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 1 JOHDANTO

 1.1 Lähtökohdat

Olen kiinnostunut valmiiksi kuvioiduista askartelukartongeista eli skräppäyspapereista. 

Skräppäys on leikekirjamaista, usein aikuisten harrastamaa askartelua, jossa yhdistyvät 

muistojen tallentaminen, yhteisöllisyys ja oma tekeminen.1 Skräppäyspapereita 

käytetään yleisimmin leikekirja-albumien ja onnittelukorttien pohjakartonkina tai 

koristeena. Halusin tutkia ja oppia ymmärtämään tätä harrastusta, jossa valmiiksi 

kuvioidut paperit ovat "lajin sydän"2.

Löysin tutkimusaiheen kesätyöpaikassani kirjapainossa, kun skräppäystarvikkeiden 

jälleenmyyjä kysyi skräppäykseen soveltuvista paperimateriaaleista. Tätä ennen en juuri

tuntenut skräppäystä ja olin jättänyt askartelukauppojen skräppäyshyllyt lähes 

huomioimatta. Keskustellessamme skräppäysyrittäjä kertoi, että hänen asiakkaansa 

kysyvät jatkuvasti kotimaisia ja suomalaishenkisiä kuviopapereita3.  Ulkomailla 

skräppäyspapereiden suunnittelu työllistää useita suunnittelualan yrityksiä, mutta alalla 

ei vielä ole kotimaisia toimijoita.4  Uskon, että skräppäyspapereiden suunnittelu tarjoaa 

uudenlaisia mahdollisuuksia työllistymiseen kuosisuunnittelijana.

Skräppäys antaa harrastajille väylän omien tunteiden ja muistojen käsittelyyn ja niiden 

tallentamiseen jälkipolville. Skräppäys eroaa tavanomaisesta askartelusta paitsi 

käytettyjen tarvikkeiden runsaudella myös tunteiden käsittelyllä. Skräppäys on 

harrastajien omaa aikaa, arjen prosessointia ja elämän tärkeiden hetkien vaalimista. 

Skräppääminen on myös suhteellisen vaivatonta ja nopeaa verrattuna tavanomaiseen 

askarteluun. Kaunis lopputulos syntyy näppärämmin valmiiksi kuvioituja arkkeja 

käyttämällä ja yhdistämällä ja valmiita mallipohjia apuna käyttäen.5

1 Puoli seitsemän 2011.
2 Skräppääjien suosikkitarvikkeet 2013. EVYKA.
3 Kylmä 2010. EVYKA.
4 Sama.
5 Mitä skräppäys on? 2013. EVYKA .
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 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

 Tutkimukseni tavoite on selvittää, millaisia skräppäyksiä harrastajat valmistavat. Tutkin

harrastajien valmistamia skräppäyssivuja ja niiden ulkoasuja ja värejä, käsiteltyjä 

tunteita ja materiaalien ominaisuuksia.

Tutkielma jakaantuu tutkimukselliseen ja taiteelliseen osioon. Tutkimukseni 

pääkysymys on:

Miten skräppäyspapereita käytetään?

Vastaan tutkimuskysymykseen kolmesta eri näkökulmasta. Tutkimuskysymys sisältää 

alakysymykset:

Millaisia tunteita tallennetaan skräppäämällä?

Millaisia ulkoasuja valmiit skräppäykset sisältävät?

Millaisia ominaisuuksia skräppäyspapereilla tulee olla?

Vastaan näihin kysymyksiin tutkimalla skräppääjien valmistamia skräppäyssivuja. 

Lähestyn tutkimusaluetta ja -kohdetta myös tunnenäkökulmasta, jotta voisin ymmärtää 

skräppäystä tunnesidonnaisena harrastuksena ja muistelutyönä. Tutkimuksessa 

käsittelen positiivisten ja negatiivisten tunteiden suhdetta sekä skräppäämällä 

käsiteltyjen tunteiden henkilökohtaisuuden tasoja.

Tutkimuksen taiteellisena osiona suunnittelen skräppäyspaperimalliston. Taiteellisen 

osion suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnän tutkimuksen tuloksia, mikä on 

vaikuttanut myös tutkimuskysymyksien valintaan. Taiteellisessa osiossa suunnittelen 

skräppäyspaperimalliston ja sen toteutuksen valmiiksi skräppäyspaperilajitelmaksi. 

Taiteellisen osion tavoitteena on suunnitella valmis tuote suomalaisille 

skräppäyspaperimarkkinoille.
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 1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tutkimukseni analysoitava aineisto muodostuu kuvallisesta ja kirjallisesta aineistosta. 

Kuvallinen aineisto muodostuu 105:sta skräppäyssivun kuvasta, jotka on kerätty 

systemaattisesti yhteensä viidestätoista skräppäysblogista6. Skräppäyssivulla 

tarkoitetaan skräppäystä, joka sisältää useimmiten pohjakartongin päälle kiinnitetyn 

valokuvan, otsikon ja tekstin. Kirjallinen aineisto muodostuu valittujen kuvien 

yhteydessä käydyistä, useimmiten harrastajien kesken käydyistä keskusteluista. 

Keskustelut ovat useimmiten kuvaan liittyviä kommentteja ja kysymyksiä. Kirjallisen 

aineiston jäsentelen käsitellyn aihepiirin mukaan. Kirjallisen aineiston rooli 

tutkimuksessa on kuvallista aineistoa tukeva. Analysoin keräämäni kuva-aineiston 

laadullisen sisällönanalyysin avulla. 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on havaita aineistosta 

indikaattoreita, tässä tapauksessa esimerkiksi skräppäyksiä yhdistäviä papereiden 

käyttötapoja. Menetelmä sopii käytettäväksi, kun halutaan tuottaa uutta tietoa, uusia 

näkemyksiä tai saattaa esiin piileviä tosiasioita. Sisällönanalyysissä näitä indikaattoreita 

verrataan toisiinsa, ja niitä luokitellaan samankaltaisuuden ja erilaisuuden mukaan. 

Tutkittava materiaali voi sisältää muutakin kuin sanallista materiaalia, esimerkiksi 

kuvia, puheita tai taideteoksia. Sisällönanalyysin tavoite on jakaa aineisto luokkiin ja 

kategorioihin. Menetelmän avulla ei pyritä luomaan uutta teoriaa, vaan järjestämään 

kerätty aineisto johtopäätösten tekoa varten.7

Tutkimuksessa etenen aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysin 

mukaisesti. Lähestymistapa eroaa teorialähtöisestä sisällönanalyysistä siten, että 

aineiston luokittelu ei perustu aikaisempaan viitekehykseen. Aineiston analyysi alkaa 

huolellisesta perehtymisestä tutkittavaan aiheeseen. Tässä tutkimuksessa taustoittava 

teoriatausta muodostuu skräppäyksen historiasta ja skräppäyksen lajeista.  

Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus sisältää ajankohtaista kirjallisuutta ja 

tutkimuskirjallisuutta. Ajankohtainen kirjallisuus sisältää pääosin askartelu- ja 

6 Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
7 Anttila 2005, 292—293; Metsämuuronen 2009, 256—257; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.
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skräppäyskirjallisuutta ja julkaisuja. Tutkimuskirjallisuus käsittää teoksia ja artikkeleita 

skräppäyksen historiasta pääosin Yhdysvalloista. Suomalainen kirjallisuus 

skräppäämisestä liittyy erityisesti leikekirjojen valmistamiseen. 

Miles ja Huberman (1994) kuvaavat aineiston analyysiä kolmivaiheiseksi prosessiksi:  

1) aineiston redusointi eli pelkistäinen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Kuvio 1.)8

Kuvio 1. Aineistolähtöisen induktiivisen aineiston analyysin vaiheet mukaillen 
Hubermanin ja Milesin aineiston analyysiä. Luokitusten yhdistäminen ja 
aineiston tiivistyminen jatkuu niin kauan kuin aineiston sisällön näkökulmasta 
on mahdollista (EVYK 2013).

Ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään siten, että aineistosta epäolennainen 

karsitaan pois. Toisessa vaiheessa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään 

läpi, ja aineistosta etsitään indikaattoreita. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska 

yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin eli yläluokkiin. Kolmannessa 

vaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen ja yhdistellään luokituksia. 

Tutkimuksen tuloksissa kuvataan luokittelujen pohjalta muodostuneet kategoriat ja 

niiden sisällöt. 9

Analysoin kuvallisen aineiston kaksitasoisesti tunteiden ja sisällön näkökulmasta, jotta 

8    Tuomi & Sarajärvi 2009, 108—113; ks. Miles & Huberman 1994.
9 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108—113.
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voin aineiston avulla vastata tutkimuskysymykseen skräppäyspapereiden käytöstä. 

Kuvallinen aineisto vastaa kysymyksiin skräppäämällä tallennetuista tunteista ja 

skräppäysten ulkoasuista. Blogeista systemaattisesti kerätty kirjallinen aineisto vastaa 

tutkimuskysymyksiin skräppäystarvikkeiden ominaisuuksista ja niille asetetuista 

vaatimuksista ja täydentää kuvallista aineistoa.

 1.4 Aiheen rajaus ja keskeiset käsitteet

Skräppäys voidaan jakaa fyysiseen skräppäämiseen ja digiskräppäämiseen, jossa 

skräppääjä työskentelee valokuvia, papereita ja esineitä skannaamalla ja muodostaa 

skräppäyksen kuvankäsittelyohjelmien avulla. Digiskräppäämisen apuvälineinä 

käytetään fyysisten apuvälineiden, kuten papereiden ja saksien sijasta digitaalisia kuvia, 

koristeita ja kirjasintyyppejä.10 Koska tutkimuksen taiteellisen osion tavoitteena on 

fyysisen paperimalliston suunnittelu, rajaan digiskräppäyksen tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksen teoriatausta muodostuu skräppäyksen historiasta ja skräppäyksen eri 

lajeista. Tutkimuksessa käsittelen skräppäyksiä sen mukaan, miten minuus määrittyy 

suhteessa skräppäykseen. Skräppäyksen lajeista rajaan niiden harvinaisuuden vuoksi 

ulkopuolelle maksusta tehdyt skräppäykset, esimerkiksi palvelusväen 1800-luvulla 

tekemät skräppäykset.11

Tutkimuksen tunnenäkökulma on rajattu käsittelemään skräppäyksen avulla käsiteltyjä 

tunteita skräppäysten henkilökohtaisuuden tasojen mukaan sekä skräppäysten 

positiivisuuden tai negatiivisuuden mukaan. Näin voidaan nähdä osa skräppäyksen 

avulla käsiteltyjen tunteiden kirjosta, mutta samalla pitää tunnenäkökulman käsittely 

kohtuullisen suppeana.

Tässä tutkimuksessa olen kutsunut skräppäyssivuksi niitä skräppääjien valmistamia 

töitä, jotka muodostuvat useimmiten kuvioarkin päälle kiinnitetystä kuvan, otsikon ja 

tekstin sommitelmasta. Skräppäyssivua voidaan kutsua myös skräppäykseksi, skräpiksi 

10 Hohental-Antin 2009, 93.
11 Tucker et al. 2006, 2.
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tai esimerkiksi skräppäystyöksi. Skräppi -sanaa käytetään yhtenevästi skräppäys -sanan 

kanssa.12 Tässä tutkimuksessa olen yhdenmukaisuuden vuoksi käyttänyt sanaa 

skräppäys.

Englanniksi leikekirjojen valmistaminen tunnetaan käsitteellä scrapbooking (vrt. engl. 

scrapbook, leikekirja). Scrap tarkoittaa lehtileikkeitä, valokuvia, postikortteja ja 

-merkkejä, pääsylippuja, kuitteja, lappusia, ynnä muuta leikekirjan materiaalia. 

Leikekirjat koostuvat erilaisista muistoista; lehtileikkeistä, kuvista, teksteistä ynnä 

muista, ja niitä on valmistettu eri tarkoituksiin.13 Leikekirjan valmistamista voidaan 

pitää aikaisena kollaasin14 muotona.15 Englanninkielisellä sanalla scrapbooking 

voidaankin tarkoittaa paitsi modernia materiaalikeskeistä skräppäystä, myös 

leikekirjojen valmistamista historiassa.

Leikekirjojen valmistamisen historia ulottuu ainakin 1700-luvulle, jolloin kansien väliin

kerätyt hiuskiehkurat, kasvit, runot ja kirjeet edustivat oman aikansa skräppäystä. 

Merkittäviä muutoksia leikekirjaharrastukseen ovat tuoneet värillisten painotuotteiden 

yleistyminen 1800-luvulla sekä valokuvauksen yleistyminen 1900-luvun alussa. 

Kirjapainotekniikan ja massatuotannon kehittyminen edesauttoi myös korttien ja kuvien

painamismahdollisuuksia ja mahdollisti skräppäämisen edullisilla tarvikkeilla.16 

Leikekirjoihin tallennettiin mainoksia, pääsylippuja sekä karkki- ja käärepapereita. 

Leikekirjojen valmistamisen suosiosta ja yleisyydestä kertoo se, että jo 1700-luvun 

lopussa markkinoilla oli itse täytettäviä leikekirjoja ja kansioita.17 Leikekirjan 

valmistaminen oli 1800-luvun lopulla kotityö muiden joukossa. Amerikkalainen 

kodinhoito-opas opasti vuonna 1884, että aina tulee olla saatavilla kuumaa vettä, koska 

koskaan ei tiedä milloin lapset haluavat valmistaa liimaa skräppäystä varten tai haluavat

lämmintä sitruunajuomaa.18

12 Esimerkiksi skräppäyspaperia voi kutsua skräppipaperiksi ja skräppäystä skräpiksi.
13 ks. esim. Jokipaltio 2007.
14 Kollaasilla tarkoitetaan eri aineksia tai katkelmia yhdistelemällä luotua, usein taiteellista 

kokonaisuutta, koostetta tai koostelmaa (Koukkunen, Hosia & Keränen 2003, 246).
15 Gordon 2006, 127.
16   Bogdanoff 2005, 16—17.
17 ks. Helfand 2008; Tucker et al. 2006. 7—8.
18 Garvey 2006, 107.
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Käsitteellä moderni skräppäys tarkoitan Yhdysvalloista 1990-luvulla levinnyttä trendiä, 

joka tuli Suomessa tunnetuksi käsitteellä skräppäys. Tässä tutkimuksessa tarkoitan 

skräppäyksellä sekä modernia, materiaalikeskeistä leikekirjojen valmistamista että 

leikekirjojen valmistamista historiassa, yhdenmukaisesti englannin kielen scrapbooking

-termin kanssa. Nykyaikainen skräppäys kuvastaa omalla tavallaan aikamme 

yltäkylläisyyttä ja estetisoitumista.19 Sivut koristellaan runsailla elementeillä ja 

yksityiskohdilla. Enää ei riitä, että albumin sivu koristellaan kauniilla kiiltokuvalla. 

Skräppäyssivu (engl. layout) muodostuu usein valokuvan lisäksi otsikosta ja tarinasta tai

kuvatekstistä (engl. journaling) sekä erilaisista koristeista.20 Skräppäyksen materiaalien 

ja koristeiden mahdollisuudet ovat rajattomat. Skräppäyksissä voidaan käyttää vaikka 

vanhoja lehtileikkeitä, ajan patinoimia esineitä, vanhan ajan tapettipapereita tai muita 

nostalgisia esineitä "muistuttamassa ajasta, jolloin oli aikaa"21. Skräppäyksen voi katsoa 

olevan myös osa hidastamista, kotoilua22 ja slow life -trendiä23. Skräppäyksen suosio on 

kasvussa, jopa muutamat koulut ovat ottaneet skräppäyksen valinnaisaineohjelmaansa.24

On paradoksaalista, että moderni skräppäys on kaikkea muuta kuin mitä yleisesti 

ymmärrämme nykyaikaiseksi ja moderniksi: runsautta ja yltäkylläisyyttä, leikkisää ja 

lapsellista, materiaalisidonnaista ja kaupallista.25 Modernissa skräppäyksessä ja 

sosiaalisen median palveluissa on paljon yhtäläisyyksiä. Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, AppStore ja muut palvelut tarjoavat pohjia, jolle käyttäjä voi lisätä omia 

kuviaan, tekstejään ja ajatuksiaan. Näitä palveluita ja skräppäyksiä yhdistää se, että ne 

mahdollistavat ja rohkaisevat eräänlaiseen ajatusten virran taltiointiin ja 

"surffaamiseen", modernia tiedonhankintaa leimaavaan tiedon pikaiseen selaamiseen.26

Joidenkin määritelmien mukaan skräppäys ei ole varsinaisesti askartelua, vaikka siinä 

19 Hohental-Antin 2009,  92—93.
20 Mitä skräppäys on? 2013. EVYKA.
21 Strömsö 8/39, 2009.
22   Kotoilulla (eng. homing) tarkoitetaan kotiin panostamista ja ajan viettämistä kotona viihtyisässä 
ympäristössä (TNS Gallup 2013).
23 Slow lifellä tarkoitetaan ajan ja tilan antamista rentoutumiselle ja luovuudelle, jonka seurauksena 

hyvinvointi ja elämän laatu kohoavat (Trends/ Stylea Oy 2010).
24    Yli-Koski 2014. EVYKA.
25   Helfand 2008, 169.
26   Sama.
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askarrellaankin27. Useat skräppääjät määrittelevät skräppäyksen kuitenkin muistokirja-

askarteluksi tai leikekirja-askarteluksi28. Myös useat skräppääjät määrittelevät oman 

toimintansa askarteluksi29, jonka vuoksi askartelun käsitettä ei mielestäni tule sulkea 

skräppäyksen ulkopuolelle.

Oman näkemykseni mukaan skräppäys on luovaa muistelu- ja askartelutyötä. 

Tekemisen mielekkyys syntyy valmiilla materiaaleilla työskentelyn ja kauniin 

lopputuloksen saamisen vaivattomuudesta. Onnistumisen ilo ja kaunis lopputulos on 

vaivattomasti saavutettavissa. Skräppäysmateriaalit ovat kauniita, joten lopputulos on 

kaunis30. Papereiden yhdistely on harrastajille vaivatonta, kun apuna ovat väreiltään ja 

kuvioiltaan yhteensopivat skräppäyspaperimallistot. Sivujen ja korttien layoutia 

suunnitellessa voi turvautua valmiisiin mallipohjiin. Skräppäyksessä työskennellään 

kohtuuhintaisilla materiaaleilla, useimmiten valokuvien kopioilla, ilman suurta pelkoa 

epäonnistumisesta tai materiaalien tuhlaamisesta.

Skräppäys on luova käsillä tekemisen harrastus, joka voi tarjota aikuisille 

rentoutumiskeinon ja vastapainon näyttöpäätteen ääressä vietetyille työpäiville31. 

Luovuuden apuna ovat skräppäyspapereiden lisäksi myös valmiit sivupohjat, 

silkkinauhat, haaraniitit, leimasimet, tussit, kimalleliimat, aakkostarrat ja muut 

askartelutarvikkeet. Skräpätessä ei voi epäonnistua, sillä jokainen luo muistojen 

maailmaa omalla tavallaan.32 

Skräppäys on yksi muistelutyön menetelmistä. Sinikka Hakonen määrittelee muistelun 

ja muistelutyön eroavan toisistaan siten, että satunnaisen ja spontaanin muistelun sijaan 

muistelutyö on pitkäkestoista ja systemaattista toimintaa33. Muita luovia muistelutyön 

menetelmiä ovat esimerkiksi musiikki, teatteri ja taide. Muistelutyössä keskeistä on 

27 Hohental-Antin 2009,  92—93.
28 Mitä skräppäys on? 2013. EVYKA.
29 Sama.
30 Hohental-Antin 2009, 93.
31 Puoli seitsemän, 2011.
32 Hohental-Antin 2009, 92—93.
33   Hakonen 2003, 130.
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muistojen avaaminen ulkopuolisille, ja yksittäisten muistojen sijaan  mieleen 

palautetaan historiallisesti ja kokemuksellisesti yhteen nivottujen muistojen 

jatkumoita.34

Luovien harrastusten on useissa tutkimuksissa todettu edistävän hyvinvointia ja 

jaksamista. Boinkum Benson Konlaan seurasi Uumajan yliopistossa tehdyssä 

väitöstutkimuksessaan Cultural Experience and Health. The cóherence of health and 

leisure time activities (2001) 25 000 ruotsalaisen terveyden ja kulttuuritoiminnan välisiä

yhteyksiä kahdeksan vuoden ajan. Kulttuuritoimintoihin osallistuneiden ja 

osallistumattomien terveydentilaa vertaillessa huomattiin, että kulttuuritoimintoihin 

osallistumattomilla on yli 57% suurempi riski sairauden kokemiseen. Konlaanin 

mukaan “taiteellinen tila on psykofyysinen, elämänvoimainen tila, jolla on fysiologisia, 

hormonaalisia ja entsymaattisia vaikutuksia”35. 

Yhteiskuntatieteiden tohtori Leonie Hohental-Antin on Suomen tunnetuimpia 

uranuurtajia luovan muistelutyön kentällä. Hohental-Antin on perustanut Kotkaan 

Muistojen Talon, joka on tarjonnut muistelutyöhön keskittyvää aktiviteettia vuodesta 

2005. Muistojen Talon esikuvana on Lontoossa sijaitseva, vuonna 1987 avattu Age 

Exchange Reminiscence Centre, joka on ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu 

muistelutyön luovien menetelmien kehittämiskeskus. Yhdysvalloissa ja Englannissa 

muistelutyö on vakiintunut osa vanhustyötä ja yleisesti käytetty terapeuttinen, 

opetuksellinen ja kulttuurinen menetelmä.36

Hohental-Antin on kerännyt Muistojen Taloon muistorasioita ja myös opettanut 

muistorasioiden valmistusta. Muistorasioidenkin valmistuksessa keskeistä on 

omakohtaisuus, taide ja julkisuus. "Ihminen voi taiteen keinoin tuoda esille omia 

kokemuksiaan ja mennyttä elämää. Taide tekee muistelemisen mielenkiintoiseksi ja 

tavoittaa muut ihmiset. Kyllä neljän seinän sisälläkin voi muistella, mutta se ei ole 

itsearvostuksen kannalta sama asia. Taiteen ja elämysten kautta elämä tulee 
34   ks. Gibson 1994, 14.
35  ks. Hohental-Antin, 2012.
36  Muistojen Talo 2012.
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mielenkiintoiseksi".37  Myös moderniin skräppäykseen voidaan yhdistää ihmisen tarve 

jättää oma muistojälki. Esimerkkejä muistojälkien jättämisestä ovat myös blogit ja 

yhteisöpalvelut. Skräppäyksen avulla muistot dokumentoidaan, ja skräppäyksiä voidaan 

esitellä muille harrastajille blogeissa ja tapaamisissa. Skräppäyksessä yhdistyvät sekä 

yhteenkuuluvuus että erillisyys: jokainen työstää omia valokuviaan, muistojaan ja 

tarinoitaan ja tuntee itsensä osaksi sukupolvien ketjua.38 Myös harrastajat näkevät 

muistojen tallentamisen jälkipolville tärkeänä.39

37 Sit. Hohental-Antin (Muistojen kautta ihminen voi prosessoida itseään luovasti 2006).
38 Hohental-Antin 2009, 15, 92—93.
39   Mitä skräppäys on? 2013. EVYKA.
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 2 MITÄ SKRÄPPÄYS ON?

 2.1 Omaelämänkerralliset skräppäykset

Skräppäykset voidaan jakaa neljään luokkaan: omaelämänkerralliset skräppäykset, 

aikaansa kuvaavat skräppäykset, tiedon jakamiseen tehdyt skräppäykset ja yhteisöä 

varten tehdyt skräppäykset.40 Omaelämänkerralliset skräppäykset ovat nykyaikaisen 

skräppäyksen valtavirtaa. Tällaisiin skräppäyksiin kuuluu kaikenlainen 

henkilökohtaisten muistojen säilyttäminen ja henkilökohtaisen elämän muistelutyö. 

Tyypillisiä maelämänkerrallisia leikekirjoja ovat lasten ylläpitämät, tarinalliset 

leikekirjat, valokuvakokoelmat, perhealbumit ja henkilökohtaiset päiväkirjat41. 

Kuuluisia skräppääjiä historiassa ovat esimerkiksi Laura Ingalls Wilder (1867-1957) ja 

Hans Christian Andersen (1805-1875). Kuuluisia tallennettuja skräppäysalbumeita ovat 

esimerkiksi Anne Wagnerin päiväkirjat.42 (Kuva 1).

40 Tucker et al. 2006, 2.
41 Bowers 2006, 155—173.
42   kts. Tucker et al. 2006.
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Kuva 1.  Memorial of Friendship. Anne Wagnerin vuosina 1795-1834 keräämä 
leikekirja sisältää paljon erilaisia elementtejä kuivatuista kasveista ja 
vesiväripiirroksista siluetteihin, kirjeisiin ja hiuskiehkuroihin. Kuvassa on 
29.7.1803 Abergalessa päivätty kirje Elizabeth Venablesilta (NYPLA, 2014).



Esitäytetyt muistokirjat, joita nykyäänkin myydään esimerkiksi vauva-ajan muistojen 

tallentamiseen, ovat erittäin tyypillisiä omaelämäkerrallisia skräppäyksiä. Esitäytettyjen 

muistokirjojen perheeseen kuuluvat myös kirjat nuoruusvuosista ja ystävistä. Esitäytetyt

ystävä- ym. kirjat olivat olleet jo pitkään suosittuja, kun ensimmäiset nuorille äideille 

suunnatut vauva-ajan muistokirjat ilmestyivät 1890-luvulla. Tällaiset vauvakirjat oli 

tarkoitettu sekä muistojen tallentamiseen että päiväkirjamaiseen kirjoittamiseen. 

Ensimmäisten vauvakirjojen sivut sisälsivät usein kauniin ja koristeellisen tekstin  

lisäksi rukouksia, runoja tai esimerkiksi sonetteja. Tekstin oheen oli varattu tilaa vauvan

ensimmäiselle hampaalle tai hiuskiehkuralle. Vauvakirjoja jakoivat usein esimerkiksi 

lääkeyritykset ja sairaalat markkinointityössään. Vauvakirjat saattoivat sisältää myös 

propagandaa esimerkiksi lasten ravitsemuksesta43. Yleisesti voidaan sanoa, että 

vanhimmissa vauvakirjoissa äitiys oli hyvin romantisoitua. Myöhemmissä 1900-luvun 

kirjoissa keskiössä oli vauvan kehittymisen dokumentointi. Jo vuonna 1950 ilmestyi 

ensimmäinen adoptoiduille lapsille tarkoitettu vauvakirja. Muita mielenkiintoisia 

esitäytettyjä  muistokirjoja olivat esimerkiksi urheilusuoritusten tallentamiseen 

tarkoitetut kirjat, yliopistovuosien muistokirjat sekä koululaisille suunnatut humoristiset

leikekirjat.44 Tällaisissa leikekirjoissa saattoi olla esimerkiksi tila rehtorin 

nimikirjoitukselle, jonka alla luki pienellä pistekoolla lupaus kahden viikon lomasta, 

kuten Charles Forbellin kirjassa My Naughty-Graphs vuodelta 1944 (Kuva 2.).

43 Esimerkiksi 1900 -luvun alussa ilmestynyt Mary Hale Martinin vauvakirja sisälsi lapsille tarkoitetun, 
tauteja ehkäisevän ravintolisän mainoksia; Helfand 2008, 113–127.

44 Helfand 2008, 113–127.
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Kuva 2. Graafisen suunnittelijan ja kuvittajan Charles Forbellin esitäytetty leikekirja
My Naughty-Graphs (1944) edustaa nuorisolle suunnattuja, humoristisia leikekirjoja
(Helfand 2008, 117).



Nuorten naisten kohderyhmälle suunnattiin "hän"-kirjoja ("him" book), joihin nuori 

nainen saattoi tallentaa miesten yhteystietoja ja muistoja treffiseuralaisista. Suomessa 

nuorison parissa suosittu leikekirjaharrastuksen muoto oli 1970-luvulla suosittu 

teinikalenteri eli teinari, jota koristeltiin lehtileikkein, täytettiin päiväkirjan tavoin ja 

johon kerättiin runoja, laulujen sanoja ja mietelauseita. Myös ystäväkirjat, runokirjat, 

vieraskirjat ja omaelämäkerrallisia kokemuksia sisältävät reseptikirjat voidaan nähdä 

skräppäyksen sukulaisina.

Miehille suunnattuja esitäytettyjä muistokirjoja ovat esimerkiksi ajopäiväkirjat ja 

armeijaystäväkirjat. Täytettävät leikekirjat ovat olleet suosittuja myös miesten 

keskuudessa.45 Miesten ylläpitämät leikekirjat saattoivat liittyä esimerkiksi työhön, 

kuten armeijassa työskennelleen yhdysvaltalaisen Francis Johnsonin leikekirja 1940-

luvulta (Kuva 3.).46

45   Helfand 2008, 104.
46 Helfand 2008, 104—105.

15

Kuva 3. Conneticutin Waterburyssä syntyneen Francis Johnosnin leikekirjan 
aukeama vuosilta 1942—1945. Sota-aikaa kuvaavalle osin valmiiksi otsikoituun
kirjaan on kerätty henkilötietojen lisäksi todistuksia ja lehtileikkeitä armeijassa 
palvelleista ystävistä ja kuolinilmoituksia. Aukeamalla kiinalaisia seteleitä ja 
armeijan kunniamerkkejä (Helfand 2008, 104).



Armeija-ajan leikekirjat ovat olleet käytössä myös Suomessa. Suomen 

asevelvollisuuden vuonna 1957 suorittanut Terho Vanhala kertoo, että sotilasmuistokirja

löytyi lähes poikkeuksetta jokaiselta pojalta. Kirjassa oli muutamia esitäytettyjä sivuja, 

ja tyhjille sivuille sai koota muistojaan mieltymystensä mukaan. Kirjat kiersivät tuvissa,

ja "paremmat piirtäjät" piirsivät muillekin pojille esimerkiksi toistensa muotokuvia. 

Kirjoihin kirjoitettiin "tyttöystävähaaveita" ja viikkolehdistä liimattiin missien kuvia. 

Sivuille kirjoitettiin kaskuja ja runomittaisia tarinoita, joita myös kopioitiin muiden 

poikien kirjoista (Kuvat 4.–6.).47 

Yleisin skräppäykseen liittyvä stereotypia on, että skräppäyksen harrastajat ovat naisia 

ja tyttöjä. Tarkasteltaessa skräppäystä feminiininä harrastuksena, taka-alalle jäävät 

miesten vuosikausia ylläpitämät lokikirjat, laboratoriomuistiinpanot, lehtileikealbumit ja

matkapäiväkirjat. Miesten valmistamat leikekirjat eivät kohtaa samaa arvostusta. 

Luultavimmin siksi, että ne liittyvät usein ammattiin tai ammattimaiseen työskentelyyn 

henkilökohtaisen elämän sijasta.Moderni skräppäys kuviopapereineen, stansseineen ja 

kimalletarroineen on naisten maailmaa. Ehkä miesten blogeissa keskitytään sisältöön 

ulkoasun sijasta. Vaikka tämäkin tutkimus keskittyy naisten harrastamaan 

skräppäykseen ja muistojen tallentamiseen, ei tule unohtaa, että skräppäys on myös 

miesten harrastus.

47 Vanhala 2012. EVYKA.
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Kuvat 4.–6. Otteita Terho Vanhalan Sotilasmuistiosta vuodelta 1957 (Sotilasmuistio 
1957. EVYKA). 



 2.2 Paperitaloskräppäykset ja aikaansa kuvaavat skräppäykset

Aikaansa kuvaavat skräppäykset ovat yksityisen sijaan yhteisöllisiä. Tällaiset 

skräppäykset ovat aikansa kuvia, kuva-aineiston, uutisten, mainosten, julkkisten ja 

ajankohtaisten asioiden taltiointia.

Paperitaloskräppäys oli omaperäinen skräppäyksen muoto, joka oli erityisen suosittua 

Yhdysvalloissa vuosina 1875–1920. Skräppäämällä valmistettiin paperisia taloja, 

nukkekoteja ja kuvia eri huoneista. Leikekirjojen valmistamisen tavoin niiden suosio 

kasvoi vuosisadan vaihteessa kirjapainotekniikan yleistyessä. Skräppäyksiä kutsuttiin 

tuolloin useilla eri nimillä, esimerkiksi homes for paper dolls, book houses ja scrapbook

houses. Nykyään skräppäyksiä nimitetään  kollaasialbumeiksi, collage albums. Erityistä

näissä skräppäyksissä oli, että ne

toimivat kuten talo; aukeamiin oli

kuvattu huoneita, joista näkyivät

arkkitehtuuri, kalusteet ja

sisustusesineet.

Paperitaloskräppäykset edustavat

varhaista, mutta suurilta osin

tuntematonta ja tunnustamatonta

kollaasin muotoa. Kuvat löydettiin

muun muassa aikakauslehdistä,

mainoksista, postikorteista, tai

piirrettiin ja maalattiin itse. Vaikka

paperitaloja käytettiin useimmiten

leikkimiseen, niiden avulla tytöt

oppivat suhtautumista kotiäidin

rooliin (Kuvat 7.-10.).48

Ensimmäisissä teollisesti 

48 Helfand 2008, 9, Gordon 2006, 116—117, 127.
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Kuvat 7.-10. Paperitalot olivat paitsi lasten 
leikkikaluja, myös aikuisten harrastus. 
Naiset, jotka olivat usein paperitalojen luojia,
purkivat niiden valmistamiseen ja 
suunnitteluun luovuuttaan. Paperitalot 
tarjosivat kanavan mielikuvitusmaailmaan ja 
oman tilan toteuttamiseen. Kuvissa osia noin 
vuosina 1880-1890 valmistetusta 
paperitalosta (Helfand 2008, 9). 



valmistetuissa paperitaloissa saattoi olla esimerkiksi seitsemän Arts and Crafts -tyyliin 

sisustettua huonetta, joiden mukana kerrottiin tarina sen asukkaista, kuten 1905 

ilmestyneessä Clara Andrew Williamsin ja hänen miehensä Georgen kuvittamassa 

paperitalossa The House That Glue Built.49 On mielenkiintoista, että tänä päivänä 

kirjakauppojen lasten askarteluosaston hittituotteita ovat nukkekoti- ja 

supermalliaiheiset värityskirjat, joita voi koristaa värittämällä ja mukana tulevien tarra-

arkkien tai sabluunoiden avulla.50 Luonnollisesti brändiä tuetaan myös internetissä — 

sivuilla voi käydä stailaamassa omia asuntojaan ja huippumallejaan ja esitellä työn 

tuloksia sivuille kirjautuneille ystävilleen. Markkinoilta löytyy jo kotiaiheisia, 

standardikokoisia skräppäyspapereita ja samanaiheisia tarroja niiden koristamiseen. 

Tämän tyylisten skräppäyspapereiden ja tarrojen aihealueet ulottuvat kotiympäristöstä 

aina ulkomaanmatkoihin ja vapaa-ajanharrastuksiin. Ei vaadi suurta mielikuvitusta 

yhdistää kotiaiheiset skräppäyspaperit yli sata vuotta vanhoihin esikuviinsa.51 

Nykyaikaisten skräppäysmarkkinoiden ideat eivät siis aina ole kovinkaan tuoreita.

Aikaansa kuvaavia skräppäyksiä ovat myös seinien koristaminen ajankohtaisilla 

lehtileikkeillä. Terttu Jokipaltio kertoo teoksessa Nyt skräpätään (2007), kuinka hänen 

isänsä skräppäsi aika ajoin ulkohuussin seiniin. Seinät olivat täynnä aikakauslehtien 

kansia, lehdistä leikattuja kuvia ja tekstejä, otsikoita ja alaotsikoita ja skräppääjän omia 

kommentteja.52 Tällaisessa skräppäyksessä kuvataan aikaa ja säilytetään aikaa – seinien 

tarkoituskaan ei ole uusiutua ja kuvata sen hetkistä maailman tilannetta, vaan säilöä 

vanhaa aikaa myöhemmin muisteltavaksi. Aikaansa kuvaavia skräppäyksiä voi löytyä 

myös tarroin ja kuvin koristelluista matkalaukuista, matkapäiväkirjoista ja 

musiikkiyhtyeiden fanikirjoista. Muistan, kuinka Spice Girls –leikekirjoihin kerättiin 

hienoimmat lehdistä leikatut kuvat, tikkareista tulleet tarrat ja valokuvat, joita myytiin 

kioskeissa pienissä pusseissa. Näitä leikekirjoja katseltiin, ihasteltiin ja vertailtiin 

kavereiden kanssa.

49 Gordon 2006, 131—132.
50 Top Model -värityskirjat, joissa piirretään vaatteita ja asusteita. Vaatteet väritetään, ja kuvat 

koristellaan tarrojen avulla (Top Model 2014).
51 ks. esim. Paper House Productions, joka valmistaa esimerkiksi kotiaiheisia skräppäyspapereita ja 

tarroja.
52 Jokipaltio 2007, 26—31.
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 2.3 Tiedon jakamista varten tehdyt skräppäykset

Tiedon jakamista varten tehtyjä skräppäyksiä ovat esimerkiksi ammattiryhmien 

harrastamat leikekirjat. Lääketieteen aloilla työskentelevien henkilöiden 

päiväkirjamaisiin leikekirjoihin kerättiin esimerkiksi tietoa potilaista, lehtileikkeitä alan 

artikkeleista sekä kollegojen kirjeitä. Erityisesti miehet ovat valmistaneet näitä tiedon 

jakamista varten tehtyjä leikekirjoja.53 Ammattiryhmien edustajista esimerkiksi lääkärit 

pitivät 1800-luvulla leikekirjoja, joihin tallennettiin kirjeitä, valokuvia ja piirroksia. 

(Kuva 11).  Miesten tekemät skräppäykset kuuluvat usein tiedon jakamista varten 

tehtyihin skräppäyksiin. 54

Leikekirjat olivat tapa siirtää tietoa 

eteenpäin ja tallentaa tärkeää osaamista ja 

tietoa myöhemmin muistettavaksi. Tiedon

jakamista varten tehdyt skräppäykset eivät

olleet julkisia, vaan ammatillisia 

päiväkirjoja joita näytettiin vain valituille 

katsojille.55 

53 Ott 2006, 29—41.
54 Ott 2006, 39.
55 Ott 2006, 29—41.
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Kuva 11. Yhdysvaltalainen lääkäri John 
Serger kuvasi 1900 -luvun alussa tehdyssä 
leikekirjassaan, kuinka oli hoitamassa 
siamilaisten kaksosten synnytystä. 
Leikekirjan aukeamalle oli tallennettu myös 
kirje kollegalta, joka halusi tavata lapset 
(Ott 2006, 39).



 2.4 Yhteisöä varten tehdyt skräppäykset

Yhteisöä varten tehdyt skräppäykset voivat esimerkiksi levittää ajankohtaisia kuvia, 

mainoksia tai esimerkiksi uskonnollista viestiä. Tällaiset julkiseen levitykseen 

tarkoitetut ja yhteisöä varten tehdyt leikekirjat eivät sisältäneet juurikaan omia 

henkilökohtaisia tietoja tai muistoja. Yhteisöä varten tehtyjen leikekirjojen yleistymisen 

taustalla ovat keräilykortit, trade cards. Kortit sisälsivät usein koristeellisen kuvan, 

moton, uskonnollisen sanoman tai yrityksen logon. Keräilykortit yleistyivät 1880 

-luvulla kromolitografian eli värillisen kivipainon yleistyessä56. 

Yritykset hyödynsivätkin tätä 

mainospaikkaa ahkerasti 

kasvattaessaan brändinsä tunnettuutta. 

Keräilykortit olivat varsin suosittua 

kaikenlaisten leikekirjojen materiaalia,

olivathan ne edullisia ja värikkäitä 

leikekirjan materiaalia (Kuva 12.).57

Uskonnollisia leikekirjoja ovat niin 

kutsutut rukous- ja uskokirjat, jotka 

olivat 1800-luvun lopussa ja 1900-

luvun alussa yleisiä erityisesti 

protestanttisen kirkon ja 

mormonikirkon parissa. 

Yhdysvalloissa näitä leikekirjoja 

kutsuttiin nimillä Wish Book, Prayer 

Book ja Faith Book.  Uskonnolliset 

leikekirjat ja uskontoaiheiset 

56 Kromolitografiassa painamiseen tarvitaan yhtä monta kivilaattaa kuin kuvassa on väriä. Kivipainon 
ovat syrjäyttäneet esimerkiksi alumiinilevyjen (algrafia) ja sinkkilevyjen (sinkografia) käyttö (Projekt 
Runeberg 2014.)

57 Garvey 2006, 97—98.
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Kuva 12. Oheinen 1880 -luvun leikekirjan 
sivu on koristettu keräilykorteista leikatuilla
kuvilla. Keräilykorteista skräpättiin 
sellaisenaan ja niitä yhdistettiin omiin 
kirjoituksiin (Helfand 2008, 4).



skräppäykset ovat yhä suosittuja erityisesti Yhdysvalloissa.58 Yhdysvalloissa toimii 

myös yrityksiä, joiden tuotevalikoima on keskittynyt uskonnollisiin 

skräppäystarvikkeisiin.59 Nykyaikainen esimerkki perinteisestä faithbooking –

skräppäyksestä on Sarah Mayersin teos Massive Prayer Adventure: The Ultimate 

Prayer Scrapbook vuodelta 2006 (Kuva 13.).

Kuva 13. Lapsille suunnattu leikekirja Massive Prayer 
Adventure: The Ultimate Prayer Scrapbook. 
Rukousaiheinen tehtävävihko on suunnattu  8–11-
vuotiaille lapsille (Book Depository 2013).

58 ks. Gordon 2013.
59   esim. Faithfully Yours, Shells & Bells ym, Gordon 2006, 116-134.
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 3 TUTKIMUKSELLINEN OSIO

 3.1 Aineiston keruu

Aloitin aineiston keräämisen tutustumalla blogilistoihin, joissa voidaan etsiä erilaisia 

blogeja erilaisten asiasanojen, suosituimmuuden, uutuuden tai muiden hakukriteerien 

avulla. Tutkimuksessani käytin ehkä suosituinta suomalaista blogilistapalvelua60. 

Valitsin tutkimukseen viisitoista blogia, jotka olivat palvelun mukaan suosituimpia ja 

joilla vierailee eniten kävijöitä. Totesin viidentoista blogin määrän sopivaksi, koska 

alemmilla suosituimmuussijoilla olevat blogit olivat usein harvemmin päivitettyjä ja 

kommentoituja, sekä suosioltaan selvästi vähäisempiä. Keräsin kuvallisen aineiston 

vierailemalla valituissa blogeissa ja keräämällä aineistoon seitsemän uusinta 

skräppäyksen kuvaa. Määränä seitsemän kuvaa oli tarkoituksenmukainen, koska se 

sisälsi lähes kaikissa blogeissa skräppäyksiä kaikilta vuodenajoilta. Siirsin keräämäni 

105 skäppäyssivun kuvaa taitto-ohjelmaan, jossa järjestin kuvat analysointia varten 

(Kuva 14.). 

Kuva 14. Taitto-ohjelmassa järjestin kuvat analysointia varten. Jätin kuvien 
viereen tilaa kaksivaiheista analysointia varten (EVYK 2013).

Tyypillinen skräppäyksen kuva sisältää skräppäyssivun, joka sisältää valokuvan, otsikon

(header) ja lyhyen tekstin (journaling). Skräppäyspapereita käytetään tällaisten sivujen 

pohjamateriaalina ja koristeena. Koska tutkimuksen aineisto on valokuvattua, kuvien 

60   Ilta-Sanomien ylläpitämä palvelu www.blogilista.fi.
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analysointi perustuu näköhavaintoihin. Valmiiden skräppäysten käyttäminen aineistona 

olisi luonnollisesti tuonut esille myös skräppäysten erilaiset tasot, materiaalien tunnun, 

tuoksut ym. tasot. 

Valitessani kuvia valitsin seitsemän valokuvaa tai skannattua skräppäystä jokaisesta 

blogista. Usein bloggaajat eivät julkaise kuvia viikoittain tai edes kuukausittain. 

Seitsemän skräppäystä sisälsi vuodenaikavaihteluita, useimmissa blogeissa skräppäyksiä

jopa yli vuoden ajalta. Tutkimusta voidaan silti kritisoida skräppäysten lukumäärästä. 

Suurempi määrä tai olisi sisältänyt enemmän esimerkiksi muutoksia elämäntilanteessa, 

kiinnostuksen kohteissa sekä tekniikoiden käytössä. Suurempi määrä olisi tehnyt 

analysoitavan aineiston huomattavasti laajemmaksi.  Toinen vaihtoehto aineiston 

valinnassa olisi ollut sisällyttää tutkimukseen esimerkiksi bloggaajien kaikki 

edellisvuoden aikana valmistuneet skräppäykset. Tuolloin aineisto olisi sisältänyt 

vinoutumaa, kun aktiivisempien askartelijoiden työt olisivat olleet kattavammin 

edustettuina kuin harvemmin blogiaan päivittävien harrastajien.

Kirjallinen aineisto muodostuu valitsemani kuvien yhteyteen kirjoitetuista teksteistä ja 

niihin liittyvistä keskusteluista. Kun skräppääjä on lisännyt blogiinsa kuvaa ja tekstiä eli

tehnyt ”postauksen” blogiinsa, lukijat käyvät usein keskustelua postauksen aiheeseen 

liittyen. Aina kun valitsin kuvalliseen aineistoon kuvan, luin siihen liittyvät kommentit 

ja viestit, ja siirsin ne tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa luokittelin keskustelut 

aihepiireittäin. Kirjallisen aineiston kokoaminen tuntui luontevalta, koska halusin 

sisällyttää tutkimukseen tutkittavien kuvien alla käydyt kuvatekstit, keskustelut ja 

mielipiteet. Keskusteluissa viitataan usein aikaisempiin keskusteluihin tai 

kansainvälisten skräppäysfoorumeiden keskusteluihin61. Tältä osin sisällytin kirjalliseen 

aineistoon myös muilla sivustoilla käytyjä keskusteluita. 

Kokonaisuudessaan kirjallinen aineisto sisältää noin 30 sivua kommentteja ja 

tekstikatkelmia. Tekstit muodostuvat noin 50 keskustelijan kommenteista. Viitatessani 

kirjalliseen aineistoon, olen viitannut kerätyn kirjallisen aineiston aihepiirin mukaan 

valittuun otsikkotekstiin. Kirjallinen aineisto on jaettu viiteen osaan otsikoilla:
61 Muun muassa yhdysvaltalainen skräppäysaiheinen keskustelusivusto www.TwoPeasInABucket.com.
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Mitä skräppäys on? Skräppääjien suosikkitarvikkeet, Kauniista materiaaleista, 

Skräppäystuotteiden ominaisuuksista sekä Skräppäyksen aiheet. Kirjallisen aineiston 

osiot on otsikoitu sen mukaan, mistä skräppäysharrastajat ovat tehneet blogijulkaisuja ja

mistä aiheista harrastajat ovat keskustelleet kuvalliseen aineistoon valittujen kuvien 

yhteydessä.

Mitä skräppäys on? –osio sisältää skräppääjien näkemyksiä harrastuksestaan. Siinä 

harrastajat kertovat miksi skräppäävät, mikä skräppäyksessä on parasta ja mitä 

skräppäys heille tarkoittaa. Skräppääjien suosikkitarvikkeet –osio muodostuu 

skräppääjien suosikkitarvikkeiden luetteloista. Aineistossa he kertovat, miksi pitävät 

suosikkitarvikkeistaan ja miten he käyttävät niitä. Kauniista materiaaleista –osio on 

kokoelma bloggaajien mielipiteitä siitä, minkälainen skräppäyspaperi on kaunis, ja 

minkälaisia skräppäyspapereita he ostavat ja käyttävät. Skräppäystuotteiden 

ominaisuuksista –osiossa käsitellään ensisijaisesti skräppäysmateriaalin happo- ja 

ligniinivapautta. Skräppäyksen aiheet –osio sisältää skräppäysharrastajien vastauksia 

kysymyksiin ”Mistä aiheista haluat / aiot tulevaisuudessa skräpätä?” Kysymys on osa 

blogihaastetta, johon bloggaajat osallistuivat kirjoittamalla kymmenen 

skräppäyssuunnitelmaansa. Kirjallinen aineisto on tutkimuksessa kuvallisen aineiston 

täydentäjän roolissa. Kirjallisen aineiston avulla voidaan saada tietoa 

skräppäyspapereiden ominaisuuksista sekä täydentää kuvallisen aineiston tietoa.
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 3.2 Aineiston analyysi

Kuvallisen aineiston keräämisen jälkeen tein aineistosta kansion, jonka avulla jäsentelin

skräppäystöitä ja niissä käsiteltyjä tunteita ja skräppäystöiden ulkoasuja (Kuva 15). 

Kuva 15. Aineiston analysoinnin alussa kansion kanssa työskenteleminen oli 
sujuvaa, koska aineisto pysyi hyvin kasassa ja tekstiä pystyi lisäämään suoraan 
kuvien viereen (EVYK 2013).

Analyysin ensimmäinen vaihe oli aineiston redusointi eli pelkistäminen. Tämän toteutin

karsimalla kerroksittain aineistosta epäolennaiset asiat pois. Aloitin yksinkertaisella 

luetteloinnilla käymällä läpi skräppäyksessä käsiteltyjä tunteita. Toiseen sarakkeeseen 

luettelin skräppäysten ulkoasutekijöitä. Ensimmäisellä analysointikierroksella kuvien 

läpikäyminen oli hyvin luettelomaista. Oheisessa taulukossa näkyy, kuinka 

luettelomaisesti erittelin satunnaisesti valitun skräppäystyön tunnenäkökulmasta ja 

ulkoasun näkökulmasta (Kuvio 2.).
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Ensimmäisen luettelomaisen kuvien läpikäynnin jälkeen siirryin analyysin toiseen 

vaiheeseen, jossa luokittelin aineistoa ensimmäisten ryhmittelyjen mukaan. Tuolloin 

kansion kanssa työskenteleminen ei enää tuntunut tarkoituksenmukaiselta, vaan 

leikkasin kuvat erikseen ja ryhmittelin niitä työpöydällä. Pyrin löytämään aineistosta 

indikaattoreita. Indikaattoreina näkyivät esimerkiksi kellotaulut, linnut, lintuhäkit tai 

tienviitat tai nuolet, joita usein käytettiin juuri tietynsisältöisten skräppäyssivujen 

koristeina. Analyysin aikana luokitukset yhdistyivät ja luokituksille löytyi muutamia 

yläluokkia.

Tämän luokitusten yhdistämisen jälkeen etsin vielä satunnaisesti valituista blogeista 

uusia, aikaisemmin käsittelemättömiä skräppäysten kuvia, ja testasin tekemääni 

luokittelua. Tällöin luokitukset tarkentuivat hieman. Tämän jälkeen kävin aineiston läpi 

uudelleen skräppäyssivujen ulkoasujen näkökulmasta. Löytyisikö aineistosta vielä 

yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia, jos skräppäykset järjestäisi esimerkiksi sen mukaan, 

missä skräppäyssivuissa on käytetty pastellisävyjä tai vanhanaikaista konekirjotusta? 

Ulkonäön mukaan luokittelu oli selkeästi haastavampaa, eikä suoraviivaisia 

yhtäläisyyksiä ollut löydettävissä. Mietin asiaa ja ulkonäön mukaan luokittelemisen 

mielekkyyttä, ja päätin ajatella asiaa tekstiilisuunnittelijan näkökulmasta. Mielestäni 
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tekstiili- ja kuosisuunnittelijalle tärkeintä tietoa skräppäyspapereiden ulkoasuista on se, 

miten kuvat ja tekstit skräppäyksissä järjestetään. Kun suunnittelija suunnittelee 

”canvaksen”, jolle skräppäystyö tehdään, mielestäni kuvien ja otsikoiden sijainnit ovat 

ulkoasujen luokittelun tärkeintä tietoa. Luokittelin aineiston käsiteltyjen tunteiden ja  

skräppäysten sisältämien ulkoasujen näkökulmasta.

 3.3 Millaisia tunteita tallennetaan skräppäämällä?

Aiheiden yläkategorioiksi luokittelin henkilökohtaisen, perhekeskeisen ja yhteisöllisen 

tason (Kuvio 3.). Henkilökohtainen taso sisältää omat haaveet, luonteen ja ulkonäon. 

Perhekeskeinen taso sisältää skräppäykset, jotka käsittelevät lapsien, sukulaisten ja 

lemmikkien kanssa vietettyä aikaa. Yhteisöllinen taso käsittää taiteesta ja kulttuurista 

tehdyt skräppäykset. Näistä esimerkkeinä ovat esimerkiksi moottoriurheilua, 

arkkitehtuuria ja mediaa koskevat skräppäystyöt. 

Kuviossa olen suuntaa-antavasti esittänyt, minkälaisessa suhteessa aineistosta löytyi 

henkilökohtaisia, perhekeskeisiä ja yhteisöllisiä skräppäyksiä, sekä käsittelevätkö 

skräppäykset negatiivisia vai positiivisia tunteita. Eniten skräpätään perhekeskeisistä 

aiheista, esimerkiksi perheenjäsenistä tai lemmikeistä. Taidetta, arkkitehtuuria, luontoa 

tai muita yhteisöllisiä asioita käsitellään skräppäyksissä vähän, ja aineistossa aina 

positiivisessa mielessä.

Mielenkiintoista oli myös huomata, että negatiivisia asioita, esimerkiksi oman 

persoonan ei-miellyttäviä puolia tai omia paheita käsiteltiin skräppäyksissä suhteellisen 

paljon, ja negatiivisia tunteita liittyi enemmän omaan itseen kuin perhekeskeisiin 

asioihin. Näitä olivat usein stressi tekemättömistä töistä tai tyytymättömyys omaan 

ulkonäköön. Oli mukavaa huomata, että tällaistenkin skräppäysten tekstien sävy oli 

myötäelävää ja anteeksiantavaa omaa itseä kohtaan. Itseä osattiin tarvittaessa kehua ja 

nostaa esille hyvässä mielessä ja myös omia onnistumisia oli tallennettu skräppäämällä.
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Kuvio 3. Kaavio skräppäysten aiheiden henkilökohtaisuuden tasoista 
aineistossa (EVYK 2013). Positiivisten aiheet ovat merkitty 
taulukkoon vihreällä ja negatiiviset punaisella. Yhteisöllisistä aiheista 
(luonto, arkkitehtuuri tms.) ei aineistossa ollut yhtään negatiivista 
skräppäystä, jonka vuoksi alue on merkitty harmaalla.

Aineistossa perhekeskeiset skräppäykset ovat selvästi suosituimpia. Ne käsittelivät 

useimmiten iloisia tunteita. Suosittuja aiheita olivat aineistossa muun muassa lasten 

kehitys ja merkkipäivät, perheen parissa vietetyt juhlapyhät sekä arjen tapatumat. 

Useisiin perhekeskeisiin skräppäyksiin oli liitetty tarinoita (journaling), joissa kerrottiin 

vaikkapa rakkaudesta kuvattua kohtaan. Vähiten skräppäyksiä valmistetaan selkeästi 

negatiivisista yhteisöllisistä asioista, koska aineistosta ei löydy yhtään negatiivista 

skräppäystä yhteisöllisistä aiheista. Tilanne voisi olla toinen, jos aineisto tarkastelisi  

muuta ajankohtaa. Esimerkiksi vuoden 2014 harvinaisen lumeton ja lämmin talvi voisi 

olla aiheena negatiivisille luontoaiheisille skräppäyksille. Koska näillä kriteereillä 

valitussa aineistossa ei kuitenkaan otoksia ole, merkitsin tämän alueen taulukkoon 

harmaalla.
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Tämän jälkeen luokittelin aineiston otokset kolmeen ryhmään: henkilökohtaisiin, 

perhekeskeisiin ja yhteisöllisiin. Pyrin etsimään aineistosta yhtäläisyyksiä esimerkiksi 

kuviopapereiden käytössä tai värimaailmassa. Aineistossa ei ollut nähtävissä 

yhtäläisyyksiä kategorioiden sisällä. Sadepäivistä skräpätessä ei välttämättä käytetä 

pisarakuosista skräppäyspaperia, vaikka tällaisiakin skräppäyksiä aineistosta löytyy. 

Pisarakuvioinen paperi saattaa siis yhtä hyvin saattaa koristaa vaikka kynsilakkoja tai 

muffineita käsittelevää skräppäystä.

On kyseenalaista, kuinka paljon skräppäyksen aiheilla on merkitystä kuviopapereiden 

suunnittelussa. Skräppäyksen moninaiset aiheet on hyvä tiedostaa skräppäyspapereiden 

suunnittelussa, jotta kuoseista pystyy tekemään monikäyttöisiä ja usean aihealueen 

skräppäyksiin sopivia. Kuvioaiheita valitessa olisi hyvä suosia yleisiä ja moneen 

skräppäykseen sopivia aiheita. Kaksipuolisia kuvioarkkeja suunnitellessa monipuolinen 

skräppäyspapereiden käyttö voidaan huomioida esimerkiksi suunnittelemalla 

skräppäyspaperiarkin kääntöpuolesta kuviomaailmaltaan monikäyttöisempi. 

 3.4 Millaisia ulkoasuja valmiit skräppäykset sisältävät?

Aineiston luokittelussa ulkoasujen mukaan tarkastelin asiaa kuviosuunnittelijan 

näkökulmasta. Kuviosuunnittelijan näkökulmalla tarkoitan tavoitetta etsiä suunnitteluun

vaikuttavia tietoja, kuten mitkä alueet suunnitelluista papereista jäävät usein näkyville, 

mitkä peitetään ja millaisia muotoja ja linjoja papereista leikataan. Aineistosta nousi 

esiin kolme pääryhmää käyttää kuviopapereita skräppäystöissä: keskitetyt tavat, 

lineaarit tavat ja hajautetut tavat (Kuvio 4.). Kolme pääkategoriaa sisältävät alaluokkia. 

Skräppäykset voivat toisaalta kuulua samanaikaisesti myös useampaan luokkaan, koska 

usein tyylejä ja ulkoasuja yhdistellään toisiinsa.
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Keskitetyt tavat (Kuva 16.62) sisältävät kokonaisen arkin layoutit, kehykselliset 

layoutit ja layoutit jotka muodostuvat symmetrisistä kuvioista. Kokonaisen arkin 

layoutia käytetään sellaisilla skräppäyssivuilla, joissa kuvioarkille on liitetty valokuva, 

otsikko sekä mahdollisesti lyhyt teksti. Tällaisilla sivuilla pohjalla käytettävää 

kuvioarkkia ei ole peitetty muilla kartongeilla. Skräppäyssivun keskellä voi olla kuvia ja

papereita erilaisiin ryhmiin muodostettuna, mutta skräppäyspaperin reunat ovat 

näkyvissä Käyttötapa on yleinen, tässä aineistossa oli 69 kokonaisen arkin layoutia 

(noin 66%). On mielenkiintoista huomata, että vaikka tällaisilla sivuilla skräppäyspaperi

pääsee eniten oikeuksiinsa, sivuilla käytetään yhtä paljon niin yksivärisiä, hillitysti  kuin

runsaasti kuvioitujakin skräppäyspapereita. Skräppäyspapereiden suunnittelussa 

kokonaisten arkkien layoutit voidaan huomioida esimerkiksi suunnittelemalla arkeille 

62   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.

30

Kuvio 4. Erilaiset tavat muodostaa skräppäyssivun ulkoasu (EVYK 2013).



näyttäviä, kookkaita kuvia toistuvien printtien sijaan.

Kehys-tyylisissä skräppäyksissä (Kuva 17.63) pohja-arkki jää toisen paperin alta 

näkyviin jokaiselta reunaltaan. Tällaisia skräppäyksiä löytyi aineistosta 23 kappaletta 

(noin 22%). Skräppäyssivuissa päällysarkkien reunoja on usein käsitelty tai kuvioitu eri 

tavoilla. Aineistosta löytyi käsin- ja koneompelein koristeltuja sekä revittyjä reunoja. 

Papereita oli myös rypistetty ja poltettu halutun efektin saavuttamiseksi. Pari 

skräppäyssivua oli kuvioitu säännöllisillä rei'ityksillä. Aineistosta löytyvissä, 

kehystetyissä töissä käytettiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yksivärisiä tai 

kuviomaailmaltaan pelkistettyjä arkkeja. Joissain töissä käytettiin kolmea tai neljää 

erilaista paperia, jotka muodostivat sivun kehyksen. Kuviomaailmaltaan pelkistetyt 

skräppäyspaperit, esimerkiksi raita- ja pallokuosiset arkit, olivat suosittuja sekä ala- että 

päällysarkkeina. Suunnittelutyössä tällainen kehyspaperina käyttö voitaisiin huomioida 

esimerkiksi kuvioimalla paperiarkkien reunoja eri tavoin, esimerkiksi häivyttämällä, 

tummentamalla tai koristeboordein.

Omaksi ryhmäkseen erottuvat symmetriset kuviot (Kuva 18.64), joissa pohja-arkin 

päälle on kiinnitetty toisesta paperista leikattu symmetrinen kuvio, esimerkiksi ympyrä, 

sydän tai säännöllinen kehyskuvio. Ryhmään kuuluvat myös muutamat skräppäyssivut, 

63   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
64   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
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Kuvat 16.—18. Keskitetyt tavat: Esimerkkikuva kokonaisen arkin layoutista,  kehysten
käytöstä ja symmetrisestä kuviosta.



joiden reunat ovat muotoiltuja. Tällaisia skräppäyksiä on aineistossa kuusi kappaletta 

(noin 6 %). Symmetrisin kuvioin kuvioiduissa töissä käytettiin kaikenlaisia papereita 

yksivärisistä arkeista voimakkaisiin kuvioihin.

Toisena pääryhmänä ovat lineaarit tavat skräppäyssivun muodostamiseen. Näihin 

kuuluvat palkilliset layoutit, puolipalkilliset layoutit sekä 50/50 –layoutit. Palkilliset 

layoutit (Kuva 19.65) sisältävät sellaiset skräppäykset, joissa pohja-arkin päälle on 

kiinnitetty toinen paperi, joka peittää paperin laidasta laitaan. Aineistossa tällaisia 

skräppäyksiä oli 25 kappaletta (noin 24%). Palkkien leveys vaihtelee muutamasta 

millimetristä kymmeniin sentteihin. Usein näissä palkeissa on käytetty toistuvia 

kuvioita. Esimerkiksi tähtikuvioiduista papereista voidaan leikata yksi kuviorivi. Tämän

suunnittelija voi huomioida myös kuosien raportointia suunnitellessaan. Palkkien reunat

olivat useimmiten suoria, mutta joissain tapauksissa myös revittyjä. Yllätyin, etten 

nähnyt aineistossa käytettävän kuvio- tai harkkosaksia, vaikka niiden käyttö sopisi 

esimerkiksi palkkien leikkaamiseen.

Palkilliset sivut olivat selvästi yleisempiä kuin puolipalkilliset skräppäykset (Kuva 

20.66), joita aineistossa oli 25 kappaletta (noin 24%). Näissä palkki ulottuu reunasta noin

sivun puoleenväliin. Yhteistä palkillisille ja puolipalkillisille skräppäyksille on se, että 

useimmiten kuviollinen arkki on yhdistetty yksiväriseen arkkiin. Tämän voi 

kuosisuunnittelussa huomioida suunnittelemalla skräppäyspaperiarkin taustan 

65   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
66   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
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Kuvat 19—21. Lineaarit tavat: Esimerkki palkillisista, puolipalkillisista ja 
50/50 layoutista.



yksiväriseksi tai kuviomaailmaltaan hillityksi ja skräppäyspaperin kuvioidun puolen 

värimaailmaan sopivaksi.

Kolmas alakategoria, 50/50 –skräppäykset (Kuva 21.67), muodostuu töistä joissa työn 

pohjan muodostaa kaksi erilaista skräppäyspaperia. Aineistosta tällaisia skräppäyksiä 

löytyy 10 kappaletta (noin 10%). Näistä yhdessä on pohja-arkin päälle on kiinnitetty 

muotoonleikattu, kakkupaperimainen paperi. Muissa töissä pohjan muodostavat kaksi 

toisistaan väri- ja kuviomaailmaltaan poikkeavaa skräppäyspaperia. Ymmärtäisin 

aineiston perusteella, että tällaisten töiden viehätys perustuu kahden hyvin erilaisen 

tyylin yhdistämiseen. Tällaisissa töissä skräppäyspaperiarkin kääntöpuolta on usein 

taitettu tai revitty näkyviin papereiden liitoskohdasta, jolloin paperin kääntöpuolen väri-

ja kuviomaailman yhteensopivuuden merkitys korostuu.

Kategorioista pienin mutta hyvin erottuva on hajautetut tavat muodostaa 

skräppäyssivun layout. Kategoriaan sisältyvät epäsymmetriset layoutit ja 

paperikollaasit. Epäsymmetrisiä layouteja (Kuva 22.68) oli aineistossa kahdeksan 

kappaletta (noin 8%). Niissä skräppäyspaperiarkin pohja muodostuu laajoista, 

epäsäännöllisistä kuvioista; puoliympyröistä, revityistä arkeista, piparkakkureunoista ja 

muista muodoista. Erityisesti näissä töissä näkyy skräppäyspapereiden yksittäisten 

kuvioiden hyödyntäminen. Useaan työhön oli leikattu kuvioita muista 

skräppäyspapereista, esimerkiksi ornamentteja, kukkia ja lintuja. Myös kuvioiden 

67   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
68   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
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Kuvat 22—23. Hajautetut tavat. Esimerkki epäsymmetrisestä layoutista ja 
paperikollaasista.



selkeät linjat sopivat kuvioiden irti leikkaamiseen ja siten helpottavat tällaista käyttöä.

Toinen hajautettujen tapojen alakategoria on paperikoollaasit (Kuva 23.69). Näiden 

töiden keskiössä on erilaisten papereiden yhdistäminen. Lähes koko arkki on 

päällystetty erilaisilla skräppäyspaperipaloilla. Vaikka useissa töissä yhdistettiin erilaisia

papereita, selkeästi kollaasimaisia töitä löytyi aineistosta yhdeksän kappaletta (noin 

9%).

Suunnittelutyössä papereiden yhdistämisen ja myös kollaasikäytön voi huomioida 

mallistoja ja niiden värejä suunnitellessaan. On myös huomioitava, että 

skräppäyspaperit voidaan suunnitella leikkaamista varten eikä niiden ole tarkoituskaan 

toimia kokonaisena arkkina. Markkinoilla on erilaisilla kirjaimilla tai irti leikattavilla 

korteilla kuvioituja skräppäyspapereita. Aineistosta näkyy, että yhdisteltävien kuvioiden 

tai värien ei tarvitse tai tule olla samankaltaisia tai -sävyisiä. Skräppäyksissä eri värejä 

ja tyylejä yhdistellään kohtuullisen ennakkoluulottomasti. Värien ja kuvioiden kanssa 

leikkiminen mallistojen suunnittelussa onkin mielestäni suositeltavaa, jotta tuote sopii 

erilaisiin skräppäyksiin ja erilaisille käyttäjille.

Aineiston luokittelun myötä kiinnitin huomiota myös skräppäyssivujen 

kuvaelementteihin, jotka saattoivat olla skräppäyspaperin kuosin lisäksi tarroissa tai 

skräppäyksille liimattavien kuvien aiheena. Luokittelin aineiston kuvaelementit neljään 

pääkategoriaan; informatiivisiin, liikkuviin, orgaanisiin ja stabiileihin. (Kuvio 5.) 

69   Kuvallinen aineisto 2013. EVYKA.
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Informatiiviset elementit sisälsivät esimerkiksi koristeellisia kellotauluja, 

päivämääränäyttöjä, kuvitteellisia lipukkeita tai itse tehtyjä listauksia. Liikkuvat 

elementit tuovat kuviin dynamiikkaa. Hammasrattaat, nuolet ja kulkuvälineet ovat 

suosittuja kuvaelementtejä eri tyyppisissä skräppäyksissä. Kolmantena kuvaelementtien 

luokkana ovat orgaaniset kuvat, kuten eläimet, höyhenet ja kukat. Neljänteen, stabiilien 

kuvaelementtien luokkaan kuuluvat muun muassa napit, klemmarit ja erilaiset nauhat. 

Kuvaelementtien luokittelun taustalla oli pyrkiä etsimään yhtäläisyyksiä luokkien 

sisällä. Vaikka usein esimerkiksi matkustusaiheisissa skräppäyksissä on liikkuvia ja 

informatiivisia kuvaelementtejä, aineiston perusteella ei ole aihetta muodostaa 

suoralinjaisia johtopäätöksiä kuvaelementtien käytöstä. Kuvaelementtien tyypit on 

kuitenkin hyödyllistä tiedostaa esimerkiksi skräppäyspaperimalliston kuvaelementtien 

suunnittelussa sekä skräppäysten lisätarvikkeiden, esimerkiksi tarrojen ja lipukkeiden 

suunnittelussa.
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Kuvio 5. Skräppäysten kuvaelementtien kategoriat (EVYK 2013).



 3.5 Skräppäyspapereilta vaaditut ominaisuudet

Skräppääjät vaativat tuotteilta tiettyjä ominaisuuksia jotka voivat esimerkiksi tehdä 

askartelusta miellyttävämpää, vaivattomampaa tai esimerkiksi taata tuotteiden ja 

valokuvien säilyvyyden. Silti skräppäyspapereiden laadusta tai muista niille asetetuista 

vaatimuksista keskustellaan vähän, vaikka nämä tekijät vaikuttavat harrastajien 

ostopäätöksiin.70 Keräsin kirjallista aineistoa Skräppäystuotteiden ominaisuuksista ensin 

järjestelmällisesti ja samoin periaattein kuin muut keräämäni aineistot. Aihe on 

kuitenkin niin harvoin käsitelty että aineisto olisi jäänyt tuolloin liian ohueksi. Tämän 

vuoksi etsin kirjalliseen aineistoon lisätietoa myös muilta löytämiltäni 

skräppäyssivustoilta ja myös kansainvälisiltä keskustelufoorumeilta. Tämän keräämäni 

aineiston mukaan skräppääjät vaativat tuotteilta ensisijaisesti visuaalisia ja toissijaisesti 

70 Skräppäystuotteiden ominaisuuksista 2013. EVYKA.
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Kuvio 6. Skräppäystuotteilta vaaditut ominaisuudet keräämäni 
kirjallisen aineiston mukaisesti (EVYK 2013).



teknisiä ominaisuuksia (Kuvio 6). Kuviota tarkastellessa täytyy huomioida että 

visuaaliset ja tekniset tekijät ovat vain osa ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. 

Ulkopuolelle jäävät esimerkiksi taloudelliset ja eettiset tekijät. Taloudellisia ja eettisiä 

tekijöitä ei käsitelty keräämässäni aineistossa, ja niiden merkityksen analysointi vaatisi 

erilaista lähestymis- ja tutkimistapaa. Käsittelen  tuotteille asetetuista vaatimuksista 

visuaalisia ja teknisiä ominaisuuksia.

Visuaaliset tekijät vaikuttavat ensisijaisesti skräppääjien ostopäätökseen. Paperin ja 

kuosin on aina miellytettävä omaa silmää. Jos paperin ulkonäkö ei miellytä, se jätetään 

ostamatta.71 Visuaaliset arvot nousivat materiaalien vaatimuksista aivan omaksi 

luokakseen. Kauniita papereita ja tavaroita ”ei voida vastustaa”. Tuotteita ostetaan 

varastoon, ei aina tarkoituksella tiettyä sivua tai skräppäystä varten. Usein skräppääjien 

toiveissa ja tulevaisuudensuunnitelmissa olikin jonkin tietyn paperin tai tuotteen käyttö 

skräppäyksessä.72 Visuaaliset arvot ja skräppäyspaperit herättävät kirjoittajissa paljon 

tunteita. Paperivalmistajia jaotellaan suosikeiksi ja inhokkimerkeiksi. Luonnollisesti 

tekijöitä ja tyylejä on monenlaista, ja se mikä miellyttää yhtä on toisen mielestä 

vastenmielistä. Tästä huolimatta aineistosta nousi esille muutama visuaalinen asia, 

jonka usea kirjoittaja mainitsi epämiellyttäväksi ja jopa vastenmieliseksi. Näitä oli 

esimerkiksi skräppäyspapereiden valokuvatut ompeleet sekä muut valokuvatut asiat, 

jotka voi tehdä skräppäyspaperille itsekin. Papereiden yhdisteltävyys ja sommiteltavuus 

on tärkeää. Visuaalisuudesta mainittiin usein pyrkimys kauniiseen kokonaisuuteen ja 

mahdollisuus valokuvien sommitteluun eri värien ja koristeiden kanssa.73 Usea 

harrastaja mainitsi, ettei tarkoituksella yhdistele saman sarjan papereita, vaan yhdistelee 

itse mieluiset kokonaisuudet.

Teknisiä tekijöitä kohtaan kohdistuvat vaatimukset  ovat skräppäyspapereiden 

jämäkkyys ja leikattavuus, kiinnitettävyys, kuviointimahdollisuudet ja happo- ja 

ligniinivapaus. 

71   Kauniista materiaaleista 2013. EVYKA.
72   Skräppäyksen aiheet 2013. EVYKA.
73 Kauniista materiaaleista 2013. EVYKA.
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Skräppäyspapereita käytetään usein albumeiden sivun pohjana, jolloin paperin tulee olla

grammavahvuudeltaan jämäkkää, noin 200-300 g/m² vahvaa kartonkia. Albumit 

kootaan usein 12 x 12 tuuman74 papereista. Paperit kiinnitetään albumiksi rengas- tai 

ruuvimekanismeilla tai nauhasidoksilla. Myös valmiita muistikirjoja käytetään 

skräppäyksen pohjina.75 Saksien sijaan skräppäyspapereita leikataan usein kuvio- ja 

boordilävistimillä, paperileikkurilla, sormiveitsellä tai muotoleikkurilla. Paperia 

leikatessa leikkuupinnan tulisi olla siisti. Usein skräppäyspapereihin kiinnitetään myös 

esimerkiksi niittejä tai sirkkarenkaita76. Papereita myös ommellaan joko käsin tai 

koneella — joidenkin harrastajien töissä näkee jopa kohtuullisen suuritöisiä käsin 

kirjottuja tekstejä ja kuvioita77.78

Skräppäyspapereita kiinnitetään mitä erilaisimmille pohjamateriaaleille. Apuna 

käytetään esimerkiksi sprayliimaa, kaksipuolista teippiä tai liimapisaroita ja -nauhoja. 

PVA -liimaa käytetään usein nauhojen tai muiden kolmiulotteisten esitteiden 

kiinnittämiseen. Skräppäyspapereille liimataan usein erilaisia tarroja tai tarranauhoja.79 

Skräppäyspapereita tulisi voida kiinnittää useille erilaisille pinnoille, esimerkiksi 

läpinäkyville kalvoille, kirjekuorille, paperipusseille tai jopa suodatinpusseille.80 Nämä 

vaatimukset vaikuttavat erityisesti paperin huokoisuuteen. Kiiltäväpintaiset gloss- tai 

satin- paperit eivät kiinnity hyvin tavanomaisella paperiliimalla muiden paperilaatujen 

kanssa. Skräppäyspapereissa käytetty paperi täytyy olla huokoista ja karkeahkoa.

Skräppäyspapereita kuvioidaan esimerkiksi leimasinkuvilla, jotka voidaan värittää 

esimerkiksi tusseilla tai puuväreillä. Nestemäisiä tusseja käytetään usein esimerkiksi 

skräppäyspapereiden värjäämiseen. Muita suosittuja kuviointimenetelmiä ovat 

esimerkiksi kohokuviointi ja kohotusjauheiden käyttö.81

74 noin 30 x 30 cm
75 Lindsay 2008, 10—18.
76 Arvilommi 2007, 28—30.
77 ks. Lindsay 2008, 82—83.
78 Arvilommi 2007, 28—30.
79 Lindsay 2008, 10—11.
80 kts. esim. Carlson & Eide 2008.
81 Arvilommi 2007,  34—40.
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Keskeinen osa skräppäystä ovat tallennettavat valokuvat, ja skräppäyspapereiden 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon vanhojen valokuvien säilyvyys tuleville vuosille ja 

sukupolville. Skräppäyspapereista ligniinittömät ja hapottomat eivät turmele valokuvia. 

Ligniini on puusta saatava kemiallinen yhdiste, jota lisätään vahvistamaan paperia. Ajan

mittaan ligniiniä sisältävästä paperista vapautuu happoja, jotka saattavat vaurioittaa 

valokuvia. Muista materiaaleista esimerkiksi puhdas polyetyleeni-, polypropeeni- ja 

polyesterimuovi ovat turvallisia skräppäyksessä käytettäviksi.82 Myös skräppäyksessä 

käytettyjen musteiden, liimojen ja tarrojen tulee olla happovapaita. Välineiden 

turvallisuus nousi keskusteluissa selkeästi esille. Harrastajat kuvasivat hapollisten 

tuotteiden valmistajia huijareiksi ja rahastajiksi, ja kertoivat tuntevansa olonsa petetyiksi

ja huijatuiksi hankittuaan hapollisia tarvikkeita.83 Happo- ja ligniinivapaus on tärkeää 

sekä skräppäyspapereissa että kaikissa skräppäykseen käytettävissä tarvikkeissa.

82 Stewart 2009, 16.
83 Skräppäystuotteiden ominaisuuksista 2013. EVYKA.
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 4 TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

 4.1 Lähtökohdat ja tiedonkeruu

Aineiston keräämisen, luokittelun ja analysoinnin taustalla oli pyrkimys etsiä tietoa, jota

voisin hyödyntää suunnittelutyössäni. Mitä suunnitteluun vaikuttavaa merkittävää tietoa

olin löytänyt? Sen, että skräppäyspaperin on oltava visuaalisesti kaunis ja tekemiseen 

innostava. Aineiston analyysin avulla olin löytänyt hyviä raameja suunnittelutyöhöni, 

mutta keskeistä on kauneuden ja visuaalisuuden etsiminen ilman ennakko-oletuksia. 

Tutkimusten tulosten hyödyntämisen aika on vasta taiteellisen prosessin loppuvaiheilla. 

Tällaisessa suunnittelutyössä on mielestäni tärkeää itselle merkittävästä aihepiiristä 

inspiroituminen, runsas ideointi ja ajatusten kerääminen, runsaat luonnokset sekä 

pyrkimys itseä miellyttävään visuaaliseen kokonaisuuteen. Ilman aitoa omaa 

inspiraatiota ja ajatustenvirtaa kuosikokoelmasta voisi tulla ns. väkisin tehty, sellainen 

joka ehkä saattaa miellyttää muita mutta ei miellytä suunnittelijaa. Tämän vuoksi 

katsoin parhaimmaksi edetä suunnittelutyössä pohtimalla aluksi suunnittelun 

lähtökohtia ja keräämällä tietoa valitsemastani aiheesta. Ideakartan laatimisen ja 

luonnosten jälkeen etenen välikatsaukseen ja paperimalliston kuosien valintaan.

Mietin suomalaista skräppäysharrastajaa ja suomalaisen ihmisen vuodenaikoja. Kävin 

läpi omia valokuviani muutaman vuoden ajalta, ja pohdin minkä aihepiirin tai 

vuodenajan valitsisin taiteelliseen työhöni. Kevät muistutti minua jäiden lähdöstä, 

lumen sulamisesta, kevään linnuista ja ensimmäisistä hiirenkorvista koivupuussa. Kesä 

toi mieleen juhannuskoivut, heinään pujotetut metsämansikat ja mökkipelit. Syksyiset 

puolukat, sienet, sadonkorjuu ja ruskan värit olisivat nekin kauniita talletettavia 

skräppäyspapereihin. Joulu ja talvi tuntuivat antoisimmalta aihepiiriltä. Suomalaisessa 

talvessa on paljon sellaista mitä amerikkalaiset paperit tuskin pystyvät välittämään. 

Piparkakut, revontulilapaset, villasukat, saunatontut ja itse tehdyt jouluruoat tekevät 

mielestäni suomalaisen joulun värikartasta niin omalaatuisen että halusin tallentaa näitä 

muistoja ja ajatuksia myös taiteelliseen työhöni. Aiheen valintaan vaikutti oman 

kiinnostuksen lisäksi myös se, että jouluaiheisille papereille on todella paljon kysyntää, 
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onhan joulu lahja- ja korttiaskartelun sesonkiaikaa.  

Ajatus jouluaiheisesta skräppäyspaperimallistosta oli kypsynyt tutkimuksen tekemisen 

aikana. Tarkastellessani muistiinpanojani aineiston analysoinnin ajalta näin paljon 

tonttuja ja alustavia ideoita skräppäyspapereiden kuvioaiheista. Vaikka aloitin 

taiteellisen työskentelyn prosessoinnin aikaisin, olin hukassa sekä aihepiirin että 

käyttämäni tekniikan osalta. Olin takertunut liikaa siihen ajatukseen, minkälaisia nyt 

markkinoilla olevat skräppäyspaperit ovat. Tekijän kädenjälki on häivytetty, 

värimaailma on usein suomalaiselle joululle vieras ja kuva-aiheet ovat useimmiten 

esittävän sijaan abstrakteja. Tutkimuksen tekemisen alussa tein jopa muutamia 

digitaalisia luonnoksia skräppäyspapereista. Tuohon aikaan olin innostunut paperisista 

lumitähdistä, joita tein myös yhteen luonnoksistani (Kuva 24). 

Luonnostelu tuntui tuolloin 

vaikealta, ja lähes kokonaan 

digitaalisesti toteutettu suunnittelu

vieraalta. Myös värimaailman 

suhteen elin vielä kuutiossa, jonka

amerikkalaistyyppisten 

skräppäyspapereiden 

pitkäaikainen katsominen oli 

luonut. Tunsin olevani lukossa 

taiteellisen työskentelyn suhteen 

ja alkuvaiheen epävarmuus 

taiteellisen työskentelyn osalta 

jatkui pitkään. Jälkeenpäin 

ajateltuna olisi ollut parempi tehdä näin pitkälle vietyjä luonnoksia vasta taiteellisen 

osion työstämisen aikaan. Ehkä silloin itsevarmuuteni taiteellisen osion tekemiseen olisi

ehtinyt kehittyä.

Aloittaessani varsinaisen taiteellisen toiminnan aineiston analyysin jälkeen pysähdyin 

miettimään sitä, miten pyrin hyödyntämään tutkimuksen tuloksia taiteellisessa työssäni. 
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Kuva 24. Luonnosteluprosessin alussa tehty 
skräppäyspaperiluonnos (EVYK 2013).



Tavoitteeni ja tutkimukseen innostavat tekijät ovat suomalaisuus ja suomalaiset 

skräppäyspapereiden markkinat. Toivoin pystyväni tekemään skräppäyspaperikuoseja 

jotka puhuttelisivat suomalaista tai pohjoismaalaista harrastajaa. Olihan aineistokin 

valittu suomalaista blogeista juuri näistä syistä. Aineiston analyysin jälkeen ymmärsin, 

että taiteellisessa työskentelyssä minun tuli irrottautua kaikista näkemistäni 

amerikkalaistyylisistä skräppäyspapereista ja opittava työstämään itseni näköistä 

kädenjälkeä. Tuolloin aloitin taiteellisen prosessin kokonaan alusta, ja valmistauduin 

suunnittelutyöhön katsomalla kuvia ja laatimalla ideakartan.

 4.2 Ideakartta

Ennen ideakartan kokoamista katselin omia vanhoja lapsuusajan joulukuvia, ja pohdin 

asioita jotka tekevät tietyistä kuvista ja hetkistä ikimuistoisia. Punaiset posket, märät 

lapaset, lämmin piparkakku tai luistelu kirpeällä pakkassäällä. Valokuvien katselu viritti 

joulun tunnelmaan sekä valmisti ideataulun keräämiseen. Ideataulun materiaalina käytin

jouluaiheista kirjallisuutta, joulukorttikatalogeja sekä taidekirjallisuutta. Tallensin 

ideakarttaan kuvia, jotka herättivät jostain syystä mielenkiintoni. Tietyt Rudolf Koivun, 

Martta Wendelinin ja Hugo Vartiaisen kuvitukset herättivät minussa ihastusta erityisesti 

värien käytön ja ihmisten ja eläinten harmonisen läsnäolon ansiosta (Kuva 25.). 

Taiteellisen työskentelyn aikana ideakartasta oli minulle suuri apu. 

Myös ruotsalainen jouluaiheinen kuvamaailma inspiroi minua joulun tunnelman 

etsimisessä. Esimerkiksi Elsa Beskowin Petterin ja Lotan Joulu -teoksen kuvitus 
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Kuva 25. Ideakartta (EVYK 2013).



kiinnosti minua etsimään ruotsalaisen joulun kuvamaailmaa. Ideakarttaa kerätessäni 

tutustuin ruotsalaisen Cars Larlsonin töihin. Hänen töissään on hyvin erilainen 

värimaailma kuin suomalaisten taiteiljoiden jouluaiheisissa töissä, mutta niissä välittyy 

mielestäni joulun tunnelma ja ilo hyvin erilaisella tavalla. Tunnetuimmat Carl Larssonin

jouluaiheiset teokset kuvaavat Larssonin perheen joulun viettoa Sundbornissa 1900-

luvun taitteessa. Karin ja Cars Larsson rakensivat Sundbornin kodistaan yksilöllisesti 

sisustetun taiteilijakodin Lilla Hyttnäsin. Larssonien sisustussuunnittelu oli 

arkkitehtuurin, sisustuksen, huonekalujen ja tekstiilien muodostama kokonaistaideteos.84

Tämä kodinomaisuus joulukuvauksissa on mielestäni kiehtovaa ja erottaa Carl 

Larssonin teokset muista jouluaiheisista teoksista. Ihastuin Larssonin teoksissa joulun 

tunnelmaa tuoviin pieniin yksityiskohtiin ja katseiden dynamiikkaan. Jouluaatto 

-teoksessa vihdyin erityisesti joulupöydän herkkuja kurkottavaan kissaan, tulisijan 

muotoiluun sekä fransusolmeiltuun pöytäliinaan (Kuva 26.).

Ideakarttaan ja tausta-aineistoon perehtymisen myötä huomasin, että minulle joulu ei 

tule odottamalla, vaan tekemällä. Iloinen joulufiilis ja jouluilo syntyvät usein niistä 

84 Gunnarson 2011, 37.
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Kuva 26. Carl Larssonin Jouluaatto (Julaftonen, 1904-1905, Nationalmuseum 
2014).



valokuvista ja kuvituksista, joissa keskiössä oli hyvän mielen tekeminen. Erilainen 

tekeminen, kuten jouluaskartelut, leipomiset, laulamiset ja ulkoilu luovat muistoja 

yhdessä vietetystä ajasta. Yhteiset tekemiset ja hetket ovat mielestäni tärkeämpi osa 

joulua ja joulun perinteitä kuin materiaaliset, kaupasta ostettavat joulun tarvikkeet. 

Taiteellisessa työssäni halusin välittää tätä joulun iloa.

 4.3 Luonnokset

Ensimmäiset luonnokset ja piirrokset toteutin lyijykynällä, hyvin spontaanisti ja aiheen 

prosessointia aloittaen. Luonnosteluissa tein hahmotelmia tonttujen ulkonäöstä, 

tonttulakkien muodosta, vaatteista ja muista pienistä yksityiskohdista. Luonnostelujen 

aikoihin katsoin kotimaisen Urpo ja Turpo -animaatiosarjan Näin tehtiin -dokumentin. 

Siinä kaksi veikeää nallea seikkailevat stop motion –animaatiossa (Kuva 27.). 

Dokumentin  katsominen ja erityisesti Turpon ulkomuodon tarkastelu sai pohtimaan 

tonttujen mittasuhteita uudella tavalla. Turpolla on pitkät kädet ja lyhyet jalat, ja jalat 

ovat hieman etäällä toisistaan. Kärkikolmio-tyyppinen ruumiinrakenne oli mielestäni 

tomeralle ja tekevälle hahmolle 

erinomainen. Nämä ajatukset inspiroivat 

etsimään tonttujen ulkonäköä entistä 

vapaammin. Luonnostelun ja  vapaan 

piirtelyn kautta pohdin erityisesti tonttujen 

kasvojen, silmien ja tonttulakkien muotoa, 

vartaloiden mittasuhteita ja muita jouluisia 

kuva-aiheita (Kuva 28.). 
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Kuva 27. Urpo ja Turpo (oik.) (Lumifilm
Oy 1996-1997).



Luonnostelun aikana tein kokeiluja ja 

koetöitä erilaisilla tekniikoilla ja etsin 

skräppäyspapereiden kuvituksiin sopivaa 

tekniikkaa. Tein luonnoksia 

akvarellitekniikalla, puuväreillä sekä 

vahaliiduilla, ja kokeilin peitevärin ja 

vahavärin yhdistämistä. Tein kokeiluja myös 

akvarellimaalauksen ja tussipiirrustuksen 

yhdistämisestä. Tekniikkakokeilujen 

tekemisen aikoihin osallistuin Gudrun 

Sjödenin suunnittelukisaan guassiväreillä 

maalatulla kuosilla (Kuva 29.). Kuosin 

inspiraationa olivat värikkäät 

revinnäiskirjontatyöt.
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Kuva 28. Kollaasi piirustuksista ja luonnoksista (EVYK 2013).

Kuva 29. Yksityiskohta kuosista 
(EVYK 2013).



Vaikka osallistuminen ei johtanut 

palkintosijoihin, olin osallistumisestani 

iloinen, koska kilpailutyön tekemisen aikana

löysin ihastumiseni guassiväreihin 

uudelleen. Tein myös tonttuluonnostelman 

guassiväreillä (Kuva 30.).

Mielestäni guassitekniikalla maalattu tausta 

oli liian raskas. Halusin toteuttaa kuvat 

paksuilla värikerroksilla ja selkeillä 

reunalinjoilla. Mitä jos tausta olisikin 

toisenlainen, mutta ääriviivat olisivat 

tiukkaan rajattuja? Tein kokeilun myös 

kollaasitekniikalla toteutetusta kuviosta, 

mutta leikattu linja oli liian tiukka ja jyrkkä.

Löysin luonnosteluprosessin aikana myös toisen unohtamani tekniikan uudelleen. Kuva-

aiheita miettiessä olin pohtinut paljon lapsuuttani, ala-astetta ja sen aikaisia 

puuhasteluita. Muistelin myös 

kuvaamataidon tunteja ja laveeraamista, 

josta siihen aikaan en juuri välittänyt. Nyt 

näin asian eri lailla, ja huomasin että 

laaveeraamalla saa kuviin pakkasen 

tunnetta ja tunnelmaa. Tein laveeraamalla ja

guassiväreillä erilaisia luonnoksia (Kuva 

31.).

Skräppäyspapereiden ensimmäiset vedokset

toteutin sekatekniikalla käyttäen vahakyniä,

akvarellimaalausta ja guassivärejä. 

Toteutuin pohjakuvioinnit laveeraamalla ja 

lisäsin kuva-aiheet ja toteutin kuosit raporttiin kuvankäsittelyohjelmassa. Kuvasuhdetta 
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Kuva 30. Guassivärein toteutettu 
luonnos (EVYK 2013).

Kuva 32. Skräppäyspaperimalliston 
värimaailmaa (EVYK 2013).



suunnitellessani pohdin erityisesti kuvioiden käytettävyyttä korttiaskartelussa. Kuva-

aiheisiin toteutin luistelevat tontut, laulavat tontut, piparkakkujen leipojat ja kissan 

syömässä joulukuusesta pudonnutta piparkakkua.

Kuosikokoelmaan toteutin myös yksinkertaisia ja pelkistetympiä kuoseja, jotka toimivat

esimerkiksi taustakartonkeina, boordeina ja muussa käytössä. Kuosien värejä 

suunnitellessani toteutin värikartan kuosikokoelman värisävyistä (Kuva 30.). Näissä 

väreissä erityisesti harmaalla ja punaisella on merkittävä osa, mutta toin kokoelmaan 

myös muita sävyjä. Halusin toteuttaa kokoelman, jonka kaikki osat ovat yhdisteltävissä 

keskenään. Kuosit suunnittelin rytmitykseltään ja kuva-aiheiltaan sellaisiksi, että ne 

ovat käytettävissä esimerkiksi pitkinä boordilinjoina, neliöinä, ympyröinä tai vaikkapa 

muotoon leikattuina. Tämä asetti omat haasteensa kuosien rytmitykselle. Toteutin kaikki

skräppäyspaperit guassi- ja akvarellitekniikalla, jotta kuosien ulkoasu muodostuu 

yhtenäiseksi ja yhdisteltäväksi.

 4.4 Välikatsaus ja paperimalliston kuosien valinta

Välikatsauksessa toteutin digitaalisesti painetut koevedokset suunnitelluista 

skräppäyspapereista. Koevedosten jälkeen tein lähes jokaiseen kuosiin tehtiin pieniä 

muutoksia. Muutin kuvioiden kokoa paremmin postikorttikokoon sopivaksi ja tein 

muutoksia printtien raporttiin jotta kuviot sopivat paremmin irti leikattaviksi. Poistin 
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Kuva 31. Kollaasi laveeraamalla ja guassiväreillä toteutetuista 
luonnoksista (EVYK 2013).



tonttukuoroaiheisesta kuvasta laulavan kissan, koska kissa löytyi jo toisesta 

skräppäyspaperista. Lisäsin myös tonttujen määrää kuosissa. Välikatsauksessa tarkensin

myös kuvien värimääritelmiä, jotta värit tulostuivat paperille haluamallani tavalla. 

Painoteknisistä syistä olen käyttänyt suunnittelussa CMYK–värijärjestelmää.

Välikatsauksessa eniten pohdintaa aiheutti kuosien valinta ja skräppäyspaperimalliston 

laajuuden päättäminen. Väliraporttiin olin suunnitellut 17 erilaista kuosia. Koevedoksia 

käsitellessä määrä tuntui suurelta. Sopivan arkkimäärän valinta oli tasapainottelua ja 

kompromissien etsintää. Useat skräppäyspaperimallistot sisältävät paljon erilaisia 

arkkeja, ja arkkeja voi olla yhdessä mallistossa montakin kappaletta. Jouluaiheinen 

skräppäyspaperimallisto täytyy kuitenkin olla mielestäni sopivan rajattu, jotta se tulee 

käytettyä mielellään yhden joulun askarteluihin. Useiden erilaisten mallien valinta 

kokoelmaan lisää käyttäjämäärää, kun useampi askartelija löytää papereista mieleisensä.

Tein vedoksista koeaskarteluja, joiden perusteella valitsin kokoelman 

skräppäyspaperiarkkien määräksi seitsemän. Tuolloin paperit riittävät noin 15 

joulukorttiin ja 10 pakettikorttiin, riippuen luonnollisesti papereiden käyttötavoista. 

Jokaisen paperiarkin ollessa kaksipuolinen, askartelija voi aina käyttää haluamansa 

puolen arkista. Kuva-aiheiden valinnassa oli myös huomioitava näyttävästi ja hillitysti 

kuvioitujen tausta-arkkien välinen suhde. Välikatsauksessa pystyin arvioimaan kuosien 

yhteensopivuutta ja niiden värimaailmaa. Poistin kokoelmasta kolme harmaasävyistä 

kuosia ja piparinleipojat. (Kuvat 33.–36.).

48



Välikatsauksen jälkeen suunnittelin kokoelmaan piparkakkupossuaiheisen kuosin. 

Mielestäni kuosi tukee paremmin kuosikokoelman satuhenkistä tunnelmaa, jonka 

tavoitteena on realismin sijaan hauskojen ja satumaisten talvihetkien ja jouluilon 

välittyminen. Valitsin Metsä -kuosiarkista vihreän värivaihtoehdon, ja toteutin punaisen 

taustan Joulunpunainen -kuosiksi ilman piparinleipojien kuvaa. 

Jokainen arkki muodostuu etupuolesta, jossa on usein näyttävämpi kuva-aihe tai kuvio, 

sekä taustapuolesta jossa on etupuolen ulkoasuun sopiva kuosi. Taustapuolen alalaidassa

on ohut palkki, jossa on mainittu suunnittelijan nimi ja suunnittelutoimiston tms. 

yhteystiedot sekä tietoja tuotteen ominaisuuksista. Toteutin alapalkin myös omiin 

skräppäyspapereihini.

Koska valmis skräppäyspaperimallisto sisälsi useita erilaisia kuoseja, tuote tarvitsi 

kansiarkin jossa kaikki malliston sisältämät kuosit ovat näkyvissä. Suunnittelin 
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Kuvat 33.–36. Skräppäyspaperimallistosta poisjätetyt kuosit 
(EVYK 2013).



paperikokoelmaan sopivan, yksipuolisen kansiarkin. Kansiarkki toimi mielestäni paperi 

käyntikorttina ja herätti ihmisten kiinnostuksen tuotetta kohtaan. Kansiarkin 

kuvitukseksi laitoin pienen osan jokaista paketissa olevaa skräppäyspaperikuosia. 

Skräppäyspaperimalliston nimi on Jouluiloa. Malliston nimi syntyi luonnostelujen ja 

suunnittelun lähtökohtien inspiroimana. Skräppäyspaperimalliston sijaan olen kutsunut 

valmista tuotetta nimellä askartelupaperilajitelma, koska mielestäni askartelu -sana on 

skräppäystä tutumpi ja helpommin lähestyttävä.

 4.5 Materiaalin valinta

Tein leikkaus- ja työstämiskokeiluita eri vahvuisilla kartongeilla. Näissä kokeiluissa 

testasin paperin leikattavuutta paperileikkurilla, boordilävistimellä ja muotoleikkurilla. 

Kokeilujeni perusteella asettaisin skräppäyspapereiden grammavahvuuden ylärajaksi 

noin 260-280 g/m². Kun kartongin vahvuus oli selvillä, aloitin sopivan materiaalin 

etsimisen.

Tuotteiden turvallisuus on keskeinen tekijä skräppäyspapereiden tuotteistuksessa. 

Markkinoilla on kyniä, joilla voidaan testata materiaalin happamuutta.85 Vaikka 

papereiden ligniinisyyden olisi periaatteessa voinut testata PH-kynällä, en kuitenkaan 

pidä sen tulosta riittävän pätevänä kun kyseessä on paperilaadun valinta mahdollista 

tuotantoa varten. Ligniiniä sisältävät paperimateriaalit luovuttavat happoa ajan kuluessa,

ja mielestäni on kyseenalaista voidaanko PH-kynällä testata onko paperilaatu hapollista 

esimerkiksi 50 vuoden jälkeen. Happo- ja ligniiniasioissa on mielestäni turvallisempaa 

kääntyä jälleenmyyjien ja valmistajien puoleen.

Turvallisen ja toimivan paperin löytäminen on ollut tutkimuksen ja taiteellisen 

toteuttamisen kompastuskivenä. Kirjallisesta aineistosta nähty vaatimus materiaalin 

ligniinittömyydelle ja hapottomuudelle on erittäin tärkeää. Jo taiteellisen prosessin 

alkuvaiheessa selvitin materiaalien turvallisuutta eri valmistajien ja jälleenmyyjien 

kanssa. Sain vastaukseksi paljon ”eioota”, eikä juuri mistään taholta tuntunut löytyvän 

85 Rosenfield 2011.
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kohtuuhintaista, suuriin eriin tarkoitettua paperia, joka olisi tutkitusti hapotonta ja 

ligniinitöntä.86 87 Löysin eräältä valmistajalta paperilaadun, joka oli tutkitusti 

arkistointikelpoista ja valokuvien kanssa käytettävää. Tälle materiaalille painatin 

koevedokset, ja totesin materiaalin paksuuden sopivan jämäkäksi sekä askarteluun että 

korttipohjana käytettäväksi. Tein materiaaliin testauksia erilaisilla kynillä ja tusseilla ja 

testasin materiaalia erilaisten liimojen kanssa. Halusin toteuttaa myös koevedokset 

skräppäyspapereista tuotantoon soveltuville materiaaleille, koska valittu paperi 

vaikuttaa luonnollisesti suunnittelutyöhön, käytettyyn väriprofiiliin ym. tekijöihin.

Yhteydenotoistani ja tiedusteluista huolimatta en saanut varmuutta siitä, että voinko 

painaa askartelulajitelmiin ”ligniini- ja happovapaa”. Aika kului ja joulu lähestyi, joten 

laitoin askartelupaperisetit painoon valitsemalleni materiaalille ilman merkintää happo- 

ja ligniinivapaudesta. Tämän sijaan mainitsin paperin valmistajalla olevan PEFC-

sertifioinnin, joka on merkki paperimateriaalin ympäristöystävällisyydestä88. 

Skräppäyspaperiarkkien toisen puolen alalaidassa oli ensimmäisessä tuotantoerässä 

teksti ”Printed in Finland on PEFC –certified paper”. Merkintä kertoi ostajalle vain 

tiedon kotimaisuudesta ja paperimateriaalin ympäristöystävällisyydestä, mutta ei tärkeää

hapottomuutta ja ligniinittömyyttä. Toteutin ensimmäisen erän painatuksen tälle 

etsintöjen kautta löydetylle materiaalille, tiedostaen että merkintä on väliaikainen ja 

tulevissa valmistuserissä tieto hapottomuudesta ja ligniinittömyydestä täytyy olla 

näkyvissä ostajalle. Koska toteutin julkistamisen ja tuotteiden myynnin 

henkilökohtaisesti, minulla oli onneksi mahdollisuus kertoa materiaalista ja sen 

turvallisuudesta suoraan asiasta kiinnostuneille asiakkaille. Tullipakkahuoneen 

Joulumessujen jälkeen sain paperinvalmistajalta varmistuksen siitä, että valitsemassani 

materiaalissa voidaan käyttää merkintää ”happo- ja ligniinivapaa”. Olin tyytyväinen 

siitä, että pystyin merkitsemään Joulupuodissa myytäviin skräppäyspaperilajitelmiin 

askartelijoille tärkeän merkinnän tuotteen turvallisuudesta ja näin tekemään mallistosta 

myyntivalmiin skräppäyspaperilajitelman.

86 Krohns, 2012. EVYKA.
87   Yrityksiltä saatuja tiedonantoja 2013. EVYKA.
88   PEFC Suomi 2014.
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 5 TAITEELLINEN OSIO

 5.1 Jouluiloa -skräppäyspaperimallisto

Jouluiloa -skräppäyspaperimallistossa on seitsemän erilaista skräppäyspaperiarkkia ja 

14 erilaista kuosia (ks. Liite 2.). Skräppäyspaperimalliston kansiarkissa on esillä osa 

jokaisesta skräppäyspaperimalliston kuosista (Kuva 37.).

Kuva 37. Jouluiloa –skräppäyspaperimalliston kansiarkki 
(EVYK 2013)

Jaottelin kuosit kolmeen ryhmään: isokuvioisiin kuoseihin, keskikokoisiin kuoseihin ja 

pienikuvioisiin kuoseihin. Mallisto sisältää neljä isokuvioista kuosia: Tonttukuoro, Oiva 

& Inkeri, Joulupuu ja Jussi & Piparkakkupossu. Neljä keskikokoista kuosia ovat 

Lumihiutale, Lunta tulvillaan, Hertta ja Joulusydämet. Metsä, Pikkuhertta, Piparkakku, 

Joulunpunainen, Rati riti ralla ja Lumikuuro ovat pienikokoisia erityisesti taustoiksi ja 

suuriksi pinnoiksi sopivia kuoseja, joten niitä on skräppäyspaperimallistossa 

lukumäärältään eniten. Kuosit on nimettu skräppäyspaperien etusivujen mukaan.
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Tonttukuoro

Tonttukuoro –skräppäyspaperissa halusin tuoda esille lasten laulamien joululaulujen 

ihanaa ja heleää tunnelmaa (Kuosi 1.). Kuosi muodostuu tontuista, jotka lumisateen 

keskellä laulavat joululauluja nuottikirjaset kädessään. Tontut ovat pukeutuneet 

harmaasävyisiin vaatteisiin ja käppyräkärkisiin kenkiin. Skräppäyspaperin toisella 

puolella oleva harmaasävyinen Lumihiutale –kuosi on talvinen ja monikäyttöinen 

(Kuosi 2.). Lumihiutaleet on toteutettu peiteväreillä, ja olin tyytyväinen siihen, että 

maalausjälki näkyy hillitysti myös valmiissa skräppäyspapereissa. Skräppäyspaperiarkin

molemmat puolet muodostuvat jatkuvista, koko arkin peittävistä kokonaisen arkin 

layouteista. Tonttukuoro –kuosissa kiinnitin erityistä huomiota siihen, että tonttuja voi 

leikata kuhunkin askartelutyöhön sopivan lukumäärän. Tontut voi leikata irti myös 

yksitellen, jolloin niiden korkeus on sopiva paketti- ja joulukorteissa käytettäväksi.

Kuosi 1. Tonttukuoro. (EVYK 2013).
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Kuosi 2. Lumihiutale. (EVYK 2013).

Lunta tulvillaan

Sinisen ja valkoisen sävyissä ilotteleva Lunta tulvillaan –skräppäyspaperi muodostuu 

herkistä lumitähdistä, jotka ovat saaneet muotonsa ja elävyytensä laveerauksen ja 

akvarellimaalauksen kautta (Kuosi 3.). Halusin välittää skräppäyspaperiin talviajan 

sinisen hetken ja hiljalleen laskeutuvien lumihiutaleiden rauhallisen mutta täynnä 

elämää ja liikettä olevan tunnelman. Lunta tulvillaan –kuosi muodostuu suurikokoisista 

lumitähdistä, jotka ovat näkyvimmillään skräppäyspaperiarkin ylä- ja alalaidassa 

muodostaen arkkiin palkillisen layoutin. Skräppäyspaperin taustapuolelta rytmittävät 

laskevassa raportissa toistuvat pienet lumikuurot (Kuosi 4.). Lumikuuro –kuosi on 

Lunta Tulvillaan -kuosia hillitympi ja pienempikuvioinen. Skräppäyspaperi tuo 

malliston väriskaalaan raikkaan sinisen lisän.
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Kuosi 3. Lunta tulvillaan. (EVYK 2013).

Kuosi 4. Lumikuuro. (EVYK 2013). 
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Joulupuu

Joulupuu –skräppäyspaperiarkissa veikeät kissahahmot hymyilevät joulukuusten 

vierellä, edessään jouluntuoksuinen piparkakku (Kuosi 5.). Tähän 

skräppäyspaperiarkkiin halusin tuoda mukaan jouluisia muistoja eläinten kanssa 

vietetyistä joulun hetkistä. Askeltavaan raporttiin toteutettu Joulupuu –kuosi täyttää 

koko skräppäyspaperiarkin pinnan. Kotimaista joulua kuvaavat punainen ja harmaa väri 

toistuvat useassa skräppäyspaperimalliston kuosissa ja myös tässä arkissa. Joulupuu –

skräppäyspaperiarkki lisää malliston väripalettiin vihreän värin. Arkin toisella puolella 

on vaaleasävyinen Metsä –kuosi (Kuosi 6.). Kuosia suunnitellessani ajattelin talveen 

valmistautuvaa metsää ensimmäisinä pakkaspäivinä. Käytetty akvarellitekniikka 

mahdollisti puiden eläväisen pinnan.
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Kuosi 5. Joulupuu. (EVYK 2013).



Kuosi 6. Metsä. (EVYK 2013).

Oiva & Inkeri

Oiva & Inkeri –skräppäyspaperiarkissa kaksi tonttua luistelee yhdessä, pitäen toisiaan 

kädestä kiinni (Kuosi 7.). Romanttisen ripauksen kuosiin tuo taustan harmaasävyinen 

sydänkuvio. Tontuilla on yllään lapsuuden jouluista ja lämmöstä muistuttavat 

neulevaatteet ja –asusteet. Kuosissa halusin tuoda esille romanttista tarinallisuutta sekä 

pakkaspäivien luisteluhetkien kiireetöntä tunnelmaa. Skräppäyspaperiarkin toisella 

puolella on raikas Rati riti ralla –palloraitakuosi, jonka toteutin peiteväritekniikalla 

(Kuosi 8.). Rytmikäs ja eläväinen kuosi sopii harmaa- ja punasävyisenä hyvin yhteen 

muiden malliston kuosien kanssa.
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Kuosi 7. Oiva ja Inkeri. (EVYK 2013).
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Kuosi 8. Rati riti ralla. (EVYK 2013).



Jussi & Piparkakkupossu

Jussi & Piparkakkupossu tuo skräppäyspaperimallistoon ripauksen tarinallisuutta ja 

mielikuvitusta (Kuosi 9.). Siinä jussipaitainen tonttu ratsastaa iloisesti hymyilevällä 

piparkakkupossulla. Halusin välittää kuosiin joulunajan vauhtia ja pientä kiirettäkin 

hauskalla tavalla. Arkin kääntöpuolella olevaan Piparkakku –kuosiin halusin tallentaa 

pipareiden leipomisen hauskan tunnelman (Kuosi 10.). Nelilapsisessa perheessämme on

aina tehty iso piparkakkutaikina, ja leivonnassa oma osansa on uunissa olevien 

piparkakkupeltien vahtimisella. Tähän kuosiin halusin välittää tunnelmaa niistä nopeasti

kuluvista minuuteista joiden aikana piparkakut paistuvat juuri sopiviksi.

Kuosi 9. Jussi & Piparkakkupossu. (EVYK 2013).
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Kuosi 10. Piparkakku. (EVYK 2013).

Joulusydämet

Lapsuuteni jouluissa askartelin usein paperisia puna-valkoisia joulusydämiä. Punaisten 

ja valkoisten paperinauhojen pujottelu lomittain oli joulunajan askarteluista 

mieluisimpia ja kaunis lopputulos palkitsi pienen tekijän. Valmiita tuotoksia pujoteltiin 

nauhaan ja ripustettiin ikkunan eteen roikkumaan. Joulusydämet –kuosiin halusin 

välittää sitä tunnelmaa, kun ikkunoihin ripustetut koristeet näkyvät ulkoa lumisateen 

takaa (Kuosi 11.). Toteutin kuosin skräppäyspaperimalliston väripaletin mukaisesti 

harmaasävyisenä. Arkin toisella puolella olevaan Joulunpunainen –kuosiin halusin 

toteuttaa joulunpunaisen hehkuvat sävyt (Kuosi 12.). Kuosin laveeraustekniikalla 

toteutettu monisävyinen pinta tekee siitä hyvin yhteensopivan muihin malliston 

kuoseihin.
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Kuosi 11. Joulusydämet. (EVYK 2013).

Kuosi 12. Joulunpunainen.(EVYK 2013).



Hertta

Hertta on lempeä sydänkuosi, joka on täynnä peiteväritekniikalla maalattuja 

eläväpintaisia sydämiä (Kuosi 13.). Halusin sisällyttää skräppäyspaperimallistoon 

jouluun sopivan sydänkuosin tuomaan tunnetta ja rakkauden lämpöä. Pienet pisteet 

sydämien keskellä tuovat kuosiin oman lisänsä tehden siitä moniulotteisen ja 

yksityiskohtaisemman. Skräppäyspaperin oikeassa alareunassa on yksi suurempi sydän, 

tehden skräppäyspaperiarkista yhdistelmän kokonaisen arkin layoutia ja epäsymmetristä

layoutia. Taustalla oleva Pikkuhertta –kuosi tuo sydänaiheeseen herkkyyttä 

akvarellitekniikan kautta (Kuosi 14.).
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Kuosi 13. Hertta. (EVYK 2013).



Kuosi 14. Pikkuhertta. (EVYK 2013).

 5.2 Skräppäyspaperimalliston julkistaminen

Painatutin skräppäyspaperimallistosta pienehkön 50 setin erän. Pakkasin 

skräppäyspaperiarkit ja kansipaperit lajitelmiin, jotka suljin ristikkäisillä läpinäkyvillä 

muovinauhoilla. Tämä oli helppo ja myös pakkausmateriaalia säästävä tapa 

skräppäyspapereiden paketointiin. Koska valmiissa skräppäyspaperiarkeissa ei ole 

viivakoodeja tai muita koneellisia tunnisteita, muovinauha antaa myös mahdollisuuden 

tuotteiden hinta- ym. merkintöihin ilman tarrojen kiinnittämistä 

skräppäyspaperiarkkeihin.
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Skräppäyspaperimalliston julkistamistilaisuus oli Tullipakkahuoneen Joulumessuilla 

Kokkolassa 23.-24.11.2013. Yli kymmenen vuoden ajan järjestetyt messut ovat hyvin 

suositut, ja vanha punatiilinen rakennus antoi näyttävät puitteet tapahtumalle (Kuva 

38.). Messut ovat olleet suositut myös myyjien näkökulmasta, ja ensimmäiset 

myyntipaikat on varattu jo juhannuksena. Koin myyntitapahtuman oikeaksi paitsi hyvän

imagonsa, myös ajankohtansa vuoksi. Koska Tullipakkahuoneen Joulumessut 

järjestetään aikaisin, ehtivät asiakkaat askarrella joulukortit ajoissa vielä 

messutapahtuman jälkeenkin.

Messut olivat avoinna kahden päivän ajan kello 10–16. Somistin myyntipöydän 

taustaseinän skräppäyspapereilla jotta sain tuotteet näyttävästi esille. Ensimmäisen 

päivän aikana myin vain muutamia skräppäyspaperilajitelmia. Vaikka 

skräppäyspaperilajitelmat herättivät kiinnostusta, ostokset kohdistuivat useimmiten 

valmiisiin joulukortteihin tai käsinpainettuihin tekstiileihin. Muutamat asiakkaat 

osasivat tulla katsomaan skräppäyspapereita ja tiesivät selvästi minkälaiseen 

tarkoitukseen suunnitellusta tuotteesta on kyse.
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Kuva 38. Tullipakkahuoneen ulkokuva (Vanha Tullipakkahuone 2013).



Ensimmäisen messupäivän jälkeen mietin miten voisin edesauttaa skräppäyspapereiden 

myyntiä. Illalla askartelin yhdestä skräppäyspaperilajitelmasta erilaisia kortteja, 

esimerkiksi siitä minkälaisia kortteja skräppäyspapereista avulla voi valmistaa. Lisäksi 

tein pieniä pakettikortteja, koska halusin näyttää miten pienimmätkin 

skräppäyspaperipalat voi hyödyntää kivoihin pieniin projekteihin. Askartelumalleissa 

käytin lisukkeina hyvin yksinkertaisia ja helposti saatavia tarvikkeita; valkoista 

korttipohjaa, kulta- ja hopeatussia, 

paria tussikynää, naruja, pitsiä ja 

liimaa. Halusin että malleista näkyy 

kuinka skräppäyspapereiden avulla 

voi tehdä kivannäköisiä joulukortteja 

yksinkertaisilla välineillä. Lisäksi 

askartelin myyntipöydän taustalle 

pienen ”Jouluaskarteluun” -viirin 

ripustettavaksi skräppäyspapereiden 

rinnalle (Kuva 39.).

Seuraavana myyntipäivänä huomasin 

että mallien tekeminen kannatti. 

Sunnuntaipäivänä sain myytyä 

skräppäyspaperilajitelman lähes 

jokaiselle tuotetta tarkemmin 

katsoneelle asiakkaalle. 

Edellispäivään verrattuna myin 

skräppäyspapereita yli viisinkertaisen 

määrän. Mallien avulla minun oli myös helppo kertoa tuotteesta ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista. Toisesta messupäivästä opin, että mallit ja ideat ovat todellakin 

kaivattuja ja tervetulleita.  Kahden päivän aikana myin tuotteita ainoastaan naisille, 

joten askartelu ja skräppääminen on messutapahtuman perusteella naisten alaa.

Tuote oli myynnissä myös Pormestarinkadun Joulupuodissa 7.12-15.12.2013. 
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Kuva 39. Tekijä myyntipöydän ääressä 
(EVYK 2013. Valokuvaaja: Tero Yli-Koski.).



Joulupuoti oli lämminhenkinen ja kiireetön kohtaamispaikka jossa oli mukana neljä 

käsityöläistä ja suunnittelijaa. Olin varautunut Joulupuodin myyntitapahtumaan 

suunnittelemalla lisää malleja skräppäyspapereista. Aikainen ajankohta ennen 

joulukorttien viimeistä lähetyspäivää oli varmasti eduksi tuotteen myynnille. 

Skräppäyspaperilajitelmat kävivätkin hyvin kaupaksi myös Joulupuodissa. 

Skräppäyspaperilajitelmien ensimmäinen erä myytiin loppuun, ja otin lajitelmasta toisen

painoksen Joulupuodin myyntitapahtumaa varten. 

 5.3 Palaute asiakkailta

Skräppäyspaperimallisto sisälsi neljä isokuvioista kuosia: Tonttukuoro, Oiva & Inkeri, 

Joulupuu ja Jussi & Piparkakkupossu. Isokuvioisten kuosien sisällyttäminen 

skräppäyspaperimallistoon oli onnistunut valinta, ja selkeiden irti leikattavien kuvien 

sisältyminen mallistoon vaikutti varmasti monen asiakkaan ostopäätökseen. Oli hyvä, 

että isokuvioisia kuoseja oli erilaisia ja eri tyylisiä. Myyntitilanteessa oli huomattavissa, 

että juuri isokuvioiset kuosit herättivät asiakkaan kiinnostuksen.

Joulumessuilla saatu palaute oli erittäin positiivista. Ihmiset olivat innostuneita siitä, 

kun he saivat ostaa tuotteita suoraan suunnittelijalta. Käsin tehty originaali ja 

toteutustavat herättivät kiinnostusta. Erityisesti Tonttukuoro –paperi herätti asiakkaissa 

ihastusta, koska siinä oli paljon tonttuja monenlaisissa askarteluissa käytettäviksi. 

Skräppäyspaperilajitelmaa ostettiin jopa päiväkotien käyttöön, koska Tonttukuoro –

skräppäyspaperissa oli riittävästi tonttuja useammallekin askartelijalle. Moni ostaja 

sanoi ostaessaan askartelevansa skräppäyspaperiarkista pakettikortteja. Olin 

tyytyväinen, että välikatsauksen aikana lisäsin tonttujen määrää paperiarkissa, koska 

muutos toi koko skräppäyspaperilajitelmalle lisää käytettävyyttä kortti- ja 

pakettikorttiaskartelussa ja lisäsi tuotteen kiinnostavuutta asiakkaiden silmissä. Myös 

Oiva ja Inkeri -skräppäyspaperiarkki herätti kiinnostusta, koska kuviot olivat 

suurikokoisia ja joulukortteihin sopivia. Joulupuu –kuosi kiinnosti useita asiakkaita 

kissahahmon vuoksi, ja monet asiakkaat totesivat pitävänsä kissa-aiheisista 

joulutuotteista.
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Skräpäyspaperimallisto sai asiakkailta kiitosta siitä, että se sisälsi jouluisten 

skräppäyspapereiden lisäksi myös monikäyttöisiä talvisia kuoseja. Erityisesti ”Lunta 

tulvillaan” –skräppäyspaperiarkki todettiin ajankohdaltaan hyvin monikäyttöiseksi. 

”Hertta” –skräppäyspaperiarkkia muutamat asiakkaat suunnittelivat käyttävänsä myös 

ystävänpäivän askarteluihin.

Innostuneet asiakkaat olivat 

paras palaute. Eräs asiakas iloitsi 

pakkauksen ostettuaan: ”Tää on 

hyvä! Jes – Pelastit!” Papereiden 

käyttöideat ja askartelumallit 

herättivät kiinnostusta. Kyselyjen

johdosta lisäsin blogiini 

askarteluideoita ja –malleja, ja 

annoin lähes kaikille asiakkaille 

käyntikorttini ja nettisivujeni 

osoitteen (Kuvat 40.–41.). 

Valmiista korttimalleista otettiin 

messuilla myös valokuvia 

kännykkäkameralla. Useat 

asiakkaat halusivat ostaa 

mallikortteja. Tulevissa myynti- 

ja markkinointitapahtumissa 

tulisikin panostaa valmiiden 

mallien toteuttamiseen, niiden 

valokuvaamiseen sekä 

markkinointikanaviin.

 5.4 Sisäinen palaute

Askarrellessani mallikortteja skräppäyspapereista kirjoitin ylös muutamia kokemuksia 

ja kehitystarpeita. Suurikuvioisten skräppäyspapereiden suhde pelkistettyihin 

kuosipapereihin oli sopiva askartelua varten. Kuvapapereita ei ollut liikaa eikä liian 
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(EVYK 2013).



vähän, vaan kokonaisesta skräppäyspaperilajitelmasta sai askarreltua kivan pinon 

joulukortteja, niin ettei ylimääräistä materiaalia jäänyt liikaa. Toteuttaessani 

skräppäyspapereista mallikortteja, huomasin että Joulupuu –kuosin käytettävyyttä olisi 

voinut lisätä muutamalla pienellä muutoksella. Suurempi väli kuvien välillä olisi 

helpottanut kuvien leikkaamista irti, ja raportin muutokset olisivat mahdollistaneet 

joulukuusten monipuolisemman käytön askartelussa. Tähän suunniteltuun raporttiin olin

päätynyt, koska halusin sisällyttää skräppäyspaperimallistoon myös yhden 

skräppäyspaperiarkin, joka olisi rytmitykseltään hieman erilainen kuin muut malliston 

kuosit

 

Askarrellessani ja messuilla kortteja esitellessäni kiinnitin huomiota siihen, että 

papereissa on kissa, ei yhtään koiraa. Koira-aihe voisi kiinnostaa useita askartelijoita.  

Olin tyytyväinen malliston väreihin, ja värit olivat tulostuneet skräppäyspaperiarkeille 

odotusteni ja toiveideni mukaisesti. Myös materiaali oli odotusteni mukainen, 

mattapintainen ja helposti työstettävä. Sille tarttui hyvin erilaiset kulta- ym. tussit. 

Materiaali oli tarpeeksi paksua käytettäväksi korttipohjana mutta silti sopivaa 

leikkaamiseen ja kuvioleikkurikäyttöön. Tulevat painokset olisi kuitenkin hyvä toteuttaa

digipainamisen sijaan offsetpainettuna. Offsetpainon painojälki on mattapintaisempi 

kuin digipainetun painojäljen. Isot painokset ovat myös edullisempia offsetpainettuina, 

mutta pienen koe-erän painatukseen digipainaminen oli kustannuksiltaan ainoa järkevä 

vaihtoehto.

Malliston julkistamisen jälkeen kiinnitin huomiota askartelupakkauksen kansiarkin 

kieliprofiiliin. Tiedot suunnittelijasta ja yhteystiedot on skräppäyspapereihin ja kanteen 

painettu englanniksi, mutta skräppäyspaperimalliston nimi on suomenkielinen. Olisi 

ollut johdonmukaista lisätä esimerkiksi skräppäyspaperimalliston suomenkielisen nimen

alle englanninkielinen käännös, jolloin papereiden englanninkielisyys olisi ollut 

johdonmukaista. Toisaalta tuotteen nimi voi olla suomenkielinen, vaikka arkeissa onkin 

englanninkieliset tekstit. Tuleviin painonoksiin sain myös lisätä tuotteiden lopullisen 

turvallisuusmerkinnän ”happo- ja ligniinivapaa”.

Merkittävin asia johon kiinnittäisin tulevaisuudessa huomiota, on ideoiden tarjoaminen. 
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Ideoiden jakelukanavia voivat olla esimerkiksi omat tai skräppääjien blogit, Facebook, 

Instagram, omat tai jälleenmyyjien sivut, ja ideoiden jakamista voi miettiä myös 

pakkauksen yhteydessä. Pakkauksen kansiarkin kääntöpuoli oli painamaton. 

Tulevaisuudessa askarteluvinkkejä voisi lisätä myös pakkaukseen esimerkiksi 

painamalla kansiarkin kääntöpuolelle kuvia tai ideoita skräppäyspapereiden käyttöön.

 5.5 Skräppäyspaperimallisto askartelukauppoihin

Elokuussa 2014 aloitin yhteistyökumppanin etsinnän skräppäyspapereiden 

jälleenmyyntiin. Tein mallistosta sähköisen esitteen, ja lähestyin muutamia 

askartelumarkkinoilla toimivia yrityksiä. Pian sain yhteyden askarteluliiketukkuriin, 

joka oli kiinnostunut yhteistyöstä ja skräppäyspaperimalliston jälleenmyynnistä 

asiakkailleen. Sovimme yhteistyöstä ja toimituseriin ja hintoihin liittyvistä asioista.

Ensimmäinen erä askartelupapereita painettiin ja toimitettiin tukkuliikkeelle, joka 

esitteli malliston asiakkailleen myyjäpäivillään syyskuussa 2014. Tukkuliike esitteli ja 

myi tuotetta Turun Osaava Nainen –messuilla 23.-25.10.2014 ja Tampereen 

Kädentaitomessuilla 14.-16.11-2014. Paperimallisto otettiin myyntiin useisiin 

askarteluliikkeisiin ja nettikauppoihin ympäri Suomen. Rovaniemellä mallisto tuli 

myyntiin Taidekehystämö Hyväriselle. Tukkuliikkeen edustaja esitteli tuotteen myös 

Ihana –lehden päätoimittajalle, ja syksyn 2014 Ihana –lehdessä paperimallisto mainittiin

yhtenä joulunajan uutuustuotteista.
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Joulumessuilta 2013 olin oppinut mallikorttien merkityksen, ja sovin kokkolalaisen 

Päivin Puodin yrittäjän ja käsintehtyjen korttien valmistajan Päivi Pessisen kanssa 

yhteistyöstä mallikorttien valmistuksessa. Päivi Pessinen valmisti käyttööni lajitelman 

joulukortteja, joista Tero Yli-Koski otti valokuvia markkinointitarkoituksiin (Kuva 42.). 

Nämä valokuvat toimitin sähköisesti tukkuliikkeelle heidän ja heidän asiakkaidensa 

käytettäväksi. Myyjät valmistivat papereista myös omia mallikortteja, joissa oli 

luonnollisesti käytetty myös muita heidän myymiään tarvikkeita (Kuva 43.).
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Kuva 42. Kollaasi Päivi Pessisen valmistamista korttimalleista (EVYK 
2014).



Toteutin paperiarkeista myös esittelykuvia, joissa on kuvattu skräppipaperiarkkien 

molemmat puolet. Olin sopinut painotalon kanssa avainlipputunnuksen 

käyttöoikeudesta tuotteessa, joten pystyin laittamaan esittelykuviin myös Suomalaisen 

Työn Liiton avainlipputunnuksen

(Kuva 44.). Esittelykuvat tulivat

käyttöön verkkokauppojen

esittelykuviksi.

Vaikka tuotteella oli myyjiä ympäri

Suomen, oli valitettavaa että

kotipaikkakunnallani Kokkolassa ei

askarteluliikkeen puuttuessa ollut

jälleenmyyjää

askartelupaperimallistolle. Kävin

henkilökohtaisesti markkinoimassa

tuotetta Mäntysaaren kirjakaupassa, ja

he ottivat askartelupaperimalliston
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Kuva 43.  Askartelupuoti Presenton valmistamia mallikortteja. Mallikortit 
olivat kuvattu yrityksen Facebook -sivuille (EVYK 2014).

Kuva 44.  Esittelykuva kuosista Jussi & 
Piparkakkupossu (EVYK 2014).



joulunajan valikoimiinsa tukkuliikkeen kautta. Toimitin Mäntysaaren kirjakauppaan 

myös Päivi Pessisen valmistamat korttimallit myymälän esillepanoa varten. Olin iloinen

siitä, että tuote tuli myyntiin myös kotipaikkakunnalleni. Kiinnostus 

askartelupaperimallistoa kohtaan oli jo hyvin paikallista, koska tietoisuus paikallisesta 

askartelupaperimallistosta oli levinnyt harrastajien pariin Päivi Pessisen kautta.

Tiedotin skräppäyspaperimalliston tulemisesta kauppoihin myös paikallismedioille. 

Kokkola –lehdessä julkaistiin 5.11.2014 Maisa Järvelän kirjoittama artikkeli 

skräppäyspaperimallistosta otsikolla ”Skräppäyspaperimallisto gradun taiteellisena 

osana – Arjesta pulppuaa ideoita” (Liite 1.). Artikkelissa kerrottiin 

skräppäyspaperimallistosta, sen inspiraation lähteistä ja käyttötarkoituksista sekä 

minusta tekstiilisuunnittelijana. Olin iloinen paikallislehdestä saadusta näkyvyydestä ja 

artikkelin elämäniloisesta otteesta. Olin erityisen tyytyväinen siitä, että paikallislehden 

haastattelussa sain mainita myös papereiden paikallisen jälleenmyyjän.

Olin erittäin tyytyväinen askartelutukun toimintaan yhteistyökumppanina. He toivat 

mallistolle paljon julkisuutta eri medioissa, ja heidän monipuoliset jakelukanavansa 

ympäri Suomen toivat skräppäyspaperit askartelijoiden ulottuville. Yhteistyö 

tukkuliikkeen kanssa oli hedelmällistä myös muilla tavoin. Tuotetta markkinoidessaan 

he keräsivät asiakkailtaan papereita koskevaa palautetta, ja sain heiltä paljon hyviä 

kommentteja ja ideoita tulevaisuudessa hyödynnettäviksi. Tukkuliikkeestä osoitettiin 

kiinnostusta myös tulevia suunnittelutöitäni kohtaan.
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 6 LOPUKSI

Skräppäys on askarteluharrastus, jonka avulla prosessoidaan omia tunteita ja 

tallennetaan muistoja tuleville sukupolville. Skräppäyksen apuna käytetään paljon 

erilaisia tarvikkeita skräppäyspapereista tarroihin, teippeihin ja leikkureihin. Halusin 

oppia ymmärtämään tätä harrastusta jonka sydän ovat kauniit, kuviolliset 

skräppäyspaperiarkit.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten skräppäyspapereita käytetään, ja toteuttaa 

taiteellisena osiona myyntivalmis skräppäyspaperilajitelma. Tutkimuksen 

pääkysymykseen ”miten skräppäyspapereita käytetään?” vastasin tutkimalla 

skräppäysten aiheita, skräppäämällä käsiteltyjä tunteita ja skräppäyspapereiden 

ominaisuuksia. Tutkimuskysymykseen vastattiin skräppäysblogeista kerätyn kuvallisen 

aineiston avulla, joka sisälsi seitsemän uusinta skräppäyssivun kuvaa viidestätoista 

suositusta skräppäysblogista. Kuvallinen aineisto analysoitiin laadullisen 

sisällönanalyysin avulla. Kuvallista aineistoa tukee kirjallinen aineisto, joka muodostuu 

skräppäysharrastajien kesken käydyistä, valittuihin kuviin liittyvistä keskusteluista.

Tutkimuksen teoriatausta muodostuu tässä tutkimuksessa skräppäyksen historiasta ja 

lajeista. Teoriataustan lähdekirjallisuutena olen käyttänyt etusijassa yhdysvaltalaista ja 

suomalaista kirjallisuutta. Maantieteellinen rajaus oli tietoinen valinta, Yhdysvaltojen 

ollessa harrastuksen syntymaa ja Suomi suunnitellun skräppäyspaperimalliston 

kohdealue.

Tutkimuksen kirjallinen ja kuvallinen aineisto on kerätty suosituista skräppäysblogeista.

Blogien valinta suosituimmuuden mukaan aiheuttaa aineistoon tiettyä vinoutumaa. 

Suositut bloggaajat ovat yleensä aktiivisia harrastajia, joilla on käytössään merkittävä 

määrä välineitä, tarvikkeita ja skräppäyspapereita. Blogeista kerätty aineisto voi olla 

todellisuutta yltäkylläisempää ja runsaampaa, ja suositut skräppäysbloggaajat käyttävät 

tavallista skräppääjää enemmän aikaa harrastukseensa. Uskon, että 

suosituimmuuskriteeri teki aineistosta todellisuutta runsaamman ja vivahteikkaamman.
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Tutkimusmenetelmäksi valittu laadullinen sisällönanalyysi sopi hyvin tutkimukseen, 

jossa haluttiin löytää tietoa ja näkemyksiä, kuitenkaan uutta teoriaa muodostamatta. 

Työskentelin tulostamalla kuvista paperikuvat, ja luokittelin kuvia tutkimuksen 

alakysymysten mukaisten näkökulmien mukaan.

Skräppäyksen avulla käsitellyt tunteet rajasin tässä tutkimuksessa käsittämään tunteiden

henkilökohtaisuuden tasoja ja tunteiden positiivisuutta tai negatiivisuutta. 

Tunnenäkökulman laaja-alaisempi tutkimus avaisi tutkimusmahdollisuuksia esimerkiksi

muistelutyön alueelta. Tunteiden tarkastelun sisällyttäminen tutkimukseen auttoi 

ymmärtämään, että värejä ja kuvioita käytetään visuaalisten mieltymysten mukaisesti, 

eikä esimerkiksi tunteiden kuvaamisen ja värien käytön yhteydestä voida  tehdä suoria 

johtopäätöksiä.

Tutkimustuloksena esitetyt kahdeksan erilaista tapaa muodotaa skräppäyssivun ulkoasu 

toimivat taiteellisen osion suunnittelun työkaluna. Myös skräppäysten kuva-aiheiden 

luokittelu toimii suunnittelijan apuvälineenä skräppäyspaperimalliston toteutuksessa. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä yksittäisten skräppäyspaperiarkkien että 

monipuoliseen käyttöön soveltuvien skräppäyspaperimallistojen suunnittelussa. 

Skräppäyspapereiden ominaisuuksien käsittely vastasi erityisesti malliston 

tuotteistamiseen liittyviin kysymyksiin, sekä auttoi ymmärtämään, kuinka tärkeää 

materiaalien happo- ja ligniinivapaus on skräppääjille tuotteiden kauneuden ja 

yhdisteltävyyden lisäksi.

Taiteellisen prosessin eteneminen oli polveilevaa, mutta johdonmukaisesti etenevää. 

Taiteellisessa prosessissa välikatsauksen järjestäminen oli erityisen tärkeää, koska sen 

yhteydessä tein skräppäyspaperimallistoon useita korjauksia ja muutoksia, jotka 

paransivat kuosien yhdisteltävyyttä ja käyttöä korttiaskarteluissa. Olen tyytyväinen 

siihen, että skräppäyspaperimalliston toiseen painokseen sain painattaa merkinnän 

materiaalin happo- ja ligniinivapaudesta, ja  suunniteltua myyntivalmiin tuotteen.
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Tutkimus sisältää taiteellisena osiona toteutetun seitsemän skräppäyspaperiarkin eli 

neljäntoista kuosin malliston. Jouluiloa -skräppäyspaperimallisto julkistettiin 

joulukuussa 2013. Syksyllä 2014 sovittiin yhteistyöstä askartelutukun kanssa, ja 

mallisto tuli kokonaisuudessaan myyntiin askartelukauppoihin ympäri Suomen syksyllä 

2014. Malliston kuosit on toteutettu guassi- ja akvarellitekniikalla, digitaalista 

suunnittelua hyödyntäen. Tutkimuksen ja taiteellisen osion tuloksia arvioitiin 

tutkimuksessa sisäisen ja ulkoisen palautteen kautta. Palautteen kerääminen auttoi 

saamaan tärkeää tietoa ja ideoita, joita voi hyödyntää skräppäyspapereiden 

markkinoinnissa ja skräppäyspapereiden suunnittelussa tulevaisuudessa.

Jatkotutkimuksen aiheena olisi mielenkiintoista tutkia skräppäystä haastattelun ja 

empiirisen tutkimuksen avulla. Uskon, että nähdessämme valmiin skräppäyssivun, 

näemme vain jäävuoden huipun. Valmiin skräppäyssivun takana on valtava määrä 

valintoja, jotka voitaisiin saada näkyviin esimerkiksi haastattelututkimuksen tai 

empiirisen tutkimuksen avulla. Näin voitaisiin selvittää esimerkiksi ekologisten ja 

eettisten tekijöiden vaikutuksia skräppäyspapereiden valintaan, ja saada arvokasta tietoa

askartelu- ja muisteluprosessista.

Jatkotutkimuksen aiheita on myös korttiaskartelujen tutkiminen 

skräppäyspaperisuunnittelun näkökulmasta. Vaikka korttiaskartelujen sisältäminen 

aineistoon olisi tukenut tutkimusta, korttiaskartelut oli rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, jotta tutkimuksen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä kaikenlaisten 

skräppäyspapereiden suunnittelussa. Myös tavallisten käyttäjien tekemien skräppäysten 

tutkiminen voisi tarjota blogiaineistosta poikkeavia tutkimustuloksia.

Näen tulevaisuuden skräppäyspapereiden suunnittelun saralla valoisana ja täynnä 

mahdollisuuksia. Olin iloinen askartelutukun kiinnostuksesta tulevia suunnittelutöitäni 

kohtaan. Pääsiäis- ja lastenkutsuaiheiset skräppäyspaperimallistot ovat jo työn alla, ja 

tulevan joulusesongin varalle on työstetty pino ideoita ja luonnoksia. Olen tyytyväinen 

valitsemaani tutkimusaiheeseen, koska tutkimus ja taiteellinen työ ovat auttaneet minua 

laajentamaan työllistymisnäkymiäni tekstiilisuunnittelijana.
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Toivon, että tutkimuksesta on hyötyä tutkijoille ja suunnittelijoille, jotka haluavat kerätä

ja jäsennellä olemassa olevaa aineistoa ja käyttää tutkimustuloksia taiteellisen osion 

suunnittelussa. Toivon myös, että tutkimukseni antaa muille suunnittelijoille rohkaisua 

tuotteiden suunnitteluun ja julkistamiseen, ja innostaa muita suunnittelijoita omien 

työllistymisnäkökulmien laaja-alaiseen tarkasteluun.
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