjallisilla ohjeilla, mutta lopullinen ymmär-

rys oli syntynyt vasta ihmiskontaktissa, näyttämisen kautta. Toisinaan puhutaan 

vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyöstä, jossa vasen käsittelee kieltä ja 

oikea käsien koordinaatiota.14 Järjestyksen ei tarvitse olla aina sama, ja muuta-

mat pystyvät oppimaan pelkästään kielellisten ohjeiden avulla.

 

Sukupuoli ja käsityötekniikka

Voitaisiin sanoa, että tänä päivänä käsityöllä ei ole sukupuolta, mutta 

miten sitten tulkita otantaa neulalla neulomisesta kiinnostuneista oppilaistani, 

joista  lähes  kaikki,  kahta  lukuun  ottamatta,  ovat  olleet  naisia?  Yksi 

tutkimuskohde  löytyy  omasta  perhepiiristäni,  sillä  mieheni  on  kiinnostunut 

käsitöistä  ja  kykenee  tekemään  sekä  opettamaan  monia  käsityötekniikoita 

kinnasneulatekniikan  lisäksi.  Opiskelimme neulalla  neulomiskursslla  yhdessä 

syksyllä  1998  sekä  olemme  tutkineet  kaavioita  ja  ohjeita  yhdessä.  Hän  on 

toiminut kirjoittamissani artikkeleissa ja ohjeissa kuvaajana sekä antanut uuden 

näkökulman kun olen pohtinut uutta ongelmaa tai tekniikan versiota. Mikään 

sosiaalinen  konventio  ei  estä  tutkimuskohdettani  neulomasta  neulalla,  päin 

vastoin se tuntuu nostavan hänen prestiisiään käsitöitä tekevien parissa. 

Neulalla neulovista miehistä on muutamia historiallisia mainintoja. Merimiehet 

saattoivat tehdä neulalla neulottuja töitä ja perinteisesti merimiehet ovat harras-

taneet naisten  pehmeitä käsitöitä ilman naisellisuuden stigmaa. Suomen ruot-

sinkielisellä rannikolla neulalla neulomisella on saattanut olla syvempi yhteys 

merimiestaitoihin,  sillä  muutama  maininta  löytyy  miehistä,  jotka  ompelivat 

14 Saari 1995, 81.
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kintaita  samaan  tapaan  kuin  lenkkejä  kirstuihin.15 Monet  kuuluisat 

neulesuunnittelijat, kuten Kaffe Fasset, ovat miehiä.16 Ruotsissa paikoittain ope-

tettiin sekä pikkutytöille että pikkupojille neulakintaan tekoa, mutta miehet te-

kivät  kintaita  tekniikalla  vasta  vanhempina,  kun  työntekovuodet  olivat  jo 

takana.17 Kaukosen kyselyssä sukupuoli nousee aiheeksi,  vaikka siitä ei ollut 

erillistä kysymystä:

[...] eräänä poikkeuksena myös enoni, joka opetteli taitoa sota-
invalidiksi  jouduttuaan,  jolloin  hänellä  oli  joutavaa  aikaa 
siihen.18

Nuoremmat miehet ovat viime aikoina ravistaneet sukupuolirajoja virkkaamalla 

ja neulomalla koulukäsitöiden lisäksi julkisesti kuten Suuren Käsityölehden ar-

tikkelit osoittavat.19 Keski-ikäisillä miehillä saattaa olla kiinnostusta, jonka tyy-

pillisenä ilmaisuna voidaan pitää toimittaja Pekka Anttilan artikkelia Suomen 

Kuvalehdessä, jossa alaotsikko oli: ”Akkojen neulontaopas provosoi ukon ko-

keilemaan haastavaa lajia”.20 Mutta jokin tuntuu rajoittavan miesten käsityölli-

sen ilmaisun perinteisiin koviin käsitöihin, kuten puu- ja metallitöihin. Onko 

esteenä lajittelu epämiehekkäisiin miehiin21, joihin vahvan luokittelun tarpeen 

kautta  naisten  käsitöitä  tekevät  joutuvat?  Poikkeuksena  on  amerikkalainen 

Franklin Habit, jonka neuleaiheiset artikkelit22 ja blogi23 vetävät puoleensa sekä 

kannustavat myös miehiä. Kyseisessä tapauksessa innostuksena näyttävät toi-

mivan omakohtaiset kokemukset ja tekstit. 

15 Dahl 1987, 344.
16 Rutt 1987, 158.
17 Brodén 1973, 14.
18 MV:K3/517.
19 Suuri Käsityölehti 10/2004 ja 8/2005.
20 Suomen Kuvalehti 51-52/2005.
21 Löfström 1999, 253.
22 Piecework 1-2/2011 ja http://www.knitty.com/archiveSIT.php. (1.2.2011.)
23 Http://the-panopticon.blogspot.com/. (1.2.2011.)
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Tutkimuksen kohteena ei ole sukupuolitutkimus, mutta voidaan silti pohtia ky-

symystä siitä, miksi kinnasneulatekniikan kaltainen harvinainen käsityötapa jää 

huomaamatta niin suurelta osalta kansaa kuin miehet? Kenties muodikas hidas 

elämä  tai  slow movement24, kuten se englanniksi tunnetaan, voisi tuoda lisää 

miehistä  kiinnostusta  käsitöihin,  kun  aikaa  jää  käytettäväksi  muuhun  kuin 

kiireeseen. Siwan syksyllä 2010 tv-mainoksessa nuorella miehellä on kaulallaan 

maata laahaava kaulahuivi, josta poika kertoo katsojalla: ”Meidän faijalle jää 

aikaa kutomiseen kun se käy Siwassa”. 

Käsityön opetuksessa tasa-arvoon on kiinnitetty huomiota viimeiset kaksikym-

mentä vuotta, sillä opetusta kuuluu antaa kaikille sekä tekstiili- että teknisessä 

työssä.25 Käsitöiden opetus tuo selvästi pintaan kysymyksen siitä, että tavoitel-

laanko absoluuttista tasa-arvoa jossa kaikki saavat täsmälleen samanlaista kou-

lutusta vai suhteellista tasa-arvoa, joka pohjautuu koulutettavien omiin kykyihin 

ja kiinnostuksen kohteisiin.26

Historianelävöittäjät uutena harrastajaryhmänä

Kursseilla oppilaat kertovat oma-aloitteisesti taustastaan ja syistään tek-

niikan opetteluun. Ryhmät vastaavat samoja, joihin kinnasneulatekniikan har-

rastajat  näyttävät  jakautuvan  luvussa  kolme  käsiteltävien  kyselyjen  tulosten 

perusteella.  Erikoisryhmä  ovat  historianelävöittäjät,  joita  kannustaa  uusien, 

tässä  tapauksessa  uusvanhojen,  tekniikoiden  oppimiseen  harrastukseen 

tarvittavat taidot. Suomessa on useampia historian eri vaiheiden elävöittämiseen 

24 Maailmalta Suomeen rantautunut, enimmäkseen miesten kehittämä liike kannustaa 
hidastamaan elämän tahtia ja yksinkertaistamaan arkeaan. Verkkosivuilla kuten 
http://hidastaelamaa.fi/, http://slowdownnow.org/ ja http://www.slowmovement.com/ 
käsitöiden tekemisellä nähdään edullinen vaikutus elämän parantamiseen. (8.10.2010.)

25 Pöllänen 2002, 219.
26 Pöllänen 2002, 222.
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keskittyneitä ryhmiä, jotka järjestävät opetusta seuransa sisällä.27 Heitä motivoi 

oppimiseen ja historiallisten tietojen kyselyyn tarve valmiille tuotteille. Tämä 

erottaa historianelävöittäjät  monista  muista  ryhmistä,  joille  oppiminen ei  ole 

välttämätöntä.

Vaikuttaa siltä, että historianelävöittämisen ja -harrastamisen yleistyminen on 

suomalaisiin muinaispukuihin keskittyvien kirjojen julkaisua. Näiden pukujen 

valmistus on tullut  suosituksi  ja sitä kautta  kinnasneulatekniikka on nostettu 

esiin  osaksi  muinaispukua.  Ensimmäiset  muinaispukuja  koskevat  teokset 

kirjoitettiin  jo  yli  sata  vuotta  sitten  ja  vaikka  niiden  tutkimusmateriaali  on 

esitelty  huolella,  johtopäätökset  jäävät  hieman  modernien  tulosten  varjoon. 

Uusimmassa  kirjassa  ”Sinihameet  ja  kultavyöt”28 kinnasneulatekniikka 

mainitaan  ja  kuvaillaan  lyhyesti.  Uutta  on  tutkimustieto,  että  Piikkiön 

Huttalanmäestä on löydetty Suomen ainoan, varmasti neulalla neulotun sukan 

jäännökset.29 Maininta  on  lyhyt,  mutta  kinnasneulatekniikan  maailmassa 

ainutlaatuinen,  sillä  käytöltään  varmoja  löytöjä  on  vähän.  Harrastajia,  jotka 

toivovat valmistavansa täydellisiä replikaatioita, on runsaasti ja heille jokainen 

arkeologinen fragmentti on askel eteenpäin.

Historianelävöittäjissä yhdistyvät kahtiajakoisesti kaipuu historialliseen ja van-

haan  maailmaan  sekä  kaikkein  moderneimmat  elämäntavat.  Heille  internet 

kaikkine  ulottuvuuksineen  on  tärkeä  kanava  tiedonkeruuseen  sekä  ajatusten 

vaihtoon. Samalla kuitenkin käsitöiden hitaus ja mahdollisesti hyvin vaikeiden 

tekniikoiden opettelu voi olla suuri osa harrastusta. Tämän kinnasneulateknii-

kan harrastajien ryhmän sisällä kehittyy dualistisuus, jonka tarkkailuun minulla 

on ollut mahdollisuus erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta.

27 Esim.: http://www.greywolves.org/toiminta/kalenteri/, http://www.keskiaika.fi/?
sivu=Etusivu&uutinen=636, http://www.keskiaika.org/keskiaika.htm. (18.2.2011.)

28 Luoma (toim.) 2006.
29 Luoma (toim.) 2006, 15.
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8. Aineiston vertailua

Kirjalliset juuret

Luvuissa neljä ja viisi esitellyt historialliset lähteet ja maininnat kirjallis-

uudessa  muodostavat  suomalaisen  kinnasneulatekniikan  historian  niin  tutki-

muksen kuin tekniikan osalta. Sata vuotta sitten luotiin pohja kinnasneulateknii-

kan maineelle perinnekäsityöksi.  Silloin kirjoitetut  julkaisut muinaislöydöistä 

ovat  luotettavia  esityksiä tarkkoine kuvineen,  mutta  loppupäätelmät  ovat  nyt 

joutuneet uudelleentulkinnan alaisiksi. 

1950-luvulla  koettiin  1900-luvun alun kaltainen kiinnostuksen nousu,  jolloin 

tekniikasta  julkaistu  laaja  tutkimus  ja  useat  artikkelit  palauttivat  neulalla 

neulomisen alueille, joilta se oli kadonnut. Ilmiön takana oli osittain karjalaisen 

siirtoväen mukanaan tuoma, heille arkipäiväinen kinnasneulatekniikka. Vaikkei 

nyt  neulalla  neulominen  noussut  suureksi  muodiksi,  kiinnostus  ja  tutkimus 

varmasti miellyttivät siirtoväkeä ja auttoivat omalta osaltaan vahvistamaan kin-

nasneulatekniikan nykyistä asemaa. Tutkimus nosti hetkellisesti Suomen itäiset 

alueet sekä kotimaisen ja kansainvälisen kiinnostuksen kohteeksi. 

Samoin  kuin  suomalaisella  kirjallisuudella  on  annettavaa  suomalaisille,  sillä 

olisi  myös  annettavaa  kansanvälisille  käsityönharrastajille  sekä  -tutkijoille. 

Meillä tehty tutkimus on laajaa ja yhdessä muun skandinaavisen kirjallisuuden 

kanssa se pystyisi luomaan yksityiskohtaisen kuvan kinnasneulatekniikasta. 
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Lehdessä ”Knitting traditions”1 julkaistaan neulomisen historian ammattilaistut-

kijoiden ja -kirjailijoiden artikkeleita. Uusimmassa lehdessä on lyhyt teksti neu-

lalla neulomisen historiasta ja siinä on virheitä. Englanniksi tuotetulle ja kään-

netylle materiaalille olisi siis tarvetta, kuten suomen- ja ruotsinkielisen kirjalli-

suuden ohittamisesta aiheutuneet ajoitus- ja asiavirheet artikkelissa osoittavat. 

Suomalaisilla olisi mahdollisuus asiantuntijuuteen, sillä sen lisäksi, että meillä 

tehdään jatkuvaa tieteellistä tutkimusta, meillä on pääsy laajempaan kirjallisuu-

teen kielitaitomme ansiosta.

Kysymällä oppii

Lähes  kaikissa  lukemissani  kinnasneulatutkimuksissa  materiaalia  on 

hankittu kyselyn, haastattelun tai näiden yhdistelmän kautta. Syy on selvä, pe-

rusteellista aineistoa ei ole ollut saatavissa muuta kautta. Kyselyn kautta tutkija 

pääsee  ohjaamaan  jo  alusta  alkaen  tutkimuksensa  suuntaa,  muotoillen  kysy-

mykset omien olettamustensa mukaisesti. Tämä aiheuttaa sen, että virallisesti 

kyselytutkimuksen  tulokset  ovat  subjektiivisesti  värittyneitä.  Ongelmaan  voi 

luonnollisesti  tarttua  huolellisella  itsereflektiolla  ja  lähdekritiikillä. 

Objektiivisuutta  voidaan  myös  lähestyä  vertaamalla  eri  tutkimuksia  varten 

tehtyjä kyselyitä. 

Kaukosen Museoviraston koneiston avulla toteutettu kyselyyn vastaajia kertyi 

yli viisisataa. Hän sai useita negatiivia tuloksia, jotka omalta osaltaan auttoivat 

60-luvun  neulalla  neulomisen  tilanteen  hahmottamisessa.  Nykytutkimuksen 

näkökulmasta  olisi  kiinnostavaa  päästä  käsiksi  samanlaiseen  vastaajakuntaan 

tämän  päivän  harrastajilla,  ja  sitä  kautta  tutkia  tekniikan  osaamattomuutta. 

1 Knitting traditions 2011.
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Kaukosen  kyselyn  tuloksiin  nojautuvan  tutkimuksen  vaikutukset  olivat 

aikanaan suuret, sen avulla tekniikka nousi uudelleen otsikoihin ja sille kehittyi 

oma  tekninen  kieli.  Nykyään  opetuksessa  ja  ohjeissa  viitataan  Kaukosen 

kuuluisiksi tekemiin lainauksiin, esimerkkeihin ja pistoihin.

Kirjallisuusluvussa esitellyissä, kymmenen vuoden aikana tehdyissä pro gradu 

–  tutkielmissa  kinnasneulatekniikan  harrastajia  on  lähestytty  kyselyin  ja 

haastatteluin.  On  tiedusteltu  omasta  käsityöhistoriasta,  opettamisesta, 

oppimisesta,  materiaaleista  ja  neulalla  neulomisesta.  Monia  on  kiinnostanut 

neulalla  neulomisen  tulevaisuus,  joko  parempien  ohjeiden,  myymisen  tai 

muodikkuuden näkökulmasta.

Koska edeltävissä tutkimuksissa kyselyt on tarkasteltu huolella ja niiden tulok-

set vastaavat omia kokemuksia neulalla neulomisesta, päätin tarttua omassa ky-

selyssäni  hieman vaikeampaan kysymykseen.  Annoin vastaajien itse päättää, 

miten he haluavat tulkita kysymyksen ”Mitkä syyt  saivat Sinut kokeilemaan 

neulomista?”. Vastauksia tarkastellessani huomasin, että perinteisten syiden rin-

nalle on noussut syitä, jotka vihjaavat siihen, että kinnasneulatekniikka saattaa 

olla lähellä muoti-ilmiön asemaa. Uusina tekijöinä olivat ne, jotka tarvitsevat 

tekniikkaa työssään, joko opettajina tai museotyöntekijöinä. Jos neulalla neulo-

minen olisi vain yksi erikoistekniikka muiden joukossa, sille ei pitäisi olla käyt-

töä tai sovellustapaa kenenkään arjessa.

Käsityömatkailua ajassa ja paikassa

Neulalla  neulomisen  harrastajia  löytyy  keskiajan  elävöittäjien  parista, 

useat osaavat sekä neuloa itse että opettaa toisia harrastajia. Leena Vartiaisen 

historian elävöittäjien ja live-roolipelaajien käsityökulttuureihin keskittynyt tut-
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kimus2 nostaa pintaan ajatuksen siitä, että kenties tulevaisuuden kinnasneula-

harrastajat tulevat näistä piireistä. Tuskin missään muualla on niin nuoria ja ai-

heesta innostuneita käsitöiden tekijöitä, joille valmis tuote on tärkeä sekä hyö-

dyllinen. Heille historiallisten käsityötekniikoiden oppiminen on tärkeää, sillä 

vain siten he pystyvät luomaan uusia, tähän aikaan sopivia tuotteita.3

Rahoittaisiko  Suomen  Kulttuurirahasto  tutkimusmatkaa  Uuteen-Guineaan  tai 

Keski-Aasian  vuoristoon,  jossa  monien  lukemieni  kirjojen  mukaan  neulalla 

neulominen  on  yhtä  suosittua  kuin  puikoilla  kutominen?4 Kansainvälisessä 

neulelehdessä  on  ohjeet  pienen  pienillä  neula  neulotuilla  pistolla  tehtyihin 

perulaisiin sorminukkeihin. 2000 vuotta vanhan tekniikan luvataan ihastuttavan 

kaiken  ikäisiä  lapsia.5 Nojatuolimatkailu  on  helppoa  käsitöiden  maailmassa, 

maisemat  vaihtuvat  mutta  tekemisen  kieli,  työn  tarkoitus  ja  tekijät  pysyvät 

samoina. 

Matkailun kaltaiseksi harrastukseksi voisi nähdä sellaisen käsityöharrastamisen, 

jossa kokeileminen ja uuden oppiminen ovat valmiita lopputuloksia tärkeämpiä. 

Teollisuusmaissa useimmat meistä saavat vaatteita ja asusteita ostamalla, jol-

loin käsin tekeminen ei ole välttämättömyys. Tämä vapauttaa omalta osaltaan 

harrastajan opiskelemaan uutta, poimimaan ja hylkäämään tekniikoita sitä mu-

kaa kun ne häntä kiinnostavat. Nämä ihmiset luovat suuren osan käsityökirjalli-

suuden ja työvälineiden ostajakunnasta. 

2 Vartiainen 2010.
3 Vartiainen 2010, 106.
4 Hansen 1990, 23.
5 Knitting Traditions 2010.
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Tulevaisuuden markkinat

Tutkielmani ei ole kauppatieteellinen, mutta markkinavoimat ovat muo-

din  luomisessa  niin  vahvassa  asemassa,  että  käsitellään  neulalla  neulomisen 

kaupallisia ulottuvuuksia lyhyesti. Tällä hetkellä neulalla neulottuja tuotteita on 

vähän myynnissä, johtuen tekniikan hitaudesta ja siitä, että harvat ovat valmiita 

maksamaan tuotteista  niihin  tuntimääräisesti  kuuluvan hinnan.  Voi  olla,  että 

neulalla neulominen on tekniikka, jossa käsityötä tuhlataan sellaiseen, missä se 

ei  tuota  lisäarvoa,  ja asiakas voi aina kokea valmiin tuotteen liian kalliiksi.6 

Hintalaatusuhteen  ymmärtäminen  vaatii  asiakkaalta  tiettyä  asiantuntijuutta, 

mutta kosketus käsityötuotantoon on nykyään melko harvinaista. Yksi tapa se-

littää  hintaa  on mainostaa tuotetta  luksuksena,  sillä  sen ymmärtävät  kaikki.7 

Suomalainen haluaa ostaa tuotteita, joihin on helppo samaistua. Ostaja kaipaa 

elämystä,  mutta samalla hyvin arkisesti  tarkkailee omaa tarvettaan tuotteelle. 

Käsityössä on löydettävissä elämyksellisiä arvoja, joita voisi käyttää hyväkseen 

päivittäisessä kaupankäynnissä.8

Haasteena on siirtää verkkainen perinnetuote nopeaan nykyaikaan, tapahtuu se 

sitten tekniikan muutoksen kautta tai arvostuksen nousun kautta. Tämä prosessi 

edellyttää  yrittäjältä  kompromisseja  tuotteen  idean,  kustannusten  ja  tuotteen 

myytävyyden suhteen, mutta samalla vaatii vahvaa uskoa idean kannattavuu-

teen.9 Neulalla  neulominen  on  tekniikka,  jota  ihmiset  tekevät  tai  kokeilevat 

mielellään itse.

6 Luutonen 2006, 180.
7 Uotila & Koskennurmi-Sivonen 2006, 211.
8 Nordberg 2008, 80.
9 Luutonen 2006, 179.
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Monia katoavia tai harvinaisia käsitöitä on elvytetty uudelleen turismin avulla. 

Erityisesti kehitysmaat ovat hyötyneet globaaliudesta ja matkustamisen yleisty-

misestä, mutta ei Suomikaan ole täysin vertauksen ulkopuolella. Arvokkaat ja 

suuritöiset saamelaiskäsityöt löytävät ostajan ulkomailta, tällöin työ saa arvoa 

sekä työtunneista että eksoottisuudesta. Käsityöt soveltuvat hyvin osaksi mat-

kailuelinkeinoa, niiden materiaalikulut ovat melko pienet, työtä voi tehdä koto-

na  ja  materiaalit  sekä  työvaiheet  voidaan  markkinoida  kotoperäisinä.10 

Kinnasneulatekniikkaa  voitaisiin  mainostaa  alkuperäisenä  suomalaisena 

käsityönä  ja  näin  houkutella  tekijöitä  tekniikan  pariin.  Markkinointikanavia 

tällaiselle  turismin ylläpitämälle  käsityölle  on jo olemassa,  tosin niin  kilpai-

luakin.

Mitä tulevaisuudessa? Kunnollisen suomalaisen kirjan julkaiseminen neulalla 

neulomisesta on ajankohtaisempi nyt kuin koskaan. Viime aikoina on ilmesty-

nyt  muinais-  ja  kansatieteellisistä  käsitöistä  huolellisesti  tutkittuja  ja 

kirjoitettuja  historiallisia  sekä  ohjeita  sisältäviä  kirjoja.  On  julkaistu  käsi-

työkirjoja,  joiden  ideat  poimitaan  muodikkaista  aiheista,  tästä  yhtenä 

esimerkkinä  on  suosittujen  vampyyrikirjojen  ja  -televisiosarjojen  pohjalta 

suunnitellut neulomukset.11 

Rakkaus taitoon on ikuista

Filosofi Matti Vesa Volanen pohtii ihmisen jakautumista osiin seuraa-

vasti: ”Sijoitamme ajatuksemme päähämme, tunteemme sydämeemme ja voi-

man käsiimme”.12 Hän väittää, että rakkaus taitoon on vanha, mutta unohtunut 

10 Miettinen 2004, 55.
11 Miller 2010.
12 Volanen 2006, 89.
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ajatus.  Sen  sisarella,  rakkaudella  tietoon  eli  filosofialla,  on  taas  ollut  vahva 

asema tietoyhteiskunnassa.13 Tietoa on huomattavasti  helpompi akkumuloida, 

se  on  puhtaasti  teoreettista.  Taito  sen  sijaan  vaatii  lähes  aina  omakohtaisen 

kokemuksen.14 Taidon hankkiminen on yksi houkuttavimmista asioista, joihin 

moderni ihminen pystyy. Puhutaan  elämyksellisestä herkusta, jonka ensin luo 

tekijälleen euforisen tunteen onnistumisesta, mutta lopulta vaatii suurempia ja 

suurempia  ponnisteluja,  jotta  yltäisi  euforiaan  uudelleen.15 Tekemisestä 

tunteellisen  kokemuksen  tekee  tunne,  jota  kutsutaan  flow-tilaksi.  Käsityön 

tekijä saattaa uppoutua työhönsä niin, että menettää ajan ja paikan tajun sekä 

kohota  korkeammalle  teknisen  tekemisen  tasolle.16 Kokemus  johtaa 

suunnattomaan  mielihyvän  kokemukseen,  johon  pyritään  uudelleen  ja 

uudelleen.  Monet  käsitöitä  harrastavat  puhuvat  joutuneensa  koukkuun 

käsitöihin, käyttäen samaa sanastoa kuin huumeiden väärinkäyttäjä. 

Ensirakkaus on vahva ja pysyvä voima, sen kohteen muuttuminen ja muuttami-

nen voi olla vaikeaa. Näin käy käsityön kohdalla, sillä vaikka tunteet ja mielen-

kiinto haalistuisivat, oppilas kantaa ensimmäisen opettajan, opetuskokemuksen 

ja  perinteen  arvoja  mukanaan  pitkään.17 Esimerkiksi  olen  itse  kannattanut 

ensimmäisen  neulalla  neulomisen  opettajan  minulle  neuvomia  pistoja  sekä 

mielipiteitä  langanlaadusta  pitkään,  ja  vasta  tietoisen  ponnistuksen  kautta 

tuonut  neulalla  neulomiseni  piiriin  uusia  ja  erilaisia  ominaisuuksia.  Uuden 

käsityön  oppimisen  kuvaamista  ensirakastumisena  voidaan  pitää  suurena 

liioitteluna,  mutta  yhteisiä  piirteitä  on:  jatkuvasta  aiheesta  puhumisesta  ja 

omistautuminen. 

 

13 Volanen 2006, 29.
14 Volanen 2006, 31.
15 Kojonkoski-Rännäli 1995, 61.
16 Vartiainen 2010, 68.
17 Dormer 1994, 61.
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Ensirakastumista seuraa arki ja arjessa punnitaan uuden suhteen onnistuminen. 

Arkea voisi verrata ahkeruuteen, jota lahjakaskin käsitöiden harrastaja tarvitsee 

oppiakseen ja hallitakseen uuden tekniikan. Lahjakkuutta palvotaan länsimaissa 

ja  arkinen  sinnikkyys  sekä motivaatio  jäävät  sen varjoon.  Mutta  jos  oppilas 

ajattelee olevansa synnynnäisesti lahjakas, se johtaa sekä hyvillä että heikoilla 

oppilailla huonompaan oppimiseen. Heikot menettävät motivaation ja hyvät kä-

sittävät, ettei heiden tarvitse tehdä töitä oppimisen eteen.18 

Rauhallinen keskitason arkinen tekeminen ei näytä sopivan moderniin, nopeaan 

elämäntapaamme. Tämän lisäksi ihmisten, varsinkin naisten ajankäytössä näyt-

täisi olevan olevan työajan ja vapaa-ajan väliin sijoittuva puolivapaa-aika, jonka 

aikana tehdään käsitöitä.19 Arjen rakenteista puhuttiin Tieteen päivillä 2011, joi-

den teemaan liittyen Minna Sarantola-Weiss on tutkinut naisten lehtiä, joissa 

arki on nyt varsinainen trendi, varsinkin liittyen yksityiselämään. Lehdissä ko-

rostuu virkistävän arjen teema, jota ehdotetaan etsimään käsitöiden ja itsensä 

hemmottelun kautta.20 

9. Lopuksi

Tutkimustuloksia ja -vastauksia

Onko perinnekäsityöllä tarvetta muuttua muoti-ilmiöksi? Neulalla neu-

lominen  säilyisi  varmasti  tekniikkana  kirjallisuudessa  ja  kuriositeettina  mu-

seoissa ilman muodikkuutta, mutta samalla se kuihtuisi käsityöperinteenä. Kin-

18 Yliopisto 11/2010.
19 Heikkinen 1997, 66.
20 Yliopisto 1/2011.
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nasneulatekniikka on jo kokenut perinnejähmettymistä, jossa uusien materiaa-

lien ja mallien kokeilu nähdään turhana. Muodikkuuden saavuttaessaan tekniik-

ka vapautuisi uuden polven käyttöön, säilyttäen tyylinsä mutta lisäten tekijä-

kuntaa. 

Tutkimuksen mukaan  kinnasneulatekniikka  on  saavuttanut  muoti-ilmiön 

kriteerit Suomessa 2000-luvulla, mikä näkyy siinä, että tutkimusten, opettajien, 

oppilaiden, kurssien, ohjeiden ja mallien määrä on lisääntynyt selkeästi. Näitä 

kaikkia  on  nyt  enemmän  kuin  aloittaessani  tutkimustyön  tekniikan  parissa 

vuonna 2002, jolloin tekniikasta olivat kuulleet hyvin harvat ja tutkimusaineisto 

oli  helpointa  hankkia  vanhoista  lähteistä.  Tänä  pirstaloituneen  elämys-  ja 

harrastuskulttuurin  aikana  neulalla  neulomisesta  tuskin  tulee  varsinaista 

massamuotia,  mutta  se  on  kuitenkin  noussut  muotiin  esimerkiksi 

historianharrastajien ja karjalaisista kulttuurista kiinnostuneiden parissa.

Tutkimuksen kannalta merkittävää on huomata, että yhdeksi tärkeimmistä syis-

tä neulalla neulomisen kehittymiseen muoti-ilmiöksi on se, että tekniikka on 

löytänyt  uuden  alueen  toisen  muoti-ilmiön,  historian  elävöittämisen,  sisältä. 

Tässä maailmassa tekniikka kohoaa suositummaksi ja suositummaksi, ollen ar-

vostettu ja tarpeellinen tapa valmistaa neulalla neulottuja tuotteita. Muodikkuus 

kohoaa näissä piireissä samoista syistä kuin neulalla neulominen on alunperin 

säilynyt,  tarpeellisuudesta  ja  historiallisten  mallien  säilyttämisestä. 

Kinnasneulatekniikalla  on  erikoistekniikan  maine,  mutta  se  toimii  statusta 

nostavana, ei laskevana, tekijänä.

Tutkielmaa varten toteuttamani  kysely oli  täsmällisesti  suunnattu  sekä kysy-

myksen että vastaajien suhteen. Odotin vastaajien jakautuvan samoihin ryhmiin 

kuin aikaisemmissa tutkielmissa. Tuloksia tutkiessani yllätyin kun vastaajista 
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muodostui selvästi uusia ryhmiä uteliaiden ja intohimoisten harrastajien rinnal-

le. Uudelle ryhmälle neulalla neulojia tekniikka oli tarpeellista heidän moder-

nissa  työelämässään.  Tekniikan  opettajat  kuuluvat  tähän  ryhmään  ja  vaikka 

heitä on vähän, heille muodikkuuden kautta syntyy työmahdollisuuksia. Toisen 

puolen ryhmästä muodostavat museotyöntekijät, joille tekniikka on tarpeellinen 

ja hyödyllinen museotyössä. Museoiden toiminta on muuttunut elämyspohjai-

semmaksi ja erikoistekniikoiden osaamisesta on hyötyä niin työpaikan saami-

sessa kuin sen jatkuvuuden vahvistamiseen. 

Tulevaisuuden kysymyksiä

Usein sanotaan, että perinne ja käsityöt ovat nyt muodissa, voiko tästä 

päätellä, että perinnekäsityö on muodissa? Muodikkuus ei välttämättä ole vain 

positiivinen  asia  kinnasneulatekniikan  kannalta,  sillä  muodit  nousevat  ja 

laskevat. Tällä hetkellä neulalla muodissa ovat myös ekologisuus, esteettisyys 

ja  eettisyys.  Kinnasneulatekniikka  luetaan  vahvasti  nämä  piirteet  omaavien 

joukkoon ja se liikkuu näiden aateilmiöiden mukana.

Voidaan  kysyä  sitä,  että  onko  kinnasneulatutkimus  tullut  mahdollisesti 

kansatieteellisen  tutkimuksensa  temaattisen  tien  päähän.  Tällä  en  suinkaan 

tarkoita  sitä,  että  tutkimukseni  olisi  nyt  tyhjentävästi  vastannut  kaikkiin 

kysymyksiin.  Tutkimusta  on  tehty  jo  laajasti,  ja  tällöin  uuden 

tutkimusnäkökulman  ja  tulosten  tuottaminen  ovat  ongelmallisia.  Tutkimusta 

voidaan vielä jatkaa mielekkäillä kysymyksen asetteluilla, sillä käsittelemättä 

jäivät  puolueettomasti  kerätyt  mielipiteet  tekniikasta,  jolloin  neulalla 

neulomisesta  olisivat  päässet  puhumaan  myös  tekniikkaa  taitamattomat. 

Kiinnostavia  olisivat  olleet  niiden negatiiviset  kokemukset  kinnasneulomisen 



80 

parista, jotka eivät koe sitä tärkeäksi tai kiinnostavaksi tai jotka eivät koskaan 

oppineet  tekniikkaa.  Olisi  tulevan  tutkimuksen  kannalta  hyvä  sijoittaa  tämä 

hyvin  suomalaiseksi  koettu  perinnekäsityö  maailmanlaajuiselle  kartalle  ja 

tarkastella muiden maiden traditioita. 

Neulalla neulomisesta kerättyä ja tuotettua materiaalia on tutkittu makrotasolla: 

historiallinen,  perinteellinen,  maantieteellinen  ja  tekninen  tutkimus  on  ollut 

huolellista. Siksi väitän, että uutta tietoa ja uusia näkökulmia löytyy nyt mikro-

tutkimuksen kautta. Kiinnostavaa tutkimuksen kannalta olisi tutkia yhden kin-

nasparin matka tekevien käsien kautta käyttäviin käsiin ja kysyä, miten mate-

riaali on tuotettu, mitä pistoa on käytetty ja millaisia tunnelatauksia tekemiseen 

sekä kintaiden käyttämiseen on liitetty.

Marjut Nordberg lopettaa tutkimuksensa lauseeseen jossa hän tiivistää kinnas-

neulatekniikan tulevaisuuden opettamisen osalta seuraavasti: ”Tullakseen tren-

dikkääksi käsityötekniikaksi kinnasneulatekniikka tarvitsee sellaisia taitajia, jot-

ka uskaltavat ottaa materiaalien yhdistämisestä koituvat ongelmat ja tekniikan 

nauhamaisen rakenteen haasteena eikä esteenä tekemiselleen”.1 Tekniikka on 

saanut tärkeän, muodikkaan aseman vain historiallisen luonteensa vuoksi, mutta 

muodikkuuden voi säilyttää vain uudistumalla ja muuttumalla houkuttelevaksi 

suurelle yleisölle. 

Tutkimuksen  ajan  olen  tarkastellut  kinnasneulatekniikkaa  sen  harrastamisen 

näkökulmasta.  Ammattilaisuus  on  jäänyt  pienemmälle  huomiolle,  osittain 

johtuen  siitä,  että  neula  neulomisen  ammattilaisuuden  kynnys  on  korkealla. 

Suomessa  ei  ole  koulua,  -kirjaa  eikä  kinnasneulatekniikan  ehdotonta 

asiantuntijaa. Voisiko näitä edes kehittyä? 

1 Nordberg 2008, 93.
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Jotta tämä ikivanha tekniikka taipuisi uuteen kirjalliseen muotoon, mallia voisi 

ottaa  japanilaisista  tai  amerikkalaisista  kirjoista.  Kansainvälisissä  kirjoissa 

kuvat  ovat  suuria,  tekstiä  on  vähän ja  ideat  ovat  tärkeämpiä  kuin  tekniikan 

varsinainen syvä ymmärrys. 

Perinnetekniikan maineen saanut kinnasneulatekniikka kärsii siitä, että siihen ei 

tartuta hetken mielijohteesta, vaan se on tuntuu olevan viimeinen, vaikea tek-

niikka, joka valloitetaan kuin vuorikiipeilijän elkein. Perinteen jähmettyminen 

on yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi neulalla neulominen kärsii itsesensuuris-

ta ja innovaation puutteesta. Uutuuksiin suhtaudutaan negatiivisesti ja niitä esi-

tellään vähätellen blogeissa sekä tapaamisissa. Mutta jotta kinnasneulatekniikka 

säilyisi  elävänä,  sen  täytyy  muuttua.  Historiallisia  malleja  ei  tarvitse  hylätä 

muodin vuoksi, vaan ne voivat jatkaa elämäänsä modernien rinnalla ja hyötyä 

siitä, että harrastajien määrä lisääntyy.

Kaisa Leinonen mainitsee vuoden 2000 tutkimuksessaan sen,  että  kinnastek-

niikka edustaa tällä  hetkellä  mennyttä  aikaa,  perinteitä  ja vanhojen ihmisten 

hallitsemaa käden taitoa.2 Tilanne on ehtinyt muuttua kymmenessä vuodessa, 

sillä nykyään nuori neulalla neuloja ei ole niin suuri ihmettelyn aihe kuin en-

nen. Kaikki henkilökohtaisesti tuntemani taitavat neulalla neulojat ovat alle 50-

vuotiaita.  Meille  kinnasneulatekniikka  on  jotakin,  joka  puhuttelee  ja  jota 

haluamme tutkia muodikkuudesta johtuen sekä siitä huolimatta.

2 Leinonen 2000, 73.
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Liite 1: Kinnasneulakysely 2006.

HENKILÖTIEDOT
Nimi:

Osoite:

Syntymäaika ja -paikka:

Asuinpaikka:

KYSYMYKSET
1. Minkä ikäisenä olet neulonut ensimmäisen kerran? Kerro kokemuksestasi.

2. Onko harrastuksesi ollut jatkuvaa siitä lähtien kun opit neulomaan? Kerro sii-
tä tarkemmin. 

3. Mistä tai keneltä olet oppinut neulomaan? Kerro kokemuksestasi.

4. Onko joku sukulaisesi tai omaisesi harrastanut neulomista? 
  Kerro heistä ja heidän neulomisharrastuksestaan.

5. Oletko lukenut kirjallisia neulakinnasohjeita? Kerro niistä tarkemmin.

6. Oletko käynyt Työväenopiston tms. neulakinnaskursseilla? Millaisia kurssit 
olivat?

7. Millaista neulomisen oppiminen oli? Kerro siitä tarkemmin.

8. Mitä olet neulonut? Mihin ja miten käytät näitä käsitöitä?

9. Oletko neulonut myytäväksi tai lahjaksi? Kenelle ja missä yhteyksissä?

10. Oletko opettanut neulomista? Kenelle ja missä yhteyksissä?
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Liite 2: Neulomisen syitä 2010 - kysely.

Mitkä syyt saivat Sinut kokeilemaan neulomista?

Taustatiedot:

Sukupuoli:

Nainen Mies

Ikä:

→ 15 vuotta 16-30 vuotta 31-60 vuotta 61 → vuotta

Asuintausta:

Pohjois-Suomi Itä-Suomi Etelä-Suomi

Länsi-Suomi Muu, 
mikä: 
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Liite 3: Kurssi-ilmoituksia ja -mainoksia. (1/2)

110420 NEULAKINTAIDEN VALMISTUS
PUNKAHARJUN KOULU, tekstiilityönluokka ti klo 18-20.30
Aune Keinänen  31.10.–28.11.
Opetustunteja 15
Kurssimaksu 18 €
Tutustutaan perinteisen kinnasneulatekniikan erilaisiin tekotapoihin ja opitaan 
valmistamaan kintaat. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan kinnasneula ja löyhä-
kierteistä vaaleaa villalankaa kokeiluihin. Tarvikkeista tehdään tarvittaessa yh-
teistilaus.

Enintään 12 opiskelijaa. Ilmoittautuminen 23.10. mennessä.

Kurssi-ilmoitus internetsivuilla www.pohjois-karjala.fi.1

2007 NEULAKINNASKURSSI
Ke ja pe 18-21, la 10-14.30 6.11.-18.11.2009 (18 t)
Kurssimaksu 22 euroa.
Käsityökeskus: Ompeluluokka, yläkerta, Valtakatu 20. Merja Latvala.
Neulakinnastekniikka on maailman vanhimpia tapoja valmistaa
kinnas/lapanen villalangasta. Tällä kurssilla opitaan neulakinnastekniikan alkeet 
ja opitaan kintaan teko. Tarvikkeet: kinnasneula, löysäkierteistä villalankaa, 
mieluimmin vaalea sävy. Neuloja saa ostaa opettajalta.

Kurssi-ilmoitus Porin työväenopiston internetsivuilla.2

1210805 NEULAKINNASKURSSI 21 t, 24 €
la, su 12. - 19.9.2009, kello 10.00 - 15.30
Oksasenkatu 8
artenomi Ropo Johanna
Kurssipäivät ovat 12.9, 13.9 ja 19.9.
Kurssilla opetellaan perinteistä neulakinnastekniikkaa ja voidaan valmistaa joko 
kintaat, hattu tai sukat. Mukaan tarvitaan kinnasneula ja lankaa (ks. tarkemmin 
netistä tai kysy opettajalta). Kinnasneuloja voi myös ostaa kurssilta.

Kurssi-ilmoitus Etelä-Karjalan kansalaisopiston internetsivuilla.3

1 http://www.pohjois-karjala.fi/dman/Document.phx?
cmd=download&action=view&documentId=ye24106093637027. 9.4.2010.

2 http://www.pori.fi/tyo/files/jokakodin_koulutusopas_PORI_sivuittain.pdf. 9.4.2010.
3 http://www.ekko.fi/esitteet/Kansalaisopisto_09_10.pdf. 9.4.2010.
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Liite 3: Kurssi-ilmoituksia ja -mainoksia. (2/2)

Neulakinnaskurssi
Ajankohta: 3. syyskuuta 2010 kello 15:00 - 17. lokakuuta 2010 kello 16:00
Paikka: Turun Tuulenpesä
Kaksi kurssia:
Iltakurssi neljänä peräkkäisenä perjantaina alkaen 3.9. klo 15-18.
Viikonloppukurssi 16.-17.10. klo 10-16.
Molemmat kurssit 12h, 80€ (sis. materiaalit ja kahvit + pullat/kevyt lounas)

Viikinkiajalta peräisin oleva tekniikka on tiivistä, kestävää ja kaunista. Tekniik-
ka on hieman hitaampitekoista verrattuna esim. puikoilla neulomiseen, mutta 
taatusti kestävämpää. Tekniikan hyviä puolia (samalla ehkä myös haitta) on sen 
purkautumattomuus. Neulakinnastekniikalla voit tehdä kintaat, sukat, pipon, 
rannelämmittimet, säärystimet, kaulahuivin tai vaikka paidan! Kiinnostuitko? 
Tule kokeilemaan!

Kurssilla opetellaan suomalaisittain neulaamisen salat - aloittaminen, kääntymi-
nen, peukalo, kaventaminen, lisääminen, päättäminen, viimeistelyt.

Mukaan runsaasti iloista ja kärsivällistä mieltä ja halua oppia!

Kurssi-ilmoitus Facebookissa.4

110413K NEULAKINNASKURSSI

Sampola, tekstiililuokka 

to 17.30-20.00, 27.1.2011-17.2.2011, 12 oppituntia 

Mirjam Lamminmäki

Kurssimaksu 25,00 e

Tule tekemään perinteiset neulakintaat. Ota mukaasi 100g löyhäkierteistä, pak-

suhkoa, vaaleaa villalankaa (esim. Fritidsgarn-lanka). Neulan voit ostaa opetta-

jalta (5e)

Tampereen työväenopiston kurssi-ilmoitus.5 

4 Http://fi-fi.facebook.com/event.php?eid=134043026640399&ref=mf. 23.2.2011.
5 Http://www.tampere.fi/top/kurssit_taito_3.php. 23.2.2011.
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Liite 4: Espoon työväenopiston Neulakinnaskurssin 2011   
  käsiohjelma.

NEULAKINNASKURSSI 2011

 (110849)

Kurssin ohjelma:

19.1. Tutustutaan neulomiseen ja sen historiaan sekä 
harjoitellaan aloittamista.

26.1. Harjoitellaan erilaisia pistoja ja niiden käyttöä sekä 
tutustutaan huivin neulomiseen

2.2. Tutustutaan myssyn ja pussukan tekemiseen.
9.2. Tutustutaan kintaan tekemiseen.
16.2. Tutustutaan sukan tekemiseen.
23.2 Hiihtoloma – EI OPETUSTA
2.3. Testaillaan erilaisia lankoja, pistoja, yhdistelmiä ja 

koristeita.

Opettaja Laura Hämäri



100 

Liite 5: Näytteitä ohjeista ja artikkeleista.           (1/3)

Kuva 1: Katkelma Kotiliedessä 6/2010 (sivu 69) julkaistusta ohjeesta.

Kuva 2: Katkelma Kulttuurien museon (2005) ohjeesta.



101 

Liite 5: Näytteitä ohjeista ja artikkeleista.           (2/3)

Kuva 3: Katkelma Koti lehdessä 2/2010 (sivu 14) julkaistusta ohjeesta.
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1.
Valitse neulakinnastekniikkaan
 karhea, kierteinen lanka
Taita lanka n. 40cm päästä ja
pujota kinnasneulansilmään.

2. 
Pujota sormesi silmän läpi pujotettuun 
lenkkiin ja tartu kerästä juoksevaan 
lankaan: vedä= virkkaa suuria silmu-
koita = muodostat piustaa = varaat 
lankaa kinnasompeluun. Katkaise lan-
ka.

3. 
Muodosta langanpäästä
kaksoissilmukka, jätä lanka 
yläpuolelle. Ks. kuva.

Kuva 4: Katkelma Villavirran internetsivuilla julkaistusta ohjeesta.6

6 Http://www.villavirta.fi/. (9.4.2010.)
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