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Mä ajassa oudosti liidän, tää untako on vaiko ei?
Mä paikasta paikkaan näin kiidän ja varjoni tunne mua ei.

Oli mäntyjen tuoksut ja juhannusyö ja äitini lempeä niin;
oli suolainen ilma ja tähtien vyö; ne hetkessä pois pyyhittiin.

Mä sammaliin sirkuksen laitan ja kaarnasta teen mitä vaan.
Mä pahvista leijani taitan; sen pilviin mä nousemaan saan.

Mä teen lumilinnan ja aamulla nään: joku maahan sen kaatanut on!
Nyt ennalta aavistaa voin joka sään, talvet syksyiksi muuttuneet on.

Tää kaipuuni menneeseen aikaan mua piiskaa ja kasvoille lyö.
En uskoa tahtoisi taikaan, josta muistuttaa vain joku yö.

Unet kummalliset minut menneisiin vie, monet kasvoni peilistä nään;
jossain kaukana kulkee se kultainen tie, jota pysty en ymmärtämään.

Voin puristaa sormeni nyrkkiin, myös lyödä ja murskata voin!
Nyt törmäilen sääntöihin jyrkkiin, yhä harvemmin hymyillä voin.

Oi, missä on polkuni, missä on tie, jonka reunalta mustikat hain?
Nyt en enää naapuriin piirakkaa vie – Maxi-Market on naapurinain.

Mutta tiedän mä sen, että ei ihminen, yksin muuttaa voi kuin itseään.
Kautta helvettien tiedän kulkevan sen, joka eilistä jää etsimään.”

Hector: Nostalgia I (1972)

”
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Kolme ensimmäistä 
kuvaa esittelevät 
Vaikk’ ois vastatuuli 
-kuosia sarjasta 
hetki hetkeltä.
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Aloitin opinnäyteproduktioni syksyllä 2011 keräten inspiraatiomateri-
aaliksi tietoa suomalaisista huoneentauluista. Tutustuin huoneentau-
lujen historiaan eri artikkelien ja kirjallisuuden sekä Suomen kansal-
lismuseon ja Helsingin kaupunginmuseon arkistokokoelmien kautta. 
Lukemani ja näkemäni myötä lähdin luonnostelemaan taiteellista pro-
duktiota. Suunnittelin kirjottua huoneentaulusarjaa, jossa käsittelisin 
ajankohtaista teemaa, pelkoa, sen ilmenemistä ja vaikutuksia yhteis-
kunnassa ja yksilön tasolla.

Keväällä 2012 produktioni suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. 
Muotoilun laitoksen Suomalaisen muotoilun kulttuurin tutkimus -kurssilla 
tutustuin Studio Ulla & Stina:n kolmekymmentävuotiseen yrittäjätoi-
mintaan ja painokankaisiin, mietelauseita sisältäneisiin sisustustekstii-
leihin. Haastattelemalla yrittäjiä, ja konkreettisten tuote-esimerkkien 
myötä havahduin, että haluan tehdä myös taideteollista tuote- ja kuosi-
suunnittelua. Päätin vaihtaa opinnäyteproduktioni toteutuksen kodin-
tekstiileiksi soveltuvien painokangaskuosien suunnitteluun. Kuosien 
lähtökohtina pidin edelleen historialliset huoneentaulut ja mietelausei-
ta sisältäneet kodintekstiilit. Painokangaskuosien suunnittelu tuntui 
myös luontevalta jatkolta taiteen kandidaatin opinnäytetyölleni, jossa 
tarkastelin omaa kuvallista ilmaisua painokankaan visuaalisen liikkeen 
ja rytmin synnyttäjänä.

Päivittäessäni produktioni suunnitelmaa ymmärsin tutkivani en-
nen kaikkea kodintekstiileihin liittyvää nostalgiaa. Retrospektiiviset, 
mennyttä muistelevat artikkelit, tekstiilit, valokuvat ja suunnittelijoi-
den  haastattelut nostivat esille nostalgisiksi arvottuneita, merkittäviä  
kokemuksia. Päädyinkin pohtimaan, mitä kaikkea nostalgia on, ja mi-
ten se ilmenee erityisesti mietelauseita sisältävissä kodintekstiileissä. 
Suunnittelemani kuosisarja Hetki hetkeltä pyrkii rakentamaan sillan 
historiallisten huoneentaulujen sanoman ja nostalgisesti nimettyjen, 
nykyaikaisten painokangakuosien välille.

Kiitokset työni ohjaajalle, perheelleni ja ystävilleni kannustavista 
keskusteluista ja tuesta sekä avusta opinnäyteprosessini varrella.

Helsingissä 25.4.2013
Anna-Leena Kilpeläinen

Lukijalle
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1 Johdanto
Tekstiilitaiteen koulutusohjelman taiteen maisterin opinnäytetyönäni 
olen suunnitellut Hetki hetkeltä -kuosisarjan. Viisi maalauksellista, eri 
leimasintekniikoilla toteutettua kuosia ovat syntyneet nostalgian, suo-
malaisten kotien huoneentaulujen ja mietelauseita sisältäneiden ko-
dintekstiilien innoittamina. Opinnäytetyössäni pyrin löytämään vasta-
uksia kysymyksiin: mikä on huoneentaulu, mitä nostalgialla tarkoitetaan, 
millainen on nostalginen kokemus ja miten nostalgia ilmenee mietelauseita 
sisältävissä kodintekstiileissä. Tekstiilitaiteen professori Päikki Priha 
on toiminut työssäni kannustavana ohjaajana. Opinnäytetyöni on saa-
nut tukea Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tu-
kisäätiöltä kattamaan produktion materiaali-kustannuksia.

Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osassa johdattelen lukijan aluk-
si työni lähtökohtien äärelle. Johdannossa esittelen työni taustoja 
sekä asettamani tavoitteet. Lisäksi määrittelen työni viitekehyk-
sen, esittelen työssäni esiintyvät keskeiset käsitteet ja kerron käyt-
tämistäni lähdeaineistoista ja tutkimuksellisesta lähestymistavasta. 
Luon myös katsauksen nostalgiasta ja huoneentauluista tehtyihin  
tutkimuksiin.

Toinen, kolmas ja neljäs luku ovat produktioni taustatutkimusta. 
Toisessa luvussa pohdin, mitä kaikkea nostalgialla tarkoitetaan. Avaan 
käsitteen merkityksiä eri aikakausina. Lisäksi tarkastelen nostalgista 
kokemusta muotoilun näkökulmasta sekä nostalgian ilmenemistä koti-
ikävänä. Kolmannessa luvussa kerron suomalaisten huoneentaulujen 
taustoista. Esittelen, kuinka huoneentaulut yleistyivät vuosisata sitten 
suomalaiskotien sisustuksissa. Tarkastelen millaisia materiaaleja ja tek-
niikoita huoneentauluissa on käytetty. Selvitän myös huoneentaulujen 
mietelauseissa yleisesti esiintyneitä teemoja ja arvoja. Lopuksi esittelen 
kolme teosta, jotka ovat ehdotuksia tämän päivän huoneentauluiksi. 
Avaan myös teosten ja tekijöiden suhdetta nostalgiaan. Neljännessä lu-
vussa kerron Studio Ulla & Stina:n yritystoiminnasta ja esittelen heidän 
mietelauseita sisältäneitä, painokankaisia sisustustekstiileitään. Lu-
vun lopussa pohdin heidän yritystoimintaansa ja tuotteisiinsa liittyviä  
nostalgisia arvoja.

Viidennessä luvussa kokoan yhteen produktioni työvaiheet. Lu-
vun alussa pohdin luovan ajattelun käsitteitä. Sen jälkeen selvitän 
luonnosteluprosessin ja kuosisuunnittelun eri käänteitä. Esittelen 

hetki hetkeltä 
-sarjan kuosit 
tyynyliinoissa.
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kuosit ja perustelen niiden nostalgisten nimien alkuperää ja yhteyt-
tä huoneentauluihin. Lisäksi kerron tekstiilitulostamisen vaiheista,  
prototuotteista ja tuotekuvauksesta. Luvun lopussa raportoin kuosi-
sarjani tarjoamisesta tekstiili- ja sisustusalan yrityksille.

Viimeisessä luvussa kokoan yhteen opinnäytetyöni tuloksia. Katson, 
miten työlle asettamani tehtävät ja tavoitteet ovat toteutuneet. Pohdin 
prosessin myötä oppimaani sekä tarkastelen opinnäytetyön ammatil-
lista ja tutkimuksellista merkitystä.

1.1 KesKeiset Käsitteet 
Keskeisimmiksi käsitteiksi opinnäytetyössäni nousivat: nostalgia, 
huoneentaulu, mietelause, kodintekstiili, leimaaminen, kankaanpainan-
ta ja tekstiilituloste. Seuraavassa esittelen ja rajaan käsitteet työni  
näkökulmasta.

Nostalgialla tarkoitetaan menneen kaipuuta ja ikävöintiä. Nostalgia 
voidaan ymmärtää myös haluna, kaipuuna jonnekin, pois nykyhetkestä. 
Nostalgia-sanan etymologia juontuu kreikan kielen sanoista nóstos (ko-
tiinpaluu) ja álgos (tuska), tarkoittaen kotiin kohdistuvan kaipuun tus-
kaa. Nostalgian käsitteellä on lääketieteellinen alkuperä, josta se on se 
vuosikymmenien myötä muotoutunut tavaksi ymmärtää todellisuutta. 
Muotoilun näkökulmasta nostalgia voi olla suunnittelullinen lähtökoh-
ta, niin kuin produktiossani. Yksilöllinen, nostalginen kokemus syntyy 
lopulta tuotteen, käyttäjän ja ympäristön vuorovaikutussuhteessa.

Huoneentaulut ovat mietelauseita sisältäviä seinällä tai pöydällä 
pidettäviä kotien sisustusesineitä. Huoneentaulut on toteutettu kan-
kaalle kirjoen tai lasille maalaten. Huoneentaulujen mietelauseiden 
sanomat sisältävät uskonnollisia valistuksia, kannustavat ahkeraan 
työntekoon ja elämän taisteluun, kasvattavat lapsia, pitävät yllä iloa ja 
toivoa sekä muistuttavat onnen, oman kodin ja isänmaan tärkeydes-
tä. Suomessa huoneentaulut yleistyivät aluksi ruotsinkielisillä alueil-
la saavuttaen suurimman suosion sisustuksissa 1920–1930-luvuilla. 
Suunnitteluni lähtökohdaksi olen tutkinut niin suomalaisia kuin ruot-
salaisia huoneentauluja. Huoneentauluista käytetään myös nimityksiä 
mietelausetaulu, värssytaulu, seinätaulu, kodintaulu tai taulu ja ruotsiksi  
usein tänkepråksbonad.

Mietelause eli miete, aforismi tai ajatelma on tiiviisti ja ytimekkääs-
ti muotoiltu virke tai niiden kokonaisuus. Aforismi juontuu kreikan 
kielen sanasta aphorismós (rajoitettu, määritelty). Työssäni tarkaste-
len  huoneentauluissa ja sisustustekstiileissä ilmeneviä mietelauseita. 
Kuosisarjani on nimetty nostalgisesti historiallisten huoneentaulujen 
mietelauseita käyttäen.
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Kodintekstiilit ovat kotona käytettäviä sisustus- ja käyttötekstiilei-
tä. Niitä ovat muun muassa: liinavaatteet, peitot ja tyynyt, pöytäliinat, 
keittiötekstiilit, matot, verhot, pyyhkeet ja koristetekstiilit kuten huo-
neentaulut. Esimerkiksi opinnäytetyössäni tarkastelemani Studio Ulla 
& Stina:n painokankaiset sisustus- ja lahjatavaratuotteet luetaan ko-
dintekstiileiksi. Puettavat tekstiilit eli vaatteet ovat rajauksen ulkopuo-
lella. Produktiona suunnittelemani kuosisarja soveltuu käytettäväksi 
kodintekstiileissä.

Leimaaminen on luonnostelutekniikka, jolla olen toteuttanut kuosi-
sarjani kuva-aiheet. Leimaamiseen tarvitaan leimasimeksi soveltuva 
kappale (puupalat), maalia (guassimaali) ja pohjamateriaali (pape-
ri). Leimaamalla syntyvään painojälkeen vaikuttavat niin leimasimen 
muoto ja struktuuri kuin pohjamateriaali ja maalin määrä. Lisäksi 
tekijän käyttämä kinesteettinen voima ja näkemys kompositiosta 
tuovat lisänsä painojälkeen. Käyttämäni luonnostelutekniikka on va-
riaatio perinteisestä kankaanpainannan kohopainotekniikasta, jossa 
kuvio painetaan kohokuvioisen, kaiverretun laatan, leimasin avulla  
kankaan pintaan.

Kankaanpainannalla tarkoitetaan kankaankuvioimista. Eri kan-
kaanpainotekniikoilla siirretään haluttu kuvio kankaaseen, tuloksena 
syntyy painettua kangasta eli painokangasta. Kuosisarjani raportit 
on suunniteltu toteutettaviksi teollisesti laaka- ja rotaatiopainolla tai  
tekstiilitulosteena.

Tekstiilitulostaminen on kankaankuviontimenetelmä, jossa tulostin 
piirtää tietokoneelta kuvatiedoston mukaisen informaation kankaalle. 
Tuloste kiinnitetään ja viimeistellään pohjakankaan ja värin edellyt-
tämillä tavoilla. Tekniikka mahdollistaa moniväristen yksittäisen ku-
vien tai toistuvien kuosiraporttien tulostuksen kankaalle edullisesti. 
Tekniikka on myös ekologinen, toisin kuin laaka- ja rotaatiopainossa, 
tulostamisessa ei tarvita valotettuja painoseuloja ja painovärin hukka-
menekki on olematon.

1.2 AineistoistA
Opinnäytetyöni merkittävimmät lähdeaineistot ovat kirjallisuus ja  
artikkelit, jotka käsittelevät nostalgiaa ja huoneentauluja. Lisäksi olen 
tutustunut vanhoihin suomalaisiin huoneentauluihin Suomen kansal-
lismuseon ja Helsingin kaupunginmuseon arkistokokoelmien kautta. 
Opinnäytetyön edetessä olen lukenut myös paljon eri oheiskirjallisuut-
ta ja -artikkeleita, jotka käsittelevät yleisesti muotoilua, tekstiili- ja ku-
vataidetta sekä estetiikkaa. Lisäksi opinnäytetyöni lähdeaineistoa ovat 
tekemäni haastattelut sekä oma taiteellinen työskentelyni. Tutkimani 



12

aineistot ovat toimineet niin inspiroivina lähtökohtina suunnittelu-
työlleni kuin tietolähteinä tutkimukselle.

1.3 tutKimuKseLLinen LähestymistApA
Opinnäytetyöni tutkimuksellisuus rakentuu väljästi fenomenologi-
sen filosofian näkökulmaan. Suunnitteluni taustatutkimus korostaa, 
että ihmisen ymmärrys perustuu ja liittyy historiallisiin maailmassa 
olemisen rakenteisiin. Ymmärrämme ja tulkitsemme aina yhteyksiä 
maailmaan hermeneuttisesti. Nostalgiaan ja huoneentauluihin liit-
tyvä tutkimukseni korostaa yksilön inhimillistä kokemusmaailmaa ja 
elettyjä kokemuksia. Tutkimukseni pohjautuu omasta kiinnostukses-
tani huoneentaulujen historiaan ja sen varioitumiseen lähihistorian  
kodintekstiileissä.

Fenomenologia on oppi ilmiöistä ja se tutkii todellisuuden ilmene-
mistä kokemusmaailmassamme. Fenomenologista tutkimusta määrit-
televät tutkijan omat havainnot ja kokemukset. Tutkimuksen päämää-
ränä eivät ole oikeaksi osoitetut tulokset, vaan metodiikka perustuu 
kysymiseen ja kyseenalaistamiseen. Fenomenologiaa kutsutaan kuvai-
levaksi tieteeksi sen kertovan ja pohtivan luonteen tähden. (Miettinen; 
Pulkkinen & Taipale 2010, 9–13.) Fenomenologia on mannermainen 
filosofian suuntaus, joka syntyi 1800–1900-lukujen vaihteessa. Filoso-
feista muun muassa Edmund Husserl (1859–1938), Martin Heidegger 
(1889–1976), Hans-Georg Gadamer (1900–2002) ja Maurice Merleau-
Ponty (1908–1961) kuuluvat fenomenologian kehittäjiin.

Fenomenologia on ollut hedelmällinen ja suosittu lähestymistapa 
taiteen tutkimuksessa, koska sen piirissä on mahdollista tekemisen ja 
kokemisen kautta tuottaa tietoa tutkimuskohteesta sekä ihmisen maa-
ilmasuhteesta. Taiteellisessa, produktiopohjaisessa tutkimuksessani 
korostan omien kokemusten ja havaintojen merkitystä, sekä niihin pe-
rustuvaa ymmärtämistä.

1.4 AiemmAstA tutKimuKsestA
Produktiopohjainen tutkimukseni liikkuu niin muotoilun, taideteol-
lisuuden, tekstiilitaiteen kuin käsityötieteen tutkimuskonteksteissa. 
Nostalgian tutkimuksella on vakiintunut paikka esimerkiksi kirjalli-
suuden, taiteen, filosofian ja sosiaalitieteiden tutkimuksessa. Muo-
toilun näkökulmasta nostalgiaa on tarkasteltu vielä varsin vähän. 
Esittelen seuraavassa muutamia löytämiäni Suomessa lähiaikoina laa-
dittuja tutkimuksia, joissa käsitellään tai sivutaan nostalgian merkitystä  
muotoilussa.

Opinnäytetyöni kannalta merkittäväksi muodostui Aalto-yliopiston 
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taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun tutkijan Haian 
Xuen ja Coventryn yliopiston muotoilun professorin Martin Wool-
leyn (Coventry University School of Art and Design) tutkimus nos-
talgisesta kokemuksesta muotoilun näkökulmasta. Tutkimus on tällä 
hetkellä kesken, joten olen käyttänyt lähdeaineistonani tutkijoiden 
artikkelia The Charm of Memory (2011), jossa tekijät esittelevät tutki-
muksensa lähtökohtia. He nostavat esille nostalgian merkittävän roolin 
kuluttajamieltymyksissä, tuotekokemuksissa ja tuotemerkkisuhteissa 
sekä sosiaalisena ilmiönä että subjektiivisena kokemuksena. Viittaan 
tutkimusartikkeliin tarkemmin Nostalgia-luvussa. 

Filosofian maisteri Ekaterina Tarutan Turun yliopiston väitös-
tutkimuksessa Social Meaning of Nostalgia (2012) on tarkastellut nos-
talgista asennetta ja sen sosiaalista roolia nykyaikana. Tutkimuksen 
lähtökohtana on ollut yksilöiden nostalgisuus, joka muotoutuu ja saa 
erilaisia merkityksiä eri sosiaalisissa konteksteissa. Tutkimuksen mu-
kaan nostalgia liittyy tapaamme määritellä itsemme. Nostalgia liittyy 
sosiaaliseen tietoon, joka on toimintatapa, jonka avulla yhteisö ymmär-
tää ja järjestää itseänsä.

Johanna Saarela on tarkastellut nostalgian ja menneisyyden 
merkitystä omaisuuden arvottamisessa Helsingin kauppakorkeakou-
lun markkinoinnin ja johtamisen laitokselle tekemässään pro gradu 
-tutkielmassa Nostalgian merkitys suomalaiselle kuluttajalle (2009). 
Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää menneisyyden ja erityisesti 
nostalgian merkitystä yksilön identiteetin rakentamisessa ja saavut-
taa ymmärrystä suomalaisten menneisyyttä korostavista kulutuspre-
ferensseistä. Tutkimuksessa on etsitty vastauksia kysymykseen, mitä 
nostalgia merkitsee suomalaisille kuluttajille.

Suomalaisista huoneentauluista ei ole tehty opinnäytteitä tai pro 
gradu -tutkielmia. Liisa Salminen-Anttila on tarkastellut huoneen-
taulujen edeltäjiä, onnittelutauluja Jyväskylän yliopiston pro gradu 
-tutkielmassaan Onnittelutaulut: kansantaidetta Pohjanmaalla vuosina 
1855–1896 (1975). Tutkielmassaan Salminen-Anttila kokoaa yhteen 
suomalaisten onnittelutaulujen taustoja, valmistustapoja, materiaale-
ja, sommittelua ja kuva-aiheita.

Huoneentauluista löytyy Suomen kansallismuseon kansantieteelli-
sestä arkistosta Hilkka Vilppulan toimittama Seurasaari-säätiön tut-
kimusaineisto Aamuhetki kullan kallis (1963). Aineisto perustuu koko 
Suomen kattaneeseen kyselyyn ja siihen saatuihin kirjallisiin vastauk-
siin ja valokuviin. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa, millaisia mie-
telauseita sisältäneitä seinävaatteita tai huoneentauluja kodeissa on 
esiintynyt ja ovatko ne vielä käytössä.
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2 Nostalgia
Musiikin kautta voimme aina palata uudestaan kaipaamaamme ai-
kaan ja paikkaan. Kautta aikojen suomalaiselle populaarimusiikille 
on ollut tyypillistä ammentaa nostalgiasta. Esseeni alussa siteeraan 
muusikko Heikki Harman, Hectorin kappaletta Nostalgia I (1972), 
jossa Harma on pohtinut humaanisti yksilön suhdetta aikaan ja ole-
massaoloon. Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuu-
den tutkija Pirjo Kukkonen on tarkastellut artikkelissaan Nostalgian 
Semiosis (2007) juuri musiikkiin liittyvää nostalgiaa. Kukkosen mukaan 
suomalaisissa lauluissa tunteet kuvataan usein nostalgisesti vuoden 
kiertokulkua myötäillen: ”– – kevät on toivon, kesä rakkauden ja täyt-
tymyksen, syksy unohduksen ja talvi menetysten aikaa.” (Rossi & Seutu 
2007, 22.) Siis ulkoisella maisemalla ja tunteillamme on yhtäläisyyksiä. 
Musiikin myötä hahmotamme niin menneisyyden muistoja sekä nyky-
hetkeä kuin tulevaakin. Mitä muuta nostalgia onkaan kuin kaipuuta ja 
ymmärrystä olemassaolosta? Seuraavassa tarkastelen lähemmin nos-
talgian käsitteen alkuperää ja merkityksiä eri aikakausina sekä nostal-
giaa muotoilun näkökulmasta ja koti-ikävänä.

2.1 sAirAudestA tAVAKsi ymmärtää todeLLisuuttA
Nostalgia nousee esiin monenlaisissa asiayhteyksissä. Helsingin 
yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden tutkijoiden  
Riikka Rossin ja Katja Seutun toimittamassa artikkelikokoelmassa  
Nostalgia: kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista (2007) on tarkas-
teltu nostalgian historiaa taiteen näkökulmasta. Kokoelma esittelee eri 
kirjoittajien artikkelien myötä kaipuun ja ikävän teemoja kirjallisuudes-
sa muinaisista intialaisista teksteistä suomalaiseen nykykirjallisuuteen. 
Artikkeleissa nostalgiaa käsitellään 2000-luvun ideologiana ja tapana 
ymmärtää todellisuutta. Nostalgia mielletään ennen kaikkea lohtua ja 
mielihyvää tuottavana kaipuuna entiseen, parempaan aikaan ja muis-
toihin. Etymologisesti tarkasteltaessa nostalgia merkitsee koti-ikävää 
tai tuskaa. Tuska syntyy tietoisuudesta pysyvästi menetettyä maailmaa 
kohtaan. Kokoelman artikkelien myötä nostalgialle löytyy myös tulkin-
ta nostalgisena haluna, tarkemmin määrittelemättömänä kaipuuna jon-
nekin, kaipuuna pois nykyhetkestä. (Rossi & Seutu 2007, 7–9.)

Nostalgian käsitteen alkuperä on lääketieteellinen. Vuonna 1688 
sveitsiläinen lääketieteen opiskelija Johannes Hofer (1669–1752) 

tuulen vauhdilla   
ja oma koti kullan 
kallis -kuosit tumman-
sinisellä värityksellä.
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määritteli väitöskirjassaan sairaalloisen koti-ikävän nostalgiaksi. Nos-
talgia diagnosoitiin vakavana sairautena. Yksilö kärsi koti-ikävästä, 
joka ilmeni fyysisinä ja psyykkisinä oireina. Sairaudelle oli tyypillistä 
pakkomielteinen kaipuu sekä kyky muistaa kotipaikan tunteita, ma-
kuja, ääniä ja tuoksuja. 1700-luvun lopulla, romantiikan tyylikau-
della nostalgiasta kiinnostuivat lääkäreiden lisäksi myös runoilijat 
ja filosofit. Romantiikan taidesuuntaus vetosi tunteisiin ja mieliku-
vitukseen. Nostalgia muodostui vahvojen tulkintojen keskeiseksi 
teemaksi. Rinnastettuna melankoliaan nostalgia synnytti taiteissa 
kaukokaipuuta ja ideaalisen kauneuden tavoittelua. Romantiikan tyyli-
suuntauksen myötä nostalgian merkitys konkreettisena, tilaan ja paik-
kaan sidottuna koti-ikävänä muuttui abstraktiksi kaipuun käsitteeksi.  
(Rossi & Seutu 2007, 9–10.) 

1800-luvulla alkanut modernisoituminen kiihdytti yhteiskuntien 
teollistumista ja kaupungistumista. Moderni arki kyseenalaisti kollek-
tiivisuutta, harmonista elämää ja paikkasidonnaisuutta. Tilalle kasvoi 
individualistisia ja juurettomia yksilöitä. Modernisaatiossa nostalgia 
koettiin taantumuksena, joka ei soveltunut modernin yksilön univer-
saaliin identiteettiin ja jatkuvan kehityksen ideaan. Vaikka nostalgia 
merkitsi modernisaatiossa muutosvastarintaa, kaikesta huolimatta 
menneisyyteen katsominen miellettiin usein siinä hetkessä positiivi-
sena selviytymiskeinona. Nostalgiasta kehittyi keino vastustaa ajan 
kulumista kertomalla menneisyydestä yhä uudelleen. Nostalginen nä-
kökulma mahdollisti myös muun muassa kansallisen identiteetin ra-
kentamisen. Esimerkiksi Kalevalan myötä Suomelle luotiin myyttinen 
ja sankarillinen menneisyys. (Rossi & Seutu 2007, 11–12.)

Nostalgialla on sijansa tunteiden historiassa. Lääketieteen histori-
aan erikoistunut Uppsalan yliopiston aatehistorian professori Karin 
Johannisson (1944–) on tutkinut teoksessaan Nostalgia: en känslans 
historia (2001) nostalgiaa moniulotteisesti. Johannisson piirtää tutki-
muksessaan näkyviin nostalgiaan liittyviä lääketieteellisiä diagnooseja 
sekä tunteiden historiaa. Nostalgian käsite elää meissä: ajassa, paikassa, 
ruumiissa, kielessä ja muistoissamme. Nostalgian ytimessä on kaipuun 
tunne, joka kasvaa eron kokemuksesta. Erilaiset eron kokemukset ovat 
ihmisen arkipäivää. Juuri henkilökohtainen kokemus on Johannisso-
nin mukaan nostalgian ydinaluetta; nostalgia herää vain itse koettua 
kohtaan. Nostalgia on ihmisen paluuta omaan historiaansa. Nostalgi-
an tunne on erityisen kaksijakoinen, siinä yhdistyvät kipu ja halu, me-
lankolia ja makeus (sötma). Johannissonia mukaillen, kyse on katke-
ransuloisuudesta (bitterljuvhet), halusta läpi kaipauksen. ”Nostagia on 
haikeaa ja itsetietoista kaipuuta, puutetta ilman kohdetta (Nostalgin är en 



17

trånande och självmedveten längtan, en saknad utan objekt)”, Johannisson 
kirjoittaa. (Johannisson 2001, 10–11.)

Nostalgiset kokemukset kuuluvat arkielämäämme. Helsingin yli-
opiston estetiikan dosentti ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnit-
telun korkeakoulun tutkimuspäällikkö, filosofi Ossi Naukkarinen 
pohtii teoksessaan Arjen estetiikka (2011) arkielämämme esteettisiä 
kokemuksia. Arjessa estetiikka ohjaa valintojamme ja vaikuttaa hyvin-
vointiimme sekä ympäristön tilaan. Teos rakentuu Naukkarisen vuo-
sina 1997–2010 laatimiin artikkeleihin. Kirjoituksissaan Naukkarinen 
alleviivaa estetiikan elämyksellisyyden sijaan sen kokemuksellisuutta, 
kiinnittäen huomiota juuri esteettisyyden arkisiin ja tavanomaisiin 
puoliin. Kokemuksellisuuden perinteitä estetiikan historiassa Naukka-
rinen (2011, 85) kommentoi seuraavasti: ”Estetiikassa on selvä traditio 
voimakkaiden kokemuksien käsittelylle.” Josta hän jatkaa lainaamalla filo-
sofi John Deweyn (1859–1952) ajatuksia esteettisyyden arkisuudesta: 
”Deweylle esteettinen elämys ei myöskään ole irrallaan ja erillään normaa-
lista maailman ja elämän kokemisesta, vaan se on eräänlainen intensiivinen 
merkityksellisyyden tihentymä tai tilanne kokemuksen jatkuvassa virrassa. 
Tihentymä, jossa kokija tuntee yhteytensä muuhun maailmaan ja aikaan 
poikkeuksellisen kirkkaasti, kokonaisesti ja täydesti.” (Naukkarinen 2011, 
85.) Naukkarisen ja Deweyn ajatuksia nostalgian näkökulmasta mu-
kaillen, nostalginen kokemus on arjessa koettua estetiikkaa. Nostal-
ginen kokeminen erottuu kokemuksien jatkuvasta virrasta vahvoina, 
intensiivisinä ja merkittävinä tilanteina ja tuntemuksina. Nostalgisen 
kokemuksen myötä kokija rakentaa suhdettansa maailmaan ja aikaan 
vertaamalla nykyistä hetkeä jo koettuun tai vielä kokemattomaan.

Nostalgia on niin katkeransuloista kaipuuta menneeseen kuin ir-
taantumista nykyhetkestä ja unelmia tulevasta. Nostalgialla on histo-
riansa, käsite on aina liitoksissa aikakausiin ja kulttuureihin. Se elää 
ja muuttuu ajassa. Niin kuin Rossi ja Seutu (2007, 8) osuvasti kokoel-
massaan kiteyttävät: ”Nostalgiassa onkin kyse monikulttuurisesta, kaikille 
ihmisille yhteisestä, ajasta ja paikasta riippumattomasta todellisuuden ym-
märtämisen tavasta.”

2.2 nostALgiA muotoiLussA
Nostalgiset kokemukset liittyvät muotoiluun. Artikkelin The Charm of 
Memory (2011) johdannossa tutkijat Haian Xue ja Martin Woolley 
pohtivat muun muassa nostalgiaa käsittelevän, muotoilun näkökulmas-
ta laaditun, tieteellisen tutkimuksen vielä varsin vähäistä määrää. To-
dellisuudessa monet uudet tuotteet sisältää vanhoja, retrospektiivisiä 
visuaalisia elementtejä. Niillä pyritään tietoisesti herättämään käyttä-
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jissä nostalgisia kokemuksia. Esimerkeiksi tutkijat nostavat nostalgian 
vaikutuksen mainonnan, vaatteiden ja retrotuotteiden suunnittelussa. 
Nostalgia toimii markkinoinnillisena valttina, jolla pyritään erottautu-
maan kilpailijoista, houkuttelemaan asiakkaita ja saavuttamaan voito-
kasta myyntitulosta. Lisäksi monet suunnittelijat käyttävät inspiraa-
tiomateriaalinaan nostalgisia, historiallisia sekä nykypäivän esineitä ja 
tapoja eri kulttuureista. Tutkijat myös väittävät, että nostalgian käsite 
on muodostunut tabuksi. Esimerkiksi niin sanotut valtavirtasuunnitte-
lijat (mainstream designer) kokevat nostalgiaan liittyvän liikaa tunteel-
lisuutta, ja modernistisen ajattelun mukaan suunnittelijan tulisi aina 
katsoa tulevaisuuteen menneisyyden sijaan. Tutkijat arvelevat, että 
edellä mainitut nostalgiaan liitetyt negatiiviset yleistykset voivat olla 
syitä muotoilun näkökulmasta laaditun tieteellisen tutkimuksen vä-
hyyteen. Tarpeeseen vastaten Xue ja Woolley tutkivat nostalgian mer-
kitystä yksilön kokemuksina, sosiaalisena ilmiönä ja perustana muotoi-
lulle. (Xue & Woolley 2011, 1–2.)

heuristinen malli 
muotoilun herättä-
mälle nostalgiselle 
kokemukselle 
(Kaavio: Xue & 
Woolley 2011, 2).
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Xue ja Woolley tarkastelevat nostalgisia tuotekokemuksia merkityk-
sellisyyden, esteettisyyden ja emotionaalisuuden tasolla. Tutkimukses-
saan he korostavat nostalgisen kokemisen ja muistamisen yhteyttä. 
Muistamista tarkastellaan implisiittisestä ja eksplisiittisestä perspek-
tiivistä. Nostalgiseen kokemukseen vaikuttavat niin käyttäjän subjek-
tiivisuus, vallitseva ympäristö kuin itse tuote ja siitä koituva vuorovai-
kutus. Artikkelissa tuodaan esille myös nostalgian yhteys muotoilun 
tuttavallisuuteen (familiarity), uutuudenviehätykseen (novelty) ja eet-
tisyyteen. Tutkijat yrittävät ensisijaisesti ymmärtää, mitä nostalginen 
kokemus on ja toiseksi kuinka nostalginen kokemus herää muotoilun 
myötä. (Xue & Woolley 2011, 1.)

Heuristisen mallin avulla Xue ja Woolley selittävät muotoilun herät-
tämiä nostalgisia kokemuksia. Heuristisella mallilla tarkoitetaan koke-
mukseen perustuvaa tuotteen käytettävyyden arviointia. Tutkijoiden 
laatimassa mallissa muotoilulähtöiseen nostalgiseen kokemukseen 
vaikuttavat neljä tekijää: tuote (product), käyttäjä (user), vuorovaiku-
tus (interaction) ja asiayhteys (context). Näistä suunnittelulla voidaan 
vaikuttaa suoraan tuotteeseen ja vuorovaikutukseen. Tutkijat kannus-
tavatkin huomioimaan suunnittelussa käyttäjien ja asiayhteyksien em-
paattisia lähtökohtia. (Xue & Woolley 2011, 2–3.)

Nostalgiseen muotoiluun liitetään usein puhekielessä termit retro 
ja vintage. Niillä viitataan yleisesti menneiden vuosikymmenten nos-
talgisesti arvottuneisiin arkielämän muotoilutuotteisiin ja ilmiöihin. 
Esimerkiksi monelle suomalaiselle Marimekon kodintekstiilit sekä 
vaatteet tai Arabian astiat voivat herättää nostalgisia kokemuksia ja 
kaipuuta menneeseen. Sana vintage on lainattu englannin kielestä ja 
tarkoittaa suomeksi vuosikertaa. Menneinä vuosikymmeninä suunni-
teltua ja tuotettua muotoilua kutsutaan vintageksi. Retrolla viitataan 
nykyajassa suunniteltuun muotoiluun, johon on sovellettu ja lainattu 
esteettisiä kuten visuaalisia, audiovisuaalisia ja toiminnallisia yksityis-
kohtia menneisyydestä. Esimerkiksi vanhan puhelimen pirinä älypuhe-
limessa voi herättää nostalgiaa. Retrotuote voi olla myös suora kopio 
vanhasta tuotteesta. 

Menneiden vuosikymmenien tyylien tai yksityiskohtien sovel-
tamisen ja lainaamisen lisäksi nostalgia voidaan käsittää muotoilu-
tuotteissa ja -palveluissa Rossin ja Seutun esille tuomana nostalgisena 
haluna. Muotoiluun liitetyt tai muotoilun herättämät mielikuvat sy-
tyttävät nostalgisen halun, jonka myötä käyttäjä irrottautuu nyky-
hetkestä mielikuvien vietäviksi. Mielikuvia käytetään onnistuneesti 
muun muassa tuotteiden markkinoinnissa ja brändi-identiteettien  
rakentamisessa. 
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Yksilöllisen kokemuksen lisäksi nostalgiseen muotoiluun liittyy kol-
lektiivisia muistoja. Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin professori 
Jaakko Suominen on käsitellyt artikkelissaan Pac-Man kaihon kohtee-
na ja kokeilun välineenä: luovasta aikalasiadaptaatiosta reflektiiviseen nos-
talgiaan (2011) Pac-Man-tietokonepelin suosion muodostumista sekä 
peliin liittyvää nostalgiaa. Suominen muun muassa esittää, että 1980-
luvulla kehitetyn Pac-Man-tietokonepelin pelaamisessa tai muistelussa 
sekoittuvat niin yksityiset kuin kollektiiviset kokemukset: ”Näin tapah-
tuu silloin, kun henkilö muistelee itselle erityisiä tilanteita, jotka liittyvät 
vaikkapa videopelien pelaamiseen. Silloin jaettu kulttuurinen objekti toimii 
nostalgisen kokemuksen liipaisimena, mutta itse nostalgian kohde voi pe-
liobjektin sijasta olla jokin aivan muu asia tai kokonaisuus.” (Suominen 
2011, 8.) Kulttuurinen objekti, kuten jokin suosittu muotoilutuote 
nostaa pintaan kokemuksia myös käyttäjän ja tuotteen vuorovaikutus-
suhteen ulkopuolisista asiayhteyksistä. Suominen (2011, 8) jatkaa kol-
lektiivisen nostalgian määrittelyä nostalgiaa tutkineen sosiologin Fred 
Davisin ajatuksia mukaillen: ”– – kollektiivisen nostalgian yleensä media-
välitteiset objektit ovat sateenvarjoja, jotka kokoavat alleen yksityisempiä 
nostalgisia muistoja ihmisistä, paikoista, tapahtumista, rakastumisesta, 
onnesta, suosiosta ja niin edelleen.” 

2.3 nostALgiA Kodin KAipuunA
Nostalgialla on yhteys kotiin. Kuten jo edellä totesin, nostalgia on al-
kujaan tarkoittanut diagnoosia sairaanloisesta koti-ikävästä. Lapin yli-
opiston kuvataidekasvatuksen professorin Päivi Granön, professori 
Jaakko Suomisen ja Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen 
professorin Outi Tuomi-Nikulan toimittamassa artikkelikokoelmassa 
Koti: kaiho, paikka, muutos (2004) tarkastellaan kotia emotionaalisena ja 
yhteisöllisesti tärkeänä toimintaympäristönä. Artikkeleissa kirjoittajat 
käsittelevät niin kotia, sen muutoksia, muistamista ja kuvaamista kuin 
koti-ikävää, nostalgiaa.

Yleisesti koti merkitsee turvallisuutta, rauhaa, menneisyyden muis-
toja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Koti on yksilöllinen ja kollektiivinen 
sekä fyysinen ja emotionaalinen toimintaympäristö. Kotona yksilö ko-
kee olevansa oma itsensä, joten kodilla on merkitys yksilön identiteetin 
rakentumiseen. Kodin etymologia juontaa suomen kielen sanasta kota, 
jolla tarkoitetaan keilamuotoista suojaavaa asumusta, suomalaisugri-
laisissa kielissä kota tarkoittaa myös äidin kohtua (Granö; Suominen 
& Tuomi-Nikula 2004, 7–8). Paikka, jossa asutaan, muodostuu kodiksi 
sen asukkaiden omien subjektiivisten kokemuksien myötä: ”Kotiin liit-
tyy siis aina emotionaalisesti värittyneitä tuntemuksia, joista tärkeimpiin  

tuulen vauhdilla 
ja oma koti kullan 
kallis -kuosit.
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kuuluu ihmisen perustarpeita tyydyttävä turvallisuuden, inhimillisen läm-
mön ja yhteisöllisyyden tunne. Subjektiivinen kokemus tulee myös toimin-
nan kautta. Koti syntyy ajassa, tekojen ja toiminnan kautta.” (Granö; Suo-
minen & Tuomi-Nikula 2004, 9.)

Myös arkkitehti Juhani Pallasmaa on pohtinut kodin olemusta ar-
tikkelissaan Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka: huomioita kodin feno-
menologiasta (1994). Pallasmaa toteaa, että arkkitehtuuri antaa kodille 
konkreettiset puitteet, johon koti muodostuu asukkaan toimintojen ja 
tunteiden kautta: ”Asunto tai talo on kodin säiliö tai kuori. Asukas ikään 
kuin erittää kotiaineksen asunnon tarjoaman kehyksen päälle.” (Pallasmaa 
1994.) Koti jäsentää yksilön maailmankuvaa ja kokemuksia. Muistojen 
myötä kodista muodostuu osa yksilön identiteettiä. Pallasmaan mu-
kaan kodin nostalgiset kokemukset pohjautuvat ennen kaikkea lapsuu-
den kotiin sekä turvallisuuden ja rakkauden kokemuksiin. Pallasmaa 
väittääkin aikuisiän kotien olevan pelkkää tiedostamatonta pyrkimystä 
palata lapsuusiän menetettyyn kotiin. Menetettyä kotia muistellessa 
ei luoda mielikuvaa itse talosta vaan sen asukkaiden elämästä. Kodin 
muistot sisältävät myös ahdistusta ja pelkoa. Negatiivisissa elämän-
tilanteissa koti voi muuttua kurjuuden, yksinäisyyden, hylkäämisen, 
hyväksikäytön tai väkivallan näyttämöksi. Pallasmaa (1994) kiteyttää 
kodin olemuksen seuraavasti: ”Selvästikään koti ei ole objekti, rakennus, 
vaan vaikeasti määriteltävä, monimutkainen olotila, johon liittyvät muistot 
ja mielikuvat, halut ja pelot, menneisyys ja tulevaisuus. Koti on myös ko-
koelma rituaaleja, elämänrytmiä ja arkirutiineja. Kotia ei voi luoda yhdellä 
kertaa; siinä on aikaulottuvuus, eli se on jatkumo, joka syntyy perheen ja 
yksilön mukautumisesta maailmaan.”

Karin Johannissonin mukaan koti voi olla myös sisäinen mielentila, 
tuntemus aitoudesta, kokonaisuudesta ja autenttisuudesta (Johannis-
son 2001, 32). Kulttuurihistorian tutkija Kaisa Vehkalahti on käsitel-
lyt Johannissonin tutkimusta kodin kaipuun osalta artikkelissaan Koh-
taamisia koti-ikävän kanssa (2002). Vehkalahti kirjoittaa: ”Koti voi olla 
Karin Johannissonia mukaillen pikemminkin ’kaipauksen nimi’ kuin todelli-
nen fyysinen paikka. Fyysinen koti sinällään ei ole kaipuun ydin, vaan muisto 
kodin tarjoamasta tunnetilasta. Johannisson kirjoittaa osuvasti siitä, miten 
kodin ikävässä on mukana kaipuuta olotilaan, joka edustaa emotionaalista 
turvallisuutta. Ikävöidessään kotiin aikuinen ikävöi samalla omaa lapsuut-
taan, kaipaa turvallisuuden tunnetta.” (Vehkalahti 2002, 5.)

Myös filosofi Gaston Bachelard (1884–1962) on tarkastellut ko-
tia mielentilana. Teoksessaan Tilan poetiikka (2003) Bachelard on kir-
joittanut kodin, yksityisen tilan psykologiasta. Bachelardin mukaan 
asunnoilla ja suojilla on vaikutusta ajatuksiin, muistoihin ja uniin. Pa-



23

laamme uneksimalla muistoihimme läpi elämämme. Bachelardin mu-
kaan yksilö elää kodin todellisuutta ja mahdollisuuksia ajatuksissaan 
ja unissaan: ”Taloa ei ’eletä’ vain parhaillaan tapahtuvana, sen siunauksel-
lisuutta ei tunnisteta vain käsillä olevan hetkellä. Todellisella hyvällä ololla 
on menneisyys. Uneksinnan kautta kokonainen menneisyys tulee asumaan 
uuteen taloon. – – Niinpä taloa ei eletä vain päivien ketjussa, päivästä toi-
seen, pitkin tarinan lankaa, josta oma historiamme kudotaan. Uneksinnan 
kautta elämämme erilaiset asumukset asettuvat sisäkkäin ja varjelevat kau-
kaisten päivien aarteita.” (Bachelard 2003, 77–78.) Bachelardin ajatusta 
mukaillen, nostalgia rakentaa käsitystämme kodista. Muistelemalla ja 
unelmoimalla syvennämme ja rakennamme kodin olemusta.

Nostalgian vuolas virta pulppuaa kodin lähteiltä. Jokaisella meillä 
on kotimme, joko konkreettisena paikkana maailmassa tai ajatukse-
na ja tunteena sisimmässämme. Nostalgia ilmenee aina jollain tapaa 
ja jossain yhteydessä yksilön elämässä. Kaipaamme tai unelmoimme  
aina jonnekin.

oma koti kullan 
kallis ja haaveille 
unelmille -kuosit.
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3 Huoneentaulut
Mistä kukat loppuivat, siinä alkoivat haaveet. Punainen tupa, aurinkoi-
nen maisema, rauhaisa kotipiiri, onnelliset ihmiset ja hellyttävät runon-
säkeet olivat kankaalle kirjottuja unelmia aikana, jolloin elämä oli har-
voille ruusuilla tanssimista. Kirjonnassa näkyvät myös kyynelten jäljet: 
vaatimattomat ainekset, kesken loppuneet langat, taitamaton kädenjäl-
ki ja taistelusta ja vastatuulesta kertovat säkeet puhuvat omaa kieltään  
arkitodellisuudesta.” (Kansanen 1981, 7.)

Näillä sanoin Tuire Kansanen johdattelee lukijansa huoneentau-
lujen kirjonnasta kertovan teoksensa Vanhoja kirjontamalleja, kukkia 
ja kyyneleitä (1981) äärelle. Kansanen on koonnut kirjaansa tietoja 
lännestä levinneiden kirjottujen huoneentaulujen ja kodintekstiilien 
taustoista Suomessa sekä perinteisiä kirjontamalleja ja ompeluohjeita. 
Katsaus on koostettu eri paikkakunnilta ympäri Suomea perinnekä-
sityönäyttelyiden sekä museoiden kokoelmista. Kansanen (1981, 43) 
kirjoittaa muun muassa huoneentauluihin liittyvistä arkielämän nos-
talgisista tunteista ja muistoista: ”Kankaalle kirjotut arkielämän tuokiot 
synnyttivät katsojassa tunnelman, jonka voi tavoittaa vuosienkin takaa.”

Museotutkija Antero Linkamo on tarkastellut Keski-Suomen alu-
een huoneentauluperinteitä, joista hän on kirjoittanut Keski-Suomen 
museon julkaisun Keski-Suomi 19 (1992) artikkelissa Huoneentaulut. 
Linkamo käy läpi huoneentaulujen perinteisiä valmistustapoja, mate-
riaaleja, kuva-aiheita, tekijöitä sekä taulujen suhdetta yhteiskunnan 
ilmapiiriin. Lisäksi artikkelin lopusta löytyy liitteenä huoneentauluissa 
yleisimmin käytettyjä mietelauseita. Linkamo tuo esille muun muassa 
huoneentaulujen valistavan merkityksen, joka kantoi nostalgisesti ko-
din muistoissa lapsuudesta aikuisuuteen: ”Lähes jokaista suomalaista ko-
tia koristi ainakin yksi huoneentaulu, jonka sanoma iskostui lasten mieleen 
koko iäksi. He oppivat vuoteensa ylle ripustetun taulun sanat ulkoa sekä etu- 
että takaperin, mutta monesti vasta vuosien kuluttua he ymmärsivät niiden 
tarkoituksen.” (Linkamo 1992, 155.)

Lisäksi olen tarkastellut huoneentauluja Suomen kansallismuse-
on ja Helsingin kaupunginmuseon arkistokokoelmista. Tutustuin 
myös Suomen kansallismuseon kansantieteellisestä arkistossa Hilk-
ka Vilppulan toimittamaan Seurasaari-säätiön tutkimusaineistoon 
Aamuhetki kullan kallis (1963) vastauksineen. Ruotsalaisien huoneen-
taulujen taustoihin ja perinteisiin olen puolestaan tutustunut Jane  

perinteisiä, kirjottuja 
huoneentauluja 
designmuseon  näyt-
telyssä syksyllä 2012.

”
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Fredlundin teoksen Små, små ord av kärlek: bonader från förr och nu 
(1976) myötä.

3.1 ruotsistA suomeen
Innostus huoneentaulujen käyttöön kotien sisustuksissa levisi Suo-
meen Ruotsista. Ruotsissa sisustusilmiö sai alkunsa 1800-luvun puo-
livälissä Ruotsia hallinneen kuningas Oscar II:n ja kuningatar Sofien 
kodista. Kuningaspari halusi valistaa kansaa uskonnollisella ja moraa-
lisella elämäntavallaan, jota myös heidän kotinsa sisustus edusti. Tuol-
loin lehtien ja selontekojen kautta levisi kuvaa kuningasperheen kodis-
ta, jossa kuningattaren kirjomat huoneentaulut julistivat ajan arvoja ja 
moraalia. Ruotsissa sisustusilmiö levisi hovista aluksi hienostokotien 
muodiksi ja myöhemmin muun muassa pappilan emäntien ja opettajat-
tarien kautta kansan keskuuteen. 1900-luvun vaihteessa ruotsalaiset 
postimyyntiliikkeet alkoivat välittää huoneentaulumalleja. Samoihin 
aikoihin myös Suomessa ilmaantuivat ensimmäiset ruotsalaiset huo-
neentaulut koristeiksi herrasväen koteihin. Suomessa huoneentaulut 
yleistyivät osaksi kotien sisustusta aluksi juuri ruotsinkielisillä alueilla, 
saavuttaen suurimman suosion koko maassa 1920–1930-luvuilla.

Kirjonnasta tuli 1700-luvulta lähtien suosittu harrastus säätyläisajan 
yläluokkien naisväen keskuudessa. Jopa jo pienet tytöt harjoittelivat 
kirjomaan kirjaimia ja numeroita merkkausliinoihin. Valmistuttuaan 
kuukausia kestäneet kirjontatyöt kehystettiin tauluiksi ja ripustettiin 
seinälle taidonnäytteiksi sekä perheen ylpeydenaiheiksi. Linkamon 
mukaan huoneentauluilla on ollut myös muita edeltäjiä kuin kirjonta- 
ja merkkaustyöt. Ilmiön taustalla vaikuttavat myös 1800-luvun lopulla 
muodissa olleet muistotaulut, sekä hääparille ja päiväsankarille lah-
joiksi annetut onnittelutaulut. Tauluja valmistettiin vesiväreillä maa-
laamalla tai paperista leikkaamalla. Vastakohtaisesti myös murheessa 
muistettiin suruvalittelutauluilla. Toivotuksen lisäksi taulut sisälsivät 
kuvituksia, joissa perinteisiä aiheita olivat: sydämet, ankkurit, ristit, 
runsaudensarvet, enkelit ja kukkaseppeleet. Onnittelu- ja surunvalit-
telutaulujen taustalla oli yläluokan säätyjen harrastuneisuus ja kiinnos-
tus kirjallisuuteen sekä taiteisiin. (Linkamo 1992, 154.)

1600-luvulta alkaen pimeät savupirtit kehittyivät ikkunoilla ja sa-
vupiipuilla varustetuiksi asuinrakennuksiksi. Puhdas ja valoisa sisätila 
mahdollisti sisustamisen ja tekstiilien sekä maalattujen huonekalujen 
käytön. Asumusten kehityksen myötä kaupunkilaisten porvarissäätyjen 
elämänmuoto sisustuksineen omaksuttiin myös maaseudun taloihin. 
1900-luvun alun suomalaiskotien huoneentauluissa ja kirjontatöissä 
esiintyivät jugendin ja kansallisromantiikan tyylisuuntauksien suosi-
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mat ornamentiikat ja soljuvat linjat. 1920-luku oli Suomessa itsenäis-
tymisen aikaa. Kansan ja valtion oikeuksien puolustus tuli esille myös 
niin arkkitehtuurissa ja muotoilussa kuin eri taiteissa. Itsenäistyminen 
sekä oman valtion ja kodin unelmat heijastuivat myös huoneentaulujen 
mietelauseisiin. 1930-luvulla vallinnut funktionalismin tyylisuunta syr-
jäytti kirjonnan suosiota. Funktionalismille tyypillinen suoralinjaisuus 
ja tekniikan ihannointi nostivat kudottujen tekstiilien suosiota sisusta-
misessa. Sotien jälkeinen sukupolvi uudisti kotejaan innokkaasti. Vii-
meiset, jo vanhakantaiset huoneentaulut pakattiin pois kotien seiniltä 
vinteille ja piironkien laatikoihin. Sen sijaan kodin arvoja ja valistusta 
nousivat ylläpitämään tuolloin vauhdilla yleistyvät televisiot.

3.2 mAteriAALit jA teKniiKAt
Linkamo on jakanut artikkelissaan huoneentaulut kolmeen ryhmään 
käytettyjen tekniikoiden ja materiaalien mukaan: lasitaulut, kangas-
taulut sekä painetut ja maalatut taulut. Lasitauluissa teksti maalattiin 
sapluunan avulla lasin sisäpintaan. Maalauksen taakse asennettiin 
rypistetty hopea- tai tinapaperi, jolloin teksti erottui maalaamatto-
mista kohdista välkkyvänä taustapaperina. Taulu tuettiin taustalevyl-
lä sekä puisilla, usein korkinpaloilla koristeluilla kehyksillä. Lasitaulu 
oli mahdollista toteuttaa myös lasin sisäpinnalle peilikuvamaalaukse-
na. Kangastauluihin mietelauseita toteutettiin joko kutomalla teksti 
kankaan rakenteeseen tai kirjomalla valmiille pohjakankaalle. Kan-
gastauluja ympäröivät pohjakankaan reunoista käännetyt tai toisesta, 
arvokkaammasta kankaasta ommellut kehykset. Painetut ja maalatut 
taulut olivat tehty yksinkertaisesti painamalla teksti sabluunan avulla 
tai maalaamalla suoraan taustakankaalle tai muulle pohjamateriaalille.  
(Linkamo 1992, 156–158.)

Huoneentaulujen kirjontamalleja sai ostaa kaupoista, mutta usein 
ne kuitenkin levisivät kopioina ystäviltä. Huoneentaulujen kirjontamal-
leja myytiin paperille painetuilla kaava-arkeilla, joihin kuviot oli mer-
kattu viivapiirustuksina ja väritys määritelty numeroilla. Kirjontamalli 
siirrettiin kankaalle kalkkeeripaperin avulla piirtämällä. Kirjontamallit 
levisivät kaava-arkkeja vaihtamalla ja kopioimalla kuvioita jo valmiista 
töistä. Kirjonnassa käytettiin myös omaa luovuutta. Töissä yhdisteltiin 
värssyjä ja kuva-aiheita eri malleista. Monesti tekijä valitsi työhönsä it-
seään miellyttävät materiaalit ja värit. Huoneentaulut kertoivat näin 
myös tekijän käsityö- ja kirjoitustaidosta, joskus mallien kopiointi ja 
yhdistely saattoivat johtaa virheelliseen tekstiin. Lisäksi huoneentaulu-
ja hankittiin taloissa vierailevilta kulkukauppiailta.

Huoneentaulujen materiaalit kertoivat myös talon varallisuudesta. 
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usein huoneentaulut 
sisälsivät uskonnolli-
sia valistuksia (Kuva: 
Fredlund 1976, 25).

Aikanaan ostettavat käsityömateriaalit olivat arvokkaita, joten usein 
suomalaisissa huoneentauluissa käytettiin rouheita, itse valmistettuja 
materiaaleja. Käsityömateriaalien hankintaa pidettiin kalliina hupina 
talouksille, joissa valtaosa tarvittavista elintarvikkeista tuotettiin itse. 
Huoneentauluja kirjottiin varsi- ja laakapistoilla kiiltävillä ja kierre-
tyillä helmilangoilla valkaisemattomalle tai valkaistulle, kotikutoiselle 
pellava- tai puuvillakankaalle. Verrattuna kotikutoisiin materiaaleihin 
ostomateriaaleissa oli tarjolla enemmän valinnan varaa, kuten ohuita 
kankaita sekä eri paksuisiksi säikeiksi jaettavia muliinilankoja. Jotta 
huoneentaulun tekstit erottuivat kuvioista, tekstien kirjonnassa käy-
tettiin paksumpaa lankaa kuin kuvioissa. Suosittuja värejä huoneen-
tauluissa olivat ruskehtavat vihreän, keltaisen, punaisen ja sinisen 
sävyt. Usein vuosia seinällä riippuneiden huoneentaulujen väritykset 
haalenivat auringon valosta. Huoneentaulujen koot vaihtelivat tekijän 
mukaan. Tyypillisesti huoneentaulu oli 80 senttimetriä leveä ja 50 sent-
timetriä korkea.
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3.3 mieteLAuseiden teemAt
Huoneentaulut olivat visuaalis-valistavia yksityiskohtia sisustuksissa. 
Huoneentauluihin valituilla mietelauseilla oli merkitystä niin tekijälle 
kuin kotiyhteisölle. Uskonnollisen valistuksen lisäksi huoneentaulut si-
sälsivät rohkaisevia kehotuksia, ohjeita ja elämänviisauksia. Mietelau-
seita poimittiin niin uskonnollisesta kuin kansallisesta kirjallisuudesta, 
Raamatusta, hartauskirjoista, Kalevalasta, sananlaskuista ja kansan-
lauluista sekä muusta runoudesta. Huoneentaulujen valistukset tukivat 
kodissa vallitsevaa arvomaailmaa sekä rakensivat yksilön identiteettiä 
ja suhdetta maailmaan. 

Seuraavassa tarkastelen suomalaisten huoneentaulujen mietelausei-
den sisältöä. Yleisimmin käytetyimmät mietelauseet voidaan jakaa pää-
teemoihin, joiksi Kansanen (1981, 40–53) on määritellyt teoksessaan 
seuraavat: Jumalan varjelus, rakkaus, oma koti, työ, lasten kasvatus, 
iloinen ja toiveikas mieli, elämän taistelu ja isänmaa. Usein huoneen-
taulut ovat toteutukseltaan tekstipainotteisia. Joskus teksteihin on yh-
distetty koristekuviota. Linkamo (1992, 158) on määritellyt huoneen-
tauluissa yleisimmin esiintyneiksi koristekuvioiksi kaari- ja aaltoviivat, 
lehvä- ja kukkaköynnökset sekä kotiin, maataloon ja uskontoon liitty-
vät kuva-aiheet.

Uskonnolliset, Raamatusta ja hartauskirjoista poimitut mietelau-
seet olivat huoneentauluissa suosituimpia. Mietelauseet kertoivat Ju-
malan rakkaudesta, valistuksesta, johdatuksesta sekä varjeluksesta. 
Uskonnolliset ajatukset lohduttivat vastoinkäymisissä ja pitivät yllä 
kodin moraalia sekä loivat toivoa paremmasta. Lisäksi uskonnollisten 
tekstien käyttö antoi luvan harrastaa tuolloin syntiseksi ja herrasväen 
turhuudeksi miellettyä kirjontaa. Uskonnollisen teeman rinnalla huo-
neentauluissa esiintyi isänmaallisia mietteitä, muun muassa ruotsalais-
ten huoneentaulujen joukosta löytyy paljon lipuin ja kruunuvaakunoin 
koristeltuja töitä. Suomalaisissa huoneentauluissa isänmaallisuutta 
kommentoitiin harvakseltaan. Lähinnä siirtolaisuuteen viitattiin nos-
talgiseen sävyyn. Muistoissa oma kotimaa maistui mansikalta ja muu 
maa mustikalta.

Huoneentauluissa haaveiltu rakkaus esiintyi väsymättömänä, uskoa 
ja toivoa ylläpitävänä. Vastakohtaisesti eron hetkellä huoneentauluihin 
vuodatettiin elämän kulkua ja pettymystä. Huoneentaulut korostivat 
positiivisuutta. Iloinen ja toiveikas mieli oli tuolloin yleisesti arvostettu 
luonteenpiirre. Huoneentaulut muistuttivat, että tyytyväinen mieli toi 
onnea kotiin ja kallein aarre oli puhdas sydän. Mietelauseet aavisteli-
vat myös onnen petollisuutta; sydämen itkiessä hymyiltiin ja kyynelten 
vuotaessa laulettiin. Toivon pettäessä alkoi elämän taistelu. Huoneen-
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taulut kannustivat kestämään valittamatta ja soutamaan vaikka vasta-
tuuleen, koska elämässä olisi taistelua kehdosta hautaan asti.

Huoneentaulujen koti ja pihapiiri huokuivat rauhaa ja onnea, jota 
myös vuoden 1918 torpparilaki toi mukanaan monille perheille. Silti 
paremmasta elintasosta haaveiltiin. Se heijastui huoneentauluihin toi-
veina kullan kalliista kodista sekä punaisesta tuvasta. Huoneentaulut 
kannustivat ahkeraan työn tekoon, mietelauseiden mukaan maalais-
talossa aamuhetkikin oli kullan kallis ja isännälle povattiin pellon ta-
kaavan elämän hetkille kultaa. Kotipiiri oli talon emännän työmaata. 
Kulkutautien ja tuberkuloosin riehuessa huoneentaulut muistuttivat 
puhtauden tärkeydestä. Lapsia ohjattiin tarttumaan reippain mielin ja 
tarmokkain tahdoin töihin, koska kovan onnenkin voittaisi ahkeruus. 
Myös vanhempien kunnioitusta sekä puhtauden merkitystä painotet-
tiin lapsille suunnatuissa, kasvattavissa huoneentauluissa. Lasten huo-
neentauluissa peloteltiin myös Herralla, joka näki ja kuuli kaikki teot. 
Pikkupoikia varoitettiin myös tyttöjen viekkaista katseista. Lasten 
huoneentaulujen kuvissa seikkailivat toisinaan saduista tutut hahmot. 
Iltaisin lastenhuoneessa levolle laskettiin sängyn päälle ripustettua ru-
kousta tavaillen.

3.4 tuLKintojA tämän päiVän huoneentAuLuiKsi
Tänä päivänä perinteisiä huoneentauluja esiintyy enää hyvin harvak-
seltaan suomalaiskotien sisustuksissa. Sen sijaan koteihin mietteitä, 
valistusta ja elämänohjeita syöksevät tiuhaan tahtiin eri mediat kuten 
internet, televisio, radiot ja lehdet. Perinteiset, yhdellä mietelauseella 
toteavat huoneentaulut ovat hukkuneet auttamattomasti uusien me-
dioiden tietotulvaan. Sen sijaan yksittäisten mietelauseiden käyttö ko-
dintekstiileissä tai seinäkoristeissa ei kuitenkaan ole täysin menetettyä. 
Eri sisustuslehtien ja -liikkeiden tarjonnassa vilahtelee mietelauseilla 
varustettuja tuotteita, jotka kertovat aikakaudelle tyypillisiä elämänvii-
sauksia, usein ironiseen sävyyn. Lisäksi kiinnostus huoneentauluperin-
teeseen on herännyt myös muutamilla taiteen tekijöillä. Kaupallisten 
tuotteiden sijaan esittelen seuraavaksi kolme taideprojektia, jotka toi-
mivat tulkintoina huoneentauluista tänä päivänä. Teoksilla sekä niiden 
tekijöillä on myös suhteensa ja näkökulmansa nostalgiaan.

Helsingin Designmuseo järjesti syksyllä 2012 näyttelyn Koti: paikka 
ja mielentila (12.10.2012–13.1.2013). Näyttely tarkasteli nykyihmisen 
suhdetta kotiin ja kotia elinympäristönämme, sen ilmenemismuotoja 
ja merkityksiä. Kotia käsiteltiin laajasti eri teemojen, kuten unelmien, 
ihanteiden, sääntöjen, valistuksen, kodittomuuden, nomadismin sekä 
materialismin kautta. Näyttelyarkkitehtuuri rakentui teemoja myö-
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ukkosen kirjomat, 
ironisiset huoneen-
taulut esillä design-
museon näyttelyssä 

syksyllä 2012.

täillen. Unelmat, ihanteet ja säännöt -osasto kokosi yhteen eri teoksia, 
jotka käsittelivät kotiin ja sen sisustukseen liittyviä ihanteita. Osas-
tolla esiteltiin myös installaatio, jossa perinteiset huoneentaulut rin-
nastettiin kuvataiteilija Emilia Ukkosen teossarjaan Huoneentauluja 
(2005–2008). Teoksessaan Ukkonen on yhdistänyt perinteisten huo-
neentaulujen visuaalisuuteen ja kirjontatekniikkaan kaupallisia, tämän 
hetken mainoslauseita kuten: Just do it, Connecting People, Let’s make 
things better, Because I’m worth it. Alkuperästään irroitetut, kansainvä-
lisesti tunnetut mainoslauseet kertovat huoneentaulujen valistavien 
mietelauseiden paikalla nykyajalle ominaisista ihanteista sekä hedo-
nistisista ja vitaaleista arvoista. Teossarjalla kyseenalaistetaan myös 
uskon merkitystä tänä päivänä. Uskonnollisen valistuksen sijaan Uk-
kosen huoneentauluissa vannotaan kaupallisten ideologioiden ja mie-
likuvien nimiin. Ukkonen rakentaa nostalgisen huoneentaulutradition 
päälle rohkean ja ironisen ajankuvan. Ukkosen huoneentaulut ottavat 
kantaa arkielämäämme ja aikaamme rehellisesti ja humoristisesti. (Uk-
konen, 2013.)
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hokkasen 
vesiväriluonnos 
huoneentaulusta, 
siirtopaperin avul-
la kuva kopioidaan 
linolevyyn (Kuva: 
mirka hokkanen).

Kuvataiteilija, taidegraafikko Mirka Hokkanen suunnittelee tällä 
hetkellä grafiikan vedoksia ja kirjaa suomalaisista huoneentauluista. 
Hän aikoo tarkastella kirjoituksissaan muun muassa huoneentaulu-
jen perinteitä ja tekijöitä sekä tuoda grafiikkansa kautta esille näke-
myksiään ehdotukseksi tämän päivän huoneentauluista. Perinteisten 
huoneentaulujen kuvioiden ja ajankohtaisten, puhuttelevien mietelau-
seiden pohjalta Hokkanen tekee litografian menetelmin uusia huoneen-
tauluja. Sähköpostihaastattelussa Hokkanen (2013) kertoo henkilökoh-
taisen kaipuun myötä tarttuneensa huoneentauluprojektiin: ”– – voin 
olla lähempänä isoäitiäni keräämällä tarinoita hänen aikakaudeltaan ja 
tekemällä siitä taidetta tämän päivän kotien seinille – pystyn osittain pitä-
mään hänen muistonsa elävämpänä itselleni.” Hokkanen kertoo ihannoi-
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vansa isovanhempiensa aikaa, jolloin vuodenaikojen saattelema elämä 
vaikutti mutkattomalta, viattomalta ja helpolta, toisin kuin nykyajan 
kiireinen elämä tietokoneiden, tekniikan ja työpaikkojen verkostossa. 
Nostalgiaa Hokkanen määrittelee niin henkilökohtaisella kuin yleisellä 
tasolla. Hänelle itselleen nostalgia näyttäytyy usein surumielisenä kai-
hona menneeseen. Nostalgia tuntuu menettämisenä, muistojen ja tie-
tojen haalistumisena ja katoamisena tavoittamattomiin. Yleisellä tasol-
la Hokkanen käsittää nostalgian menneisyyden kokemuksiin, asioihin 
ja tapahtumiin liittyvinä tuntemuksina. Hokkasen mukaan aikanaan 
huoneentaulujen tarkoitus on ollut ennen kaikkea koristaa ja kohentaa 
kotia ja mieltä. Hokkanen (2013) pohtii vanhojen huoneentaulujen he-
rättävän olemuksellaan nostalgista kaipuuta menneisyyteen: ”– – niistä 
uhkuu menneiden aikojen mystisyyttä. Mietin kuka taulun teki? Minkälai-
sessa talossa se oli seinällä ja minkälaisia suomalaisen kodin vaiheita se siel-
tä seinältä näki ennen kuin se pakattiin pois.”

Kolmantena esimerkkinä tämän päivän huoneentauluista nostan 
esiin tekstiilitaiteilija Maiju Ahlgrénin Kontulan vanhustenkeskuk-
seen toteuttaman Color Mobile -teoksen (2010). Teosta varten van-
hustenkeskuksen hoitotyöntekijät saivat valita kahteen esiliinaansa 
haluamansa värin ja mietelauseet. Esiliinoihin valittujen värien ja ko-
neellisesti kirjottujen mietteiden kautta työntekijät kertovat jotain it-
sestään. Lisäksi esiliinojen avulla dementoituneet asukkaat tunnistavat 
työntekijöitä. Suosituimmaksi mietelauseeksi esiliinoissa nousi entisen 
mäkihyppääjän Matti Nykäsen lausahdus: ”Elämä on ihmisen parasta ai-
kaa.” Yleisesti ottaen esiliinojen mietelauseet ovat niin sanottuja ikui-
sia totuuksia elämästä, joiden seassa esiintyy myös nostalgisia miet-
teitä. Sähköpostihaastattelussa Alhgrén (2013) toteaa, että hän ei koe 
olevansa töissään nostalgiankaipuinen. Sen sijaan hän on kiinnostunut 
yksilöille kertyvistä elämäntaidoista ja -tiedoista: ”Jotkin perustotuudet 
säilyvät ajasta ja paikasta huolimatta.”

Edellä esittelemäni teokset osoittavat, että huoneentaulutraditio 
elää yhä ajassamme. Huoneentauluja tehdään niin perinteisiä kuin uu-
sia tekniikoita soveltaen. Muuttumattomien perustotuuksien rinnalla 
huoneentauluissa näkyvät aikakautemme arvot ja ihanteet. Uskonnolli-
sen valistavuuden sijaan tämän päivän huoneentaulujen mietelauseilla 
pohditaan ja kyseenalaistetaan arkielämää humoristiseen ja ironiseen 
sävyyn. Tämän päivän huoneentaulut eivät erotu niin vahvoina visu-
aalis-valistavina yksityiskohtina kotien sisustuksissa kuin edeltäjänsä, 
vaan huoneentaulut ovat persoonallinen ja viihteellinen lisä runsaiden 
ja yltäkylläisten kotien sisustuksissa. Nostalgian suhde huoneentaului-
hin syntyy niin ajassa kuin teoissa.
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4 Studio Ulla & Stina
Me ei olla runoilijoita oltu, mutta se perimmäinen ajatus meidän lahjoille 
on herättää muistoja ja tunteita. – – Tekstin piti tuoda mieleen jotakin, joka 
heidän elämässään oli merkinnyt rakkautta, onnea, iloa ja kesää – ikuinen 
kesä olivat meidän tekstit.” (Lindström, 2012.)

Huhtikuinen aurinko paistaa sisälle vaaleaan kerrostalohuoneis-
toon. Keittiöstä tuoksuu kahvi ja tuoreet korvapuustit. Istun muoti-
taiteilija Stina Lindströmin olohuoneessa Helsingin Lauttasaaressa 
keväällä 2012. Olen tullut haastattelemaan sisaruksia Lindströmiä 
ja merkonomi Ulla Gripenbergiä heidän yrityksensä Studio Ulla & 
Stina:n toiminnasta sekä tutustumaan heidän tuotteisiinsa. Huoneisto 
pursuaa yritysvuosina syntyneitä tuotteita ja asiakirjoja. Olohuoneen 
pöydän päällä on pino kansioita. Rekissä roikkuu folklore-vaatteita. 
Työhuoneen pöydältä pilkottaa pahviplanssi, johon on kiinnitetty 
nuppineuloilla käsin painettuja huoneentauluja. Makuuhuoneen sän-
gynpäällä velloo tyynyliinojen kukkameri. Muistojen lisäksi nostalgiset 
yritysvuodet ovat jättäneet jälkeensä melkoiset arkistokokoelmat.

Keväällä 2012 tekstiilitaiteen professorin Päikki Prihan vetämällä 
Suomalaisen muotoilun kulttuurin tutkimus -kurssilla tarkastelin ja rapor-
toin Studio Ulla & Stina:n kolmekymmentävuotisesta yrittäjätoimin-
nasta ja mietelauseita sisältäneistä sisustustekstiileistä. Haastattelin 
yrittäjäsisaruksia, Lindströmiä ja Gripenbergiä keväällä muutamaan 
otteeseen. Haastattelujen pohjalta kirjoitin tutkimuskurssin essee-
ni Studio Ulla & Stina: hetken helmistä vaihtelevista elomme punottu on 
(2012). Lisäksi lähdeaineistonani käytin Prihan artikkelia Studio Ulla 
& Stina: autotallista autotalliin, julkaisusta Artisaani-ilmiö: suomalaisen 
taidekäsityön vuosikymmenet (2011) sekä Studio Ulla & Stina:n omia 
arkistoituja lehti- ja kuva-aineistoja. Seuraavassa esittelen yrittäjien 
arkea ja haasteita, kerron heidän tuotesuunnittelunsa taustoista sekä 
siitä kuinka uudet ideat saivat alkunsa. Lisäksi tarkastelen sisarusten 
elämää aktiivisen yrittäjyyden jälkeen ja pohdin heidän toimintaansa 
sekä tuotteisiinsa liittyvää nostalgiaa.

4.1 sisuKAstA yrittämistä
Studio Ulla & Stina:n yritystoiminta sai alkunsa 1970-luvun puolivälis-
sä Helsingissä. Tuolloin Lindström teki täydentäviä opintoja Taidete-
ollisessa korkeakoulussa Kirsi Rantasen painokangaskurssilla, jonka 
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myötä Lindström kiinnostui painokankaan kaupallisista sekä sarja-
tuotannollisista mahdollisuuksista. Kotikeittiön pöydällä alkoi syntyä 
mansikkakuviollisia yöpukuja ja tyynyliinoja, joita välitettiin ystäville 
sekä tilimyyntiin pieniin putiikkeihin. Mukaan toimintaan innostui-
vat samalla painokangaskurssilla opiskellut sisustusarkkitehti Laura  
Peterzén sekä Lindströmin kaksoissisko, Ulla Gripenberg.

Vuonna 1976 kannustavan alkusysäyksen ja kysynnän myötä sisa-
rukset päättivät perustaa oman kommandiittiyhtiön, Studio Ulla & 
Stina:n. Sisarukset siirsivät työskentelynsä autotallista Helsingin kes-
kustaan. Työpajaksi vuokrattiin vanha saunatila Punavuoresta, Vuo-
rimiehenkatu 12:sta. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1981 avattiin 
ensimmäinen liike Kapteeninkatu 11:een. Liikkeessä oli tarjolla sekä 
Studio Ullan & Stina:n omia että jälleenmyytäviä sisustustuotteita ja 
lahjatavaroita. Vuonna 1984 liike siirtyi Punavuoresta Senaatintorille 
Kiseleffin taloon, silloiseen Senaatti Centeriin. Uusina jälleenmyynti-
tuotteina myytiin Pumetex-huvimajoja ja Messi-sänkyjä sekä tarjottiin 
ompelu- ja verhopalveluita. Vuonna 1988 Studio Ulla & Stina lopetti 
myymälän pidon ja keskittyi tukkumyyntiin. Yhteistyötä ja markki-
nointia jälleenmyyjien kanssa tehostettiin, esimerkiksi uusia ja ajan-
kohtaisia tuotteita esiteltiin lähettämällä myyntikirjeitä, järjestämällä 
myyntitapahtumia ja vierailemalla jälleenmyyjien luona.

Studio Ulla & Stina:n tuotteita välittivät sisustus- ja lahjatavaraliik-
keet sekä muutamat tavaratalot, kuten Stockmann sekä Tuurin Kylä-
kauppa. Kilpailutilanteita yrittäjien kesken pyrittiin välttämään, joten 
kaupungeissa tuotteita tarjottiin myyntiin kerrallaan vain muutamille 
yrittäjille. Lisäksi postimyynti ja lehtimainonta olivat tärkeitä myynti-
kanavia. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton Tuki ry:n postimyynti-
kuvaston kautta tuotteet olivat tarjoilla ympäri Suomea. Lisäksi tuot-
teita mainostettiin ja myytiin aikakauslehtien kuten Annan, Avotakan, 
Kotilieden ja Kotilääkärin sivuilla.

Studio Ulla & Stina:n tuotteet olivat mukana eri näyttelyissä ja 
messuilla. Omia ja yhteistyötahojen tuotteita esiteltiin muun muassa 
Design Centerissä, Kasarminkatu 19:ssa järjestetyissä yhteisnäyttelys-
sä. Kaksi kertaa vuodessa Studio Ulla & Stina osallistui Forma-mes-
suille, joita vuonna 1979 perustettu lahjatavara- ja kodinsisustus-
liikkeiden yhdistys, Forma ry järjesti alan yrittäjille. Vuodesta 1980 
lähtien Studio Ulla & Stina osallistui venemessuille, joilla he esittelivät 
vene- ja meriaiheista tuotesarjaansa kohdistetusti alan ammattilai-
sille ja harrastajille. Tuotteiden vientiä kokeiltiin laajentaa myös Suo-
men rajojen ulkopuolelle, osallistumalla sisustusmessuille Ruotsissa  
ja Norjassa.
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Yrittäminen oli sisaruksille elämäntapa. Päivittäin yritys työllisti 
heidän lisäkseen myös muutamia työntekijöitä: painajan ja kontto-
ristin sekä kotiompelijoita. Kiireisinä aikoina myös molempien sisa-
rusten perheet sekä ystävät olivat mukana auttamassa. Lindström 
toimi yrityksen pääsuunnittelijana ideoiden ja luonnostellen sekä 
testaten mallikappaleita. Lisäksi hän oli mukana tuotannossa, pai-
nokangasmallien ja filmien kehityksessä, seulojen valotuksessa, vä-
rien sekoituksessa sekä painamisessa. Gripenberg keskittyi yrityksen 
markkinointiin, talouteen ja asiakassuhteisiin sekä auttoi tarvittaessa 
tuotannossa. Tuotteiden valmistukseen käytettiin kotiompelijoita ja 
Lohjan Tykötuotantoa, joka tarjosi työpaikan sekä ohjattua työtä kehi-
tysvammaisille. Kiireisimpinä aikoina käsinpainantaa ostettiin Aitoon  
Printscorpiolta.

Yrityksen toiminta oli järjestelmällistä ja sitä laajennettiin harki-
ten myynnistä tulleilla voitoilla. Tuotantoa seurattiin, myyntiä tark-
kailtiin kuukausittain ja vertailtiin aikaisempaan tulokseen. Studio 
Ulla & Stina:n yritystoiminnan valtiksi muodostui ennakointi; varas-
tossa pidettiin aina tietty määrä tavaraa, jolloin pystyttiin nopeasti 
vastaamaan kysyntään ja toimittamaan tavaraa eteenpäin. Kuukau-
sittaisessa raportoinnissa oli suuri työ, mutta sen taloudellinen ja 
tuotannollinen merkitys toiminnalle oli tärkeätä. Tuotteita markki-
noitiin jälleenmyyjille teemakirjeitse, joissa esiteltiin uudet ja ajan-
kohtaiset tuotteet. Jouluun, lakkiaisiin, valmistujaisiin sekä äitien- ja 
isänpäivään varauduttiin tuotannossa ajoissa, jotta tuotteet saatiin  
sesonkiajankohdaksi jälleenmyyntiin.
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Studio Ulla & Stina ei kokenut merkittävää tai uhkaavaa kilpailua 
kaupankäynnissä sisustus- ja lahjatavara-alalla. Yrityksen toiminta kes-
kittyi käsintehdyn sarjatuotannon, tilaustöiden ja liikelahjojen suun-
nitteluun, valmistukseen ja tukkumyyntiin. Esimerkiksi samaan aikaan 
tekstiilituotteita sarjatuotantona valmistanut Painopaja Pohjan Akka 
toimi perinteisistä käsityöläislähtökohdista, valmistaen pienempiä eriä 
ja käyttäen painamisessa käsin leikattuja kaavioita.

Studio Ulla & Stina:n toiminta ja tulos perustuivat rehellisyyteen ja 
turvallisuuteen. Yritykselle oli tärkeätä huomioida työntekijöiden, työ-
tilojen ja tuotteiden sekä materiaalien turvallisuus. Sisarukset halusi-
vat työllistää kotimaisia yrittäjiä, joten halpatyömaiden tarjouksiin ei 
koskaan lähdetty. Sataprosenttisesta suomalaisesta osaamisesta, Suo-
messa suunniteltuina ja valmistettuina, tuotteille myönnettiin Suoma-
laisen Työn Liiton Avainlippu-merkki. Yrityksen ja tuotannon taustojen 
ollessa kunnossa tuotteiden iloinen ja lempeä sekä huumoria välittävä 
sanoma pääsi oikeuksiinsa.

4.2 pehmeä LAhjA – Lämmin AjAtus
Studio Ulla & Stina:n ensimmäinen tuotekokonaisuus, folklore- 
vaatemallisto perustui laadukkaisiin luonnonmateriaaleihin, käytän-
nöllisyyteen, tyylikkääseen kaavoitukseen sekä kestävyyteen. Vaikka 
vaatemallisto oli haluttu ja se sai kannustavaa palautetta, niin muodin 
nopea vaihtuvuus ajoi sisarukset luopumaan vaatesuunnittelusta. Sen 
sijaan Lindström ja Gripenberg päättivät keskittyä tuotannossa sisus-
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tus- ja lahjatavaratuotteisiin. Tyynyliinojen, pyyhkeiden, verhojen ja 
kodin pientekstiilien materiaaliksi valikoitui kotimainen, Finlaysonin 
kutoma, valmiiksi painopohjaksi käsitelty valkoinen puuvillakangas. 
Tuotteille linjattiin positiiviset, romanttiset ja pehmeät arvot, joiden 
kautta haluttiin välittää käyttäjille lämpöä ja leikkimielisyyttä.

Ideoita uusiin tuotteisiin syntyi selailemalla vanhoja runo-, oppi- ja 
laulukirjojen värssyjä. Yhteisissä suunnittelupalavereissa valittiin miet-
teistä parhaimpia, joita sovellettiin tuotteisiin sopiviksi. Tuotteisiin 
liitettyjen mietelauseiden takana oli ajatus nostalgisen kokemuksen 
herättämisestä käyttäjässä. Mietelausetta lukiessaan käyttäjän toi-
vottiin palaavan omiin onnellisiin muistoihinsa. Mietelauseista muo-
dostui kaupallinen menestys. Tutut tekstit möivät hyvin, esimerkiksi 
Sinua, sinua rakastan -tyynyliinat olivat alkuajan myydyimpiä tuotteita. 
Tyynyliinat kävivät kaupaksi, koska rakkaudentunnustus oli helpompi 
ilmaista lahjan avulla kuin sanoa suoraan ääneen. Vuodesta 1994 myy-
dyimpiä tuotteita olivat eri värssyin varustellut orvokkikranssiaiheiset 
tyynyliinat sekä sisustustekstiilit.

Tuotesuunnitteluun vaikuttivat myös juhlasesonkien lisäksi asiakas-
kohderyhmät sekä tuotteiden kysyntä. Esimerkiksi eläkeläisille suun-
niteltiin Riippumaton olo -tyynyliinasarja, jossa vanha nainen tai mies 
loikoili rentoutuneesti riippumatossa. Kysynnän myötä tuotteisiin pai-
nettiin myös hengellisiä tekstejä. Uskonnollisilla värssyillä varustetut 
tyynyliinat kävivät kaupaksi niin ristiäis- kuin rippilahjoina. Studio 
Ulla & Stina teki myös tilaustuotteita painaen tuotteisiin asiakkaan ha-
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luaman tekstin tai nimikirjaimet. Koska Ullan ja Stinan äidinkieli on 
ruotsi, he tarjosivat mietelauseita myös ruotsiksi.

Tuotteiden kukka-aiheet syntyivät kesäisin. Tuolloin Lindström viet-
ti paljon aikaa mökillä nauttien luonnostelusta sekä ympäristön ja kas-
villisuuden tutkimisesta. Luonnosteluprosessin jälkeen kukka-aiheista 
valikoituivat sopivimmat kuvittamaan tuotteille valittuja mietelauseita 
ja toisaalta kukat puolestaan innoittivat myös etsimään sopivia miet-
teitä. Erilaiset kuvitustekniikat inspiroivat Lindströmiä. Kiinalaisen 
maalaustekniikkakurssin myötä hän innostui maalaamaan orvokkeja 
musteella riisipaperille. Luonnoksista Lindström poimi kauneimmat 
kukat ja sitoi ne kranssiksi tyynyliinaan. Japanilaisten kimonoiden pil-
kutustekniikalla Lindström suunnitteli tyynyliinoihin lemmikkieläin-
sarjan, jossa vaaleanpunaisten ja -sinisten sydämien sisällä loikkivat 
hevoset, koirat ja kissat

Tyynyliinojen käsin painamisessa käytettiin yleensä enintään neljää 
seulaa. Iirispainotekniikkaa käyttämällä saatiin aikaan myös lisävärejä: 
seulaan laitettiin painokerralle kaksi väriä, jolloin värien sekoittuessa 
syntyi eläviä liukuväripintoja. Iirispaino loi tuotteille niin yksilöllisen 
jäljen kuin uniikkituotteen arvon. Toisin kuin tuoreet kukat, tyynylii-
nojen värikäs kukkaloisto kesti aikaa. Kukkakimpun hinnalla tarjottiin 
mahdollisuus antaa lahjaksi ikuisia kukkia.

4.3 onneA joKAinen päiVä
Studio Ulla & Stina:n tuotteita värittää myös nostalgia. Sisustus- ja lah-
jatavaratuotteiden kautta yrittäjät toivoivat käyttäjien ennen kaikkea 
palauttavan mieleen onnellisia ja positiivisia muistoja eletystä elämäs-
tä. Juuri juhlahetkinä saatuihin lahjoihin liittyykin usein nostalgiaa ja 
lahjojen kautta voi palata merkittävien hetkien sekä ihmisten pariin. 
Myös Studio Ulla & Stinan tuotteet kuten tyynyliinat kannustivat ir-
tautuman arkitodellisuudesta sekä unelmoimaan ja haaveilemaan tu-
levasta. Lisäksi Studio Ulla & Stina:n tekstiilituotteiden visuaalisuus 
kuten kukat, kaunokirjoitus ja röyhelöt viittaavat menneiden tyylikau-
sien romanttisiin, kirjottuihin kodintekstiileihin. Studio Ulla & Stina:n 
tuotteilla on ennen kaikkea tärkeä emotionaalinen merkitys, ja niillä 
pyritään koskettamaan ja vetoamaan käyttäjien tunteisiin.

Aktiivisten yritysvuosien jälkeen sisarusten päivittäinen yhteistyö 
jatkuu edelleen. Yhdessä tekemisen riemua ei ole pakattu arkistolaa-
tikoihin, vaan juhlasesonkien alla riittää edelleen ahkerointia. Nyt 
keittiön pöydän ääressä askarrellaan yhdessä lasten ja lastenlasten 
kanssa. ”Luotiin kovaan maailmaan pehmeyttä”, pohtivat Gripenberg ja  
Lindström jälkeenpäin menneiden vuosien toimintansa.
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5 Produktion esittely
Luovaa prosessia on perinpohjaisesti mahdoton selittää, koska tiedäm-
me siitä vielä enemmän kuin osaamme kertoa tai kuvailla. Mancheste-
rin yliopiston sosiaalitieteen professori Michael Polanyi (1891–1976) 
on määrittänyt hiljaisen tiedon (tacit knowledge) -käsitteen tarkoit-
tamaan juuri tietoisuuden ulottumattomissa, tiedostamattomassa 
tapahtuvaa mielen toimintaa. Hiljaista tietoa on myös muun muassa 
verbaalisesti ilmaisematon, geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, 
myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen tieto. Hiljainen tie-
to ilmenee meissä niin tunteina kuin taitoina. (Koivunen 1998, 202–
206.) Kuvataiteilija Jyrki Siukonen on pohtinut teoksessaan Vasara 
ja hiljaisuus (2011) kuvataiteen hiljaisuutta ja sanallistamisen vaikeut-
ta. Siukonen (2011, 35) tarkentaa: ”On kuitenkin ero siinä puhummeko 
omakohtaisesta tiedosta, joka mahdollisesti on hiljaista, vai puutteellisesta 
kyvystä selittää. Pelkkä epäselvä ulosanti ei sinällään tee tiedosta hiljais-
ta.” Siukonen siis käsittää hiljaisena tietona omakohtaisesti koetun, 
fyysisen tuntuman ja tiedon. Hiljaisen tiedon lähteitä ovat niin ke-
hon kinesteettinen herkkyys ja liikkeet, hermoston signaalit kuin li-
hasten, elinten ja nivelten liikkeet. Kinesteettistä oppimista syntyy 
fyysisen tekemisen ja tuntuman kautta. Kuten Siukosen luomat aja-
tukset osoittavat on hiljaisen tiedon määritteleminen kuvataiteenkin  
kautta hyvin monimuotoista.

Luovaan prosessiin liittyy ajattelua. Ajattelusta eli mielen toimin-
nasta ja mahdollisuuksista on kirjoittanut filosofian tutkija Lauri 
Järvilehto teoksessaan Tee itsestäsi mestariajattelija (2012). Järvi-
lehto tarkastelee muun muassa luovaa ajatteluprosessia. Luova ajat-
telu ei ole ainoastaan uuden keksimistä vaan ajatusten soveltamista 
merkityksellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi: ”Luova ajattelu tarkoit-
taa sitä, että synnytät yhdistelemällä ja rikkomalla olemassa olevia aja-
tusprosesseja uudenlaisia ajatuksia, ajattelutapoja, toimintamalleja ja 
ratkaisuja.” (Järvilehto 2012, 101.) Järvilehtoa mukaillen suunnitte-
lukin on ennen kaikkea luova ajatteluprosessi. Kun yhdistelee ja rik-
koo olemassa olevia ajatuksia sekä tapoja, syntyy uusia merkityksiä  
ja tarkoituksia.

Opinnäyteproduktioni, Hetki hetkeltä -kuosisarjan suunnittelu toi-
mii esimerkkinä luovasta ajatteluprosessista, joka sisältää myös pal-
jon hiljaista tietoa. Produktioni työvaiheissa tapahtui niin intuitiivisia 
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käänteitä kuin kinesteettistä oppimista. Seuraavassa esittelen produk-
tioni työskentelyn vaiheita aina luonnostelusta valmiiksi painokan-
kaiksi, siltä osin kuin ne ovat sanoin ja kuvin kerrottavissa.

5.1 LuonnosteLustA
Aloitin opinnäyteproduktioni, huoneentauluista viriävän kuosisarjan 
luonnostelun kesällä 2012. Ensimmäiseksi minua kiinnosti kokeilla 
tekstin ja kollaasin käyttöä kuvassa. Leikkasin lehdistä lauseita sekä 
kirjaimia ja kokosin niistä uusia merkityksiä. Muutamien kokeilujen 
myötä päätin kuitenkin jättää mietteiden rakentamisen. Jatkoin luon-
nostelua kuvakerronnan kautta. Halusin tehdä kuosien kuvituksista 
hienovaraisesti viestiviä, en julistavia ja valistavia, jollaisina tuolloin 
pääosin koin huoneentaulujen mietelauseet. Luonnostelinkin juuri 
huoneentauluissa esiintyneitä toiveikkaita, valoisia ja nostalgisia ko-
risteaiheita: ruusuja, lintuja, aallokkoa ja purjeveneitä. Piirsin tusseil-
la paperille ja skannasin kuvat tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.  
Lisäksi tein luonnoksia vektorigrafiikkana Adobe Illustrator -ohjelmal-
la. Muutaman viikon intensiivinen työskentely tuotti naivistisia, esittä-
viä kuoseja. Olin saanut aikaan paljon, mutta huomasin, että en kuiten-
kaan ollut tyytyväinen tulkintoihini.

Kuosien 
luonnostelua 
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Halusin toteuttaa kuoseja toisesta lähtökohdasta. Kaipasin ilmai-
suuni lisää keveyttä, rohkeutta, rentoutta ja vapautta tulkinnalle. 
Päätin jatkaa luonnosteluani jo kandidaatin opinnäyteproduktiossa 
käyttämälläni, abstraktilla ja maalauksellisella leimaustekniikalla. Ka-
jaanissa vanhempieni luona ollessani etsin mummolan puuverstaasta 
leimaustyökaluiksi soveltuvia laudanpätkiä, levyjä sekä pahvin paloja. 
Tein leimauskokeiluja löytämilläni kappaleilla ja guassimaalilla isoille 
papereille. Jokainen leimaus muodostui riskinotoksi, syntyvä jälki oli 
yllätyksellinen. Toisin kuin piirtäessä, leimatessa en pystynyt täysin 
kontrolloimaan paperille syntyvää jälkeä. Leimausjäljen syntyyn vai-
kuttivat muun muassa käyttämäni leimasimen muoto ja materiaali, 
painopinnan ominaisuudet ja struktuuri, maalin koostumus, tekijän 
kinesteettinen voima sekä liike ja näkemys kompositiosta. Kontrolliva-
paan tekniikan löytyminen johti rentoutuneeseen työskentelyyn, joka 
näkyi myös tyytyväisyytenä visuaalisiin tuotoksiin. 
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Luonnostelun edetessä varioin myös virolaisesta kulttuurista  
oppimani naruleimaustekniikan. Asetin maaliin kastetun narun kah-
den paperiarkin väliin eri kompositioihin, esimerkiksi suoraksi ja 
spiraaliksi. Painoin sitten paperiarkit yhteen ja vetäisin narun pois 
paperien välistä vetokulmaa ja vauhtia varioiden. Avasin vastakkain 
painetut paperiarkit, joiden sisältä löytyi narun piirtämiä jännittäviä,  
orgaanisia muotoja.

Tein leimausluonnoksia huoneentaulujen mietelauseet mielessäni. 
Työskentelyni myötä minulle kirkastui historiallisesta materiaalista 
muutamia teemoja kuoseilleni kuten: koti, elämän aallokot ja hetkel-
lisyys, onnen vaihtelevaisuus sekä luontoteemat. Mielestäni aiheista 
heijastuu  kulttuurissamme hyvinä pidettyjä, nostalgisia arvoja. Lei-
maustekniikan kautta toin huoneentaulujen ajatusmaailmaa nykypäi-
vän kuosikuvastoon ja kodintekstiileihin.
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5.2 KuosisuunnitteLustA
Valitsin leimausluonnoksistani mielenkiintoisimmat ja skannasin ne 
tietokoneelle. Sommittelin elementeistä raporttiluonnoksia Adobe  
Photoshop ja Illustrator -ohjelmien avulla. Leimauksien pohjalta syntyi 
viisi kuosiluonnosta, jotka esittelin muutamille tekstiilitaiteen opiskeli-
jakollegoilleni ja opinnäytteeni ohjaajalle Prihalle. Keskustelujen ja saa-
mani palautteen pohjalta kehitin kuosiluonnoksiani vielä eteenpäin.

Määrittelin kuosien raporttikoot rotaatiopainoon soveltuviksi, 150 
senttimetriä leveiksi ja 64 tai 91,4 senttimetriä korkeiksi. Raporttien 
kompositioiden valmistuttua tein kuvatiedostoihin viimeistelykäsit-
telyt ja väritykset. Aluksi tarkoituksenani oli säilyttää leimausjälkien 
herkät valöörivaihtelut, joten tein kuvatiedostoille Adobe Photoshop 
-ohjelmassa diffuusio-rastesoinnin (Diffusion Dither) 300 dpi:n reso-
luutiolla. Oikeassa mittakaavassa tekstiilille tulostetun koepalan myötä 
huomasin, että valitsemani rasterointi ei toiminutkaan haluamallani 
tavalla. Tulostusjälki näytti epätarkalta ja väritys oli samea. Ongelma 
oli peräisin käyttämästäni rasteroinnista. Ratkaisuna ongelmaan oli to-
teuttaa raporttien rasterointi uudestaan rakeisempana, alle 100 dpi:n 
arvolla. Päädyin vaihtoehtoiseen ratkaisuun, jätin rasterointien tutki-
misen ja käsittelin kuvatiedostot Threshold-filtterin kautta, joka pel-
kisti kuvatiedoston värit mustaan ja valkoiseen. Menetin herkimmät 
valööriasteiden vaihtelut, mutta jäljelle jäi leimasimesta syntynyt ro-
soinen struktuuri. Tekstiilille tulostetun koepalan myötä totesin onnis-
tuneeni viimeistelykäsittelyn valinnassa. Kuviot hehkuivat kankaalla 
intensiivisissä väreissä ja erottuivat selkeästi kankaan pinnasta.

Tein kuoseille myös värityskokeiluja. Niiden kautta tutkin värien 
vaikutuksia tunnelmaan ja raportin toistuvuuteen. Pohjavärin lisäksi 
kuosit muodostuivat tulostettaviksi yhdellä tai kolmella painovärillä. 
Kangastulosteiden värityksessä miellyin käyttämään kankaan omaa 
valkeaa pohjaväriä, joka toimi raikkaana ja selkeänä taustana kuvioille. 
Nostalgista tunnelmaa tavoitellen, väritin kuviot murretuilla sinisen ja 
ruskean sävyillä.

5.3 teKstiiLituLosteet, prototuotteet jA KuVAuKset
Maaliskuussa 2013 toteutin kuosisuunnitelmani kankaiksi muotoilun 
laitoksen painokangasstudion tekstiilitulostimella. Tulostuksen eri 
vaiheissa sain apua ja ohjausta painokangasstudion harjoitusmesta-
rilta Eeva Heikkiseltä. Painostudion tekstiilitulostimella tulostetaan 
reaktiiviväreillä selluloosapohjaisille, pohjustetuille, 150 senttimetriä 
leveille kankaille. Tulostimme aluksi kuoseistani näytepalat puuvillai-
selle satiini- ja palttinakankaalle. Näytepalojen kautta tein tarvittavat 

tekstiilille tuloste-
tuista koepaloista 

tarkastelin värien ja 
rasterin toimivuutta. 

 rasterittomissa 
kuoseissa (kuvassa 

yläpuolella), värit ja 
kuviot erottuivat sel-
keästi satiinikankaan 

pinnasta.
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viimeistelyt kuosien raporttitiedostoihin. Valitsin isojen kangaspalojen 
tulostukseen pohjamateriaaliksi satiinin, koska sen kiiltävä sidospinta 
toimii kauniina pohjana kuoseilleni ja saa värit hehkumaan.

Tulostin kaikista kuoseista kolmen metrin kappaleet. Tulostami-
sen jälkeen reaktiiviväri kiinnitettiin kankaan pintaan höyryttämäl-
lä. Höyryttämistä varten tekstiilitulosteet kiinnitettiin apukankaille. 
Höyrytyksen jälkeen apukankaat irrotettiin ja kiinnitetyt tulosteet 
laitettiin huuhteluun pesukoneeseen. Huuhtelun jälkeen viimeistelin ja 
kuivasin kankaat mankeloimalla.

Halusin nähdä ja kokea, miten suunnittelemani kuosit toimivat 
käytännössä. Ompelin tulostetuista kankaista prototuotteita: pussi-
lakanoita, tyynyliinoja ja pöytäliinoja. Vaikk’ ois vastatuuli -kankaat 
päättelin pöytäliinoiksi. Muista kuoseista ompelin liinavaatteita, jotka 
toteutin standardimitoilla. Tyynyliinojen korkeus on 55 senttimetriä ja 
leveys, kankaan koko leveydeltä taitettuna 65 senttimetriä. Pussilaka-
nat ovat 150 senttimetriä leveitä ja 220 senttimetriä korkeita. Kolmen 
metrin tulostemäärien rajoittamana toteutin pussilakanat yhdistämäl-
lä niihin kahta eri kuosia.

Valokuvasin prototuotteet digitaalisella järjestelmäkameralla ja-
lustaa apuna käyttäen. Kuvani ovat rajauksia arkisista hetkistä, jotka 
voivat ajan myötä muodostua nostalgisiksi kokemuksia. Pienetkin 
teot ja asiat voivat kasvaa merkityksellisiksi muistoiksi tai unelmiksi. 
Sijoitin kankaat kotiympäristöön, johon viittaavat kuvissa käytetyt 
muutamat huonekalut. Rinnastin kuvissa kiiltävään satiinikankaaseen 
kontrastiksi rouheaa, kulunutta puupintaa. Lisäksi kuvissa tärkeiksi  
tekijöiksi muodostuivat liike ja valo.

tekstiilitulosteiden 
reaktiiväri täytyi kiin-
nittää höyryttämällä 
ja huuhdella hyvin.

hetki hetkeltä -sarjan 
kuosit ommeltuina 
prototuotteiksi.
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5.4 Kuosien nostALgiset nimet
Jotta alkuperä edelleen välittyisi ja kulkisi selvästi mukana, nimesin 
kuosit huoneentaulujen mietelauseiden pohjalta. Nostalgiset nimet 
muodostavat yhteyden nykyaikaisten painokuosien ja historiallisten 
huoneentaulujen välille. Poimin huoneentaulujen mietelauseista ni-
miksi lyhennelmiä, jotka sopivat kuosien visuaaliseen tunnelmaan. 
Annoin kuoseille myös vapaasti käännetyt ja sovitetut ruotsinkieliset 
nimet ruotsalaisten huoneentaulujen mietelauseiden mukaan, koska 
tarjosin kuosisarjaa sisustus- ja tekstiilialan yrityksille, ja lähestyttävi-
en yritysten listalla oli mukana myös ruotsalaisia yrityksiä. Seuraavaksi 
esittelen Hetki hetkeltä -sarjani kuosit nimineen.

Hetki hetkeltä (Sol i sinne) -sarjan nimi on peräisin mietelauseesta 
”Hetki hetkeltä ruusut putoilevat elämältä”. Viiden kuosin sarjan nimi 
viittaa muun muassa elämän ajallisuuteen ja kokemuksellisuuteen, 
sekä kuvastaa myös osuvasti opinnäyteprosessini luonnetta ja etene-
mistä. Sarjan ruotsinkielinen nimi Sol i sinne on valoisa kehotus pitää 
aurinko mielessä.

Tuulen vauhdilla (Granens susning) -kuosi on nimetty mietteen ”Tuu-
len vauhdilla nyt mennään kotiinpäin. Siellä ootteleepi syli ystäväin.” poh-
jalta. Nimi virtaa eteenpäin samoin kuin kuosin voimakas, diagonaali-
sesti polveileva, visuaalinen rytmi. Kuosin visuaalinen liike assosioituu 
myös vauhtiviivoiksi, jotka syntyvät näkökenttään katseltaessa liik-
keestä paikallaan pysyvää maisemaa.

tuulen vauhdilla 
 -kuosi virtaa 
voimakkaasti 
eteenpäin. Kuosin 
raportin koko on 
150 senttimetriä  
leveä ja 64 sentti-
metriä korkea.  
Kuosi on nelivärinen.
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Oma koti kullan kallis (Hem mitt kärä hem) on tuttu ja ytimekäs mie-
telause, joka muodostui kokonaisuudessaan kuosin nimeksi. Kuosin 
leimausjäljet muistuttavat harjakattoisia taloja. Toistuvista taloriveis-
tä muodostuu kylämäinen rytmi ja tunnelma. Toistuva leimasimen 
muoto saa vaihtelevaa poljentoa yksilöllisesti muodostuneista, erilai-
sista leimausjälkien pintastruktuureista. Kuosin kuva-aiheista löytyy  
kosketuspintaa monille, sillä lähes jokaiselle koti on turva- ja lepopaikka 
maailmassa.

oma koti kullan 
kallis -kuosissa 
on kylämainen  

tunnelma. Kuosin 
raportin koko on 
150 senttimetriä 

leveä ja 64 sentti-
metriä korkea. 

Kuosi on 
nelivärinen.
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Vaikk´ois vastatuuli (Vad aldrig det ger) -kuosi kannustaa sortumatta 
kohtaamaan tulevat haasteet ja vastoinkäymiset. Koko kuosirapor-
tin kattava yksittäinen leimausjälki kuvastaa uhkaavasti myrskyävää  
merta. Kuosin nimi lyhentyy suositusta huoneentaulujen mietteestä 
”Sortumatta souda, vaikk’ ois vastatuuli”.

Vaikk’ ois vastatuuli 
-kuosi myrskyää uh-
makkaasti. Kuosin 
raportin koko on 
150 senttimetriä  
leveä ja 91,4 sentti-
metriä korkea.  
Kuosi on  
kaksivärinen.
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Tunnetusti elämän tiellä on myötä ja vastamäkiä. Kuosi Kukkia kyy-
neitä (Som lyser och ler), muistuttaa kuva-aiheillaan elämän iloista ja 
suruista. Nimi on poiminta mietelauseesta ”Oi elämä mitä oletkaan, oot 
kukkia – kyyneleitä”. Orgaaniset, narulla leimattujen kuvioiden muodot 
assosioituvat niin kukiksi kuin kyyneliksi. Ruotsinkielinen nimi loistaa 
ja hymyilee.

Kukkia ja kyyneleitä 
-kuosi muistuttaa 
elämän iloista ja 
suruista. Kuosin 
raportin koko on 
150 senttimetriä  
leveä ja 91,4 sentti-
metriä korkea.  
Kuosi on nelivärinen.
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Haaveille unelmille (Dit tanken flyr) nostattaa unelmat ja ajatukset sii-
ville. Nimi on poimittu mietteestä ”Elomme haaveille unelmille” painot-
taen unelmoinnin tärkeyttä arkielämässä. Unelmat kantavat elämässä 
eteenpäin ja tekevät tulevaisuudesta merkityksellisen.

5.5 yhteydenottojA yrityKsiin
Syksyllä 2012 kokosin kuosisarjastani esittelyaineiston, joka sisälsi tie-
toa painokangassarjan taustoista sekä kuosien teknisestä toteutuksesta 
(koot, värimäärät ja näyttökuvat). Olin kiinnostunut kuulemaan sisus-
tus- ja tekstiilialan yrityksiltä, olisiko huoneentauluista ja nostalgiasta 
inspiraationsa saaneella kuosisarjalla sijaa, kaupallista potentiaalia tai 
mahdollisuuksia päästä tuotantoon. Otin yhteyttä sähköpostitse ja pu-
helimitse seuraaviin suomalaisiin ja kahteen ruotsalaiseen yritykseen: 
Ahlmedahls, Eurokangas, Finlayson, Kesko, L-Fashion Group, Marimekko, 
Nife Textil Ab, Pentik ja Vallila Interior Oy.

haaveille unelmille 
-kuosi nostaa unelmat 

ja  ajatukset siiville. 
Kuosin raportin koko 

on 150 senttimetriä  
leveä ja 64 senttimet-

riä korkea. Kuosi on 
nelivärinen.
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Vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun olin työskennellyt Vallila In-
terior Oy:n projektisuunnittelussa osa-aikaisena sisustussuunnitteli-
jana. Ensimmäiseksi esittelinkin kuosisarjani silloiselle esimiehelleni, 
yrityksen hallituksen puheenjohtajalle Anne Bernerille. Nopean pa-
laverin jälkeen Berner kommentoi luonnoksiani. Hänen mielestään 
leimaamalla toteutetun kuosisarjan kädenjälki ei tukenut ja täten 
soveltunut osaksi Vallila Interiorin tukkumallistoa. Berner peruste-
li, että kuosit voisivat muodostua kaupallisiksi riskeiksi ja vaikeiksi 
myydä, koska yrityksellä ei ollut valmiina visuaaliselle tyylilleni sopivia  
markkinoita.

Yhteydenotot Marimekon design manager Pirkko Heikkilään, Pen-
tikin brandijohtaja Auli Harjamaan sekä Keskon Anno-tuotemerkin 
suunnittelija Pia Lehtovuoreen tuottivat myös kielteisen vastauksen 
tarjoukseeni. Perusteluna oli, että yrityksillä ei ollut tällä hetkellä tar-
vetta freelance-suunnittelulle. Lähetin sähköpostitse esittelyaineiston 
myös Ruotsiin Ahlmedahlsin edustajalle, saamatta koskaan vastausta 
tarjoukseeni. 

Muutamissa yrityksissä heräsi kiinnostusta produktiotani kohtaan. 
L-Fashion Groupin Luhta Home -malliston division director Annukka 
Linnisen kanssa neuvottelimme mahdollisesta yhteistyöstä. Lähetin 
tarkemman kuvauksen projektistani, jonka perusteella Linninen il-
moitti, että produktio ei sittenkään soveltunut osaksi heidän tulevan 
mallistonsa teemaa.

Finlaysonin tuotesuunnittelujohtaja Mailis Linnola sekä projek-
tiyksikön johtaja Tuija Salmi kommentoivat kuosisarjaani vaikutta-
vaksi, mutta siitä huolimatta yrityksellä ei ollut mahdollisuutta lähteä 
yhteistyöhön. Salmi kehotti minua ottamaan yhteyttä Finlaysonin 
ruotsalaiseen yhteiskumppanin Nife Textil Ab:n Ljunsbergs Textil -mal-
liston pääsuunnittelijaan Bibbi Nilssoniin. Lähetin esittelyaineiston 
sähköpostitse Nilssonille saamatta koskaan vastausta. 

Yhteydenotto Eurokankaaseen tuotti innostuneen vastaanoton. 
Valikoimapäällikkö Sari Sund kutsui minut esittelemään projek-
tiani sekä kuosejani Eurokankaan Pennalan toimitiloihin Orimatti-
laan. Tulostin kuoseista mukaani esittelyaineiston sekä 1:1 -mitta-
kaavan näytetulosteet. Esittelin projektini ja kuosini Sundille sekä 
ostopäällikkö Riitta Fagerlundille. Sain kuoseistani kannustavaa 
palautetta ja sekä Sund että Fagerlund pyysivät minua jättämään 
esittelyaineistoni heille vielä harkittavaksi ja esiteltäväksi tulevas-
sa mallistopalaverissa. Otin yhteyttä Sundiin muutaman viikon ku-
luttua tapaamisestamme. Puhelun myötä sain kuulla mallistopa-
laverin päätökset: kuosini eivät olleet ajankohtaisia Eurokankaan 
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tulevaan mallistoon. Ne eivät tuoneet mallistoon toivottua kaupallista  
lisäarvoa, eivätkä nousseet merkityksellisiksi kokonaisuudessa.

Yhteydenottojen myötä koin, että subjektiivisesta ja taiteellisesta 
lähtökohdista nousevaa, valmista kuosisuunnittelua on haasteellista 
myydä. Lisäksi yrityksiä lähestyessä kuositarjonnassa kannattaa olla 
valinnan varaa, sillä muutaman kuosin marginaalitarjous harvoin joh-
taa kaupantekoon. Kuosien ostopäätökset tehdään harkiten ja kaupal-
lisia riskejä vältellen. Ostopäätöksiin vaikuttavat niin yrityksen omat 
arvot kuin malliston kokonaisuus, teemat sekä muut tuotteet. Yrityk-
set, joilla on palkattuina omia suunnittelijoita, käyttävät ulkopuolista 
freelance-suunnittelua hyvin harkiten; ulkopuolelta ostaminen on jopa 
kiellettyä tai sen koetaan koituvan kalliiksi. Vaikka kuosini eivät eden-
neet tuotantoon, koin yhteydenottojen myötä saaneeni kuitenkin osit-
tain kannustavan vastaanoton. Muutamilta kotimaisilta tekstiilialan 
yrityksiltä löytyi sentään hiukan aikaa ja kiinnostusta uusia koulutet-
tuja tekijöitä sekä heidän tuotteitaan kohtaan. Yhteydenottojen myötä 
sain kokemusta kuosien myynnistä, ja tulevaisuudessa minun on näin 
ollen helpompaa lähestyä yrityksiä uusilla ideoilla sekä omalla suunnit-
teluosaamisellani.

Vaikk’ois vastatuuli 
-kuosi pöytäliina.
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6 Lopuksi
Kaikki ammattitaito pohjautuu pitkälle kehittyneeseen taitavuuteen, joka 
vaatii pohjakseen harjoitusta ja toistoa.” (Siukonen 2011, 38.) 

Tämä taiteen maisterin tutkinnon opinnäytetyöni päättää vuonna 
2006 aloittamani tekstiilitaiteen opinnot Aalto yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa (entinen Taideteollinen korkeakoulu). 
Tekstiilitaiteen maisterin opinnot ovat avanneet mielenkiintoisia nä-
kökulmia ja syventäneet ammattiosaamistani muotoilun ja taiteen 
kentällä. Opinnot ovat kannustaneet niin oman erityisosaamisen kuin 
ilmaisun kehittämiseen, tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä monia-
laisiin kommunikaatio- ja yhteistyötaitoihin.

Opinnäytetyöni muodostui puolitoista vuotta kestäneeksi, haasteel-
liseksi oppimisprosessiksi. Prosessin myötä perehdyin tieteelliseen ja 
taiteelliseen tutkimukseen sekä tietojen soveltamiseen suunnittelussa. 
Lisäksi opin analysoimaan omaa taiteellista työskentelyäni, ja tuotta-
maan siitä tietoa. Filosofi Ilkka Niiniluodon (1994, 48) mukaan tai-
teessa tiedoksi muodostuvat juuri yksilön kokemukset ja tulkinnat. 
Opinnäytteessäni on ennen kaikkea kysymys jo oppimieni asioiden 
soveltamisesta uusiksi merkityksiksi. Produktiossani yhdistyvät tässä 
hetkessä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta valitut teemat ja työsken-
telytekniikat.

Opinnäytetyöni suunnitelma tarkentui prosessin edetessä. Jälkeen-
päin tarkasteltuna tuntuu, että projektin alussa laadittu tarkka työ-
suunnitelma ja selkeämmät rajaukset olisivat johdattaneet työskente-
lyäni paremmin eteenpäin. Alkujaan löyhästi määrittelemäni ja matkan 
varrella muuttamani työsuunnitelma vei ajatukset välillä harhapoluille, 
kauaksi aiheen rajauksesta. Projektin edetessä huomasin myös, että 
minulla on edelleen opittavaa aikataulutuksesta. Työskentelyni venyi, 
koska henkilökohtaisesti määrittelemäni ”deadlinet” oli helposti siir-
rettävissä aina vain eteenpäin. Tarkemman aikataulun noudattaminen 
olisi jäsentänyt ja tehostanut työskentelyäni huomattavasti. Iloitsen 
kuitenkin suuresti niistä prosessin varrella koetuista hetkistä, jolloin 
tekeminen muodostui nautinnolliseksi ja riemulliseksi leikiksi. Tuol-
loin koin löytäneeni mielekkään ja tarkoituksenmukaisen tavan työs-
kennellä ja olla.

Työn edetessä ymmärsin kirjoittamisen merkityksen ja sen avulla 
avautuneet ajatusten jäsentämisen mahdollisuudet. Kykenin kirjoit-

”
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tamalla taustoittamaan perinnettä ja tuottamaan tietoa taiteellisesta 
työskentelystäni. Kirjoittaminen toi suunnitteluni taustalla olevan 
ajattelun näkyväksi. Ymmärsin, että kirjoittaminen on myös muotoili-
jalle oiva ja tärkeä työkalu. Myös tekemäni haastattelut muodostuivat 
mielenkiintoiseksi tavaksi kerätä ja jakaa tietoa. Haastattelu on inhi-
millinen ja aito tilanne, jossa keskustelut tuovat persoonallisella ja yllä-
tyksellisellä tavalla esille uusia näkökulmia.

Tässä opinnäytetyössäni oli tarkoitus ymmärtää, mitä kaikkea 
nostalgia on, ja miten se ilmenee muotoilussa, mietelausekodinteks-
tiileissä ja  huoneentauluissa. Tutkimukseni myötä ymmärrykseni 
nostalgiasta laajeni. Niin kuin muotoilu ja taide, niin myös nostalgian 
käsite elää ajassa. Nostalgian historia sai alkunsa 1600-luvun lopul-
la lääketieteellisenä diagnoosina koti-ikävästä, josta se romantiikan 
tyylikaudella muodostui abstraktiksi kaipuun teemaksi taiteissa ja 
filosofiassa. Modernisaation myötä nostalgia on koettu niin taantu-
muksena kuin mahdollisuutena kertoa menneisyyttä yhä uudelleen. 
Ennen kaikkea nostalgia on katkeransuloista kaipuuta, haaveilua ja 
halua pois nykyhetkestä. Se on inhimillinen tapa käsitellä ja ymmär-
tää todellisuutta. Muotoilun näkökulmasta nostalgia voi toimia suun-
nittelussa emotionaalisena lähtökohtana. Muotoilulähtöinen nostal-
ginen kokemus syntyy viimeistään käyttäjän, tuotteen ja ympäristön  
vuorovaikutuksesta. 

Opinnäytteessäni nostalgia näyttäytyy kokemani, tekemäni ja ym-
märtämäni kautta. Suunnittelemassani, huoneentauluista innoittu-
neessa kuosisarjassa nostalgia ilmenee historian ja arjessa eletyn kautta. 
Kuosien nimet ovat poimintoja tutkimistani, vuosisata sitten kulttuuris-
samme esiintyneistä huoneentaulujen mietelauseista. Kuosien kuvakie-
li pohjautuu huoneentauluaiheen läpi suodattuneeseen henkilökohtai-
seen ilmaisuuni ja mielenkiintooni valittua leimaustekniikkaa kohtaan. 
Kuosisarja antaa tilaa käyttäjän omille tulkinnoille sekä mahdollisille  
nostalgisille kokemuksille.

Nostalgia punoo yksilön identiteettiä menneisyyden kokemuksista 
ja tulevaisuuden haavekuvista. Nostalgia näyttäytyy vastakohtaisesti 
yhtä aikaa niin taruna ja totena, pelkona ja turvana kuin kahleena ja 
vapautena. Nostalgia on aina läsnä, koska kaipaamme alati. Kaipaus 
syntyy eron tunteesta menetettyyn tai vielä kokemattomaan. Nostal-
gian avulla rakennamme suhdettamme maailmaan ja ymmärrämme 
niin itseämme, toisiamme kuin mennyttä, tulevaa sekä tätä päivää.  
Nostalgiaa – hetki hetkeltä.
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Viimeisissä kuvissa 
Vaikk’ ois vastatuuli  
-kuosi tummansini-

sellä värityksellä.
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