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3 MIESTEN KÄSITYÖT

Janne Vilkuna ja Taina Laaksonen

Miesten ja naisten työt jakautuivat jo kulttuurien varhaisaikoina, jolloin elanto saa-
tiin metsästäen, kalastaen ja luonnon antimia keräillen. Maatalouden omaksumisen 
jälkeen ammatit alkoivat eriytyä ja käsityöläisyydestä tuli ammatti. Teollistuminen 
hävitti käsityöläisyyttä, mutta se säilyi korjaavissa ja huoltavissa sekä asiakkaille 
yksilöllisiä töitä tekevissä ammateissa. Moni käsityöammatti on muuntunut harras-
tukseksi. Käsityön harrastus myös osin digitalisoituu. Uusi tekniikka muuttaa tapoja 
työstää materiaaleja, oppia malleja ja taitoja sekä pitää yhteyttä muihin. Miesten-
kin käsityöharrastus on osa laajempaa elämäntapaa ja itsestä viestimistä. Harras-
tajien yhteisöt ottavat vaikutteita verkossa myös kansainvälisesti.

Miesten käsityöt kansanperinteenä

Kansatieteilijä, suomalais-ugrilaisen kansatieteen ensimmäinen professori U. T. Sirelius 
teki 1800- ja 1900- luvun vaihteessa useita matkoja itään sukukansojen pariin. Nuo koke-
mukset peilautuivat varmasti hänen pohdintoihinsa suomalaisen kansankulttuurin var-
haisvaiheista. Sirelius kirjoitti 1921 ilmestyneen Suomen kansanomaista kulttuuria -teok-
sensa toisessa osassa sukupuolten välisestä työnjaosta seuraavasti (Sirelius 1989, 4): 

Elinkeinojen alalla huomasimme työnjaon miehen ja naisen välillä. Riistan haku, joka 
edellytti usein pitkiä retkeilyjä kodin piirin ulkopuolella, kuului miehelle, ja kasviravin-
non kokoileminen, joka saattoi tapahtua lähellä kotiliettä ja sen ääressä hoidettavia 
lapsia, oli naisten asiana. Tämän saman jakoperusteen toteamme pääasiassa eri su-
kupuolien teknillisissäkin harrastuksissa. Mies tietenkin valmistaa itse aseensa, retkei-
lyjään varten tarvitsemansa kulkuneuvot sekä yleensä kaikki puu-, luu- ja metallityöt. 
Nainen punoo ja kehrää kasvikunnasta saamansa raaka-aineen langaksi ja kutoo siitä 
kankaat sekä valmistaa niin omat kuin miehensäkin vaatteet. Tämä hänen tehtävänsä 
tekee hänestä myös aluksi taljain muokkaajan, mikä työ myöhemmin kuitenkin siirtyy 
miehelle. 

Tällainen työnjako johtui siis yksinkertaisesti vaativien elinolojen asettamista rajoista, 
joista olennaisin oli naisten osa lasten synnyttäjinä, imettäjinä ja hoitajina. Myös miehen 
ja naisen fysiikan erot johdattivat sukupuolet voimiensa mukaisiin töihin. 
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Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamopäällikkö, professori Toivo Vuo-
rela julkaisi vuonna 1975 teoksen Suomalainen kansankulttuuri, kuvauksen kohteena 
oli pääasiassa niin kutsuttu talonpoikaiskulttuuri. Vuorela käsittelee 13. luvussa mies-
ten erityistyöt, jotka olivat käsitöitä, kuten tervanpoltto ja savenvalanta (Vuorela 1975, 
425–471). Talonpoikaiskulttuurille oli vielä ominaista, että taloissa tehtiin suurelta osin 
itse tarvittavat työ- ja ajokalut. Työt siirtyivät isältä pojalle, ja kaikki osallistuivat työn-
tekoon. Jotkut olivat jo erikoistuneet käsityöläisiksi. Tärkeimpiä olivat sepät, valurit ja 
suutarit, joita tarvittiin, kun muun muassa hevosia kengitettiin ja valjaita ja linjaalirat-
taita varustettiin. 

Kaupungeissa kuka tahansa ei saanut ryhtyä käsityöläiseksi, vaan ammattikunniksi eli 
killoiksi järjestäytyneet käsityöläiset valvoivat niin tekijöitä kuin tuotteita. Tässä järjes-
telmässä mestarit kouluttivat oppipoikansa ja kisällinsä, jotka mestarintyön tehtyään 
pääsivät täysivaltaisiksi käsityöläisiksi. On mielenkiintoista, että vaikka kodeissa ruuan-
laitto kuului naisille, kodin ulkopuolella ruokia tekivät kuitenkin miehet, kuten leipurit ja 
kokit. Maaseudulla saivat kuitenkin tietyt käsityöläiset, etenkin sepät, räätälit ja suutarit, 
harjoittaa ammattiaan maaherran myöntämällä luvalla pitäjänkäsityöläisinä. Näiden 
yksinoikeus ei käytännössä ollut suinkaan täydellinen, vaan ammatteja harjoitettiin siellä 
täällä enemmän tai vähemmän sivutoimisesti. Täysi elinkeinovapaus koitti Suomessa vas-
ta 1800-luvun lopulla. Samalla vuosisadalla alkanut teollisuuden nopea kehitys syrjäytti 
monta käsityöammattia, ja ammattikoulutus siirtyi oppilaitoksiin. Teollisuustyöntekijöillä 
oli vuoden ja vuorokauden ympäri säännöllinen työaika, mistä he saivat rahapalkkaa tar-
vitsemiensa hyödykkeiden ostamiseen. Rahatalous (ja kulutustalous) syrjäytti omavarais-
talouden. 

Erityisesti säilyivät sellaiset käsityöammatit, joissa valmistettiin asiakkaiden toiveiden 
mukaisia yksilöllisiä tuotteita. Tällaisia valmistavat muun muassa räätälit eli vaatturit, 
kello- ja kultasepät ja puuveneiden veistäjät. Osa käsityöläisistä, kuten asesepät, eri-
koistui muokkaamaan teollisesti valmistettuja tuotteita vielä paremmiksi sekä huol-
tamaan ja korjaamaan niitä. Olipa tuote syntynyt käsin tai konein, sen korjaaminen 
tapahtui käsin.

Sukupuolittunut käsityöharrastus

Vapaa-ajan lisääntyminen johti käsitöiden muuttumiseen myös harrastukseksi. Tavat-
toman moni nauttii arkisen työn vastapainoksi käsin tekemisestä, olipa kyseessä oman 
mökin, lentokoneen pienoismallin tai experimental-lentokoneen rakentaminen, mootto-
ripyörän tai auton virittäminen tai tuunaus.
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Jo kansakouluissa, jotka tulivat kaikille lapsille pakollisiksi 1920-luvulla, opetettiin 
käsityön alkeet niin, että tytöt tekivät ”käsitöitä” ja pojat ”veistivät”. Vasta 1970-luvul-
la alkanut peruskoulu mahdollisti koulun käsitöiden, niin tekstiilityön kuin teknisen 
työn, tekemisen sukupuolesta riippumatta, mutta vanhat roolit olivat ja ovat lujassa. 
Koneellistuminen poisti periaatteessa miesten ja naisten fysiikan eroista johtuvat syyt 
työnjakoon, mutta vanhat työnjaot periytyvät sitkeästi. Naisten yhteiskunnallisen ase-
man parantuminen johti kuitenkin siihen, että naiset ryhtyivät vähitellen tekemään 
aiemmin yksinomaan miehille kuuluvia töitä. Vastaavasti osa miehistä hakeutui aiem-
min naisille kuuluneisiin töihin, erityisesti palveluammatteihin. 

Käsityön sukupuoli on yksi keskeinen ja ajankohtainen diskurssi käsityön alueel-
la. Naisten ja miesten yleistä toiminta-alueiden eriytymistä on aiemmin tarkasteltu 
muun muassa jaotteluna yksityiseen ja julkiseen. Naisten alueeksi miellettyyn yk-
sityiseen on kuulunut reproduktiivinen, uusintava ja ylläpitävä toiminta, kun taas 
yhteiskunnan tuotantoon liittyvä julkinen toiminta on asettunut miesten alueeksi. 
(Liljeström 1996; Koski 2003). Vaikka yhteiskunnan tasa-arvokehitys on muilla aloil-
la edennyt, niin käsityöammateissa ja -harrastuksissa kuin osin koulutuksessa su-
kupuolinormit ovat säilyneet voimakkaina, ja asenteiden muutos on koskettanut 
enemmän teknistä käsityötä ja kovia materiaaleja, joita naisten on nykyään aivan 
sopivaa harrastaa. Käsityön sisälläkin on nähty olevan hierarkioita: miesten teke-
mää käsityötä arvostetaan enemmän, ja se asettuu hierarkkisesti naisten tekemää 
käsityötä ylemmäksi (Kokko 2007b, 65, 69; Lehtonen 2003, 84–85, 241).

Käsityöharrastus mielletään yleensä vapaa-aikana tehtäväksi, vapaaehtoiseksi 
ja viihdyttäväksi toiminnaksi. Myös välttämätön käsityötoiminta voidaan lukea 
harrastukseksi. Tällainen välttämätön käsityö voi olla esimerkiksi kodin remon-
toimista tai vaatteiden korjaamista. Jälkiteollisella ajalla käsitöiden tekeminen 
harrastuksena on ollut erittäin suosittua. Käsitöitä teki vuonna 2005 arviolta 67 pro-
senttia väestöstä. Edelleen monet taidot opitaan perhepiirissä: ne siirtyvät isältä 
pojalle, ja käsityöharrastus voi liittyä perheen muuhun harrastuneisuuteen. Muun 
muassa metsästäjäkulttuurilla on pitkä historiallinen jatkumo, ja siihen liittyy pe-
rinteisiä kädentaitoja: perhonsidontaa, aseiden tekemistä, sepän ja satulasepän 
töitä. Miesten perinteiset käsityöharrastukset, puu- ja konetyöt, ovat lisääntyneet. 
Vuonna 2005 tehdyn kyselyn mukaan yli 15-vuotiaista miehistä harrasti kutomista 
2 %, vaatteiden ompelua 4 %, lankatöitä 2 %, puutöitä 44 % ja elektroniikkatöitä 
42 % (Tilastokeskus 2005). Jorma Sipilä (1994) kutsuu maskuliinisten rajojen rik-
kojia vaihtoehtojen rakentajiksi. He määrittelevät maskuliinisuutta toisin. Edellä 
mainitun tilaston (v. 2005) valossa maskuliinisia rajoja rikotaan käsityön keinoin, 
kun materiaaliksi valitaan tekstiili. 
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Tekstiilitöitä harrastavia miehiä haastatelleen Sanna Tuokon (2009) mukaan joidenkin 
käyttöesineiden tai vaatteiden tarve on toiminut miehille yhtenä kimmokkeena ryhtyä 
tekemään tekstiilitöitä. Vaatteita on tehnyt ja korjannut yleensä aikaisemmin äiti, mutta 
kun poika aikuistuu, äiti ei välttämättä enää ole niin lähellä elämässä, että tämä olisi mah-
dollista. Miehille on syntynyt tarve korjata, uudistaa ja muokata vaatteita itse tai tehdä 
sellaisia vaatteita ja tuotteita, joita kaupasta ei saa. Persoonallisia ja omaan tyyliin sopi-
via vaatteita ja muita tuotteita on saanut paremmin itse tekemällä. Miesten innostaja on 
yleensä ollut joku naispuolinen sukulainen tai kumppani. Vaatteiden tuunaaminen ja kor-
jaaminen on innostanut kokeilemaan käsitöiden tekoa myös enemmän. Erityisesti nuo-
ret pojat osaavat hyödyntää sosiaalisen median keinoja päästäkseen itse tekijöinä esille. 
Erottuminen miesten käsityön kentällä on helpompaa, kun ylittää sukupuolirajan; tästä 
hyvänä esimerkkinä muistamme pojat, jotka saivat maanlaajuista huomiota virkatessaan 
pipoja ja mattoja.

Miesten käsityöt vaativat usein aivan oman tilansa, verstaan kellariin tai autotalliin, tarvit-
tavien työvälineiden ja -koneiden sekä valmistuvien tuotteiden koon vuoksi. Vastaavasti 
naisten käsityöt mahtuvat pienempään tilaan ja mahdollistavat siksi sosiaalisen ryhmäs-
sä tekemisen. Erona on myös käsityön tekemiseen liittyvä työturvallisuus ja aika usein 
lopputuotteeseen ja sen käyttöön liittyvät lupakäytännöt. 

Nykyisille miesten käsitöille on usein yhteistä rakentaminen ja yksinään puurtami-
nen. Yksinäisyys on kuitenkin yleensä näennäistä, sillä eri alojen harrastajilla on omat 
lehtensä, jotka ovat nykyään jo verkossa, ja aktiiviset keskustelupalstansa, joilta saa 
vertaistukea omiin töihinsä. Kun valmista on, aherruksen lopputuote kyllä tuodaan 
ylpeänä yleisön eteen. Parhaimmillaan oman harrastajayhteisön kokoontumiseen, 
joissa toisten töitä tarkastellaan perusteellisesti ja parhaat työt palkitaan yhteisön ar-
vojen mukaisesti.

Elävä käsityöperinne

Käsitöiden tekeminen on myös osa elämäntapaa ja siihen vaikuttavat kaikki megatrendit, 
esimerkiksi kaupungistuminen. Tähän liittyen muun muassa ekologisten arvojen korostu-
minen ja pyöräilyn suosio liikuntamuotona näkyy miesten käsitöissä; polkupyörien suun-
nittelusta, muokkaamisesta ja itse tekemisestä on tullut muodikasta. Harrastuneisuuteen 
yleensäkin liittyy kiinnostus käsityön taloudellisia, ekologisia, esteettisiä, ammatillisia ja 
sosiaalisia ulottuvuuksia sekä perinteitä kohtaan. (Lepistö 2004, 110.) Käsityöharrastuk-
siin vaikuttavat erilaiset muotivirtaukset, ja populaarikulttuuri muokkaa myös miesten 
käsityövalintoja. Tietokoneiden rakentamiseen ja osien uudelleenkäyttöön on syntynyt 
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uutta käsityökulttuuria, jota kutsutaan nimellä maker culture. Alakulttuureita syntyy kä-
sitöiden ympärille, esimerkiksi osaksi teknisen käsityön tai koneenrakennuksen jatku-
moa. Uutta näissä voi olla esim. visuaalinen kieli. Vintage-yhteisöissä autojen, kitaroiden 
tai koneiden rakentamisessa on tärkeää myös tietynlainen 1900-lukuun viittaava “retro” 
ulkonäkö. Miesten käsityöharrastuksen luonne on osin muuttunut hedonistisemmaksi. 
Käyttöesineiden valmistamisen lisäksi nyt muokataan myös omaa ulkonäköä: tatuoinnit, 
erilaiset parturoinnit, vaatteet ja asusteet halutaan tehdä yksilöllisenä käsityönä. Näiden 
prosessien ja tuotosten kuvaaminen ja kuvien levittäminen sosiaalisessa mediassa on osa 
oman henkilökuvan luomista. 

Käsityötaitoon kuuluu erilaisia taitoja: kognitiiviset, keholliset ja kulttuuriset taidot muo-
dostavat osaamisen vyyhdin, joka kehittyy keholliseksi hiljaiseksi tiedoksi (Koivunen 
1997, 76, 79; Kojonkoski-Rännäli 1996, 66–67; Lepistö 2004, 32; Suojanen 1993, 97). Kä-
sityötaitoa opitaan kotona, koulussa ja harrastusten parissa tekemällä ja harjoittelemal-
la. Koulu opettaa sukupuoliroolien ohella myös seksuaalisuutta. Jukka Lehtonen (2003, 
88–89) on tutkinut koulun heteronormatiivisuuksia, joita hänen mukaansa myös käsi-
työnopetus opettaa. Kun pojille opetetaan erilaisia taitoja kuin tytöille, voidaan taustalla 
nähdä oletus, että tulevaisuudessa erilaiset taidot osaavat miehet ja naiset muodostavat 
heteropareja ja täydentävät siten toinen toisiaan. Sukupuolen mukaan eriytynyt opetus 
voi ylläpitää käsityksiä heteroudesta ainoana mahdollisena tai hyväksyttävänä seksuaa-
lisuutena. Vuonna 2016 voimaan astunut peruskoulun uusi opetussuunnitelma ei enää 
erittele tekstiilityötä ja teknistä työtä. Opetuksessa käytetään molempien työtapoja, oppi-
misympäristöjä ja materiaaleja.

Digitaalisuus muuttaa käsityötä. Sekä ammattilaiset että käsityön harrastajat voivat 
hyödyntää aiempaa edullisempia ja helppokäyttöisempiä tietokoneavusteisia piirto-, 
mallinnus-ja tulostustyökaluja. Kuvapalvelut, kuten Pinterest ja Instagram, sekä muut so-
siaalisen median yhteisöt kiinnostavat käsityön harrastajia. Uusia taitoja opitaan muun 
muassa videotutoriaa lien avulla.

Satoja vuosia oli selvää, kuka oli käsityöläinen, vaan näin ei ole enää. Suomen käsityön 
museo on halunnut synnyttää keskustelua ja laajentaa käsitystä käsityöläisyydestä valit-
semalla vuodesta 2006 lähtien Vuoden käsityöläisen. Valituksi ovat tulleet muun muassa 
kakkutaiteilija ja neurokirurgi. 

Janne Vilkuna on museologian professori Jyväskylän yliopistossa. Taina Laaksonen on 
käsityömuotoilun ja -yrittäjyyden ammattilainen, joka on erikoistunut digitaaliseen kult-
tuuriin.
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