
Suomessa käsityöneuvontaa ovat järjestä-
neet lukuisat eri järjestöt kukin omista
lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin.
Artikkelissa käsitellään maaseudun nai-
sille suunnattua käsityöneuvontaa, jota
antoivat aluksi pääasiassa maataloudel-
liset järjestöt ja naisjärjestöt, myöhem-
min myös kotiteollisuusyhdistykset. Koti-
teollisuusyhdistysten ohella artikkelissa
keskitytään marttojen ja maatalousnaisten
antamaan neuvontaan ja aikaan ennen
1960-lukua. 1960-lukua voidaan pitää
maataloudellisten neuvontajärjestöjen
osalta eräänä käännekohtana, jolloin jär-
jestöt joutuivat arvioimaan uudelleen toi-
mintansa perusteita. Kotiteollisuusyhdis-
tysten, marttojen ja maatalousnaisten li-
säksi maaseudun naisille suunnattua neu-
vontaa ja valistusta ovat järjestäneet jon-
kin verran myös mm. pienviljelijäyhdis-
tykset, Sosialidemokraatinen Työläis-
naisliitto ja Kulutusosuuskuntien Keskus-

liiton Naiset Mukaan -toimikunnat. Li-
säksi kansanopistoissa on järjestetty
neuvontatyyppistä koulutusta. Myöhem-
min kansalais- ja työväenopistot ovat ol-
leet merkittäviä neuvonnan antajia.

Maanviljelyselinkeinoon liittyvää amma-
tillis-taloudellista järjestötoimintaa on
Suomessa ollut 1700-luvulta lähtien.
Maanviljelysseurojen historia alkaa Suo-
men Talousseurasta (Finska Hushåll-
ningssällskapet), joka perustettiin Turussa
vuonna 1797. Säätyläistön käsissä olleen
seuran toiminta-alueena oli koko maa. Ta-
lousseuran toiminta laajeni pohjoiseen
vuonna 1826, jolloin perustettiin Oulun
Läänin Talousseura. Suomen Talousseura
edisti mm. perunanviljelyä ja kotiteolli-
suuden alalta pellavanviljelyä ja kehruuta.

Laajemmin maanviljelysseurojen pe-
rustamispuuhiin ryhdyttiin 1800-luvun

puolenvälin tienoilla, jolloin syntyi  lää-
nikohtaisia seuroja. Ensimmäisinä suo-
menkieliset seuransa saivat Viipurin lää-
ni vuonna 1847, Satakunta, Mikkelin lää-
ni ja Kuopion lääni vuonna 1861 sekä
Vaasan lääni vuonna 1863. Uudenmaan
ruotsinkieliset saivat oman seuransa
vuonna 1856, ja se toimi Uudenmaan ja
Hämeen läänien alueella. 1900-luvun al-
kupuolella maassamme oli jo kattava
maanviljelysseurojen verkosto. Seuroja
oli vuonna 1910 kaikkiaan 22.2

Maanviljelysseurojen toiminta siirtyi alu-
eelliselta tasolta paikalliseksi 1870-luvul-
la, jolloin ryhdyttiin perustamaan maa-
miesseuroja. Maamiesseurojen määrä li-
sääntyi nopeasti. Vuonna 1902 toiminnas-
sa oli jo 347 seuraa. Vuonna 1907 perus-
tettiin katto-organisaatioksi Suomen
Maatalousseurojen Keskusliitto. Ruotsin-
kieliset seurat järjestäytyivät vuonna

Maahenkeä vai lisäansiota?
Maaseudun naisille suunnattu käsityö-
neuvonta 1800-luvulta 1960-luvulle

Irene Ylönen
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1910 perustamalla keskusjärjestökseen
Svenska Landbrukssällskapens För-
bundin.3 Maanviljelys- ja maamiesseuro-
jen merkitys maaseudun yhteiskunnalli-
sessa ja taloudellisessa kehityksessä on
ollut keskeinen. Maamiesseurojen kaut-
ta toiminta on tavoittanut merkittävän
osan maaseudun viljelyselinkeinon har-
joittajista. Seuroilla on ollut laajaa neu-
vonta- ja valistustoimintaa.

Maaseudun naiset aloittivat järjestäyty-
misensä 1800-luvun loppuvuosina. Mart-
tajärjestö perustettiin vuonna 1899 Hel-
singissä. Yhdistyksen nimi oli alunperin
“Sivistystä koteihin”, mutta sortovuosi-

en painostuksessa nimi jouduttiin muut-
tamaan neutraalimmaksi, jotta lupa uu-
den yhdistyksen perustamiseksi olisi saa-
tu. Vaikka martat toimivat myös kaupun-
geissa, merkittävintä heidän toimintansa
oli 1900-luvun alkupuolella maaseudul-
la. Järjestö onkin selkeästi luettavissa
osaksi laajempaa talonpoikaista liikettä,
joka kukoisti erityisesti 1920- ja 1930-
luvuilla4.

Maanviljelysseurojen sisällä naiset astui-
vat pontevammin näyttämölle 1800-luvun
loppuvuosikymmenten kuluessa. Jo Suo-
men Talousseuraan oli kutsuttu muutamia
naisia jäseniksi. Seuran hengen mukaises-

ti he olivat lähinnä korkeaa säätyläistöä.
Kun maanviljelysseuroja alkoi syntyä
1860-luvulla, laajenivat myös naisten vai-
kutusmahdollisuudet. Uusiin seuroihin
kutsuttiin lähinnä emäntiä mutta myös pi-
täjien herrasväkeä, kuten opettajattaria ja
koulujen johtajia. 1900-luvun alkuvuosi-
na maanviljelysseurojen naistoiminta oli
edennyt niin pitkälle, että sille haluttiin
luoda aiempaa selkeämmät linjat. Näin
perustettiin maamiesseuroihin ensimmäi-
set naisosastot. Ensimmäisenä naisosas-
tona pidetään vuonna 1902 perustettua
Pohjois-Hämeen paikallisseuran Jämsän
emäntäosastoa.5

Maanviljelysseurojen sisällä järjestäyty-
mistä tapahtui erityisesti Etelä-Pohjan-
maalla, jossa tehtiin periaatepäätös nais-
toiminnan kanavoimisesta seuran sisälle
eikä erillisiin marttayhdistyksiin, kuten oli
tapahtunut Itä-Suomessa. 1910-luvulta
lähtien Etelä-Pohjanmaalla alkoi syntyä
kiihtyvällä tahdilla maamiesseurojen
naisosastoja. 1920-luvulla naisten toimin-
taa alettiin kiinteyttää myös Maatalous-
seurojen Keskusliitossa. Vuonna 1929
perustettiin erillinen Kotitalousvaliokunta
johtamaan naisten kotitaloustyötä. Koti-
talousvaliokuntia oli toiminut jo aiemmin
alueellisella tasolla. Myöhemmin niistä
muotoutui maatalousnaisten piirijohto-
kuntia. Valtakunnalliseksi järjestöksi pe-
rustettiin vuonna 1933 Maatalousnaisten
Keskusjohtokunta.6

1800-luvun lopussa ja vielä 1900-luvun
alussa on vaikeaa erottaa toisistaan koti-
teollisuus- ja käsityöalan kouluja ja muuta

Lokalahden marttojen kutomakurssin osallistujat ja heidän takanaan kurssilla
kudottuja kankaita,1910-luku. Kuva Ammattikasvatushallituksen kokoelma, Suo-
men käsityön museo
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neuvontatoimintaa. Esimerkiksi runsaasti
kotiteollisuuskoulutusta organisoineen
maanviljelysseuraverkoston  neuvonta- ja
koulutustyö kietoutuivat lähes erottamat-
tomasti toisiinsa vielä siinä vaiheessa, jol-
loin kotiteollisuuskouluilla ei ollut selke-
ää valtion hallinnointia. Puhuttiin rinnan
niin kotiteollisuuskursseista kuin kotiteol-
lisuuskouluistakin. Tilanne selkiytyi
1800-luvun loppupuolella, jolloin kiintei-
tä ja kiertäviä kotiteollisuuskouluja ryh-
dyttiin selkeämmin hallinnoimaan ja val-
vomaan teollisuushallituksessa. Vaikka
koulut nyt pystyttiinkin virallisesti erot-
tamaan yleisestä neuvontatyöstä, oli ero
käytännön tasolla vielä vuosikymmeniä
epäselvä. Näin oli etenkin kiertävien kou-
lujen kohdalla, jotka tukivat yleisen kä-
sityötaidon säilymistä. Ne olivat lähem-
pänä neuvontatyyppistä toimintaa kuin
ammattiopetusta.

Tässä artikkelissa neuvonnalla tarkoite-
taan joko kaikille kiinnostuneille tai oman
järjestön jäsenille suunnattua käsityötai-
toa tukevaa koulutusta tai neuvontaa, jolla
ei ole suoranaisesti ammatillisia päämää-
riä. Kurssiksi on neuvontajärjestöissä ym-
märretty niin yhden illan lyhyet opas-
tustuokiot kuin jopa vuoden kestänyt
perusteellisempi koulutuskin. Kurssien
lisäksi maataloudelliselta perustalta pon-
nistaneet järjestöt ovat painottaneet hen-
kilökohtaista neuvontaa. Järjestöjen käsi-
työneuvontaan on lisäksi luettava luen-
to- ja esitelmätoiminta sekä suositut kä-
sityönäyttelyt ja -kilpailut.

Maanviljelysseuroista
kotiteollisuusyhdistyksiin

Varsin pian perustamisensa jälkeen maa-
talousseurat ryhtyivät tukemaan maanvil-
jelyksen ohella myös maatalouden sivu-
elinkeinoja kuten kotiteollisuutta. 1800-
luvun alkupuolella Suomen Talousseura
oli tukenut erityisesti kehruuta, kudontaa
sekä pellavan- ja hampunviljelyä. Seura
oli perustanut mm. pellavankäsittelyyn ja
-kudontaan opastavia käsityökouluja.
Myös Oulun Talousseura oli ottanut kä-
sityön ohjelmaansa 1840-luvulla. Suo-
men Talousseuran esimerkin mukaisesti
Ouluun perustettiin kehruu- ja kutoma-

koulu, jonka toiminta kuitenkin jäi var-
sin lyhytaikaiseksi.7

Laajemmaksi maatalousseurojen koti-
teollisuuden edistäminen tuli 1860-luvul-
ta lähtien, jolloin vastaperustetut maan-
viljelysseurat ryhtyivät osin 1860-luvun
nälkävuosien sysäämänä “käsitöitä edis-
tyttämään”. Tuolloin kannettiin huolta
paitsi lisäelannosta myös puutteellisista
käsityötaidoista. Esimerkiksi Kuopion
läänissä ohjattiin ensimmäiset varat ko-
titeollisuuden edistämiseen vuonna 1867.
Vaasan läänin maanviljelysseura laajen-
si toimialaansa vuonna 1873, jolloin saa-

Etelä-Pohjanmaan kotiteollisuusyhdistyksen mieskäsityökoulun oppilastyönä val-
mistuneet kiesit, Jalasjärvi, 1912. Kuva Antti Tapola, Ammattikasvatushallituk-
sen kokoelma, Suomen käsityön museo
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tiin seuran sääntöihin vahvistetuksi lisäys
“käteliäisyyden hyödyttämisestä”. 8

Merkittävintä maatalousseurojen teke-
mää kotiteollisuustyötä oli alan koulutuk-
sen organisointi, johon ryhdyttiin toden-
teolla 1870- ja 1880-luvuilla. Oma vai-
kutuksensa oli vuoden 1873 kotiteol-
lisuuskomitean mietinnöllä, jossa suosi-
teltiin kiertävien koulujen perustamista ja
niille valtionavun myöntämistä. Vuonna
1886 tehty hallituksen päätös vähintään
yhden mies- ja yhden naiskotiteollisuus-
opettajan sijoittamisesta kuhunkin lääniin
lisäsi huomattavasti kiertävien koulujen
määrää. Opettajat pitivät aluksi lyhempiä
kursseja, mutta vähitellen kurssitoi-
minnasta kehittyi koulutoimintaa. Koti-

teollisuuskomitean asettaman tavoitteen
mukaisesti kiertävien koulujen tehtävä-
nä oli puhdetyön lisääminen ja käsityö-
taidon säilyttäminen maalaisväestön kes-
kuudessa.9

Aluksi maanviljelysseurat varasivat kou-
lujen käyttövarat yleisistä varoistaan,
mutta varsin pian seurat alkoivat saada
valtionapua myös erikseen kotiteollisuu-
den edistämiseen. Kotiteollisuuteen koh-
dennettua pientä valtionapua osa maan-
viljelysseuroista sai jo 1870-luvun alku-
vuosina, kun kotiteollisuus oli otettu nii-
den ohjelmaan. Lisää valtionapua tuli
vuonna 1875, jolloin valtion budjetista
myönnettiin maanviljelys- ja talous-
seuroille yhteensä 20 000 markkaa jaet-

tavaksi eri läänien seuroille. Seurat pe-
rustivatkin varoilla lisää käsityökouluja
ja ottivat palvelukseensa sekä nais- että
miespuolisia käsityönopettajia. Mies-
opettajien tehtävänä oli opettaa mm.
maanviljelys- ja talouskalujen, maito- ja
voiastioiden ja huonekalujen valmistus-
ta. Naisneuvojat opastivat kankaanku-
dontaan, ompeluun, virkkaukseen ja
punontatöihin. Kotiteollisuustyölle osoi-
tettujen valtionapujen määrät kohosivat
tultaessa vuosisadan vaihdetta kohti.10

Maanviljelysseuroissa kotiteollisuusneu-
vonta ymmärrettiin kurssityyppiseksi
koulutoiminnaksi, joka järjestettiin mie-
lellään kiertäviin kouluihin. Toinen maan-
viljelysseurojen merkittävä kotiteollisuu-
teen liittynyt toimintamuoto olivat näyt-
telyt, joita järjestettiin yleensä maatalous-
näyttelyiden yhteydessä. Käsitöiden näyt-
teillepanolla seurat halusivat kehittää eri-
tyisesti maatalouden työvälineiden val-
mistusta. Näyttelyissä jaettiin myös pal-
kintoja. Yleensä hyvin menestyivät käy-
tännölliset käsityötuotteet. Koristetöitä ei
niinkään suosittu, joskin mm. yleisten
maanviljelyskokousten yhteydessä pide-
tyissä kotiteollisuusnäyttelyissä esillä oli
omassa osastossaan myös “ylellisyys-
teollisuutta”. Osastolla oli näytteillä mm.
pitsejä, “pöytävaatteita” ja erilaisia koru-
ompeleita.11

Miesten ja naisten kotiteollisuutta tuet-
tiin 1800-luvulla tasapuolisesti. Naisten
käsityöneuvonnan painoarvo kohosi sel-
keästi 1900-luvun vaihdetta kohti tulta-
essa. Miesten käsityöinnostuksen vähe-

Viipurin läänin kotiteollisuusyhdistyksen Raudussa syksyllä 1917 järjestämän
tallukkakurssin osallistujat jalkineineen. Kuva Ammattikasvatushallituksen
kokoelma, Suomen käsityön museo
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nemiseen vaikutti ennen kaikkea se, että
maanviljelysseuroissa miehille suunnatun
neuvonnan suurimpana tavoitteena oli
maataloustyökalujen valmistus- ja kor-
jaustaidon ylläpitäminen. Esimerkiksi
Keski-Suomen maanviljelysseuran johto-
kunta oli todennut miesten kotiteollisuus-
koulua perustaessaan, että opetuksen tuli
kohdistua “kaikellaisten koti- ja talous-
käsitöiden valmistukseen, kokoamiseen
ja korjaamiseen sekä tavallisimpiin sepi-
tystöihin”. Vain erityisissä tapauksissa
koulussa voitaisiin opettaa sellaisten tuot-
teiden valmistusta, jotka hyvin kaupaksi
käyvinä tuottaisivat “edullista ansiota” te-
kijöille.12

Kun maanviljelys kehittyi 1800-luvun
loppupuolella nopeasti myös koneistuk-
sen osalta, kävi moni vielä puoli vuosi-
sataa aikaisemmin välttämättömänä pi-
detty työtapa työvälineineen tarpeet-
tomaksi. Sen jälkeen alettiin pitää turha-
na näpertelynä ryhtyä itse valmistamaan
sellaisia tarvekaluja, joita saattoi hank-
kia kauppaliikkeistä. Tämä vähensi huo-
mattavasti maaseudulla kiinnostusta
miesten käsityöhön. Näin ollen maan-
viljelysseurojen harjoittama kotiteol-
lisuustyö alkoi jo 1800-luvun lopulla hil-
jalleen siirtyä kohti naisille suunnattua
neuvontaa. Samalla kotiteollisuustyö al-
koi yhä saumattomammin liittyä maanvil-
jelysväestön omavaraisuuteen ja puhde-
työhön. 1900-luvun alkupuolelle tultaes-
sa vielä 1800-luvun lopulla vahvasti esillä
ollut ansiokotiteollisuus jäi sivummalle.
1800-luvulla maanviljelysseuroissa oli
järjestetty mm. kori-, harja- tai olkityöhön

erikoistuneita työpajoja, joiden tavoittee-
na oli ollut sekä antaa opetusta että toi-
mia kaupallisesti. Monesti työpajojen anti
jäi kuitenkin vähäiseksi. Esimerkiksi Vaa-
san läänin maanviljelysseuran naisille
suunnatun olkityökoulun osalta todettiin,
“ettei mitään pysyväistä jälkeä opetus lie-
ne saanut läänissä uurretuksi”.13

Maanviljelysseuroissa myös naisille
suunnattu neuvonta oli käytännönläheistä
ja liittyi maanviljelyselinkeinoon. Kier-
tävissä kouluissa opastettiin ompeluun ja
kudontaan, joista oli hyötyä naisille ta-
louden ylläpidossa. Maanviljelysseurojen
kotiteollisuuden edistäminen oli kokonai-
suudessaan varsin perinteikkäillä linjoil-
la. Esimerkiksi Vaasan läänin maanvilje-
lysseurassa oli tehty päätös, jonka mu-
kaan perinteisiä alueella olevia kotiteol-
lisuudenhaaroja olisi tuettava, mutta uu-
sia ei seudulle koetettaisi juurruttaa kei-
notekoisesti. Käsityöllä oli maanviljelyk-
sen “tukitoimen” rooli. Käsityönä oli
hyvä oppia valmistamaan pääelinkeinoa
eli maanviljelystä tukevaa tarve-esineis-
töä.14

Kotiteollisuustyön siirtäminen maan-
viljelysseuroista kotiteollisuusyhdistyk-
siin tapahtui maatalousseuraorganisaation
sisällä jokseenkin yhteisymmärryksessä.
Uusien erikoisseurojen perustaminen
tapahtui maanviljelysseurojen johtokun-
tien aloitteesta. Vielä vuonna 1899 pide-
tyssä maanviljelys- ja maatalousseurain
edusmiesten kokouksessa oli pidetty tär-
keänä miehille ja naisille tarkoitettujen
omien kotiteollisuuskoulujen perustamis-

ta. Kiinteät koulut nähtiin ammattiin oh-
jaavina. Kiertävien koulujen tavoitteena
oli “herättää halua ja intoa kotiteollisuu-
teen yleisesti”. Ponsilauselmassa koros-
tettiin erityisesti kiertävien koulujen tär-
keyttä. Vuonna 1906 samaisessa edus-
miesten kokouksessa kaikui jo erilainen
ääni. Kotiteollisuusalalle haluttiin luoda
uusia toimintamuotoja, joiden toteut-
tajiksi kaavailtiin maanviljelysseurojen
yhteyteen perustettavia kotiteollisuus-
yhdistyksiä. Selvänä pidettiin kuitenkin
edelleenkin sitä, että myös maanviljelys-
seurojen olisi tuettava kotiteollisuusasiaa.
Asiaa pohtinut valiokunta uskoi, ettei
kotiteollisuusyhdistysverkkoa saataisi
pystyyn käden käänteessä. Niinpä valio-
kunta päätyi esittämään, että maanvilje-
lys- ja talousseuroille myönnettäisiin val-
tionapua myös muunlaiseen kotiteollisuu-
den edistämistyöhön kuin koulujen yllä-
pitämiseen. Keskustelua erillisistä koti-
teollisuuteen keskittyvistä yhdistyksistä
käytiin myös vuonna 1906 Kuopiossa toi-
sessa yleisessä käsiteollisuuskokouk-
sessa. Kotiteollisuusyhdistysten perusta-
mista tuki myös vuonna 1908 mietintön-
sä julkaissut kotiteollisuuskomitea, jon-
ka tulevista ehdotuksista maanviljelys-
seurojen edusmiesten kokouksella oli vi-
hiä. Kokousedustajat halusivat asettua
kotiteollisuuskomitean esitysten kannal-
le.15

Vaikka maanviljelys- ja talousseurojen
edusmiehet olivat pessimistisiä kotiteol-
lisuusyhdistysten perustamisaikataulun
suhteen, sai valtion kotiteollisuustar-
kastajana vuonna 1908 aloittanut Lauri
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Kuoppamäki (aikaisemmin Mäkinen)
maakuntaretkillään varsin nopeasti aikaan
tuloksia. Maassa oli vuonna 1910 toimin-
nassa jo 11 kotiteollisuusyhdistystä. En-
simmäinen kotiteollisuusyhdistys oli pe-
rustettu vuonna 1906 Sortavalaan Itä-
Karjalaan. Kuoppamäen merkitys yhdis-
tysten perustamisvaiheessa oli suuri, sil-
lä lähes jokaisen vuosina 1906–1913 pe-
rustetun kotiteollisuusyhdistyksen alku-
vaiheissa näkyy Kuoppamäen kädenjäl-
ki.

Kaikki maanviljelysseurat eivät perusta-
neet alueilleen kotiteollisuusyhdistystä
heti vuosisadan alussa. Joihinkin seuroi-
hin perustettiin erilliset kotiteollisuusval-

tuuskunnat, joista pisimpään toimivat
vuonna 1913 Hämeen läänissä ja vuonna
1917 Keski-Pohjanmaalla aloittaneet
maanviljelysseurojen kotiteollisuusval-
tuustot sekä vuonna 1925 Lapin maata-
lousseuraan perustettu kotiteollisuusval-
tuusto. Ne saivat valtionapua kotiteolli-
suuden edistämiseen vielä 1960-luvulla.
Muutamien alueiden säilyminen näinkin
pitkään ilman erillistä kotiteollisuusyhdis-
tystä johtui taloudellisista seikoista. Va-
kaalla taloudellisella pohjalla ollut maan-
viljelysseura antoi toiminnalle turvalli-
semman perustan kuin itsenäinen toiminta
niukoilla rahavaroilla. Monin paikoin il-
meni myös halua säilyttää kotiteollisuus
maanviljelysseuraorganisaation sisällä.16

Maanviljelysseurojen aloittama koti-
teollisuustyö siirtyi sellaisenaan koti-
teollisuusyhdistyksiin. Ensimmäisinä
vuosina toiminta keskittyi lähinnä yhdis-
tysten haltuun siirtyneiden kiertävien
kotiteollisuuskoulujen hallinnointiin ja
orastavan neuvontatoiminnan haparoi-
vien ensiaskelten ottamiseen. Läheinen
side maanviljelysseuroihin säilyi, sillä
paikalliset maamiesseurat liittyivät run-
saslukuisesti jäseniksi kotiteollisuus-
yhdistyksiin. Aluksi kotiteollisuusyh-
distykset toimivat maanviljelysseurojen
haaraosastoina. Pesäero emäseuroihin
tehtiin kuitenkin varsin pian, jo muuta-
man vuoden kuluessa. Eräs syy tähän lie-
nee ollut se, että todennäköisesti tarkas-
taja Kuoppamäen ansiosta kotiteol-
lisuusyhdistykset alkoivat saada valtion-
apunsa suoraan teollisuushallitukselta.
Avustus ei enää tullut maanviljelys-
seurojen kautta. Lisäksi pesäeroon oli
olemassa myös toiminnan tavoitteisiin
liittyviä syitä. Yhdistysten ja niille katto-
organisaatioksi vuonna 1913 perustetun
Suomen Kotiteollisuusvaltuuskunnan ta-
voitteena oli alusta lähtien pyrkiä edistä-
mään ansiokotiteollisuutta, mikä erotti
kotiteollisuusyhdistykset varsin pian eri
linjoille maanviljelysseurojen kanssa.

Kotiteollisuusyhdistykset ottivat työsa-
rakseen sekä miesten että naisten harjoit-
taman kotiteollisuuden. Vaikka maan-
viljelysseurojen helmoista itsenäistyt-
tiinkin varsin pian, oli aina 1960-luvulle
saakka myös kotiteollisuusyhdistyksissä
nähtävissä vahva talonpoikainen henki.
Neuvontatyötä ohjasi pitkään perinteen

Sortavalan käsityökoulun oppilaita 1890-luvulla Sortavalan seminaarin lehtori ja
tehtailija Eero Mäkisen kanssa, joka on kuvassa toinen oikealta. Mäkinen oli
Lauri Kuoppamäen isä. Kuva M. A. Finni, Suomen käsityön museo
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säilyttäminen sekä isiltä ja äideiltä opi-
tun työpanoksen siirtäminen seuraaville
sukupolville. Kotiteollisuusyhdistysten
työ suuntautui vahvasti maaseudulle.
Kaupunkien painoarvo alkoi nousta vas-
ta 1960-luvulla.

Kotiteollisuusyhdistykset aloittivat neu-
vontatyönsä heti perustamisensa jälkeen,
mikäli vain rahavarat antoivat myöten.
Ensimmäiset vuodet olivat taloudellises-
ti niukkaa aikaa. Ainoastaan muutamat
yhdistykset pystyivät palkkaamaan neu-
vojan eli konsulentin tekemään neuvon-
tatyötä. Valtionapua kotiteollisuusyhdis-
tykset ovat saaneet vuodesta 1911 lähti-
en. Avustuksella palkattiinkin useampaan
yhdistykseen oma konsulentti. Joillakin
alueilla palkattiin kahden yhdistyksen
yhteinen neuvoja.17

Sekä mies- että naisneuvoja oli toimin-
nan alkuvaiheessa vain harvoissa ko-
titeollisuusyhdistyksissä. Niinpä monel-
la alueella valiteltiinkin sitä, että “puut-
tuvalle” sukupuolelle ominaisten työta-
pojen neuvonta jäi lapsipuolen asemaan.
Esimerkiksi kudonnan neuvontaa kykeni
antamaan harva miesneuvoja. Kotiteol-
lisuusyhdistysten alkutaipaleella varsin
monessa yhdistyksessä oli vain mies-
konsulentti. Näin oli asian laita esimer-
kiksi Viipurin läänin, Satakunnan, Uuden-
maan, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen
kotiteollisuusyhdistyksissä. Päinvastai-
nen tilanne oli Kuopion seudun kotiteol-
lisuusyhdistyksessä, jonka sihteeri-kon-
sulentin toimi alusta lähtien hoidettiin
kokonaan naisvoimin.18 Koska yhdistyk-

sissä ei ollut varaa palkata kuin yksi kon-
sulentti, pyrittiin palkkaamaan sekä mies-
että naispuolisia neuvojia, joista valtaosa
oli osa-aikaisia kurssien vetäjiä.

Konsulenttien toimet keskittyivät alkuvai-
heessa enemmän valistustyöhön kuin var-
sinaiseen neuvontaan tai koulutukseen.
Erittäin suosittuja olivat kotiteollisuus-
päivät, joita järjestettiin yleisen ilmapii-
rin muuttamiseksi suotuisaksi kotiteol-
lisuusaatteelle. Vanhan käsityöperinteen
inventointi kuului myös konsulentin teh-
täviin. Suuri osa työstä kului näyttelyi-
den järjestelytöissä. Konsulentin työtä
lisäsi myös kotiteollisuuskoulujen hallin-
nointi.19 Kurssimuotoinen neuvontatoi-
minta käynnistyi kotiteollisuusyhdis-

tyksissä vilkkaammin heti sen jälkeen,
kun valtionavun määrä lisääntyi.

Niissä kotiteollisuusyhdistyksissä, joissa
oli mieskonsulentti, oli myös miesten
neuvontatyö vahvemmalla pohjalla. Esi-
merkiksi Uudenmaan kotiteollisuus-
yhdistyksessä vuosina 1917–1936 pide-
tyistä kursseista jopa 142 oli miehille ja
vain 14 yksinomaan naisille. Uudenmaan
luvut ovat kuitenkin poikkeuksellisia, sil-
lä jo ennen sotavuosia oli huomattavissa
selkeä suuntaus neuvontatyön yhä voi-
makkaammasta suuntautumisesta naisil-
le. Sama suuntaus on nähtävissä esimer-
kiksi Pohjois-Karjalan kotiteollisuusyh-
distyksessä, jossa jo 1920-luvulla hieman
yli puolet kursseista oli naisneuvojan

Satakunnan maanviljelysseuran II käsityökoulun “kahvipuulaaki” tauolla Mouhi-
järven Tuiskulla maaliskuussa 1917. Kuva Ammattikasvatushallituksen kokoel-
ma, Suomen käsityön museo
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pitämiä. Myös kurssilaisista naisia oli
kaksi kolmasosaa.20

1940-luvun jälkeen kotiteollisuusyhdis-
tysten neuvontatyön suuntautuminen koh-
ti naisten neuvontaa on ollut yhä selkeäm-
pää. Samanlainen kehitys on nähtävissä
kaikissa yhdistyksissä. Vuonna 1959
kotiteollisuusorganisaatiossa pidetyistä
837 kurssista enää vain 32 oli miehille
suunnattuja. Erityisesti naisten neuvon-
nan osuutta on lisännyt neuvonta-asema-
toiminta, joka aloitettiin vuonna 1944 Jo-
ensuussa. Joensuun ensimmäisen neuvon-
ta-aseman saatua toimintansa vauhtiin
uusia asemia alkoi syntyä kiihtyvällä
vauhdilla eri puolille Suomea. Neuvon-
ta-asematoiminta oli alusta asti suunnat-

tu naisille. Kotiteollisuusyhdistysten neu-
vonta-asemilla voitiin mm. kutoa kangas-
ta, ommella ja saada näihin työmuotoihin
henkilökohtaista neuvontaa. Mallia neu-
vonta-asematoiminnalle oli otettu mar-
toilta, jotka olivat jo muutamaa vuotta
aiemmin käynnistäneet oman kotitalous-
neuvonta-asematoimintansa. Martat oli-
vat monella paikkakunnalla aloitteellisia
myös kotiteollisuusneuvonta-asemien pe-
rustamisessa ja niiden toiminnan tukemi-
sessa.21

Kotiteollisuusyhdistysten neuvonta oli
pitkään painottunut kudontaan ja om-
peluun. Siitä huolimatta kotiteollisuus-
järjestö pyrki pitämään kurssitarjontansa
monipuolisena. Painotus on kuitenkin

viime päiviin saakka ollut ns.  pehmeissä
materiaaleissa. Kovia materiaaleja kuten
puuta ja metallia, ei  kurssitarjottimelta
kuitenkaan ole kokonaan hylätty. Niiden
osuutta on pyritty korostamaan erityises-
ti 1970-luvulta lähtien.22

Marttojen käsityöneuvonta
– käsityö osana kotitaloutta

1900-luvun alkuvuosikymmeninä maa-
taloudelliselle käsityöneuvonnalle oli tyy-
pillistä keskittyminen suurelta osaltaan
naisille suunnattuun neuvontaan. Eräs
merkittävä tekijä tähän kehitykseen oli
käsityön sitoutuminen läheisesti koti-
talousideologiaan23, jota etenkin 1920- ja
1930-luvuilla edistivät voimakkaat koti-
talousjärjestöt, martat ja maatalousnaiset.

Martat aloittivat käsityöneuvontansa heti
yhdistyksen perustamisen jälkeen vuon-
na 1899. Aluksi käsityöneuvontaa annet-
tiin ompeluseuroissa, joita johtivat mart-
tatoiminnan varhaishistoriaa ylös kir-
janneen Manja Haltian mukaan kunkin
alueen “johtorouvat”. Toiminta oli pitkälti
organisoitu samoin aatteellisin ja käytän-
nön perustein kuin jo varhemmin 1800-
luvulla alkanut rouvasväenyhdistysten
ompeluseuratoiminta. Ompeluseuroja yl-
läpiti paikkakunnan fennomaanisääty-
läistö. Seuraan yritettiin houkutella alem-
mista sosiaaliluokista “vaikeissa oloissa
kiusaantuneita” perheenemäntiä. Martto-
jen ensimmäisten ompeluseurojen tarkoi-
tuksena oli toimia enemmänkin valistuk-
sen antajana kuin käsityötaidon opetta-
jana. Ompeluseuroissa pidettiin valistuk-

Nypläyskurssilaisia Tampereen neuvonta-asemalla vuonna 1955. Kuva Suomen
käsityön museo
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sellisia esitelmiä mm. raittiusasioista, las-
ten kasvatuksesta tai kodin hoidosta. Ta-
voitteena oli muokata maaperää martta-
aatteelle. Toki ompeluseuroissa myös om-
meltiin, esimerkiksi lastenvaatteita tai
alusvaatteita. Kankaat ja neuvonta olivat
monesti ilmaisia, joten kysymys oli myös
hyväntekeväisyydestä.24

Martat koettivat käsityöneuvonnassaan
ohjailla neuvottaviaan mahdollisimman
käytännölliselle tielle. Ompeluseuratyöt
yritettiin saada mahdollisimman hyvin
käytäntöä palveleviksi. Käsitöiden tuli
sopia talonpoikaiskotiin ilman turhia
koristeluja ja koreuksia. Ompelusseu-
rojen lisäksi martat alkoivat pitää myös
ompelu-, kutoma- ja kasvivärjäyskurs-

seja, jotka olivat joko ilmaisia tai niissä
kerättiin pieni osallistumismaksu. 1900-
luvun alkupuolella marttatyön kohteeksi
otettiin myös osuustoiminta. Niin ikään
liiketoimintaa organisoitiin kotiteollisuu-
den saralla. Myyntitoiminnan tarkoituk-
sena oli hankkia toimintaan varoja ja tar-
jota äideille mahdollisuus sellaiseen
kotiansioon, jossa heidän ei tarvitsisi jät-
tää perhettään vaille hoivaa. Marttaosas-
tojen alueilla teetettiin mm. pärekoreja,
nukkeja, sarkaa ja verhoja. Useimmat
liikeyritykset eivät eläneet kovinkaan
kauan, mutta joillakin alueilla päästiin
jokseenkin hyviin tuloksiin. Näin oli
muun muassa Kurkijoella, jossa kudottiin
verhoja tai Turussa, jossa organisoitiin
mittavaa nukketeollisuutta. Vuonna 1928

marttojen nukkeliike tarjosi työtä jo 100
työläiselle. Vuosimyynti kohosi vajaaseen
1,3 miljoonaan markkaan. Toiminnassa
oli myös nukenpäitä valmistama valimo,
jossa työskenteli 20 henkeä. Helsingissä
oli avattu vuonna 1911 marttatuotteiden
välitysliike, “Martta-asioimisto”, joka
möi myös käsityötuotteita. Vuonna 1917
se muutettiin osakeyhtiöksi nimellä Mart-
ta O.Y.25

1900-luvun alkupuolella marttajärjestös-
sä oli tehty periaatteellinen päätös, jonka
mukaan hyväntekeväisyyden sijaan liiton
toiminta suuntautuisi jatkossa neuvonta-
työhön. Taustalla oli muuttunut käsitys
työstä ja sen merkityksestä ihmisen hen-
kiselle ja siveelliselle kasvulle. 1800-lu-
vun alkupuolella sivistyksen oli katsottu
merkinneen tiettyä koulutusta sekä siihen
liittyviä eettisiä ihanteita ja hyviä käytös-
tapoja. 1900-luvun alkupuolella sivistyk-
sen käsitteen sisältö muuttui. Keskeisik-
si asioiksi nousivat niin taloudellinen toi-
minta kuin hyvinvoinnin kohottaminen-
kin. Kaiken perusta oli työn kunnioitta-
minen, ahkeruus ja oma-aloitteisuus.
1900-luvun alussa maaseudun sosiaaliset
ongelmat olivat varsin näkyviä. Myös
martat halusivat suunnata toimintaansa
asiantilan parantamiseen, mutta muulla
tavoin kuin hyväntekeväisyystyön kaut-
ta. Maaseudun tilattomia yritettiin neu-
voa ja opastaa taloudellisen toiminnan
saralla oma-aloitteisuuteen. Martat ryh-
tyivät maaseudun valistustyöhön periaat-
teella “auta itse itseäsi”.26

Apulaisjohtajatar Elna Laquist, varastonhoitajatar Martta Lehtovaara ja mallien
ompelijatar Karin Törnqvist työskentelemässä Turun Marttayhdistyksen Nukke-
teollisuuden työhuone Nukkelassa vuonna 1932.  Kuva Marttaliiton kuva-arkisto
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Naisten ansiomahdollisuuksia martat nä-
kivät ennen kaikkea kanankasvatuksessa,
puutarhanhoidossa ja käsityössä. 1910-
luvulla kotiteollisuusneuvonta laajeni
huomattavasti. Erityisesti vuosikymme-
nen loppupuolen pula-aika virkisti neu-
vontatoimintaa. Tuolloin valmistettiin tal-
lukoita ja tehtiin vanhasta uutta. Myös
pellavanviljelyä edistettiin entistä ponte-
vammin. Kasvivärjäystaidon edistämi-
seksi martat ryhtyivät yhteistyöhön Suo-
men Käsityön Ystävien kanssa. Martto-
jen omassa keskuudessa toiminnan sanot-
tiin siirtyneen etenkin talviaikaan “kohti
kotiteollisuutta”. Myyntitoimintaan suo-
siteltiin lähimarkkinoita, mm.  kutomista
oman kylän tarpeisiin eikä epärealistista
havittelua Helsingin suurmyymälöihin.27

Ansiokotiteollisuus sopi hyvin marttojen
aatemaailmaan. Martat ryhtyivät aiempaa
selvemmin tukemaan keskiluokkaista
ydinperheideologiaa, jossa naisen valta-
kuntaa olivat koti ja kotitalous. Perheen-
emännän velvollisuus oli omistautua ko-
din hoitamiselle, lasten kasvattamiselle ja
perheen ylläpitämiselle. Maaseudulla
emännän roolin haluttiin ulottuvan kodin
lisäksi vain pihapiiriin, ei niinkään ras-
kaisiin maataloustöihin navettaan tai pel-
loille. Lisäansioiden tarvetta martat eivät
kieltäneet, mutta ansiota tuli hankkia sel-
laisissa töissä kotona, jotka eivät vieneet
perheenemäntää pois omasta perhepiiris-
tä. Tähän malliin soveltuivat hyvin juuri
puutarhanhoito, kanankasvatus ja koti-
teollisuus.28 Tämän vuoksi käsityöneu-

vonta oli pitkään olennainen osa martta-
työtä. Ansiomahdollisuuden lisäksi käsi-
työ tuki omavaraistalouden ihannetta,
jonka mukaan jo kodin menestyksellisen
hoidon vuoksi jokaisen emännän tuli hal-
lita kutominen ja ompelu.

Marttojen ohjenuorana oli hyvin pitkälti
perinteisen kansankäsityön säilyttäminen.
Kansan makutottumuksiin haluttiin vai-
kuttaa kunkin paikkakunnan perinteisiä
käsityömalleja suosimalla. 1920- ja 1930-
lukujen taitteessa martat järjestivät van-
hojen käsityömallien keräyksen, jonka sa-
toa esiteltiin Helsingissä vuonna 1931
Suomalais-ugrilaisen kulttuurikokouksen
yhteydessä pidetyssä näyttelyssä. Myös
ruotsinkielinen marttaliitto on tehnyt mit-
tavaa työtä ruotsinkielisen alueen käsityö-
perinteen parissa. Näyttelytoiminta oli
myös muualla maassa vilkasta. Samoin
marttojen käsityökurssitoiminta oli vire-
ää. Esimerkiksi vuonna 1925 järjestettiin
lähinnä ompelu- ja kutomakursseja kaik-
kiaan 115, ja vuoteen 1933 mennessä
kurssien luku oli lähes kaksinkertaistunut
206:een. Vahva kansallinen painotus tuli
esille myös kurssiohjelmissa.29

1930-luvun kuluessa marttojen käsityö-
hön liittyvä neuvonta keskittyi yhä enem-
män kotitalouteen. Monesti erikseen mai-
nittiin “kotitaloudellinen käsityö”, joten
toiminnassa ansiokotiteollinen näkökul-
ma alkoi väistyä sivummalle. Mukaan al-
koi tulla yhä voimakkaammin myös kulut-
tajaperheenemännän rooli. 1940-luvulla
martat alkoivat harjoittaa myös ns. kodin-
perustamisneuvontaa, jossa nuorille pa-

Marttojen Hankasalmen Kovalanmäen kansakoululla järjestämien käsityökurssien
osallistujat opettajineen lokakuussa 1926. Viikon mittaiseen kurssiohjelmaan
kuului niini- ja korityön perustekniikoiden opiskelua ja aiheisiin liittyvien luento-
jen seuraamista. Kuva Marttaliiton kuva-arkisto
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reille annettiin vinkkejä taloudelliseen,
mutta myös esteettisiä arvoja korostavaan
kodin perustamiseen. Sodan jälkeen kä-
sityön asema erillisenä ja itsenäisenä toi-
minnan osa-alueena alkoi heikentyä, sil-
lä käsityön edistäminen yhdistettiin ylei-
seen kotitaloudelliseen neuvontaan. Koti-
taloudellinen käsityö sisälsi lähinnä asun-
non sisustusesineet ja -tekstiilit, kodin
työvälineet ja käyttöesineet sekä perheen
vaatetuksen. Edelleen martat esittelivät
perinteistä käsityötä aktiivisesti etenkin
näyttelyissä ja kilpailuissa. Käsityö liit-
tyi olennaisesti myös joihinkin marttojen
teemavuosiin.

Sodan jälkeisenä aikana marttojen ideolo-
gialle oli tyypillistä, että käsityö miellet-
tiin yhä vahvemmin kuuluvaksi “kodin si-
säiseen maailmaan”. Toki osa kotitalou-
den tehtävistä ulottui myös kodin ulko-
puolelle. Kuitenkin esimerkiksi vuoden
1967 kotitalousneuvontakomitea määrit-
teli kodin ulkopuolisiin kotitalouden teh-
täviin lähinnä “ostamisen ja maksujen
suorittamisen”, siis kuluttamisen30. So-
danjälkeisessä ajattelutavassa ei ansioko-
titeollisuudelle enää juuri ollut tilaa. Jos
perheenemäntä teki käsityötä myyntiin,
hän ryhtyi tuottajaksi ja silloin toiminta
suuntautui kodista ulospäin, vaikka itse
työ olisikin tehty kodin seinien sisällä.

Käsityö osana
maanviljelyselinkeinoa

Toisen merkittävän suomalaisen kotita-
lousjärjestön, maatalousnaisten, suhde
käsityöhön on noudatellut pitkälti mart-

tojen linjaa. Myös neuvontatoiminta on
ollut samantyyppistä. Maatalousnaiset
ovat järjestäneet käsityökursseja ja anta-
neet henkilökohtaista neuvontaa. Maan-
viljelysseuraorganisaation piirissä käsi-
työneuvonta laantui heti sen jälkeen, kun
useissa seuroissa kotiteollisuusasioiden
hoito oli siirretty kotiteollisuusyhdistyk-
sille. Kokonaan neuvontatyö ei  lakannut,
sillä edelleen maamiesseuroissa pidettiin

etenkin naisille suunnattuja käsityökurs-
seja, tosin melko vähän. Huomionarvoista
on, että miesten käsitöiden edistäminen
lakkasi lähes kokonaan niissä seuroissa,
joiden alueille ei heti perustettu kotiteol-
lisuusyhdistystä ja joissa käsityöalan edis-
täminen oli jäänyt maanviljelysseuran
tehtäväksi. Myös niissä toiminta suuntau-
tui naisille tarkoitettuun neuvontaan.31

Maatalousnaisia ryhmäkuvassa 1950-luvulla. Kuva Maa- ja kotitalousnaisten Kes-
kuksen arkisto, Kansallisarkisto
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Maanviljelysseuraorganisaation piirissä
käsityöneuvojia ovat palkanneet sekä
alueelliset maanviljelysseurat että niihin
kuuluvat paikalliset maamiesseurat ja nii-
den naisosastot. Koska monilla paikalli-
silla maanviljelysseuroilla ei taloudelli-
sesti ollut mahdollista saada omaa neuvo-
jaa, palkkasivat alueen maamiesseurat yh-
dessä neuvojia pitämään käsityökursseja.
Myös seurojen kotitalousneuvojat pitivät
käsityökursseja. Paikalliset maamiesseu-
rat palkkasivat omia neuvojia siitäkin
huolimatta, että monilla alueilla maan-
viljelysseura välitti kurssien vetäjiksi

kotiteollisuusyhdistysten neuvojia. Mo-
nesti syynä oli neuvonnan valtaisa kysyn-
tä. Kotiteollisuusyhdistysten neuvojat ei-
vät  riittäneet tyydyttämään kysyntää.

1800-luvulta lähtien maanviljelysseurat
ovat pyrkineet kouluttamaan johtavat
käsityökonsulenttinsa. Usein käsityö-
konsulentin tehtävään palkattiin Wetter-
hoffin kotiteollisuusopiston käynyt neu-
voja. Sen sijaan muussa neuvontatyössä
ja paikallisilla maamiesseuroilla oli run-
saasti itseoppineita kurssiohjaajia. Tilan-
ne oli samanlainen myös marttayhdistyk-

sissä. Yleistä oli myös se, että käsityökou-
lutuksesta vastasi henkilö, jolla oli koti-
talouskoulutus. Kotitaloudellinen käsityö
oli olennainen osa kotitaloutta. Tavoittee-
na oli, että kotitalousneuvojat pystyisivät
antamaan opastusta paitsi kotitaloudel-
lisessa käsityössä kuten liinavaatteiden
ompelussa, parsimisessa ja paikkaamises-
sa myös kudonnassa sekä kori-, rottinki-
ja pajutyössä. Käsityön avulla neuvojille
saatiin työtä myös hiljaiseksi talvikaudek-
si, jolloin esimerkiksi kasvitarhat uinuivat
hankien alla.32

Maanviljelysseuroissa toimineiden käsi-
työ- ja kotiteollisuusneuvojien määrästä
on olemassa kahdenlaisia tietoja. Maa-
talousnaisten historian kirjoittaneen Katri
Laineen mukaan vuonna 1906 kolmella-
toista maanviljelys- ja talousseuralla oli
yhteensä 26 kotiteollisuusneuvojaa. Maa-
talousseurojen historiasta kirjoittanut
August Teräksinen laskee neuvojia olleen
kyseisenä vuonna huomattavasti enem-
män, kaikkiaan 57. Yksimielisyys vallit-
see kuitenkin siitä, että neuvojien määrä
väheni merkittävästi vuoteen 1923 men-
nessä, jolloin molempien kirjoittajien mu-
kaan neljässä maanviljelysseurassa työs-
sä oli enää neljätoista neuvojaa.33

Käsityöneuvonnan lamakausi ei kestänyt
maanviljelysseuroissa kovinkaan kauan,
sillä jo 1920-luvulta lähtien käsityö-
neuvojien määrä alkoi jälleen nousta.
Käsityön edistäminen siirtyi selkeästi
naisosastojen harteille. Neuvojia ei enää
kutsuttu kotiteollisuusneuvojiksi vaan
käsityö- ja kudonnanneuvojiksi. Maa-

Kotiteollisuus-lehden mukaan lehmän ja hevosen häntäjouhet olivat arvokasta
patjan täytettä, Varkauden neuvonta-asema, 1954. Kuva Valokuvaamo Jänis,
Varkaus, Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen käsityön museo
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talousseurojen Keskusliittoon nimitettiin
vuonna 1945 käsityövaliokunta ohjaa-
maan käsityöneuvontaa. Tämän jälkeen
kotitalousneuvojia valmennettiin käsi-
työn opetukseen. Lisäksi kudonnan oh-
jaajia koulutettiin erikseen Wetterhoffilla.
1940-luvulla käsityökonsulenttien ja neu-
vojien määrä maanviljelysseuroissa oli
jälleen voimakkaasti nousussa. Vuonna
1947 maanviljelys- ja talousseurojen pal-
veluksessa oli seitsemän käsityökonsu-
lenttia ja 36 käsityön ja kudonnan neuvo-
jaa.34

Neuvojien koulutus osui oikeaan hetkeen,
sillä sodan tuoma pula ja puute lisäsivät
käsityöneuvonnan kysyntää rajusti koko
maassa. Neuvontaa antaneissa järjestöis-
sä kaikki kynnelle kykenevät neuvojat oli-
vat pitkälle 1950-luvulle saakka ylityöl-
listettyjä. Sota-ajan jälkeisen pulan voit-
tamisessa kaikkien neuvontajärjestöjen
työ oli samankaltaista. Etupäässä tehtiin
“vanhasta uutta”. Esimerkiksi talluk-
kakurssien suosio oli tuohon aikaan suur-
ta, sillä jalkineita oli vaikea saada. Ta-
voitteena oli arkipäivästä selviytyminen.

Kuten marttojen myös maatalousnaisten
keskeinen toimintamuoto on ollut ompe-
luseuratoiminta. Toimintatapa omak-
suttiinkin maatalousnaisjärjestöön selväs-
ti martoilta, jotka olivat ottaneet sen oh-
jelmaansa jo aiemmin. Myös maata-
lousnaisilla toiminta oli aatteellista. Om-
peluseurojen tavoite ei niinkään ollut
ompelu- tai kudontatyössä tai taitojen
opettamisessa vaan yhdessäolossa ja en-
nen kaikkea oheistoiminnassa. Ompelu-

iltoihin kehiteltiin kaikenlaista ohjelmaa
aina uusimpien romaanien ja tietokirjojen
luvusta yhteislauluun ja valistaviin esi-
telmiin. Ohessa valmistui käsitöitä, joita
usein myytiin seuratoiminnan tukemiseksi
myyjäisissä tai annettiin hyväntekevä-
isyyteen. Ompeluiltatoimintaa kehitettiin
maatalousjärjestössä kuitenkin hieman
marttojen työtavoista poikkeavaan suun-
taan. Tämä johtui siitä, että maatalous-
naiset toimivat kiinteässä yhteydessä

maamiesseurojen kanssa. Järjestö halusi
kehittää ompeluseuratoimintaa siten, että
myös miehet voisivat osallistua tekemäl-
lä  puhdetöitä. Toiminta keskittyi maa-
taloustöistä kiireettömään talviaikaan.
Tämän tyyppisiä käsityöiltoja pidettiinkin
joillakin alueilla ahkerasti aina 1950- ja
1960-luvulle saakka.35

Täysin poissuljettua ei miesten osallistu-
minen ollut marttojenkaan toimintaan,

Villojen karstaamista ja kehräämistä esiteltiin maatalousnaisten järjestämässä
työnäytöksessä 1950-luvun lopulla. Kuva Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen
arkisto, Kansallisarkisto
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joskin se oli harvinaista. Miesten käsitöitä
saatettiin joskus saada myyjäisiin myy-
täväksi. Miehet valmistivat käsitöitään
omassa piirissään marttojen ompeluil-
tojen yhteydessä. Näin tapahtui muun mu-
assa Pohjois-Karjalassa. Osallistuipa
muutama ennakkoluuloton matti myös
kutomakursseille, kuten isäntä Juuse
Toikkonen Ylöjärven Mutalan Martta-
yhdistyksessä. Kutomakurssin lopet-
tajaisnäyttelyssä erityistä ihastusta olivat-
kin herättäneet “talon isännän kauniit
karvalankamatot”.36

Läpi 1950-luvun käsityökurssitoiminta
oli hyvin suosittua maatalousnaisjärjes-
tössä. Eniten käsityökursseja pidettiin
vuonna 1958, jolloin niiden osuus järjes-
tön koko kurssitoiminnasta oli 35 %.
Vastaavasti ruokatalouskurssien osuus oli
36 %. 1950-luvulla kehiteltiin paljon
myös muunlaista toimintaa käsityön ym-
pärille. Esimerkiksi ompeluseura-, näyt-
tely- ja kilpailutoiminta jatkui vilkkaana.
Maatalousnaisjärjestö perusti 1950-luvul-
la tiettävästi myös muutamia omia käsi-
työkouluja, joissa opetusta annettiin ly-
hytkursseja pitemmillä kursseilla. Tällai-
nen koulu oli Maatalousnainen-lehden
mukaan toiminnassa ainakin Salossa.
Neuvonta-asema oli toiminnassa mm.
Kokemäellä ja kutomo Karstulassa.37

Järjestön käsityöneuvonnan käännekoh-
ta ajoittuu 1960-luvulle, jolloin käsityö-
kurssien määrä alkoi nopeasti laskea.
Vuonna 1969 maatalousnaisten kurssien
kokonaismäärästä enää 6 % oli käsityö-
kursseja. Sama kehitys on havaittavissa

myös marttojen neuvontatyössä. Lisäksi
siirryttiin kodille välttämättömien käsitöi-
den neuvonnasta enemmän harraste-
käsityön suuntaan.38 Tähän vaikuttivat
monenlaiset yhteiskunnalliset muutokset,
jotka saivat aikaan koko käsityön luon-
teen muuttumisen. Kulutustavaroiden
saaminen oli helpottunut. Kun tavara-
valikoimia oli jokaisen saatavilla ja myös
kuluttamiseen alkoi olla varaa, ei käsityö
enää ollut välttämättömyys. Käsityöstä
tuli lisääntyvän vapaa-ajan myötä harras-
tus. Samalla muuttuivat käsityöneu-
vonnan sisällölliset tavoitteet. Aika oli
ajanut talonpoikaisen ajatusmaailman
ohi, mikä merkitsi neuvontajärjestöjen
uudistumista. Tässä yhteydessä myös

yhteistyön muotoja alettiin tarkastella
uusista näkökulmista. Käsityöneuvonnan
kohdalla se tarkoitti selkeämpää roolien
jakoa eri järjestöjen välillä.

Kaksi voimakasta kotitalousneuvonta-
järjestöä eivät historian saatossa olleet
välttyneet yhteentörmäyksiltä. 1900-lu-
vun alussa työnjako marttojen ja maa-
miesseurojen välillä oli luontunut hyvin,
sillä marttojen neuvonta-alueeseen kat-
sottiin kuuluneen puutarhanhoito, kanan-
hoito ja ruokatalous. Maamieseuroissa
miehille kuuluivat karjatalous-, maitota-
lous- sekä maanviljelysneuvonta. Tilan-
ne alkoi mutkistua 1920-luvulla, kun
maamiesseurojen yhteyteen edellisellä

Marttojen vuonna 1930 järjestämillä vuodevaatekursseilla valmistettiin naisvoimin
meriheinällä täytettyjä kiilapatjoja. Kuva Marttaliiton kuva-arkisto
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vuosikymmenellä perustetut naisosastot
alkoivat voimistua. Maatalousnaisten ja
marttojen välinen työnjako oli uudessa
tilanteessa määriteltävä uudelleen. Tuossa
vaiheessa marttayhdistykset olisi haluttu
liittää maanviljelysseurojen alaisuuteen,
jolloin ne olisivat käytännössä sulautu-
neet niihin. Näin naisten järjestäytymisen
ongelmat olisi saatu pois päiväjärjestyk-
sestä. Martat eivät kuitenkaan alistuneet
itsenäisyytensä menettämiseen, ja näin
maahan kehittyi kaksi vahvaa kotitalous-
järjestöä.39

Vaikka marttojen ja maatalousnaisten
käytännön työ maaseudulla on ollut mo-
nilta osin hyvin samantyyppistä, sisältyy
järjestöjen toimintaperiaatteisiin muuta-
ma selkeä ideologinen ero. Myös alueelli-
sesti molemmilla järjestöillä oli omat van-
kat alueensa. Martat toimivat erityisesti
Pohjois-Karjalassa ja maatalousnaiset
Etelä-Pohjanmaalla. Monilla paikkakun-
nilla on ollut toiminnassa sekä maatalous-
naisten että marttojen paikallisyhdistys,
mutta molempiin järjestöihin kuuluminen
on ilmeisesti ollut hyvin harvinaista.

Selkein syy sille, miksi jo varsin varhain
perustetusta marttajärjestöstä ei tullut ai-
noaa maaseudun naisten neuvontajärjes-
töä, on ollut järjestön suhde kaupunkiym-
päristöön ja -kulttuuriin. Marttajärjestö
perustettiin Helsingissä. Sen toimintaan
ovat olennaisena osana aina kuuluneet
“kaupunkilaismartat”, vaikka vilkkainta
yhdistyksen toiminta 1900-luvun alku-
puolella olikin maaseudulla. Martat
kohdistivat neuvontatyönsä paitsi maa-

laisemäntiin myös asutuskeskusten työ-
läisnaisiin. Maanviljelysseuran sisällä
toimineet naiset halusivat pitää toimin-
nan kokonaan omissa käsissään maaseu-
dulla. Toinen merkittävä ero järjestöjen
välillä oli suhtautuminen miesten järjes-
töihin. Martat halusivat säilyttää itsenäi-
sen naisjärjestön roolin. Maatalousnaiset
puolestaan valitsivat toimimisen maan-
viljelysseuraorganissation sisällä miesten
rinnalla. He korostivat emännän tärkeää
roolia isännän työtoverina. Emännän roo-
liin kuului talonpoikaisen perinteen mu-

kaisesti työ niin kotitaloudessa kuin isän-
nän aisaparina navetassa ja jossain mää-
rin myös pellolla. Marttojen ideologian
mukaan naisella oli ennen kaikkea per-
heenemännän rooli. Naisen tuli keskittyä
äidin, aviopuolison ja perheenemännän
rooliin kotitalouden hoitajana. Maa-
talousnaisten mukaan kotitalous oli osa
maataloutta. Martat puolestaan pitivät
kotitaloutta itsenäisenä ja erillisenä ko-
konaisuutena. Molempien järjestöjen ta-
voitteissa on havaittavissa pyrkimys koti-
taloustyön ammatillistamiseen. Emännän

Maatalousnaisten korinpunontakurssin osallistujia töihinsä keskittyneinä, 1950-
luku. Kuva Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen arkisto, Kansallisarkisto
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tehtävää pidettiin kansantaloudellisesti
tärkeänä ja sille pyrittiin kaikin tavoin
löytämään myös yhteiskunnallista tunnus-
tusta ja arvostusta. Samalla luonnollises-
ti myös parannettaisiin maaseudun nai-
sen asemaa.40

Etenkin 1920- ja 1930-luvuilla rinnakkain
toimiminen oli ajoittain varsin katkeraa.
Molemmilla järjestöillä oli tavoitteena
kotitaloustyön yhtenäistäminen, mutta
kumpikaan ei ollut valmis tinkimään peri-
aatteistaan. Paikallisesti suurimmat kiis-
tat käytiin niillä alueilla, joissa martat ja
maatalousnaiset toimivat rinnakkain.
Näitä alueita olivat mm. Keski-Suomi,
Varsinais-Suomi ja Pohjois-Savo. Järjes-
töllisesti saman katon alle martat ja maa-
talousnaiset eivät taipuneet, vaikka koti-
talousneuvonnan yhtenäistämistä suunni-
teltiinkin. Ongelmia aiheuttivat mm. val-
tion kotitalouteen suunnatut avustukset,
joista syntyivät suurimmat erimielisyydet
järjestöjen välille. Maatalousnaisjärjestö
sai marttoja enemmän valtionapua. Kiis-
tojen seurauksena marttajärjestö syrjäy-
tettiin Maatalousseurojen Keskusliitossa
ja maatalousnaiset hyväksyttiin maata-
lous- ja maanviljelysseurojen virallisek-
si naisjärjestöksi vuonna 1931.41

Tämän jälkeenkään erimielisyydet eivät
olleet ohi. Maa- ja kotitaloudellisten
neuvontajärjestöjen toimintaa yritettiin
todenteolla yhdistää 1930-luvulla. Vuon-
na 1933 mietintönsä jättänyt ns. Pehko-
sen komitea esitti ratkaisumallin järjes-
tötoiminnan rationalisoimiseksi ja uuden,
yhtenäisen neuvontajärjestön luomisek-

si. Mietintö herätti paljon keskustelua
paitsi kotitalousneuvontajärjestöissä
myös kotiteollisuuden piirissä, sillä mie-
tinnön esityksen toteuttaminen olisi lak-
kauttanut kokonaan itsenäisten kotiteol-
lisuusyhdistysten toiminnan. Ajatus nais-
ten käsityön sulautumisesta kodin sisäi-
seen sfääriin hyväksyttiin nyt myös ko-

miteatasolla. Komitea nimittäin ehdotti
naisten käsityön sisällyttämistä uuden,
perustettavan järjestön kotitalousosas-
toon. Sen sijaan miesten käsityölle komi-
tea oli valmis edelleen antamaan uudes-
sa neuvontajärjestössä oman osaston.
Tätä jakoa kotiteollisuusväki ei ollut val-
mis hyväksymään. Esitys olisi toteutues-

Vuoden 1946 Kajaanin kotiteollisuusyhdistyksen neuvonta-aseman iltakurssi-
laisten töitä esillä näyttelyssä. Kursseilla on ommeltu mm. lastenvaatteita, nais-
ten leninkejä ja puseroita sekä kudottu matonkuteista riepumattoja. Kuva Käsi-
ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen käsityön museo
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saan tarkoittanut naisten ansiokotiteolli-
suuden tukemisen täydellistä loppumista
koko maassa. Myös martat vastustivat
komitean kaavailuja, sillä uuden järjes-
tön luominen olisi lopettanut marttojen
itsenäisen toiminnan. Marttaliitto katsoi
lisäksi, ettei kotitaloutta ollut syytä yh-
distää osaksi yleistä maatalousneuvonta-
järjestöä. Maatalousseurojen Keskusliit-
to sen sijaan tuki komiteaa, joskaan ei
yksimielisesti.42

Selkeää vastustusta herättänyt ehdotus
kumottiin jo seuraavana vuonna, jolloin
kokoontunut uusi toimikunta katsoi, et-
tei “naisten kotiteollisuuden neuvontatyö
enään, kuten aikaisemmin, rajoitu yksin-
omaan kodille välttämättömän käsityötai-
don elvyttämiseen ja kohottamiseen vaan
kohdistuu myös kotiteollisuuden kehittä-
miseen ja laajentamiseen myyntituotantoa
silmällä pitäen”. Niinpä toimikunta kat-
soi, ettei naisten käsityötä ole tarkoituk-
senmukaista liittää kotitalousneuvonnan
yhteyteen.43 Toimikunnan kanta oli huo-
mattava myönnytys mm. kotiteollisuus-
organisaatiolle, joka tunsi sekä naisten
että miesten käsityön osalta suurta huol-
ta ansiokotiteollisuuden tilasta.

Monta kokkia, yksi soppa –
neuvonnan ristiriidat

1930-luvulla ilmiliekkeihin roihahtanees-
sa kotitalousjärjestöjen olemassaolo-
kiistassa käsityöneuvonta oli hyvin ongel-
mallisessa asemassa. Marttojen ja maa-
talousnaisten lisäksi naisille suunnattua
käsityöneuvontaa harjoittivat lisäksi ai-

nakin pienviljelijäyhdistykset ja ennen
kaikkea kotiteollisuusyhdistykset. Kiista
näkyi myös käsityöneuvonnassa. Risti-
riidat kärjistyivät eniten niillä paikkakun-
nilla, missä neuvontaa järjesti useampi
taho yhtä aikaa. Kotiteollisuusjärjestössä
valiteltiinkin usein 1920- ja 1930-luvul-
la sitä, että joillakin paikkakunnilla koti-
teollisuusneuvonta oli hajanaista, ammat-
titaidotonta ja sekavaa eikä minkäänlais-
ta työnjakoa tai yhteistyötä pystytty saa-
maan aikaan.

Tilanteen kärjistymiseen vaikutti ennen
kaikkea marttojen ja maatalousnaisten
entistä tiiviimpi ote käsityöneuvonnasta
1920-luvulta lähtien. Molempien järjes-
töjen neuvontatyön määrä alkoi nousta
rajusti. 1920-lukua voidaankin pitää yh-
tenä käsityöneuvonnan kultakautena.
Mutta miksi näin oli? Ehkä suurin vai-
kuttaja oli yleinen ilmapiiri ja huoli ka-
toavan kansallisen perinteen säilyttämi-
sestä ja työtaitojen vaalimisesta. Tätä voi-
misti sisäpoliittinen tilanne, josta talon-
poikaisaatetta vaaliva maalaisliitto oli
saanut vahvan otteen. Nuori, vasta itse-
näistynyt kansakunta heräsi huomaa-
maan, että uudet sukupolvet eivät enää
hallinneetkaan samoja käsityötaitoja kuin
aikaisemmat. Taitojen siirtyminen suku-
polvelta toiselle oli heikentynyt. Perin-
teiset taidot olivat jo niin kadoksissa, että
esiin nousi vahva itsetekemisen roman-
tisointi. Vain oman käden jälki pystyi ta-
kaamaan kodeissa luonnollisen ja viehät-
tävän kodikkuuden44. Osaltaan tämä ker-
toi myös tuolloin alkaneesta talonpoikai-
sen kulttuurin murroksesta. Taistelu ka-
toavan talonpoikaisperinteen säilyttämi-
seksi alkoi monella rintamalla. Talon-
poikaisperinteeseen sisältyi olennaisena
osana esinekulttuuri ja sitä myötä myös
käsityö. Näkemys voimistui 1930-luvun
arvokonservatiivisessa ilmapiirissä, jos-
sa korostui kansallinen pääoma, koti, us-
konto ja isänmaa. 1920-luvulla oli luotu
myös kotitalouden käsite yhteiskunnalli-
sena ja kansantaloudellisena ilmiönä.
Samaan aikaan naisten osallistumisak-
tiivisuus järjestötoimintaan lisääntyi hui-
masti. Lisäksi valtion tukitoimet valis-

Veera Mimola Suojärven Kortejoelta
kehrää värttinällä ja Antti Räty Sorta-
valan Rantakankaalta soittaa kannel-
ta Itä-Karjalan kotiteollisuusyhdistyk-
sen Sortavalassa pidetyssä näytte-
lyssä keväällä 1939. Kuva Käsi- ja
taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen
käsityön museo
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tukselliselle järjestötoiminnalle kasvoivat
1920- ja 1930-luvun kuluessa, joka luon-
nollisesti voimisti neuvontatyötä tekeviä
järjestöjä ja sai jäsenmäärät huimaan nou-
suun.

Neuvontaa antavien järjestöjen välinen
yhteistyö oli ennen sota-aikaa vielä hy-
vin vaihtelevaa. Vaikka joillakin alueilla
yhteistyötä viriteltiin hyvin tuloksin, ei
toisilla alueilla vastaavaa yhteistoimintaa
syntynyt lainkaan. Tilanne häiritsi erityi-
sesti kotiteollisuuskenttää, joka kantoi
huolta neuvontatyön tasosta. Lisäksi mo-
nella paikkakunnalla valiteltiin sitä, että
martat ja maatalousnaiset sivuuttivat koti-
teollisuusyhdistykset kotiteollisuusasiois-
sa. Erityisiä ongelmia aiheutti näyttelytoi-
minta, jonka järjestelyiden osalta koti-

teollisuusyhdistykset tunsivat tulleensa
syrjäytetyiksi. Erimielisyyksiä ratkottiin
myös keskusjärjestötasolla. Marttaliiton
kanssa ajauduttiin ensimmäisen kerran
kiistaan vuonna 1928, jolloin syynä oli
juuri kotiteollisuusnäyttelyn järjestämi-
nen. Kotiteollisuusvaltuuskunta oli saa-
nut tietoonsa, että Marttaliitto aikoi jär-
jestää näyttelyn ilman kotiteollisuus-
yhdistysten mukanaoloa. Marttojen mu-
kaan kysymyksessä oli kuitenkin vain
suppeahko vanhojen käsitöiden näyttely,
ja asia raukesi. Uudelleen marttojen toi-
miin haluttiin puuttua vuonna 1930, jol-
loin järjestö suunnitteli seuraavaksi vuo-
deksi laajempaa näyttelyä. Kotiteol-
lisuusvaltuuskunta ilmaisi huolensa siitä,
että ne seudut, joilla marttajärjestö ei toi-
minut, tulisivat jäämään näyttelyn ulko-

puolelle. Asiasta haluttiin neuvotella näyt-
telyn järjestäjän kanssa. Lauri Kuoppa-
mäen mukaan oli kuitenkin syytä olla va-
rovainen, sillä “[Martta]liiton johtohen-
kilöt ovat sikseen arvovaltaisia henkilöi-
tä”, että noin vain ei voi mennä sotkeutu-
maan näyttelyn järjestämiseen, elleivät
martat siihen ole liittoa avuksi pyytäneet.
Asiasta neuvoteltiin epävirallisesti. Myös
kotiteollisuustarkastaja Anna Henriksson
ilmaisi martoille toiveensa, että järjeste-
lyihin olisi kutsuttava myös kotiteol-
lisuusyhdistyksiä. Näin lopulta tapahtui-
kin, ja näyttely järjestettiin kesäkuussa
1931 yhteistyössä marttojen ja kotiteol-
lisuusväen kanssa.45

Kritiikkiä esitettiin marttojen “omaval-
taisesta” toiminnasta myös julkisesti mm.
Kotiteollisuus-lehden pääkirjoituksessa
vuonna 1930. Siinä moitittiin marttojen
sivuuttavan tarkoituksella paikallisia
kotiteollisuusyhdistyksiä alaan liittyvissä
asioissa. Kirjoituksessa toivottiinkin jär-
jestön alkavan kannattaa kotiteollisuus-
valtuuskunnan toimintaa ja näin liittyvän
yhteiseen rintamaan.46

Kotiteollisuusjärjestössä tunnustettiin,
että monien eri aloilla toimivien järjestö-
jen kiinnostuminen kotiteollisuusneu-
vonnasta oli ollut omiaan viemään käsi-
työharrastusta yhä laajempien kansanpii-
rien ulottuville. Haittoina kuitenkin pidet-
tiin mm. sitä, että neuvontatyön yhtenäi-
syys kärsi ja eri järjestöjen samankaltai-
nen työskentely samoilla aloilla aiheutti
hajaannusta, resurssien hukkaamista sekä
tarpeetonta keskinäistä kilpailua. Tästä

Kehikkoon pingotettua silkkisatiinipeittoa tikataan Varkauden neuvonta-asemalla,
1955. Kuva Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen käsityön museo
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puolestaan seurasi se, että kotiteollisuu-
den edistämiseen tarkoitettujen määrära-
hojen käyttö ei ollut niin tehokasta kuin
se olisi voinut olla. Osaltaan tämä oli
kotiteollisuusjärjestön mukaan vaikutta-
nut jopa kotiteollisuudelle myönnettyjen
määrärahojen suuruuteen. Kotiteol-
lisuusorganisaatiossa moitittiin myös
maatalouspiirien nihkeää suhtautumista
ansiokotiteollisuuteen: maata omistavan
väestön keskuudessa käsityötä pidettiin
edelleen vain maataloutta tukevana toi-
mintana.47

Vaikka kiistat ajoittain kärjistyivätkin,
esiintyi monin paikoin kuitenkin yhteis-
työtä niin marttojen ja kotiteollisuus-
yhdistysten kuin maatalousnaisten ja
kotiteollisuusyhdistystenkin välillä. Vii-
meksi mainittujen yhteistyö oli varsin
luonnollista, sillä kotiteollisuusyhdis-
tyksillä ja maanviljelysseuroilla oli taka-
naan yhteistä historiaa. Myös järjestöjen
toiminta-alueet olivat yhteneväiset. Alun-
perin kotiteollisuusjärjestön sisällä koti-
teollisuus oli käsitetty lähinnä maatalou-
dessa tai maanviljelyskodeissa tarvittavan
esineistön valmistamiseksi. Kotiteollisuu-
den luonne kuitenkin muuttui 1930-luvul-
la, jolloin ansiokotiteollisuuden painoar-
vo nousi huomattavasti. Muutoksesta ker-
toivat omaa kieltään vuosikymmenen lo-
pun lupaavat kotiteollisuustuotteiden
vientinäkymät. Kotiteollisuusjärjestö oli
pikkuhiljaa siirtämässä omaa toimintaan-
sa yhä voimakkaammin kohti ansio-
kotiteollisuutta. Näin ollen toiminta ei
enää tavoittanut maatalousnaisia tai
marttoja, mikä osaltaan vaikutti merkit-

tävällä tavalla  järjestöjen oman käsityö-
neuvonnan lisääntymiseen.

Näkyvintä järjestöjen välinen yhteistyö
oli kiertävien koulujen toiminnassa. Koti-
teollisuusyhdistysten ylläpitämien kiertä-
vien naiskoulujen tilaajia olivat monella
paikkakunnalla pääasiassa maamiesseu-
rojen naisosastot tai marttayhdistykset.
Kotiteollisuusyhdistys välitti neuvojia
maatalousnaisten ja marttojen kursseille.
Joillakin paikkakunnilla kurssitoimintaa
myös suunniteltiin yhteistyössä. Yhteis-
työn määrä ja neuvontatyön yhtenäistä-
minen vaihtelivat suuresti alueittain ja
järjestöittäin. Esimerkiksi 1930-luvun
lopulla Hämeen-Satakunnan, Viipurin
läänin ja Itä-Karjalan maanviljelysseurat

sekä Österbottens svenska landbruks-
sällskap ilmoittivat, ettei kotiteollisuus-
neuvonta kuulunut niiden toimintaohjel-
maan vaan kotiteollisuusyhdistykset hoi-
tivat neuvonnan seurojen alueella. Vas-
taavasti Hämeen-Satakunnan, Etelä-Sai-
maan, Karjalan ja Keski-Suomen mart-
tapiiriliitot ilmoittivat samaisessa selvi-
tyksessä, etteivät ne olleet tehneet koti-
teollisuusneuvonnassa minkäänlaista yh-
teistyötä muiden neuvontajärjestöjen
kanssa.48

Toiminnan jämerämmän koordinoinnin
aika tuli 1940-luvulla, jolloin Kotiteol-
lisuusjärjestöjen Keskusliitto modernisoi
omaa organisaatiotaan ja uudisti toiminta-
periaatteitaan. Järjestössä otettiin selkeä

Oppilaat kutomassa ja opettaja Esteri Vaissi tutkimassa kudontamallia kirkon-
kylässä toimineessa Viitasaaren II kiertävässä kotiteollisuuskoulussa syksyllä
1952. Kuva Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen käsityön museo
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askel kohti ansiokotiteollisuuden tuke-
mista, mutta kotitarveteollisuudestakaan
ei haluttu kokonaan irtautua. Järjestö ha-
lusi asettua yhteistyöelimeksi eri neu-
vontatyötä tekevien yhdistysten välille. Jo
1930-luvulla Kotiteollisuusjärjestöjen
Keskusliiton jäseniksi olivat liittyneet
sekä suomen- että ruotsinkielinen Martta-
liitto. Heti sodan jälkeen jäsenistöön saa-
tiin merkittävä lisä, kun sekä Maatalous-
seurojen Keskusliitto että Maatalous-
naisten Keskusjohtokunta liittyivät jäse-
nistöön. Paria vuotta myöhemmin esi-
merkkiä seurasi myös Pienviljelijäin Liit-
to.49 Näin kaikki merkittävät neuvontaa
antaneet tahot olivat Kotiteollisuusjärjes-
töjen Keskusliiton jäsenenä. Myös käyty
sota ja sen tuoma kriisiaika kokosi rivejä
yhteen, sillä pulan torjunnassa oli tehtä-
vä yhteistyötä. Syntynyt yhteistyö selkeyt-
ti neuvontatyön kenttää huomattavasti,
vaikka paikallisen tason kiistat eivät ko-
konaan laantuneetkaan vielä 1950-luvul-
la, jolloin käsityöneuvonnan määrä oli
valtaisa.

1960-luvulta lähtien yhteistyön suunta oli
jo selkiintynyt, mihin osaltaan vaikutti-
vat muutos käsityön ja kotiteollisuuden
luonteessa ja painoarvossa, neuvonta-
järjestöjen toimintojen uudelleenarvioin-
nit sekä maanviljelysseurojen ja pien-
viljelijäjärjestöjen toiminnan yhdistämi-
nen vuonna 1970. Tällöin maatalousnais-
ten toimintaa johtamaan perustettiin Maa-
ja kotitalousnaisten Keskus, jonka rinnal-
le jäivät itsenäisinä toimimaan martta-
järjestö, sosiaalidemokraattisen työläis-
naisliiton kotitalousjärjestö Kotineuvon-

taliitto sekä kunnalliset kotitalouslauta-
kunnat50. Kotiteollisuuden Keskusliitto
jatkoi työtään kotiteollisuuden parissa.

Käsityöneuvonnan erilaiset
tavoitteet

Suhde ansiokotiteollisuuteen ja ylipään-
säkin ansiotulon hankintaan on kotita-
lousjärjestöissä mielenkiintoinen, moni-
syinen ja osin vielä tutkimatta oleva seik-
ka. Visa Heinonen on paneutunut laajasti
kotitalousjärjestöjen kuluttajarooliin,
mutta myös suhde tuottamiseen on kiin-
toisa. Kotiteollisuus asettuu tässä tarkas-
telussa tärkeään osaan, sillä käsityö oli
emännälle eräs potentiaalinen lisäansion
hankkimisen keino.

Kotitalousjärjestöjen sisällä kannatettiin
omavaraisuusihannetta. Emännän pää-
asiallinen tehtävä oli hoitaa ruokatalou-
den, puutarhanhoidon, käsityön ja karja-
talouden avulla oma osansa kotitalouden
omavaraisuudesta51. Mikäli pienimuotoi-
sesta kotitaloustuotannosta riitti yli, se
voitiin panna myyntiin, mutta olennaisinta
oli tuottaa omiin tarpeisiin. Tuottajan roo-
lia ei naisten hallitsemassa kotitaloudes-
sa korostettu, vaikka suomalainen maan-
viljelijä olikin jo 1900-luvun alkupuolella
muuttunut perinteisestä talonpojasta
tuottajaksi. Tässä kuvastuukin porvaril-
lisen perheen patriarkaalinen perhemalli,
jossa Visa Heinosen mukaan naisen yk-
sityinen ja kodin ympärille kiteytyvä
sfääri erosi selkeästi miehisestä tuotan-
non sfääristä, johon liitettiin myös tehok-
kuus ja rationaalisuus52.

Edellisen kaltainen porvarillisen perheen
malli oli tyypillistä ennen kaikkea mart-
tojen ajattelulle. Perinteisessä talonpoi-
kaisessa yhteiskunnassa naisen ja miehen
välinen roolijako ei ollut yhtä selkeä,
vaikkakin miesten töitä ovat olleet enem-
män ulkotyöt pelloilla naisten keskittyes-
sä eläinten hoitoon, maitotalouteen ja kar-
janhoitoon. Maa-lehdessä asia ilmaistiin
näin: “Talon emäntä ei ole ainoastaan
miehensä kotitalouden hoitaja, ei vain
ruuan laittaja ja lasten kasvattaja. Tuntu-
valla tavalla hän ottaa osaa itse maata-
lousliikkeen kulkuun”.53 Talonpoikainen
traditio näkyikin selkeämmin maatalous-
naisten toiminnassa, jossa miesten ja nais-
ten porvarillista roolijakoa ei korostettu.
Ajoittain jakoa kohtaan esitettiin jopa sel-
keää kritiikkiä. Pääsivätpä maatalousnai-
set sodan aikana hieman näpäyttämään
marttoja siitä, että miesten ollessa rinta-
malla osaava ja aikaansaava emäntä pys-
tyi huolehtimaan myös tilan maatalous-
töistä. Samassa yhteydessä kyseltiin, oli-
siko nainen kyennyt siihen, jos hän olisi
huolehtinut vain kotitaloustyöstä ja las-
ten hoidosta?

Jos edellä mainittua ideologista eroa tar-
kastelee käsityön osalta, on otettava tar-
kastelun keskipisteeksi juuri kotitaloudel-
lisen käsityön ja kotiteollisuuden suhde.
Käsityön kytkeytyminen kotitalouteen ta-
pahtui ennen kaikkea säästäväisyyden ja
omavaraisuuden ihanteen kautta. Sen
ihanteen mukaisesti ja monesti myös ta-
loudellisen tilanteen pakottamana emän-
tä valmisti mahdollisimman suuren osan
kodin käyttötekstiileistä ja vaatteista itse.
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Näin syntyi kotitaloudellinen käsityö, jo-
ka on sisällöltään kotitarveteollisuutta
suppeampi osa käsityön kenttää. Kotiteol-
lisuuspiirien suosima käsite kotitarveteol-
lisuus kattoi sekä miesten että naisten
omiksi tarpeiksi tekemän käsityön.

Kotitaloudellisen käsityön merkitys koti-
talousliikkeessä on ollut merkittävä aina
1960-luvulle saakka. Sen sijaan suhde ko-
titeollisuuteen on ollut ongelmallisempi.
Ansiokotiteollisuuden edistäminen on ai-
ka ajoin pompahdellut esiin myös kotita-
lousjärjestöjen toiminnassa. Ensimmäi-
nen selkeä kotiteollisuuden esiin tulemi-
nen ajoittuu 1900-luvun alkuvuosiin, jol-
loin marttajärjestössä pyrittiin voimak-
kaasti tukemaan osuustoimintatyyppistä
yrittäjyyttä. 1930-luvulle tultaessa koti-
teollisuuden edistäminen selkeästi väis-
tyi kotitaloudellisen käsityön tieltä, aina-
kin järjestön ylätasolla asetetuissa tavoit-
teissa. Osuustoiminta ei ottanut laajana
naisten elinkeinotoimintana tuulta siipien-
sä alle. Tämä kehitys on huomattavissa
mm. marttojen Emäntälehden sivuilta,
jossa ansiotyön käsitteleminen häviää lä-
hes kokonaan 1920-luvun kuluessa.

Pienimuotoinen ansiokotiteollisuus on
kuitenkin varmuudella jatkunut myös
marttojen keskuudessa sekä yksilötasol-
la että paikallisesti. Sama pätee myös
maatalousnaisiin, joiden toiminnassa an-
siokotiteollisuus pilkahti näkyvämmin
esiin heti sodan jälkeen, jolloin Maata-
lousnainen-lehden sivuillakin asiaan otet-
tiin kantaa54. Ansiokotiteollisuudesta on
todennäköisesti keskusteltu myös mart-

tojen riveissä, mutta järjestön tavoittei-
den ollessa suunnatut toisaalle ei kannan-
ottoja Emäntälehden sivuilla kovin pal-
jon näy55. On todennäköistä, että monin
paikoin yksilötasolla marttojen ja maa-
talousnaisten toiminta kietoutui kotiteol-
lisuusyhdistysten toimintaan. Välttämät-
tä laajempaa yhteistoimintaa ei viritetty
järjestöjen välille, vaikka moni martta ja
maatalousnainen saattoi olla mukana pai-
kallisen kotiteollisuusyhdistyksen toimin-
nassa. Konkreettisinta toiminta ansio-
kotiteollisuuden saralla oli silloin,  kun
maatalon emäntä sivuansionaan kutoi
tuotteita myyntiin kotiteollisuusyhdis-
tysten liikeyritysten palveluksessa.

Jos käsityötuotteiden myyntiä tarkastel-
laan järjestötasolla, ilmenee ajatustavassa
selkeä eroavaisuus. Kotiteollisuusyh-
distysten liikeyritykset ostivat myytävät
käsityöt pitkään ns. kotityöntekijöiltä,
joille maksettiin käsityöstä korvaus. Mar-
tat ja maatalousnaiset sen sijaan möivät
jäsentensä tekemiä käsitöitä usein myy-
jäisissä, joista saadut varat käytettiin kol-
lektiivisesti yhdistyksen hyväksi.  Tavoit-
teena ei ollut jäsenten yksilötason varain-
hankinta. Kotiteollisuusyhdistykset oli-
vatkin jo varhain harjoittaneet ns. kustan-
nuskotiteollisuutta ja sitä kautta tukeneet
ansiokotiteollisuutta ja alan liiketoimin-
taa.56

Eri ikäisiä naisia Pohjois-Karjalan kotiteollisuusyhdistyksen järjestämillä ompe-
lukursseilla vuonna 1960. Kuva Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen
käsityön museo
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Kotiteollisuusjärjestön kamppailu ansio-
kotiteollisuuden ja kotitaloudellisen kä-
sityön välimaastossa on ilmiönä kiintoi-
sa. Kotiteollisuusjärjestön tavoitteena oli
keskusliiton perustamisen jälkeen tukea
ennen kaikkea ansiokotiteollisuutta. Ko-
titeollisuus alettiin jo varsin varhain näh-
dä järjestön sisällä itsenäisenä elinkeino-
na, ei vain maatalouden sivuelinkeinona.
Työ ansiokotiteollisuuden edistämiseksi
ei kuitenkaan ollut ongelmatonta, mikä
huomattiin myös kotiteollisuusjärjestön
sisällä. Ennen sotaa kotiteollisuusyhdis-
tysten työ noudatteli pitkälti maanvil-
jelysseurojen aloittaman kotiteollisuus-

työn perinnettä. Samalla käytännön neu-
vontatyö liukui 1920-luvulta lähtien tu-
kemaan kotitaloudellista käsityöneu-
vontaa. Mutta miksi näin sitten kävi?

Suuntautumiseen vaikutti kotitalousideo-
logian erittäin vahva asema suomalaisessa
yhteiskunnassa 1920-luvulta aina 1950-
luvulle saakka. Kotitalousjärjestöjä tuet-
tiin näyttävästi valtiovallan taholta, joten
varoja löytyi myös neuvontatyöhön. Koti-
talousasian kyllästämässä ilmapiirissä ei
kotiteollisuusneuvontajärjestölläkään ol-
lut muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä tuke-
maan maaseudun naisten innostusta kurs-

simuotoiseen käsityökoulutukseen, jossa
huomio kiinnittyi ennen kaikkea kudon-
taan ja ompeluun. Järjestön liukumista
kotitalouden suuntaan edisti vielä mies-
ten käsityöneuvonnan jatkuva vähene-
minen, sillä kotiteollisuusjärjestö vastasi
siihen kysyntään, mitä kentältä kuului.
Kun kurssien tilaajina toimivat yhtä hy-
vin martat kuin maatalousnaisetkin, oli
kotiteollisuusjärjestön antaman neuvon-
nan suunta selvä. Kotiteollisuusjärjestön
sisällä tilannetta ei  täysin hyväksytty, sillä
järjestö oli alunperin perustettu tukemaan
ennen kaikkea ansiokotiteollisuutta.

Niinpä osa kotiteollisuusväestä piti oman
järjestönsä toimintaa jopa “hukkaan hei-
tettynä”. Kotiteollisuusjärjestössä itsekri-
tiikin aika tuli heti sodan jälkeen, jolloin
Kotiteollisuusjärjestöjen Keskusliiton
suuntaa pyrittiin muuttamaan. Tulosta tä-
mä muutos alkoi kuitenkin kantaa vasta
1970-luvulla, jolloin koko käsityö ja ko-
titeollisuus olivat kokeneet lamakautensa
ja suuret yhteiskunnalliset muutokset oli-
vat luoneet kokonaan uudenlaisen tilan-
teen kotiteollisuuden kehittämiselle.

Myöhemmässä vaiheessa Marttajärjestö
kehittyi selkeästi kuluttajaneuvontajärjes-
tön suuntaan. Tässä suhteessa marttojen
toiminnalle löydettiin eroavaisuus maa-
ja kotitalousnaisiin nähden, jotka keskit-
tyivät enemmän tuottaja - kuluttaja -akse-
lilla tuotannon suuntaan.

1900-luvun alkupuoliskolla käsityöneu-
vonnan luonteeseen liittyi kauttaaltaan
maaseudun ja talonpoikaisen elämänta-

Hämeen-Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen kirjontakurssit vuonna 1967. Kuva
Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suomen käsityön museo
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van romantisoitu kuva, mikä selkeänä ku-
vastuu sekä marttojen, maatalousnaisten
että kotiteollisuusyhdistysten tekemästä
neuvontatyöstä. Ne, jotka arvostelivat
kaupunkikulttuuria, pitivät maaseutua
ihanteellisena ympäristönä lasten kasvaa
ja aikuisten tehdä työtä. Maanviljelys oli
elinkeinoista tärkein ja myös kansakun-
nan kehityksen kannalta merkittävin, sil-
lä talonpoikaisesta juuresta kasvoi kau-
punkilaista terveempi ja elinvoimaisem-
pi kansakunta. Tällaista osuustoiminta-
liikkeestä ja alkiolaisuudesta kohoavaa
maahenkeä löytyi runsain mitoin myös
maataloudellisten neuvontajärjestöjen
toiminnan ideologisista perusteista. Oi-
keaan maahenkeen liittyi maalaisen elä-
mäntavan kunnioitusta, oman työn ja pe-
rinteen ihannointia, talonpojan vapautta
ja maalaiselämän luonnollisuuden ja vaa-
timattomuuden korostamista57.

Myös käsityöneuvonnassa maahenki
näyttäytyi selkeästi. Talonpoikaista tyy-
liä pidettiin yksinkertaisena ja kauniina
vastapainona “kaupunkikulttuurin pinta-
kuohuille”. Käsityön asema agraarisessa
maailmankuvassa oli  merkittävä. Käsi-

Tornion naiskotiteollisuuskoulun opet-
taja Maija Metsäpellon oppilaiden kuto-
mia tekstiilejä 1960-luvulta. Kuva Käsi-
ja taideteollisuusliiton kokoelma, Suo-
men käsityön museo

työtä kunnioitettiin  sekä esineenä että
työprosessina. Käsityöesineiden osalta
valistustyötä tehtiin konkreettisin esi-
merkein. Maisteri Maili Laitinen opasti
Emäntälehdessä maalaiskotiin sopivista
ja vähemmän sopivista käsityötuotteista:
“N.s. ’gobeliinien’ teko on turhaa ajan-
hukkaa, sillä ne ovat useimmiten sangen
mauttomia ja kömpelöitä seinäkoristeita.
Ikkunoita somistavat ilmavat, kotikutoi-
set ikkunaverhot, sillä ’pitsikartiinit’ ei-
vät oikein sovi arvokkaaseen maalaisko-
tiin”58.

Työprosessina käsityö kasvatti tekijänsä
kauneusaistia, kätevyyttä, ahkeruutta ja
säästäväisyyttä, jotka kaikki kuuluivat
emännälle suotaviin ihanteellisiin, oike-
aa maahenkeä kohottaviin luonteenpiir-
teisiin. “Se tarkka talonemäntä, itse  rih-
mat kehreääpi, itse kankahat kutoopi, ky-
sy ei kynsiä kylältä, tointa toisesta talos-
ta, pirran piitä naapurista” muistutti
Emäntälehtikin vuonna 1911.59
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