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Verkossa ja etänä – uusia 

toimintamalleja käsityöyrittäjyyteen



• Taitoliitto, Suomen käsityön museo ja Itä-Suomen Yliopisto keräävät 

yhteistyössä Museoviraston Elävän perinnön käsityöringin muiden 

toimijoiden kanssa koronakevään kuvia ja kertomuksia talteen

• Miten kevään tapahtumat ovat vaikuttaneet käsillä tekemiseen?

• Vapaamuotoisia muistiinpanoja, muistoja ja päiväkirjamerkintöjä 

vapaasti kirjoittaen, runoin, valokuvin, videoin ja äänenä

• Keräykseen on tullut 90 kpl nettisivuilla julkaistua muistelua, joista 

87 on otettu huomioon tässä koonnissa (14.7.2020)

• Aineisto: https://koronakasityo.muistele.fi/muistot/
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Aineisto

https://koronakasityo.muistele.fi/muistot/


Mitä käsitöitä tehdään?
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Materiaalin hankinta 
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Koronan vaikutuksia 
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Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…inspiraatiota, innostusta ja oivalluksia

”Tämä korona-aika on 

antanut hyvän ”syyn” 

tehdä käsillä kaikkea 

kivaa ja kokeilla 

pitkästä aikaa erilaisia 

juttuja.”

”Ristipistoihin ja muihin 

kirjontatöihin tuli kuitenkin 

uusia aiheita. Jotkin töistäni 

liittyvät suoraan koronaan ja 

poikkeustilaan.”

”Kurssi koronan takia 

peruuntui. Siinä olin 

lankoineni. --- Aloin 

leikkimään langoilla ja 

huomasin, että 

kodissani olevassa 

taulussa on ajatusta.”

”Vinkkejä omiin 

käsitöihin löytyy 

runsaasti niin instasta

kuin mm. facebookin

käsityöryhmistä, joten 

ideoista ei ole puutetta. 

Ja aikaahan nyt on!”

”…suunnitelmissa on pitää 

kesän aikana virtuaalinen 

ryijynäyttely näistä upeista 

teoksista. Tässä jos 

jossakin näkyy kotoilu, 

kädentaidot ja elämän 

pienten ilojen löytyminen 

uudella tavalla yhdessä, 

mutta erikseen.”
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”Koronakevättä kuvaa siis huoli 

ja ahdistus, mutta myös 

inspiraatio ja virtuaalinen 

yhteisöllisyys! Käsitöiden 

tekeminen kotona ei sekään 

välttämättä ole yksinäistä. Olen 

löytänyt samalla juuriani ja 

palan omaa itseäni.”

”Korona aikaan olen ideoinut paljon 

uutta tuotetta, itsekkin välillä 

ihmettelen mistä se johtuu että niitä 

ideoita riittää, mutta nyt on aikaa 

aivojen levätä ja myös itsekkin, olen 

rauhoittunut!!.”

”Nyt tulin kuitenkin 

tilanteeseen, ettei 

minulla ollut mitään 

syytä olla kokeilematta 

– ja onneksi uskalsin!”

”Käsityöystävien kanssa emme 

ole pystyneet järjestämään 

neuletapaamisia, mutta koska 

olemme tavanneet toisiamme jo 

16 vuotta, päädyimme pitämään 

virtuaalisia neuletapaamisia 

Zoomin välityksellä”

Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…inspiraatiota, innostusta ja oivalluksia
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”Koronakeväänä olen ollut 

tavallista enemmän kotona. Tämä 

on tarkoittanut myös enemmän 

aikaa käsitöille. Harrastan 

neulomista ja olen kevään mittaan 

neulonut enemmän kuin koskaan 

aiemmin.”

”Nyt korona-aikana 

keskeneräiset käsityöt ovat 

aarteitani, joita voin jatkaa ja 

jopa saada valmiiksi.”
”Olikin yhtäkkiä aikaa tehdä 

keskeneräisiä käsitöitä 

valmiiksi ja aloittaa uusia.”

”On huikeaa, kun voi heittäytyä 

käsityöhön tällaisella 

intensiteetillä!”

”Mutta jotakin tekemistä olisi 

keksittävä tylsistymisen ja 

turhautumisen estämiseksi. 

Jotakin sellaista, jota voi 

tehdä kotona neljän seinän 

sisällä. Päätin, että teen 

ryijyn!”

Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…ajankäyttö ja käsityön tekeminen muuttui
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Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…ajankäyttö ja käsityön tekeminen muuttui

”Vastapainoksi oli suunnattava 

ajatukset muuhun ja vapaata 

aikaa oli nyt aika runsaasti. ---

Vaikka kevät vaihtui kesäksi, ei 

käsityö ole jäänyt pois 

viikkotaisesta ohjelmasta.”

”Vaikka korona toivon 

mukaan laantuu, tämä 

innostus ei minusta 

vielä lähde.”

”Nyt kun näitä listaa kuuden 

viikon ajalta, ihmettelen 

itsekin, miten paljon olen 

saanut aikaan etätyön, 

lasten kouluhommien ja 

kodinhoidon ohella.”

”Kaikenkaikkiaan koronan mukanaan 

tuomat rajoitukset ovat saaneet 

tarttumaan käsitöihin tavallista arkea 

enemmän, kun sosiaalinen 

harrastetoiminta on jäissä. Tuleepa 

kotiin hankitut tarvikkeet käyttöön!”
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”Pikku hiljaa ne tuli tehtyä 

ja sai ajatukset pois 

koronasta. Ja oli kiva 

tehdä kun oli pakon 

edessä oltava kotona.”

”Jos minulla ei olisi ollut 

tätä täkkiprojektia 

lomautuksen aikana, en 

tiedä miten hyvin olisin 

sen ajan kestänyt 

henkisesti.”

”Kaikille haluan sanoa, 

että kässä kannattaa! 

Siitä tulee hyvä mieli ja 

korvaamaton kovalevy 

saa töitä ♥”

”Käsitöistä on iloa, ja 

ne antavat 

mielenrauhaa, 

kärsivällisyyttä ja 

jatkuvuutta kun 

tulevaisuus on 

epävarma.”

”Nyt kun olen koko ajan 

kotona, kaivoin langat jälleen 

esille. Peitto valmistuu hyvää 

vauhtia, ja tuntuu, että 

rauhoittuminen ja 

keskittyminen tekee hyvää 

aivoille.”

Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…hyvinvointi ja korona-ajasta selviytyminen
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Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…hyvinvointi ja korona-ajasta selviytyminen

”Tämän poikkeusolon 

aikana on jälleen käynyt 

ilmi, miten suuri merkitys 

käsillä tekemisellä on 

ihmisen hyvinvointiin.”

”Men utan mitt

intresse för textilt

skapande tror jag

nog att det hade

varit svårare att

orka denhär tiden.”

”Käsitöiden tekeminen on 

ehdottomasti auttanut 

koronakriisin aiheuttamaan 

kalenterin tyhjentymisen 

jättämään aukkoon.”

”Tilkkulaatikot otetaan kohta 

taas esiin. Näin torjutaan 

masennusta, aika kuluu 

karanteenissa hyvin ja aivot 

saavat askartelua.”

”Saan itse voimaa siitä, että saan 

tehdä käsitöitä ja nyt vaikka etätöitä 

teenkin luovuus kukkii ihan eri lailla 

kuin kiireisessä lapsiperheen 

arjessa....”
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”Olen monesti harmitellut, kun 

on tullut kerättyä niin paljon 

käsityömateriaaleja. Nyt oli 

hyvä – ei tarvinnut mitään 

kaupasta hakea. Kaikkea 

tarvittavaa löytyi kotoa.”

”Olen konmarittanut kaappeja 

ja entistä tietoisempi siitä 

kuinka paljon minulla on 

materiaaleja.”

”Päädyttiin yrittämään jotain 

hyvin poikkeuksellista –

etäopetusta. Se on oma 

tarinansa se.”

”Sanotaan, että tekemällä oppii. 

Mutta myös katsomalla ja 

kuuntelemalla toisen käsityötä 

tekevän vierellä oppii.”

”Materiaalit olivat sen verran 

yksinkertaisia, että niitä 

löytyi käsityötä 

harrastamattoman kotoa.”

Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…jotain vanhaa ja jotain uutta

…haasteita ja innovaatioita
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Mitä muutoksia korona toi tulleessaan?

- vastaajien ajatuksia korona-ajalta

…jotain vanhaa ja jotain uutta

…haasteita ja innovaatioita

”Olen edelleen sitä mieltä, että 

osa kankaista ja tarvikkeista on 

nähtävä ja hypisteltävä 

luonnossa ennen valintaa, mutta 

nettikaupat tuovat hyvän lisän 

palveluihin ja mahdollisuuksiin.”

”Olen myös huolissani 

tulevaisuudestani käsityön 

ammattilaisena ja tällaisten 

asioiden kuin korona-aika 

vaikutuksesta 

yksityisyrittäjän arkeen ja 

toimeentuloon.”

”Ei ollut aikaa odottaa ”inspiraatiota” vaan 

piti heti tarttua hommiin kun oli vaan päivä 

aikaa suunnitella, toteuttaa ja jakaa se 

muille näkyväksi.”

”Oli pakko mennä niillä tehtävillä, joilla ei 

kuormita huoltajia. Materiaalivaatimuksia ei 

voi olla, vaan tehtävät ovat avoimempia, 

esim. etsi kässäohje netistä (+kysymyksiä 

ohjeesta). Jos vielä toteutat sen, saat 

kympin.”
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”Paitani lämmittää ja lohduttaa ja 

tuntuu ylläni ihan erilaiselta kuin 

mikään muu vaate. 

Sen silmukoissa asuu ystävien ja 

rakkaideni lohduttavat sanat, käden 

hellä kosketus ja ymmärtävä katse.” 

- Maiju 3.5.2020, ”Lohtupaita”-


