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1 HOPEASEPÄN TAIDON JÄLJISSÄ
1.1 Hopeasepän jalanjäljissä välkkyy virtaava vesi
Seison jylhän ja vapaan Tornionjoen Kukkolankoskella. Joki virtaa edessäni
vaahtopäisine virrankuohuineen pauhaavan veden valtavasta voimasta. Olen
keskellä luonnon näytelmää, jossa pääosassa on vuolas vesi, ja sen estymätön
kulku mereen. Tämän virran rannalla on pieniä, jopa 1800-luvulta peräisin olevia
hirsirakenteisia ja punamullalla maalattuja makasiineja, jotka vartoavat virtaa ja
muistuttavat menneestä. Tuoreet kalat paistuvat yhdessä aitassa, ja kypsyvän
kalan tuoksu leijuu ilmassa. On vehreän keskikesän juhlan aika ja sitä juhlimaan
ovat saapuneet tuhannet koskikorennot ja kalastajakylän omat lippomiehet, jotka
saalistavat lohia joen tuntumassa. On myös Tornionjokilaakson kasvatin
hopeaseppä Jorma Smedsin syntymäpäivän aika. Hän työskentelee kesäkauden
joen kohinassa pienessä punaisessa noin 10 neliömetrin kokoisessa vanhassa
makasiinissa. Olen saapunut pitkän ajomatkan jälkeen tapahtumapaikalle
havainnoimaan ja haastattelemaan harvinaisen taidon omaavaa hopeaseppä
Smedsiä. (Tekijä, 2013.)

Kuva 1. Makasiinirakennuksen kyltti Kukkolankosken pajassa.
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Tutkielmassani perehdyn kulttuurihistoriallisesti merkittävään ja erityiseen hopeantaonnan taitoon. Taito on säilynyt 1600-luvulta saakka ja sen taitaa edelleen torniolainen hopeaseppä Jorma Smeds. Tutkin Jorma Smedsin hopeasepän työuraa ja hänen hopeantaonnan taitoa. Jorma Smeds on torniolainen hopeaseppä (synt.1955), joka on toiminut ammatissaan vuodesta 1976 alkaen, yhteensä jo 38 vuoden ajan. Kiinnostus hopeatöitä kohtaan Smedsillä heräsi jo 11-vuotiaana, kun hän oli perheensä kanssa matkalla Kautokeinossa vuonna 1965. Hän oli perheestä, jossa kädentaidot olivat läsnä jo varhaislapsuudesta alkaen. Tutkielmassani esittelen hopeaseppä Jorma Smedsin työhistoriaa ja ammattitaidon saavuttamiseen liittyviä tiedon ja taidon merkityksiä. Tutkimukseni
on koottu ja toteutettu vuodesta 2005 vuoteen 2015. Aiheen valintaan liittyi henkilökohtainen tapahtuma. Tein päättötyöni hopeantaonnasta1997–1998 Lapin yliopistossa muotoilijan tutkintoa suorittaessani. Jorma Smeds toimi tuolloin päättötyöni ohjaajana. Hopeantaonta kiinnosti ja jo vuonna 2004 gradun aihetta valitessani päätin tutkia samaa
aihepiiriä. Hain stipendiä tornionjokilaaksolaiselta yhdistykseltä ”Meän ruusu & mustikkakruunu” ja se myönnettiin pro gradu -tutkielmaani varten. Kiitän yhdistystä tuesta
ja kannustuksesta.
Tutkielmani työstämisen aloitin jo vuonna 2005, jolloin haastattelin Jorma Smedsiä
ensimmäisen kerran. Tuosta haastattelusta tallentuivat ainoastaan valokuvat, koska vuoden ikäinen esikoiseni repi C-kasetille nauhoitetut haastattelut. Seuraava haastattelukerta siirtyi vuosien päähän oman elämäntilanteeni muututtua niin, että minusta tuli kahden
pojan äiti. Tapasimme Jorma Smedsin kanssa uudelleen vuonna 2013 Kukkolankoskella
hänen kesätyöpaikassaan makasiinipajassa. Tällä haastattelukerralla sain nauhat tallennettua digitaaliseen muotoon ja näin pystyin viimein tekemään työni loppuun.
Tutkimusaineistoni on koottu haastattelemalla, valokuvaamalla ja observoimalla Jorma
Smedsiä. Menetelmävalintani on etnografia. Tutkimuksen teoreettinen kehys liikkuu
erilaisten tietokäsitysten määrittelyssä, tekemällä oppimisessa, itseohjautuvuudessa ja
luovuudessa sekä muistitietoon ja muistamiseen liittyvissä yhteyksissä. Jorma Smedsin
taito on kehittynyt oppipoika-mestari oppimisen ja kokemuksen kautta. Tutkimukseni
on laaja-alainen ja se sijoittuu monitieteisesti käsityöhistoriaan, aikuiskasvatustieteisiin,
kulttuurihistoriaan ja esinehistoriaan. Aihe oli yllättävän monipuolinen, vaikka tutkin
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yhden ihmisen osaamista ja taitoa. Tutkielmani kirjoitusprosessin aikana olen pyrkinyt
huomioimaan tutkimuseettiset kysymykset. Pyrin hienovaraiseen ja tutkimuskohdettani
kunnioittavaan ilmaisuun. Toivon, että olen kyennyt totuudellisuuteen, ja välittänyt asiat
Jorma Smedsin lähipiiriä kunnioittavalla tavalla.
Tutkielmani tarkoitus on välittää lukijoille Jorma Smedsin käsityöläismaailmaa, joka
vie mukanaan hopeaperinteen historiaan ja nykypäivään. Kerätty informaatio ja aineisto
ovat vain pieni osa siitä todellisuudesta, jossa Smeds toimii. Jorma Smedsin tekemä työ
ei ole loppunut, eikä taito ole lakannut kehittymästä vaan se elää tänäkin päivänä Tornionjokilaaksossa.
1.2 Tutkielma suhteessa tutkimustehtävään
Tutkimustehtävänäni on selvittää aineistolähtöisesti ja etnografisin menetelmin
hopeasepän työhistoriaa, ja kokemuksia. Määrittelen lähdeaineistosta nousseet
tärkeimmät käsitteet ja analysoin johtopäätökset valitun tutkimusongelman, ja teorian
avulla.

Tutkimukseni

käsittelee

käsityöläisyyttä,

hiljaista

tietoa,

ammatillista

kehittymistä, taitoa, tiedon määritelmiä sekä osaamista. Jorma Smedsin elämänkaari ja
ammatinvalinta sekä ammatillinen kehitys kuljettavat tutkimuksen narratiiveja.
Tutkittavan taidon muoto on perinnetaito. Taidon kehitykseen liittyvät erilaiset tiedon
intressit, joita avaan enemmän teoriaosuudessa. Tutkin perinnetaitoa taustoittamalla
hopeaseppien historiaa ja hopeantaonnan perinnettä. Kulta- ja hopeaseppien kisällijärjestelmän historia ovat luonnollisesti olennainen osa tutkimustani.
Tutkielmani on ajankohtainen, koska käsityön arvostus on kasvanut, vaikka tuotemarkkinoita hallitsevatkin teollisesti tuotetut esineet. Ihmiset haluavat massatuotteiden
sijaan uniikkeja esineitä, joilla on pidempi käyttöarvo. Kojonkoski-Rännälin (1998)
mukaan käsityötekniikat ovat käyneet tarpeettomiksi ja saaneet vanhanaikaisen leiman.
Tällaisen kehityksen takia on käsin tekeminen ja käsityötaito vähentynyt läntisissä
maissa. Useissa maissa käsityö-oppiaine on korvattu tuotantoelämää ja teknologista
kehitystä paremmin hyödyttävillä opinnoilla. Käsityö on voitu sisällyttää kouluissa vain
yhdeksi taidekasvatuksen osa-alueeksi. (Kojonkoski- Rännäli 1998.)
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Kojonkoski-Rännäli on pohtinut käsityön intentiota. Hän kuvaa käsityöläisen ja
tekemisen suhdetta perusintention avulla. Elämykset ja tunteet liittyvät käsityöhön ja
tekijä oppii tuntemaan materiaaliaan ja maailmaansa, johon itsekin kuuluu. Hän myös
tutustuu mahdollisuuksiinsa ja rajoihinsa. Hän sitoutuu materiaaliinsa ja tuntee vastuuta
tekemisestään ja näin ollen hänen tekemisensä intentio on perusintentiota. (KojonkoskiRännäli, 1995, 54.)
Kupiaisen (2004) mukaan teollinen yhteiskunta ja tavaratuotanto eivät ole riittäneet
romahduttamaan käsityön arvostusta. Käsityöläisyys ja käsityötuotanto ovat muuttuneet
ammattimaisemmiksi, eriytyneiksi ja institutionalisoineet koulutuksen, tekemisen ja
markkinoinnin suhteen. Tämä on aiheuttanut sen, että käsityön tukirakenteet ovat hyvin
kehittyneitä Suomen kaltaisissa maissa. Kupiainen spekuloi, miten käy käsityöläisten ja
käsityötaitojen, kun siirrytään digitaaliseen tietoyhteiskuntaan ja tarvitaanko sitä? Hän
kysyy lisäksi, mitä sillä tarkoitetaan nykyaikana. Kupiaisen ajatukset ovat noin 10
vuoden takaa, mutta silti ajankohtaisia. Toisaalta teknologian kehitys on avannut
globaalimmat markkinakanavat ja foorumit käsitöiden tuottajille, mutta samalla se on
lisännyt kilpailua. Nykyään tarjontaa on niin paljon, että kuluttajan on oltava tarkkana,
mistä tuotteensa hankkii.
Käsityöhön liitetään siihen suhteessa olevia käsitteitä, joita ovat taide ja muotoilu
(Kupiainen, 2004, 32–36). Käsityöläinen asioi eri toimijoiden kanssa kuin taiteilija,
mutta muotoilija voi asioida osittain samojen toimijoiden kanssa kuin taiteilija ja
käsityöläinen. Käsityöläisyys on ammatin lisäksi identiteetti, näkyvä elämäntapavalinta.
Yleensä tähän elämäntapaan kuuluu aito mielenkiinto vanhoja työtekniikoita, välineitä,
työtapoja ja materiaaleja kohtaan. Tällainen kiinnostus pitää elossa vanhoja menetelmiä
ja niitä elvytetään ja kehitetään opetettavaksi edelleen. Tämän kaltainen prosessi vie
aikaa ja se vie paljon hidasta aikaa (Kupiainen, 2004, 37). Kupiainen viittaa Eriksenin
(2003) informaatioajan käsitykseen. Se sisältää nopean ja hitaan ajan käsitteet. Hidas
aika on käymässä vähiin kiireeseen pohjaavan nopean ajan paineessa. Nopea aika on
lisääntynyt arjessa etenkin informaatio- ja kommunikaatioteknologian yleistymisen
takia. Nopea aika edellyttää pikaista reagoimista puhelinkeskustelujen, tapaamisten,
sähköpostien ja muiden sähköisten kommunikaatiokanavien kautta. Tällainen aika
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kuluttaa ja syö sen, mitä hidas aika tarvitsisi. Tarvitsemme hidasta aikaa pitkäkestoiseen
keskittymistyöhön, ihmissuhteisiin ja lepoon. Kupiaisen (2004, 38) mukaan käsityöt
edellyttävät hidasta aikaa ja ne ovat samalla kannanotto hitaan ajan puolesta.
Suomalaiset nuoret ovat yhä enemmän kiinnostuneita opiskelemaan perinteisiin
ammatteihin (Ora 2013, Loviisan Sanomat). Nuorilla on mielenkiintoa ja halua oppia
perinteisiä ammatteja sekä käsillä tekemiseen liittyviä töitä. Toisaalta huolestuttavana
keskustelunaiheena

on

ollut

nuorten

huono

fyysinen

kunto.

Esimerkiksi

ammattikouluissa opiskelevat nuoret autonasentajat eivät välttämättä jaksa vääntää
ruuveja auki tai kiinni. Ammattikoululaisten huono kunto saattaa johtaa jopa siihen,
etteivät he suoriudu työelämästä. (Sneck, 19.8 2014, Helsingin Sanomat.) Käsityöala
vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja alalle pyrkivien nuorten olisi syytä parantaa elintapojaan.
Yrittäjien arkea olisi syytä keventää ja antaa nuorille yrittäjille myönnytyksiä sekä apua
uransa alussa. Ongelmana on käsityöalojen opetuksen väheneminen ammattikouluissa,
koska tuotannon tarve on osittain laantunut ja työ on siirtynyt halpatyömaihin.
Esimerkiksi Kiteellä toimiva Marimekon tehdas työllistää nykyisin vähemmän
ompelijoita kuin ennen taantumakautta. Silti alalla on ollut toimintaa ja tekstiilialaa on
elvytetty erilaisten hankkeiden avulla. Paikallinen Kiteen tehtaan ompelija totesi, että
heidänkin oppimansa taidot ja tiedot ovat katoamassa, ellei uutta sukupolvea saada
rinnalle töihin. (Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n tekstiilitoimijoiden kartoituskokous,
30.3.2015.) Halpatuontimaiden kasvava osuus tuotteiden valmistajana on asettanut
käsityön

kannattavuuden

vaakalaudalle.

Yhteiskunnallisten

tukitoimien

ja

verohelpotusten kautta suomalainenkin käsityöläisyys ja pienyrittäjyys olisivat
lisääntyvässä määrin mahdollisia ja kannattavia. Tällaisten helpotusten kautta voitaisiin
luoda monipuolisia mahdollisuuksia työmarkkinoille ja saataisiin aikaan uusia
työpaikkoja erityisaloille. Nykyisin Suomessa on tehtävä kovasti töitä pärjätäkseen
yrittäjänä käsityöalalla. Jorma Smeds on hyvä esimerkki tästä ahkerasta puurtajasta ja
taitoon erikoistumisesta. Hopeaseppä Smeds kertoo tarinallaan, miten käsityölläkin voi
rakentaa leipänsä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa. Iltauutisissa MTV3-kanavalla
kerrottiin 3.1.2015 kuinka Suomessa käsityönä valmistetut kitarat tekevät kauppaansa
ympäri maailmaa ja kuinka ne ovat luokiteltu maailman parhaiksi kitaroiksi. On siis
mahdollista, että voimme nostaa imagoamme entisen ”Nokia maan” varjoista, vaikka
huippuosaajina käsityön saralla. Voihan teknologian ja käsityötaidonkin yhdistää.
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1.3 Tutkimukseni lähtökohdat
Tutkimukseni lähtökohtana toimivat kiinnostukseni Jorma Smedsin perinteistä hopeantaonnan taitoa ja siihen liittyviä asioita kohtaan. Tutkielmani keskeisiksi aiheiksi
nousivat seuraavat asiat: Tornionjokilaakson kulttuurihistoria, hopeataidon historia,
perinteet, luonto, oppiminen, tiedon siirtyminen, taito, luovuus, asiantuntijuus, esineet
ja kädentaitajan persoonalliset ominaisuudet. Keskityn erityisesti yhden käsityöläisen
elinkaareen ja hänen kokemuksiinsa. Vastaavaa tutkimusta hopeantaonnan taidosta ja
sen perinteen elävänä säilymisestä ei ole ennen tehty. Tutkielmassani tiedon eri
määritelmät viitoittavat keskeiseksi nousevaa taidon ja oppimisen tietä, jolla
kädentaitaja Jorma Smeds on kulkenut. Mielenkiintoiseksi haasteeksi koin tuon tien
avautumisen ja sen varrelta löytämäni asiat. Keskeisiksi tutkimuskohteiksi nousivat
aiheet, joita tutkittava lähdeaineisto tarjosi. Havaitsin työtä tehdessäni, että
tutkimusalueeni ja -kohteeni on varsin monikulttuurinen. Jorma Smeds toimii
alueellisesti pääosin Torniossa omassa pajassaan ja kesäisin makasiinipajassa
Kukkolankoskella.
Jorma Smedsin oppivuodet oppipojasta kisälliksi sijoittuivat Haaparannan puolelle
Ruotsiin. Lappi kulttuurisena alueena ja saamelaisten tuomat vaikutteet esineistössä
liittyvät tutkielmaani. Saksan, Venäjän ja Tukholman vaikutteet kytkeytyvät esinehistoriaan. Jorma Smedsin hopeatyön inspiraation alkulähde sijaitsee Frank Jhylsin
hopeapajassa Norjan Kautokeinossa.
Tutkielmani on toteutettu etnografisesti ja moniäänisesti käyttämällä useita eri lähteitä.
Metodologinen viitekehys on asettanut omat lähtökohtansa, joihin palaan etnografiakappaleessa. Tutkimusaineistoani ovat Jorma Smedsin haastattelut, hänen valmistamansa esineet, lehtileikkeet, valokuvat ja havainnointi. Toistavan kirjoittamisen sijaan
pyrin muokkaavaan kirjoittamiseen Uljas-Raution mukaan (2011) muokkaavassa
kirjoittamisessa lähdekirjallisuutta hyödynnetään omien tulkintojen tekemiseen, perustelemiseen, vertailemiseen ja taustoittamiseen. Pyrin muodollisen eli instrumentaalisen
tiedon tulemiseen käytäntöön. Tuotettu teksti pyrkii ymmärtämään aineistoa, eikä tyydy
pelkkään toteamiseen. (Uljas-Rautio, 18–19, 2011).
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Tutkielmassani lähestyn aihetta aluksi historiallisesta näkökulmasta, koska tutkin ajassa
siirtynyttä perinnetaitoa. Näin kykenen ymmärtämään syvällisemmin tämän erityisen
hopeataidon kulkeutumisen aina meidän päiviimme saakka. Luvussa 2. taustoitan
aihetta hopeaperinteen ja torniolaisen kultasepäntyön kehityksen ja merkantilismin
kautta. Luvussa 3. esittelen aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Kappaleessa 4.
pureudun tietoteoriapuoleen sekä pohdin lähdeaineiston merkityksiä, hiljaista tietoa ja
muistitietohistoriallista teoriaa. Luvussa 5. esitän tutkimusongelmani sekä niiden
sisältämät alaongelmat. Luvussa 6. esittelen etnografisen tutkimusmenetelmän esittelyä
ja sen kautta sekä tutkimukseni kulkua ja analyysitapaa. Kappaleessa 7. käsittelen
muistitietoa ja tutkimuseettisiä tuntojani. Kappaleessa 8. kuvaan analyysini tuloksia.
Kappale 9. koostuu yhteenvedosta ja johtopäätöksistä, joita tutkimussynteesissä tuli
esille. Lopuksi seuraa pohdinta, jossa mietin tutkimukseni luotettavuutta sekä
menetelmävalintani toimivuutta.
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2 PERINTEITÄ JA HOPEANTAONNAN HISTORIAA

2.1 Mitä ovat perinteet?
Tutkielmassani kiinnostukseni kohdistuu hopeantaonnan perinteiseen taitoon ja tästä
syystä on tärkeää pohtia, mitä sana perinne merkitsee ja miten sitä on mahdollista säilyttää. Gadamerin mukaan perinnettä on kaikkialla, missä maailmaa koetaan, tuntemattomuus kumotaan ja jotain valkenee, oivalletaan ja omaksutaan (Gadamer 2004, 69).
Anttosen mukaan nykyisestä konstruktivistisesta näkökulmasta voidaan sanoa, ettei
perinne eli traditio ole määrättyjen perinteeksi sanottujen, tai luokiteltujen kulttuuriilmiöiden sisäinen, tai sisäsyntyinen ominaisuus, vaan historiallistavan, kollektivisoivan
ja argumentoivan puhetavan kautta tuotettua kulttuurisen toiston nimeämistä, merkityksenantoa ja arvon määritystä. Perinne voi olla ennen tehdyn, tai ajatellun uudelleen tekemistä ja toistamista. Se voidaan käsittää myös sekä samanaikaisen, että jälkikäteisen,
uusintamisen ja toistamisen merkityksellistämiseksi ja mahdollistamiseksi. Perinne on
keskeiseltä merkitykseltään kulttuuriseen tietoon ja taitoon sisältyvien jatkuvuuksien ja
katkoksien tuottamista ja määrittämistä. (Anttonen 2009, Elore 16-1.)
Jorma Smedsille historia on tärkeää. Hän ei kykenisi tekemään työtään muulla
paikkakunnalla, eikä millään muulla tavalla. Hänelle perinteet merkitsevät hopeataidon
säilyttämistä, jossa Tornio-jokilaakson historian vaikutus on oltava läsnä. Hänelle on
tärkeää uskoa työhön, jota hän tekee, ja tehdä sitä niin kuin hän kokee sen itselleen
oikeaksi. Smedsin kohdalla perinne on taitoon ja tietoon perustuvaa ja se näkyy hänen
töissään sekä toimintatavoissaan. Hän toistaa samaa perinteistä hopeantakomistaitoa,
jonka hän haluaa säilyttää myös jälkipolvilleen. Anttosen mukaan tämän toistamisen ja
toistuvuuden lisäksi perinteen käsitteellä voidaan ymmärtää jonkin asian toistettavuuteen, eli toistettavaksi tekemiseen, ja sen toistamisen mahdollistamiseen, liittyvä toiminta. Tämän kautta kulttuurista ja kulttuurituotteista voidaan puhua perinteellisinä.
Smedsin tuotteet eli Torniolaakson hopea on pitänyt hopeaperinnettä elossa. Anttoseen
(2009) viitaten toistamisen mahdollistajana on ollut hopeaperinteen uusiminen ja uusien
esineiden syntyminen. Perinne tarkoittaa sukupolvelta toiselle välittyvän kulttuurisen

9

tiedon siirtymisprosessia ja niitä kulttuurisen tiedon ja osaamisen tuotteita, jotka
sukupolvelta toiselle välittyvät. Tästä lähtökohdasta katsottuna Jorma Smedsin
perinteillä tarkoitetaan artefakteja ja taitoja, jotka ovat säilyneet hänen hopeantaonnan
tekniikassaan sekä sen uusissa ilmenemismuodoissa. (Anttonen 2009, Elore 16-1.)
Tutkielmassani perinteen siirtymistä edustaa taitojen siirtyminen isältä pojalle ja mestarilta oppipojille ja kisälleille. Perinteeksi ymmärretään Anttosen (2009, sivu) mukaan
”se ajattelutapa, diskurssi, maailmankuva, mentaliteetti tai kulttuurinen järjestelmä, joka
mahdollistaa uusien muotojen syntymisen, mutta joka samalla kytkee uudet muodot
vanhoihin muotoihin – tai paremminkin tuottaa tulkinnallisen viite-kehyksen jossa uusi
näyttäytyy vanhan jatkumona”. Perinteet voivat luoda niiden edustajalleen kahleita ja
jopa rajoittaa luovuutta. Perinteillä voi olla yllättäviä vaikutuksia myös negatiivisessa
mielessä. Näistä asioista kerron lisää tutkielmani johtopäätöksissä. (Anttonen 2009, Elore 16-1.) Jorma Smedsin työura on pitänyt hopea-perinnettä elossa ja säilyttänyt uniikin
taidon, jota ei löydy mistään muualta. Perinteiden säilyminen on tärkeää niin historian,
kulttuurin kuin kansallisen identiteettimmekin kannalta. Elävät perinteet antavat ihmisille tietoa menneestä ajasta, kertovat juuristamme. On tärkeää, että tämä hopeaperinne on
saanut elää ja säilyä sekä rikastuttaa Tornionjokilaakson erityistä kulttuuria sekä suomalaista esinekulttuuria.

2.2 Hopeaperinteen matka Tornioon
Tämä hopeatyö on hengissä pitänyt Torniolaaksonhopeaa (Jorma Smeds, haastattelu 2013).
Tornionjokilaakso sijaitsee mielenkiintoisella alueella, Suomen ja läntisen naapurimaan
Ruotsin välissä. Jokilaakso levittäytyy joen ympärille erityisenä kulttuurisena ja kielellisenä alueena. Tornionjoen kahden suuhaaran väliselle saarelle on perustettu Tornion
kaupunki ja sen perustajana toimi itse Kustaa II Adolf vuonna 1621.
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Kuva 2. Vanha ranskankielinen karttakuvaTorniosta.
(Maupertuis- säätiö 2014, karttapiirros Réginald Outhier mukaan.)
Näiltä samoilta 1600-luvun ajoilta on Jorma Smedsinkin hopeaperinne lähtöisin ja se on
osa torniolaista käsityöhistoriallista aluekulttuuria. Ihmistä on kautta aikojen kiinnostaneet hohtavat metallit. Minua kiinnostaa se, kuinka hopea materiaalina muokkautuu
arvokkaaksi ja toinen toistaan kauniimmiksi esineiksi mestarien käsissä. Jorma Smedsillä tämä taito on edelleen hyppysissä ja hänen työnsä ovat harvinaisen kauniita sarja- ja
massatuotettujen hopeaesineiden rinnalla. Torniossa viihtyneet kauppamiehet ja jopa
kuninkaallisetkin jättivät perinnöksi arvokasta esinekulttuuria. Näistä esineistä yksi hyvä esimerkki on ryyppylusikka. Ryyppylusikkaa käyttivät erityisesti naiset, he ryypiskelivät sillä kuninkaallisissa juhlissa 1600-luvulta alkaen. Tornionjokilaakson hopea on
ollut jo vuosisatojen ajan alueen erityistä esineistöä.
Alun perin lusikat tuli Tukholmasta, Pariisista ja Pietarista ja niitä malleja alettiin
sitten kopioimaan. Juoma tumlarit se oli miesten juomaväline oli jokaisella mukana,
ne oli henkilökohtaisia astioita. Ryyppylusikat ne on olleet käsittämättömän suosittuja (Smeds Haastattelut, Tornio 2013).
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Kuva 3. Perinteisiä ryyppylusikoita (Glorian antiikki 1997, 39).
Smedsin varhaisin tunnettu edeltäjä oli Nils Michelsson 1600-luvun puolivälin Torniosta (Piiroinen 1996, 174). Perinne-esineillä on ollut jo pitkään vankka keräilijäjoukko.
Esineitä myydään nykyisin eniten Etelä-Suomeen entisille torniolaisille (Smeds, puhelinhaastattelu, 20.10.2014). Esineitä vaalitaan ja niiden aiheet tiedetään. Oman paikkakuntalaisuuden tunnetta ja identiteettiä voi rakentaa hankkimalla alueelle ominaisia esineitä. Etelässä asuvasta torniolaisesta voi olla mielekästä esitellä kahvipöydässään alueen hopealusikoita, joihin kaiverrettu ”Vaivero” kuvastaa Tornionjokilaakson kasvillisuutta ja luontoa. Nämä kulttuuriset piirteet jakautuvat alueittain esineistössämme ja
jokaisella on tarve muistaa oma historiansa. Smedsin hopeaesineet ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden muistaa oman alueen merkityksiä ja sen rikkaita perinteitä. Hopeaseppä Smedsin valmistavat esineet kertovat näin omaa tarinaansa. Hän on aloittanut
tuotantonsa ruokailu- ja tarjoiluvälineistä, jotka olivat Tornionlaakson hopeamallistoa.
1990-luvulla esineistöön tulivat uudet esineet ja vuonna 1995 alkoi syntyä koruja. Tornionlaakso-sarjaan kuuluu yhteensä 52- osaa ja Lapin mallin sarjaan yli 30- osaa.
(Smeds, Facebookin keskustelu 7.11.2014.) Alla olevassa kuvassa on esillä vaiheittaisen
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hopeantaontatyön kuvaus ja hopeinen Tornionjokilaakso mallistoa kuvaava kaiverrettu
Vaiveron kukka.
”Täällä olevat ihmiset on keränneet sitä yhdelle suvulle sitä hopeaa. Sitten kun
lapset on lähteneet etemmäs ja ne lapset on alkaneet tilaamaan sitä kotiseutu
rakkautta, eli Torniolaakson hopeaa. Tämä malli on semmonen, että helsinkiläinen joka tulee, ja sillä on juuria tänne, ja kun ne näkee esineen, se on niinku näkis pyhänesineen. Se on minusta jännää, että miehetkin tietää Tornion-laakson
hopean.” (Smeds Haastattelut 2013, Tornio).

Kuva 4. Kahvimitta Torniolaakson-sarjaa.

2.3 Torniolaisen kultasepäntyön kehitys
Torniolainen kultasepäntyö (käytän sanaa kultaseppä, koska hopeaseppä nimitys vakiintui kieleen vasta 1900-luvun puolella) yltää 1600-luvun puolelle ja se on seurannut samoja eurooppalaisia muotivaikutteita aina nykypäiviimme saakka. Hopeaperinteemme
on saanut vaikutteita renessanssiajasta, barokista ja rokokoosta, jonka jälkeen kustavilainen tyyli valtasi alaa 1770- luvun aikana. Empiretyyliset esineet tulivat esineistöön
1800-luvulla. (Fagerström ja Juntikka, 1996, 45–68; Piiroinen 1996, 169–170.) Tukholmalaisvaikutus näkyi edelleen 1800-luvulla esineistössä, koska Tornio sijaitsi Ruotsin rajalla ja vaikutteet Pietarista eivät saaneet niin suurta jalansijaa alueen esineistössä.
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1850-luvun jälkeen tuli muotiin uusrokokoo ja muut kertaustyylit. Tällöin syntyi uusi
valmistusmenetelmä eli puristustekniikka, jonka vaikutuksesta siirryttiin vähitellen koneelliseen ja massatuotantoon. Ammattikunnat lakkautettiin 1860-luvun lopussa ja elinkeinoelämän laajeneminen 1879 vaikutti vanhan järjestelmän loppumiseen. Oppipojasta- kisälliksi ja kisällistä- mestariksi -järjestelmä sai väistyä teollisten yritysten ja ulkomaisen tuotannon edestä. Ruotsin puolen Haaparannalla käsintehtyjen hopealusikoiden
ja aterinten valmistus jatkui kuitenkin 1900-luvun puolelle. (Fagerström & Juntikka
1996, 45–68; Piiroinen 1996, 169–170.)
Tornio on sijainnut merkittävällä kauppapaikalla jo keskiajalta lähtien. 1600-luvun alkupuolella alkoi merkantilismi saada jalansijaa Ruotsissa. Tämän taloudellisen oppisuunnan periaatteisiin kuului kaupunkien ja maaseudun välisen työnjaon korostaminen.
Tämän takia tuli käsityöläisten keskittää työnsä kaupunkeihin ja eri ammattialojen välistä työnjakoa vahvistettiin. Upplannin maakunnassa säädettiin vuonna 1621 ammattikuntajärjestys, joka oli merkantilismin seuraus ja ilmaus. Viranomaiset alkoivat valvoa eri
ammattikuntien toimintaa. Ammattikunnat syntyivät osaksi valtion tavoitteiden seurauksena ja ne valvoivat käsityöläisten oikeuksia sekä puolustivat heidän omaisuuttaan
aikana, jolloin esivalta oli heikko ja eikä pystynyt heitä suojaamaan. Samalla tavoin
ammattikunnat suojasivat ammattikuntansa jäseniä siihen kuulumattomilta kilpailijoilta.
Sillä oli myös merkittävä sosiaalinen tehtävä pelastaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia
ammattiveljiä sekä heidän perheitään. Ammattikuntien luottamusmiehinä toimivat sen
vanhimmat eli ”Oltermannit”. Heidän tehtävänään oli kokoontua neljännesvuosittain ja
käsitellä asiakkaiden ja käsityöläisten välisiä valitus- ja syytösasioita sekä jäsenten keskinäisiä riita-asioita. Yleisempi koko valtakuntaa koskeva ammattikuntajärjestys tuli
voimaan 1669. Suomessa tämä sama ammattikuntajärjestelmä oli voimassa aina vuoteen 1869 asti. (Fagerström & Juntikka 1996, 9-10.) Tärkeänä näen sen, että ammattikunnat olivat taustalla kehittämässä hopea-ja kultaseppien ammattitaitoon ja koulutukseen liittyviä asioita. He valvoivat jäsentensä työnlaatua ja huolehtivat uusien ammatinharjoittajien koulutuksesta (Fagerström & Juntikka 1996, 11).
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2.4 Mestari-oppipoika -järjestelmän syntyminen
Ammattikuntien toiminnasta sai alkunsa myös mestari-oppipoika – oppimisen historia
hopeaseppäperinteessä. 1600-luvun loppupuolelle ammattitaidon opiskelu aloitettiin
noin 12-vuotiaana, mutta ikäraja nostettiin 14-vuoteen vuonna 1720 (Fagerström & Juntikka 1996, 10). Ammattikunnissa katsottiin parhaaksi, että aluksi oli työskenneltävä
sovittu oppipoika vaihe, joka kesti noin 3-5 vuotta mestarin palveluksessa. Usein oppipoikavaihe ylitti tuon viiden vuoden koulutusajan, koska ala oli vaativa. Käsityöläisten
sallittiin ottaa vain niin monta oppipoikaa kuin he kykenivät kouluttamaan. Oppipoikakauden jälkeen tuli kisällivaihe, jolloin oli mahdollista pyrkiä mestariksi. Fagerström &
Juntikan (1996) mukaan kisälliaikaan sisältyi kisällivaellus, joka tarkoitti sitä, että käsityöläiset vaelsivat kisälliaikanaan Pohjanlahden rannikko-kaupunkien kautta Tukholmaan ja saapuivat myöhemmin takaisin Ouluun oululaisilla kauppalaivoilla. Keskimäärin kisällivaiheen vaellus kesti seitsemän vuotta. (Fagerström & Juntikka 1996, 12).
Saadakseen mestarinoikeudet tuli kisällin hyväksytysti suorittaa mestarinnäytetyö. Hänen tuli esittää näytepiirros ammattikunnan hyväksyttäväksi. Valmistettavan ja valmiin
esineen tuli olla tarkasti samanlainen kuin kuvassa esitetty esine oli. Tällaisen mestarinäytetyön kautta ammattikunta piti huolta alan mestareiden korkeasta ammattitaidosta.
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3 AIKAISEMPAA TUTKIMUSTA
3.1 Hopeaperinnetaidon tutkimuksia
Perinteiset kädentaidot ovat kiinnostaneet muitakin tutkijoita. Hopeaseppiin liittyvää
tutkimusta on löydettävissä jonkin verran, mutta ne käsittelevät lähinnä esinekokoelmia
ja – historiaa sekä historiassa tapahtunutta oppipoika-kisälli -mallia. Erityisesti hopeaja kultaesineiden historiaa sekä erilaisia työtekniikoita on tutkittu ja tallennettu. Myös
hopea- ja kultaseppäperinteeseen liittyviä tutkimuksia on tehty: Tornionjokilaakson
vuosikirja; Piiroinen 1996, Hopean hohdetta; Fagerström & Juntikka 1996, Hohda hopea 2006; Vainio-Korhonen, Immonen, Kostet & Fagerström.
Antti Salminen (2002) on tutkinut taiteen maisterin lopputyössään, miten sepän
(metalliseppä) ammatti voidaan jälleen integroida osaksi elinkeinoelämää ja rakennettua
ympäristöä. Hän avaa näkökulmaa metalliseppien historiaan ja nykypäivään sekä ja
toivoo herättävänsä keskustelua käsityöläisyyden kehittämisestä. Hopea- ja kultaseppien
käsityöhistoriaa on tutkittu paljon ja heidän töistään on tehty useita teoksia. Tuorein
löytämäni tutkimus on Hanna Uusitalon ja Noomi Ljungdellin (2014) tekemä kirja
Pöytähopeat kaapin kätköistä. Teoksessa he tuovat esille suomalaisia pöytähopeita. He
esittelevät Suomessa valmistettujen pöytähopeiden tyylipiirteet, mallit ja esineiden
käyttötarkoitukset. He mainitsevat, että osa vanhoista malleista on jäänyt yksittäisiksi
kappaleiksi, koska monet mallit ovat päätyneet teolliseen tuotantoon. Olen samaa mieltä
heidän kanssaan siitä, että hopeiset aterimet ja ottimet ovat arvostettuja keräilykohteita
ja ainutlaatuisia lahjoja sekä ennen kaikkea käyttöesineitä (2014, 6). Kirjasta löytyy
viitteitä ja kuvia Jorma Smedsin töihin. Smedsin käsityönä valmistama hopeasarja
Taiston kimallus löytyy sivuilta 148–149 ja ”ryyppylusikat” löytyivät sivuilta 84–85.
Uusitalo ja Ljungdell kertovat, kuinka saamelaiset toivat 1700-luvulta alkaen sarvesta
valmistettuja lyhytvartisia ja päärynänmuotoisia tai pyöreäpesäisiä koristeellisia
ryyppylusikoita kauppapaikkoihin, joissa kultasepät jäljensivät ne hopeasta. He
mainitsevat, että käsityönä Suomessa pöytähopeita tekevät enää porvoolainen Aurum ja
torniolainen Jorma Smeds. (2014, 84).
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Outi Peisa (1985) on tutkinut Porvoon museossa kulta- ja hopeaseppiä vuosilta 1500–
1928 (Porvoo). Peisa antaa viitteitä historiallisessa artikkelissaan oppipoikien
koulutuksesta ja kisällijärjestelmästä ja sen eri vaiheista. Kulta- ja hopeaperinteestä on
tehty useampia eri kirjoja. Hopeaperinteestä löytyy Turun linnassa julkaistun teos
Hohda hopea, jossa kerrotaan turkulaisesta kultasepän työstä ja sen historiasta. Kirjassa
on kerrottu suomalaisen kultasepän työn vaiheista aina 1500-luvulta 1800-luvun jälkipuoliskolle. Kirjassa on kattava kuvakokoelma eri ajanjaksojen museoesineistä sekä eri
kulta- ja hopeaseppien (Kultaseppämestarit: Jonas Lexell 1730–1768, Hans Meijer
1678–1716, Axel Hansson Bågan 1667–1688, Jonas Rendel 1812–1828, Andres Pihran
1802–1831, Adam Johan Arppe 1797–1817, Niklas Enberg 1752–1779) työnäytteistä.
Monet kultaseppien tekemät esineet ovat kadonneet ajan saatossa, koska keskiajalla oli
tapana sulattaa vanhat arvoesineet uusien toivossa, tai niitä käytettiin vaihtokaupan
välineinä valuutan sijaan.
Torniolaisista hopeasepistä on kirjoittanut Päivikki Piiroinen vuonna 1996 Tornionlaakson vuosikirjassa. Hän kertoo artikkelissaan Tornion kaupungin vaiheista, ammattikunnista, ammatinharjoittamisesta ja raaka-aineista sekä työtiloista, ja -välineistä. Hänen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan Jorma Smedsin varhaisimmasta edeltäjästä
Nils Michelssonista, joka työskenteli kultaseppänä Torniossa 1600-luvun puolivälistä
alkaen. Hänestä ei ole säilynyt muuta tietoa kuin erilaisten oikeudenkäyntien yhteydessä
jäänyttä materiaalia. Eniten on tietoja Sigfrid Carneliuksesta, joka mainitaan kultaseppämestarina Torniossa vuonna 1726. Carneliuksen kuoltua vuonna 1737 hänen leskensä avioitui toisen kultaseppä Lindin kanssa. Johan Larsson Lind opetti taitonsa
edesmenneen kultasepän pojille Henrikille ja Sigfridille. Pojista nuorempi Sigfrids (s.
1732) menestyi hyvin alallaan ja hänellä oli oma kultasepänliikekin Torniossa. (Piiroinen 1996, 174–76.)

17

3.2 Tutkimusta hiljaisesta tiedosta, käsityöläisyydestä ja oppipojasta mestariksi mallista
Tutkimustehtäväni kannalta olennaista hiljaiseen tietoon ja tietämykseen liittyvää tutkimusta on tehnyt muun muassa Sanna Virtainlahti (2006, 2009). Hän on kirjoittanut
etnografisen tapaustutkimuksensa suomalaisesta organisaatiosta, hänen tutkimuskohteenaan oli UPM Tervasaaren paperitehdas. Tutkimuksessaan hän kysyi: millaista hiljaista
tietoa tapausyrityksessä on ja kuinka se ilmenee käytännössä. Virtainlahden (2006) mukaan yrityksessä tapahtuu hiljaisen tiedon muuntamista eksplisiittiseksi tiedoksi, jolloin
se voidaan siirtää yksilötasolta koko organisaation tiedoksi. Hän viittaa Kreineriin
(2002) ja Scharmeriin (2001) pohtiessaan, kuinka hiljaisen tiedon johtamista voitaisiin
kehittää. Hiljaisen tiedon tunnistaminen nähdään tärkeänä, jolloin organisaatiossa tiedetään, mitä hiljaista tietoa itse työhön liittyy. (Virtainlahti 2006, 54.) Virtainlahden mukaan Suomen taloudellinen tilanne on nostanut esille tietämyksen merkityksen, koska
henkilöstöä on jouduttu irtisanomaan. Tilanne koskettaa nyt ja tulevaisuudessa monia
eri organisaatioita. Käsite hiljainen tieto on ollut esillä julkisissa keskusteluissa useaan
otteeseen. (Virtainlahti 2009, 38.) Sukupolvien myötä tätä tietotaitoa voi hävitä. AnuHanna Anttila ja Anu Suoranta ovat tutkineet työssäoppimista 1900-luvun alusta meidän päiviimme. He kertovat eri käsityöalojen ammattikuntien muistitiedon kautta vaikeasta oppipojan työstä.

Heidän mukaansa 1900-luvun alussa ”oppi oli varastetta-

va”(2001, 12) mestareilta. Vanhempia työntekijöitä kutsuttiin erilaisilla arvonimillä:
”Taituri”, ”kuin Keisari”, ”Herra ja Hilari” ja ”Suuri Herra”. Heitä oppipoikien oli ehdottomasti toteltava. Tulokas teki alussa sellaisia työtehtäviä, joita arvostettiin vähiten.
Oppipoikien työtunnit olivat pitkiä ja heidän tehtäviinsä kuului lisäksi siivoaminen.
Työhierarkiasta oltiin hyvin tarkkoja. Oppipoikien kuului tehdä vain tiettyjä ydintöitä ja
niistä ei saanut poiketa. Ammattilaiset eli mestarit ja kisällit tekivät omat työnsä, eivätkä puuttuneet oppipoikien työtehtäviin. Oppipojat saattoivat harjoitella salaa mestarin
ammattia, joten taito oli ikään kuin varastettava. Käsityöaloilla tämä johtui osaksi siitä,
että ammattiin tulevia säännösteltiin, jolloin kaikille riitti työtehtäviä. Toki mestarit
saattoivat kokea lahjakkaat oppipojat myös kilpailijoina ja pitivät heihin välimatkaa
senkin vuoksi. Usein oppilaat seurasivat tarkoin, mitä mestarit ja kisällit tekivät ja oppivat sitä kautta uusia taitoja. Ammattiin liittyviä asioita ei opetettu vaan ne opittiin ja

18

suusanallista neuvomista ei juurikaan harrastettu. Oppi tuli tekemisen sivutuotteena eli
hiljainen tieto levisi kädestä käteen. (Teräs, 2001, 18–20.)
Hiljainen tieto voi näkyä arkisessa elämässämme sekä kuulua työelämämme eri rutiineihin. Toiminnoissamme toistuvat asiat automatisoituvat, jolloin niiden tunnistaminen
on vaikeaa. Vastaavaa tutkimusta kädentaidoista ja hiljaisesta tiedosta sekä sen välittymisestä ovat tehneet muutkin. Esimerkiksi Erja Syrjäläinen on tutkinut käsityön opettajan pedagogista tietoa sekä hiljaista, tilannesidonnaista tietoa (Syrjäläinen 2003). Minna
Ylieskola (2006) on tutkinut hiljaista tietoa perinteisessä verhoilussa ja pohtinut noviisien ja eksperttien eroja. Carl Breiter ja Marlene Scardamalia ovat tutkineet asiantuntijuutta eli eksperttiyttä teoksessa Surpassing ourselves. Tutkimuksesta löytyy osio hidden knowledge eli piiloinen tieto. (Breiter & Scardamalia 1993, 43–74.) Ammatillista
oppimista ovat tutkineet Suomessa Anu-Hanna Anttila & Anu Suoranta (2001). Työväen historian ja perinteen tutkimuksen vuosikirjassa esitetään laajasti ammattikoulutuksen muutokset aina 1900-luvun vaihteesta 2000-luvun alkuun. Anttila ja Suoranta mainitsevat, että ennen ammattikoulutuksen syntyä opittiin ammattiin työtä tekemällä vanhemman mestarin opissa ja vasta sen jälkeen on panostettu ammattikoulutukseen ja kursseihin.
Käsillä tekemistä, käsityötaitoa, käsintehtyä ja kädentaitoja on tutkittu Taitoteknologian
kehittämishankkeessa TAITEKISSA vuonna 2004. Hankkeen aikana havaittiin, että
kädentaitoihin liittyy sellaista, mikä ei välttämättä välity sanoina, puheena tai kirjoituksen kautta, mutta josta on paradoksaalisesti kuitenkin tärkeää puhua. (Leena Kaukinen,
Jari Kupiainen, Anna-marja Ihatsu, Satu Miettinen ja Riitta Nyberg, 2004, 7.) Kirjassa
Käsillä tehty Jari Kupiainen pohtii käsityötaidon asemaa tietoyhteiskunnassa. Artikkelin
sisältö koskettaa tutkimustani ja oli kiinnostavaa havaita samankaltaisuutta omiin teemoihini liittyen. Kupiainen käsittelee artikkelissaan käsityön käsitteellisiä ongelmia,
koneistettua käsityötä, nopeaa aikaa ja hitaita käsitöitä. Samassa teoksessa kirjoittaa
Pekka Ranta. Hän pohtii artikkelissaan: Oppimisympäristöt, hakkuukoneet ja hiljainen
tieto, kuinka hakkuukoneenkuljettajan hiljainen tieto tulee näkyväksi. Riitta Mikkonen
on tutkinut aihetta sanaton käsityökerronta ja käsityötaito. Mikkonen mainitsee paradoksaalisesti, että taito todistaa taitamattomuutta, oivallus osoittaa osaamattomuutta
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(Mikkonen, 2001, 144). Oppimisen aikana huomataan uusia asioita joita tulisi oppia,
mutta joiden olemassaoloa ei ole ennen tiedostettu. Mikkosen artikkeli käsitteli termiä
käsityöläiselämäkerta, joka kuvaa käsityöläisen ammattia harjoittavan kertomusta omasta kehitysprosessistaan ammattiin ja ammatissa (Mikkonen, 2001, 146). Hän uskoo, että
käsityöelämäkerta voi olla osa tuotteetonta kehityskertomusta, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisprosesseihin, niiden laatuun ja suhteeseen. Hän mainitsee termin käsityökokemuskerronta ja käsityökerronta. Kokemuskerronta on sitä, kun käsityöntekijä haluaa eritellä tai kykenee erittelemään oppimistaan. Käsityötaito on itsessään laajempi ja merkittävämpi ilmiö kuin tuoteanalyysistä voisi päätellä (Mikkonen
2001, 145). Mikkosen tekemä tutkimustyö oli lähellä omaa aihepiiriäni ja olisin voinut
lähteä tekemään graduani myös elämäkerta-analyysin kautta. Kojonkoski-Rännäli
(1998) on tutkinut käsityön ja taidon filosofista puolta. Käytän hänen ajatuksiaan loppupohdinnoissa.
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4 TEORIAOSUUS
4.1 Tieto – oivallusta, kokemusta, intuitiota, arvostelua ja arvoja
Pohdittaessa tiedon syvintä olemusta törmätään useampiin selityksiin. Aristoteles ajatteli, että tieto on mielen tila, joka perustui valmiin tiedon järjestelmään ja jossa tieteellistä
tietoa hankittiin systemaattisesti ja oikeilla metodeilla. Platon sen sijaan ajatteli, että
tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Platonin ajatusta tiedosta pidetään tiedon klassisena määritelmänä. (Niiniluoto 1997, 14–17.) Tieto sana johtaa sanasta tie. Tietäminen
ja tien tunteminen ovat johdattaneet kulkijan perille. Tieto on myös älyn avustuksella
tapahtuvaa tietämistä ja osaamista. Tieto edellyttää tietyn asian totuutta ja tähän liittyy
myös uskominen. Tieto on moniulotteinen käsite. Tieto voidaan liittää informaatioksi,
jolla on yhteys ihmisen henkisiin ominaisuuksiin kuten arvomaailmaan ja oivalluksiin.
Tieto voidaan jakaa eri luokkiin:
Data

Informaatio

Tieto

Viisaus

(Virtainlahti 2009, 33.)
Virtainlahden (2009) mukaan Data muuttuu informaatioksi kun sitä luokitellaan, analysoidaan, tiivistetään, tai kun se asetetaan johonkin asiayhteyteen. Informaatio koostuu
siis datasta, jolla on merkitys sekä tarkoitus, ja se voidaan ajatella viestiksi, jolla on lähettäjä ja vastaanottaja. Informaation tarkoituksena on antaa informaatiota vastaanottajalleen. Informaatiosta syntyy tietoa vasta kun asiayhteyksiä on vertailtu, seurattu, arvioitu ja kun ne on liitetty keskusteluun. Tieto on informaatiota, joka sisältää oivallusta,
kokemusta, intuitiota, arvostelua ja arvoja. Ihmisen ymmärryksen ja taitojen piiri liittyy
tietoon ja niiden tarkoitus on auttaa meitä arvioimaan ja yhdistelmään uusia kokemuksia
ja informaatiota uusiksi kokonaisuuksiksi. Viisaus on laajempaa näkemystä asiayhteyksistä ja niiden merkityksistä. Se voidaan määrittää kaikkein hienoimmaksi tavaksi käyttää tietoa. Perinteisen tulkinnan mukaan tietoon tulee liittää osaaminen ja asiantuntijuus.
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Osaaminen rakentuu eksplisiittisestä tiedosta, joka on näkyvää tietoa. Eksplisiittistä
tietoa voidaan jakaa helposti elektronisesti, tai tallentaa tietokantoihin. Se on tietoa joka
esiintyy: ”sanoina, numeroina, datana, malleina ja universaaleina periaatteina” (Virtainlahti 2009, 54). Osaaminen koostuu taidosta, kokemuksesta, arvoista ja sosiaalisista
verkostoista. Se muuttuu toiminnaksi kun siihen liitetään tieto, taito ja motivaatio. Motivoitunut osaaja osaa soveltaa tietoa ja on sitoutunut sen mukaiseen toimintaan. Puhumme asiantuntijuudesta, kun osaaminen on kehittynyt huippuunsa.(Virtainlahti 2009,
32).
Virtainlahti (2009, 19) esittää Blacklerin (1995) tiedon tyypit neljänä tiedon lajina:
Avaan Blacklerin käsitteitä tiedon tyyppien piirteiden mukaan:
1. Kehollinen tieto, (embodied) on sidoksissa ihmisen ruumiiseen ja sen toimintaan.
Toiminnassa ihmisen keho varastoi tietoa, joka on ihmisen lihasmuistissa. Kehollistettu
tieto on aina suhteessa toimintaan ja siihen liittyvään orientaatioon. Kehollisen tiedon
avulla voimme oppia vaikka tanssimaan tai takomaan hopeaa. Tähän tiedon muotoon
liittyvät myös aistit, fyysiset viestit ja kasvotusten käydyt keskustelut. Kehollista tietoa
syntyy toiminnan ja tekemisen kautta. Se on valikoitunutta ja pitkälle kehittynyttä taitoa
sekä taitavuutta. Tällainen tieto korostuu varsinkin tarkassa työssä. Kehollinen tieto on
usein intuitiivista ja se tulee esimerkiksi esiin, kun ammatti-ihminen miettii mitä tehdä
ja miten.
2. Symbolinen tieto, (symbol-type) on tietoa, joka voidaan siirtää toisille ihmisille esimerkiksi tiedostona, joka annetaan muiden ihmisten käyttöön.
3. Sisäistetty tieto, (embrained) tarkoittaa ihmisen kykyä muokata tietoa metaforien
muotoon eli kykyä soveltaa asioita. Sisäistetty tieto on käsitteellistä tietoa, se on ominaista tietoa länsimaisessa kulttuurissa toimiville ihmisille.
4. Kulttuuristettu tieto,(encultured) on sosiaalista tietoa, joka on aikaan ja paikkaan sidoksissa. Esimerkiksi ennen opittiin asioita kirjoista tai oppitunneilta, kun nykyisin opitaan virtuaalisesti tietotekniikkaa hyödyntäen. Sosiaaliseen tietoon liitetään myös kieli.
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Lisäksi kulttuurinen tieto muuttuu samalla, kuin yhteiskuntamme muuttuu. Kulttuuristettu tieto on prosessinomaista ja se liittyy vahvasti sosialisaatioon ja akkulturaatioon.
Tämän kaltaiset prosessit rakentuvat sosiaalisista lähteistä ja kielestä. Tieto muuttuu
ulkoistamisen kautta eksplisiittiseksi tiedoksi eli yksilön omistama hiljainen tieto siirtyy
toisen hiljaiseksi tiedoksi. (Virtainlahti 2009, 19.) Eksplisiittinen tieto on muodollista,
systemaattista ja tarkkaan määriteltyä. (Huotari 8.2 2015).
4.2 Taidosta ja tiedosta
Käsityötaidosta puhuttaessa ei voida ajatella sen olevan vain fyysistä tai henkistä. Se on
jäsentynyt ja koordinoitunut henkisen ja fyysisen toiminnan kokonaisuus. Taidolla on
aina jokin kohde. Sillä pyritään tekemään jotain sellaista mihin sitä tarvitaan tai se on
seurausta jostain havainnosta, joka herättää sitä edellyttävän toiminnan. (Anttila 2007,
79.) Anttila (2007) luonnehtii taitoa seuraavasti: taitava henkilö on varma itsestään,
tarkka ja osaa työskennellä nopealla sekä helpolla tavalla. Taitoa tai sen puutetta voidaan arvioida havainnoimalla joko sen suoritusta tai sen tulosta. Taitoja ei voi syntyä
toisten ihmisten kokemusten kautta, vaan tehtävät täytyy tehdä itse, jolloin asiantuntijan
esimerkki toimii mallina. Taidon hallinta edellyttää tekijältään keskittymistä, harjoittelua sekä halua parantaa suoritusta kerta kerralta. (Anttila 2007, 79.) Tieto ja taito voidaan erotella toisistaan. Anttila (2007,80) viittaa Gilbert Rylen jaotteluun, jossa erotellaan toimintatieto (know how) käsitteellisestä tiedosta (know that).
Toimintatieto on tiedon laji, jonka avulla ihminen osaa toimia hyvin tietyllä toiminnan
alueella. Hän kykenee säätelemään, reflektoimaan ja kehittämään omia toimintatapojaan. Toimintatiedossa ei ole kyse vain kahdesta erillisesti tapahtuvasta asiasta, vaan
ajattelusta ja sen kautta tapahtuvasta toiminnasta. Ajattelu ja toiminta ovat yhteen sidottuina. Sen sijaan know-how on osaamista, jota ei voida ilmaista kielellisesti. Puhuttaessa taitavan toiminnan osaamisesta (know-how) se ei ole vain yksisuuntainen tapahtuma.
Taitavassa suorituksessa ihminen ikään kuin pyrkii kirkastamaan asioita, joita itse käytäntö vaatii suoritukselta. Ihminen tekee reflektointia sisäisesti ja ulkoisesti ja vertaa
älyllisesti omaa toimintaansa meneillään olevaan työhön. Tällainen itsereflektointi toiminnassa tapahtuvaa tietoa kohtaan edellyttää toimijaltaan riittävää kompetenssia, toi-
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mintaymmärrystä. Tällöin toimijasta tulee toimintansa reflektiivinen ja kriittinen arvioija. (Anttila 2007, 80.) Rylen toimintatieto teoriaa on argumentoinut muun muassa Niiniluoto (1992).
Anttila pohtii, mitä taito edellyttää ja mitä taitavaan suoritukseen vaaditaan (2007, 84).
Se edellyttää erittäin monia lahjakkuuden ja persoonallisuuden tekijöitä. Näitä tekijöitä
ovat verbaalinen lahjakkuus, päättelykyky, havainnointi, avaruudellinen hahmottaminen, muodonantokyky sekä käden sujuvuuden ja koordinaatiokyvyn tekijät. Lisäksi
tarvitaan sosiaalisen integraation kykyä sekä tekijän minäkuvaan liittyviä vahvistavia
asioita. Taitavassa suorituksessa tekijältä vaaditaan ennen kaikkea kognitiivisia kykyjä
ja lahjakkuutta. Ihmisellä ei voi olla vain teoreettista tai käytännöllistä lahjakkuutta,
vaan hänellä on oltava molempia kykyjä. Taitavassa suorituksessa tarvitaan havaintojen
tekemistä ja sitä seuraavaa päättelyä sekä kykyä ilmaista ajatuksiaan. (Anttila 2007, 84).
Anttila (1983) on tutkinut faktorianalyysin keinoin näitä lahjakkuuden eri tekijöitä. Hän
erottaa taidon psykomotoriset tekijät: käden motorinen vakavuus, tarkkuus yhtenä toimintaparina, jolloin käsi pystyy ohjaamaan ja hallitsemaan ja että työote pysyy vakaana
pidemmänkin ajan kuluttua. Anttila erottelee materiaalien ja esineiden käsittelyn taidot.
Niissä on kyse käsien käytön taidosta, joka edellyttää hienomotorista neuromuskulaarista koordinaatiota ja psykomotorista nopeutta. Käden motorinen taitavuus merkitsee sitä,
että käden liikkeet ja erityisesti ranne- ja sormiliikkeet ovat sujuvia ja nopeita. Psykomotorinen koordinaatiokyky edellyttää käsien ja silmien sekä jalkojen koordinaatiota,
jolloin työtoiminnot koordinoituvat havaintojen ja motoristen liikeratojen mukana. Useat toiminnot edellyttävät katseen ja käsien välistä yhteisymmärrystä.
Haptis-kinesteettinen havaintokyky tarkoittaa kosketus- ja liikeaistimusten havaitsemista. Haptinen on sama kuin kosketushavainto ja kinesteettinen havainto, joka tarkoittaa
liike- ja lihastuntojen aistimuksia. Esimerkiksi materiaalinen tunnistaminen ja ominaisuudet voidaan havaita sen tunnun perusteella, joka saadaan niitä koskettamalla. Muotoon, kokoon, painoon, struktuuriin ja tekstuuriin liittyvät ominaisuudet voidaan päätellä esimerkiksi nostaen, kääntäen, vääntäen, puristaen ja painaen. Haptis-kinesteettinen
havaintokyky on Anttilan mukaan yksi keskeisistä taidon olemukseen kuuluvista lahjakkuuden tekijöistä. (2007, 84–85.) Muodonantokyky on yksi varhaisimmista erityises-
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ti käsien taitavuuteen liitetyistä tekijöistä. Sitä tarvitaan tehtävissä, joissa käsitellään
erilaisia työvälineitä, ja kun työ kohdistuu jonkin materiaalin fyysiseen käsittelyyn tai
muokkaamiseen. Konvergentti tarkoittaa havaittavaa muotoa toistavaa muodonantokykyä ja sen avulla voidaan toistaa annettua muotoa yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Käden
hallinta ja tietyn mallin mukainen muoto ovat riippuvaisia tästä kyvystä. Tällaiseen taitoon kykenevä henkilö pystyy arvioimaan erimerkiksi silmämääräisesti ilman mittavälineiden tukea täsmällisen muodon (mitat, muoto). Divergentti liittyy taas uusiin ratkaisuihin ja muodonantokykyyn. Se erottuu konvergentista siinä, että sen haltija pystyy
varioimaan uusia muotoja ja ratkaisuja jo meneillään oleviin tehtäviin. Divergentin kyvyn omaavalle on tuskaista pidättäytyä annetussa mallissa, kun taas konvergentin kyvyn
omaava haluaa toistaa samaa muotoa. (Anttila, 2007, 87.)

4.3 Tiedon eri lajeja
Ylieskola (2006) tulkitsee artikkelissaan käsityön implisiittisyyttä. Hänen mukaansa
käsityöhön liittyy paljon sanomatonta tietoa, jota ei osata ilmaista puheella, tai ei haluta
ilmaista puhumalla. Tämä ajatus asettaa kyseenalaiseksi kaiken tekemiseen ja kokemiseen liittyvän tiedon verbalisoinnin. Käsityössä suunnittelu ja valmistusprosessi voidaan
suorittaa lähes täysin mielikuvien avulla. Tällainen mielikuvaprosessi sisältää tietoa,
joka rinnastuu hiljaiseen tietoon. Taito ei synny ilman informaalista tietoa. Impressionistinen tieto on Ylieskolan (2006, 198) mukaan tunnepohjaista tietoa. Impressionistisen
tiedon muodossa tunteet johdattelevat tietäjää ilman hänen tietoisuutta toiminnasta. Se
on intuitiivista tietoa ja sen selittäminen on mahdotonta. Ihminen vain tietää, mikä on
hyvä ratkaisu hänen ongelmaansa tai työn alla olevaan käsityötekniikkaan. (Ylieskola
2006, 199.) Koivusen (1997) mielestä hiljaiseen tietoon sisältyy kaikki geneettinen,
ruumiillinen, intuitiivinen, arkityyppinen ja kokemusperäinen tieto, jota ihminen ei pysty verbalisoimaan. Hiljaisen tiedon prosessoinnissa on keskeistä ihmisen muisti, koska
muisti jakaa tietoa. Ihmisellä on suuri määrä tietoa, joka aktivoituu erilaisissa tilanteissa. Hiljaista tietoa on vaikea määrittää ja kuvata täsmällisesti tai yksiselitteisesti.
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Tiedot ja taidot vaikuttavat useisiin tärkeisiin asioihin kuten omaan toimintaamme ja
päätöksentekoon. Tällaisia automatisoituneita tietoja ja taitoja voimme kutsua hiljaiseksi tiedoksi, tai hiljaiseksi tietämykseksi. (Virtainlahti 2009, 39.) Ammattitaitoisuus on
aina pohjustettu laajoilla hiljaisen tietämyksen kokemuksilla. Työtä tehdessään ihmisillä
on vaikeuksia tunnistaa hiljaista tietoa. Käsitteenä se voi olla tutumpi, mutta sen liittäminen käytäntöön on vaikeaa. (Virtainlahti 2009, 41.) Ammatillisessa työssä noudatetaan aina jonkinlaisia sääntöjä tai ohjeita. Ne opitaan seuraamalla asiantuntijaa ja näitä
taitoja ei ole kirjoitettu mihinkään. Näitä sääntöjä, toimintatapoja ja ohjeita ei toinen
osaa selittää sanallisesti toiselle, koska koettua voi olla vaikea ilmaista täydellisesti.
Anttila kutsuu kyseistä tietoa julkilausumattomaksi tiedoksi (Anttila 2005, 403).
Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on hankittu aistimalla, tekemällä ja harjaannuttamalla taitoa (Anttila 2005, 403). Hiljainen tieto termistä puhuttaessa voidaan käyttää myös sanontoja: hiljainen osaaminen, piilevä tieto, sanaton tieto, tacit knowledge,
kokemusperäinen tieto, kokemuksellinen tieto ja kokemuksellinen osaaminen. Virtainlahti (2009) puhuu jalostetusta käsitteestä hiljainen tietämys, joka kuvaa paremmin hiljaisen tiedon luonnetta. Tieto on muuttumatonta, valmista ja lopullista, kun taas tietämys on tilannesidonnaista ja prosessimaisesti muuttuvaa. Lisäksi tietämiseen voidaan
liittää erilaisia kykyjä ja taitoja kuten havaitseminen, oppiminen, muistaminen, käsitteen
muodostaminen, ajattelu, ymmärtäminen, oivallus sekä kieli ja muisti. (Virtainlahti
2009, 51.)
Tieto on sellaista, minkä ihmiset voivat omistaa ja tietäminen on jotakin, mitä he tekevät (Virtainlahti 2009, 52). Von Krogh ja Roos (1996) esittävät tietämisestä seuraavat
merkitykset:
1. Tietäminen on erojen tekemistä. Teemme havaintoja ja peilaamme niitä kokemukseemme ja voimme huomata eroja asioiden välillä. Mitä enemmän meillä on kokemusta,
sitä herkemmin huomaamme sen.
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2. Tietäminen on välittämistä. Tällöin havainnot ovat tärkeässä osassa. Havaintojen
reflektointi sekä niistä huolenpito auttaa huomaamaan, että pienilläkin eroilla on tärkeä
merkitys kokonaisuuden kannalta.
3.

Tietäminen liittyy kieleen. Vuorovaikutus organisaatiossa jäsentyy ja tapahtuu kielen
avulla, jolloin tietoa muokataan jatkuvasti uusien käsitteiden, sanojen ja sanontojen
merkitysten kautta.

4. Tietäminen muokkaa tulevaisuutta. Tulevaisuutta voidaan muokata pohtimalla mitä jos kysymyksiä ja käyttämällä tietämystä sekä mielikuvitusta.
5. Osaaminen ei ole omaisuutta vaan se on eräänlainen tapahtuma. Tiedon ja taidon
kohdatessa tapahtuu osaamista. (Virtainlahti 2009, 52–53.)
Anttilan (2005) mukaan tieto ja taito syntyvät henkilökohtaisen kokemuksen avulla
esimerkiksi observoimalla ja monistamalla toisen tekemistä. Yhteisen tekemisen kautta
ammatillinen taito ja tieto, suhtautumis- ja ajattelutavat, ilmeet ja eleet siirtyvät ammattilaissukupolvelta toiselle (Anttila 2005, 403). Kyse ei ole pelkästään tiedosta vaan samanaikaisesti tavasta suhtautua tietoon ja kyvystä soveltaa tietoa (Vilkka 2007, 32).
”Tacit knowledge” on sisäistä tietoa. Hirsjärvi & Hurme käyttävät sanaa piiloinen ja he
viittaavat sillä kaikkeen siihen tietoon, joka on tiedostamatonta tutkittavalle.
Polanyi (1967) esittää teoksessaan The tacit dimension että hiljainen tieto on itsessään
tärkeä tutkimuskohde. Lisäksi Polanyi toteaa, että voimme tietää enemmän kuin
osaamme kertoa. Hiljaisen tiedon avulla saadaan uusia havaintoja tutkittavaksi ja siten
uutta tietoa. Hiljainen tieto on perusta kaikelle tiedolle (Vilkka 2007, 33). Se edellyttää
tutkijalta sitoutumista ja elämistä kysymyksen ja ongelman kanssa. Tähän tietoon tutkijan pitäisi voida luottaa. Tutkijalla on tutkimuskohteestaan esitietoa, jonka hän intuitiivisesti hallitsee. Tutkiminen on elämistä tämän tiedon kanssa ja kysymyksenasettelua
suhteessa siihen. Tutkijalla täytyy olla kyky ennakoida tietoa ja lähestyä sitä kysymyksellä. Tutkijalta edellytetään kykyä löytää inhimillisen toiminnan tavanomaisimpia yksityiskohtia, rajoja sekä taitoa kuvata tallenteitaan ja tutkimusaineistoaan kurinalaisesti
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sellaisena kuin se on olemassa tutkimus-kohteelle. (Vilkka 2007, 34.) Mestarioppipoika -mallia on käytetty jo pitkään hiljaisen tietämyksen jakamisen keinona. Oppipojasta mestariksi oppimiseen liittyvää historiaa ja käytäntöjä on tutkittu jonkin verran erilaisissa käsityöläisyyttä ja kädentaitoja käsittelevissä tutkimuksissa. Perinteisesti
oppipojat ovat oivaltaneet mestarinsa toiminnan sellaisenaan ilman sen suurempaa kriittistä arviointia. Virtainlahden (2009) mukaan tällaisen tietämyksen jakamisessa on tärkeää tarkastella työtä kriittisesti molempien tekijöiden näkökulmasta.
Virtainlahden mukaan mestarin eli ekspertin olisi syytä pohtia seuraavia seikkoja:


Millaisia asioita minun tulisi opettaa oppipojalleni?



Onko oma toimintatapani ainoa ja paras sekä tehokkain tapa tehdä tätä työtä?



Mitä toimintatapoja ja malleja voisin itse päivittää (Virtainlahti 2009, 120).
Oppipojan tulisi huomioida seuraavat asiat:



Mikä omaksumastani tiedosta on olennaista ja tärkeää?



Miten rakennan tapani toimia opittujen asioiden pohjalta?



Kuinka voisin kehittää toimintatapojani edelleen (Virtainlahti 2009, 121).

4.4 Kokemuksen ja käsityötaidon oppiminen
Kokemus voi näyttää samalta kuin tieto ja taito. Todellisuudessa tiedot ja taidot syntyvät kokemuksesta. ”Kokemus synnytti taidon ja kokemattomuus sattuman” (Polos; Kotkanvirta 2002, 16). Kotkanvirran (2002) mukaan kokemusta ei voida suoranaisesti opettaa, mikä näyttää taidon ja kokemuksen välisen eron. Aristoteleen mukaan kokemus on
tietoa yksittäisistä asioista, mutta taitoa yleisistä periaatteista (Kotkanvirta 2002, 16).
Kokemus on singulaarinen (yksittäinen) arvostelma, että jokin on niin kuin se on. Se ei
ole taitoa, jota voitaisiin soveltaa eri tilanteisiin tai tietoa, joka yleensä perustuu säännönmukaisuuksiin. Kokemus perustuu yksittäisille lauseille ja sitä ei voida varsinaisesti
opettaa. (Kotkavirta 2002, 16–18.)
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Kokemus ja oppiminen ovat kuitenkin aina toisiinsa sidoksissa. John Deweyn mukaan
kokemus on aina toimintaa (Määttänen 2002, 195). Deweyn filosofian lähtökohtana
ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus, jossa todellisuus on jatkuvasti muuttuvaa ja
jopa vuorijonotkin ovat hänelle tapahtumia. ”Through habits… we inhabit the world”,
totesi Dewey vuonna 1980. Tämä tarkoittaa sitä, että tottumustemme kautta asutamme
maailmaa. Määttäsen (2002) mukaan merkitykset ovat toiminnan tapoja ja niiden kautta olemme jo maailmassa. Inhimillinen kokemus on luonteeltaan sosiaalista, koska ihmisen ympäristö on olennaisilta osiltaan sosiaalinen ja kulttuurinen. (Määttänen 2002,
196–197). Kokemus voi kasvaa ja kehittyä työtä tehdessä. Lisäksi oppimista tapahtuu
aikuisiällä kokemuksen kautta. Parhaillaan tapahtuvan kokemuksen ja oppimisen pitäisi
yhdistyä entiseen tietoon ja taitoon sekä osallistua myös tuleviin tapahtumiin (Merriam
2007, 162). John Deweyn mukaan kaikki nerokas oppiminen tapahtuu kokemuksen
kautta (Dewey 1938, 13). Kokemus työssä kuvaa sitä, mitä henkilö on vuosien varrella
poiminut mukaansa ja omaksunut toimintoihinsa.
Kokemus käsityössä voi ilmetä tietotaitona, tietämyksenä, materiaalin tuntemuksena,
tekniikan ja työkalujen käytön tuntemuksena sekä itsetuntemuksena. Se voi näkyä ulospäin toimijan varmuutena ja rauhallisuutena. Vuorovaikutus, josta Dewey (1980) mainitsee, voi näkyä ulospäin ihmisen elekielestä ja olemuksesta sekä siitä, kuinka työhön
keskitytään. Kädentaitoja harjaannutetaan kokemuksen kautta. Teot ovat yhtälailla sidoksissa kokemiseen, koska ilman tekoja ei olisi kokemusta. Tekemällä oppiminen on
samaa kuin kokemuksellinen oppiminen, koska samalla kun ihminen tekee, hän myös
kokee. Kokemus, taidon karttuminen ja oivallus ovat kädentaitajalle ehdottomia. Lisäksi
ne kannattavat hänen oppimistaan, koska vain tekemisen ja kokemisen kautta voidaan
oppia jotain uutta. Vanha sanonta ”virheistä oppii” pätee tässäkin ketjussa. Ilman virheitä tai yrityksiä ei voi tulla uutta oivallusta. Ihminen voi aina tehdessään oppia jotain
uutta ja taitojen karttuessa virheiden määrä vähenee, koska niitä on opittu eliminoimaan.
Dewey (1980) esittää, että merkityksiä ajatellaan. Merkityksen ymmärtäminen on Deweyn mukaan kykyä toimia tietyllä tavalla. Määttäsen (2002) mukaan ajattelu on Deweystä ulkoisen toiminnan ennakointia, jolloin yksilö ajattelee ennen kuin toimii. Tähän
Dewey liittää vielä yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen eli toimintaa ja ajat-
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telua ei ohjaa pelkkä yksilön aivotoiminta. Kokemus voi ilmetä ihmisen työskentelyssä
rauhallisuutena juuri tämän kautta, koska silloin kun taitoa on karttunut osaa kädentaitaja ajatella, mitä seuraavaksi tekee. Tuolloin ajattelusta on tullut osa toimintaprosessia,
se on ikään kuin luonnollinen osa toimintaa. Käsityötaidossa voivat monet asiat alkaa
automatisoitumaan ja rutinoitumaan ajan saatossa. Rutinoituminen voi vaikuttaa työn
laatuun negatiivisesti, koska liika rutiini lisää virheitä ja muodot saattavat alkaa muuttua
(Smeds haastattelut, 2013). Käsityötaitoon liittyy itsereflektion kyky sekä omien töiden
ja tekojen kriittinen arviointi.
Merriam (2007) esittää Kolbin ehdotuksen, jossa elämässä saadun kokemuksen kautta
edetään oppimisessa askeleen pidemmälle. He esittävät kuusi yleistä ehdotusta kokemuksellisen oppimisen teorialle:
1. Oppiminen on parasta, kun se mielletään prosessiksi eikä niinkään tulokseksi.
2. Oppiminen on uudelleenoppimista.
3. Oppiminen edellyttää päätöstä oppimisen dialektisesta suhteesta ja sen vastakkain
olevista suoritustavoista sekä niiden toimivuudesta tässä maailmassa. Tämä sopeutuminen edellyttää, että oppijan täytyy pystyä liikkumaan vastakkaisten reflektioiden, tekojen, tunteiden ja ajatusten välillä.
4. Oppiminen on kokonaisvaltaista.
5. Oppiminen sisältää vuorovaikutusta oppijan ja ympäristön välillä.
6.

Oppiminen on luonteeltaan konstruktivistista. (Merriam 2007, 163.)
Illeriksen (2002) mukaan ihmisen persoonallinen kehitys ja kehityksen yksilöllinen kulku ja sen laatu sisältyvät ihmisen kognitiivisiin ja emotionaalisiin tekijöihin. Kokemuksellisen kehityksen yhteydessä yksilössä tapahtuu refleksiivisyyttä. Tuon yksilöllisen
refleksiivisen kokemuksen luoman vuorovaikutuksen kautta saatua kokemusta kutsutaan sanalla ”accommodation”, mukautuminen. Ihmisessä tapahtuva mukautuminen saa
vaikutteita yksilön ja ympäristön välisestä interaktiivisuudesta, josta syntyy erityinen
reflektion muoto. Tuota reflektiota kutsutaan sanalla ”mirroring”, peilaus/heijastus.
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(Illeris 2002, 95.) Anttilan (1998) mukaan refleksiivisyys liittyy jonkin tilanteen havaitsemiseen sosiaaliseksi tapahtumaksi niin, että siinä tapahtuu ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihmiset eivät yleensä huomaa koko asiaa, kun keskustellaan esimerkiksi jostakin, kehitetään sosiaalista tapahtumaa sekä luodaan siihen sisältyviä merkityksiä. Refleksiivisyyttä ei pidä sotkea termiin reflektio. (Anttila 1998.)
Oppimisen kannalta refleksiivisyys on kuin heijastus ja useimmiten se on tietty mukautumisen muoto. Molemmille refleksiivisyyden muodoille eli persoonallisen kehitykselle
ja peilaamiselle on tunnusomaista se, että ne sisältävät ajallisen viiveen suhteessa syihin, jotka ne aiheuttavat oppimisen arviointiin liittyvissä sisällöissä. Kysyttäessä sitä,
mikä refleksiivisyydessä on erikoista, voidaan vastata: sen sisältämä organisaatio itsessään. Selvää rajaa refleksiivisyyden ja persoonallisen kehityksen välille ei voida piirtää,
mutta voidaan sanoa, että persoonallinen kehitys on kasvavassa määrin ottanut paikkansa refleksiivisyyden rinnalla. Oppimistilanteessa molemmat muodon tyypit ottavat
oman paikkansa prosessissa. Prosessin haasteita ovat laadun ja olosuhteiden merkitykset
sekä niiden luoma mahdollisuus ja kannattavuus, jotka tukevat pätevää oppimisprosessia. Lisäksi molemmat oppimisen muodot vaativat valtavaa persoonallista vaivannäköä,
joka taas edellyttää merkittävää motivaatiota. Nämä prosessit eivät aina ole eteenpäin
vieviä ja positiivishenkisiä. Lisäksi persoonallinen kehitys ja refleksiivisyys voivat sisältää vastustusta, defenssejä, vääristymiä ja esteitä. Nuo esteet ovat jäykkiä ja rajoittavia ja ne vaikeuttavat persoonallista kehitystä. (Illeris 2002, 95–96.)

4.5 Ekspertit eroavat muista – heillä on enemmän tietoa
Ekspertit, oman alansa mestarit, erottuvat noviisien ja oppipoikien joukosta. Heidän
vahva osaamisensa on harjoituksen tulosta ja hiljainen tieto on kerääntynyt hiljalleen
heidän muistiinsa kaikkien aistien sekä erilaisten ongelmien kautta. Osaamisesta on
kehittynyt ajan ja kokemuksen kautta eksperttisyyttä ja asiantuntijuutta. Tässä yhteydessä voidaan puhua mestarin taidoista, jolloin ekspertti ja mestari kuvaavat samaa asiaa.
Hiljainen tieto on yleistä käsityöalan ihmisillä. Heillä voi olla vuosikymmenten kokemus materiaaleista, työtekniikoista ja valmistusmenetelmistä. Lisäksi käsityöläisellä on
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kyky aistia asioita ilman pohdintaa siitä, miten hän tietää tekevänsä asiat oikealla tavalla
tai tekniikalla, koska hän vain tietää. Ylieskola (2006) on vertaillut eri taitotasolla olevien perinteisten verhoilijoiden työskentelyä ja siihen liittyviä prosesseja. Noviisit ovat
henkilöitä, jotka ovat olleet alalla vasta parin vuoden ajan. Ekspertti sen sijaan on kokenut alansa edustaja. Noviisin työskentely perustuu pitkälti sääntöihin ja siksi työskentely
on kokonaisvaltaisuuden kannalta hankalaa. Eksperttien työskentelystä on löydetty yhtäläisyyksiä. Ekspertin työskentely on noviisiin verrattuna kokonaisvaltaisempaa, automatisoituneempaa, nopeampaa ja alan ymmärtäminen on syvällisempää. Ekspertit myös
käyttävät hyväkseen hiljaista tietoa. (Ylieskola 2006, 200–202.)
Mestaritaitojen kehittyminen vaatii henkilöltä itseohjautuvuuden ja autonomian taitoja.
Autonomian määrittely tulee sanoista (autos) itse ja (nomos) laki, omalakisuus,
itsemääräämisoikeus tai itseohjautuvuus, omaehtoisuus (Front 2005, 127). Frontin
mukaan itseohjautuvuus ja autonomia ovat väljästi sama asia. Ihminen määritellään
autonomiseksi, kun hänen päätöksensä ja tekonsa ovat hänen omiaan, ja kun hän on
omaohjauksinen tai itsemääräävä (Front 2005, 127–128). Autonomian arvoja ovat
ihmisen arvokkuus, yksityisyys ja itsensä kehittäminen. Tutkimukseni päähenkilö Jorma
Smeds edustaa näitä kaikkia arvoja omassa työssään ja elämässään. Sana arvokkuus
liitetään työelämässä tasa-arvoisuuteen. Autonomia sekä itsensä kehittäminen ovat
sidoksissa vapauteen. Itsemääräämisoikeus edellyttää henkilöltä henkisiä ja fyysisiä
valmiuksia itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan. Autonomia voidaan erotella: 1.ajattelun,
2.tahdon ja 3.toiminnan muodoiksi. (Front 2005, 128.)
1. Ajattelun autonomia liittyy henkilön kykyihin asioiden järkiperäiseen
harkintaan ja vertailuun sekä oman toiminnan seurausten ymmärtämiseen.
Autonomisesti ajatteleva henkilö käyttää tehdessään hyödyksi hankkimaansa
informaatiota, omia uskomuksiaan ja mielipiteitään. (Front 2005, 128–129.)
2. Tahdon autonomia merkitsee henkilön kykyä omien halujen ja mieltymysten
muodostamiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin.
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3. Toiminnan autonomialla tarkoitetaan henkilön kykyjä toteuttaa suunnitelmia,
joita hän on laatinut omien uskomustensa ja halujensa pohjalta. (Front 2005, 130.)
Luovuudella ja hiljaisella tiedolla voidaan nähdä yhteneväisyyttä. Luovuus ottaa energiansa hiljaisesta tiedosta (Ylieskola 2006, 199; Koivunen 1997). Weisberg (1999) on
tehnyt johtopäätöksen, että tieto ja taito eivät vähennä ihmisen luovuutta. Asiantuntijuuden tai muun oppimisen tason mielekäs saavuttaminen vaatii päämäärätietoista ja
tavoitteellista harjoittelua (Weisberg, 1999). Asiantuntijuudesta on monenlaisia teoreettisia tutkimuksia. Bereiterin ja Scardamalian (1993, 133) mukaan asiantuntijaksi kehittymisen välttämättömänä edellytyksenä on rutiiniratkaisujen välttäminen ja luovuus.
Luovuus on kykyä löytää ongelmia, jotka auttavat kehittymään työssä. Käsityöläisen
luomisprosessin aikana voi syntyä uusia innovatiivisia ideoita, joiden avulla tekijä pystyy ideoimaan uuden tuotteen tai jopa ratkaisemaan ongelmia. Tämän kaltainen prosessointi synnyttää lupauksia ja odotuksia uusista ideoista. Lupauksen (promisingness)
elementti on keskeinen käsityöläisen kehityksen tiellä kohti luovaa asiantuntijuutta.
(Bereiter ja Scardamalia 1993, 133.)

4.6 Hiljainen tieto, muistitietohistoria ja muistin merkitys
Habermas (1975) esittää kirjassaan Muistitietotutkimus teorian epistemologiasta (Fingerroos & Peltonen 2006, 37 – 40). Epistemologia on teoria tiedosta, tiedon alkuperästä
ja sen luonteesta. Filosofian näkökulmasta epistemologia tutkii tiedon käsitettä, lajeja ja
alkuperää, tiedon saavuttamisen mahdollisuuksia ja rajoja sekä tiedon luotettavuutta ja
varmuutta (Fingerroos & Peltonen 2006, 36). Tutkimusaineistoni on osiltaan muistitietohistoriaa ja taustateoriaksi sopii Habermasin ymmärtävä muistitietotutkimus, jossa
pyritään selittämisen sijaan menneisyyttä käsittelevän muistitiedon tulkintaan. Näin
muistitiedosta (haastatteluista) tulee tutkimuksen lähde. Pyrin aineistoa tulkitessani
ymmärtävään tiedon käsittelyyn. Ymmärtävän muistitietohistorian tyyliin kuuluu praktinen, empiiris-analyyttinen tiedonintressi. Ymmärtävässä teoriassa tutkimustulos on
hyvin subjektiivinen ja monimerkityksellinen sekä rekonstruktoitu. Pohjamon (2012)
mukaan muistitieto on luonteeltaan konstruktiivista eli rakennettua. Se on erityistä tie-
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toa, koska se on yhtä aikaa dokumentti kuvaamastaan tapahtumasta ja sen merkityksistä.
Tähän tulkintaprosessiin vaikuttaa muun muassa haastattelutilanteen vuorovaikutus,
tekstien tulkinnat ja kerronnan analyysi. Tutkimuksen loppupäätelmä on valitun metodologian neuvottelutulos tai tulkinta (Peltonen 2006, 39).
Muisti ilmenee vanhan ja uuden jatkuvana vuoropuheluna. Muistaminen on aktiivinen
prosessi ja muistelija tekee menneestä ajasta ymmärrettävän (Rossi 2012, 60). Anna
Greenin mielestä muistamista ei voi koskaan erottaa ympäristöstään, yhteisöstään eikä
kulttuuristaan. Ihminen ei voi muistaa kaikkea kuin kopiokone vaan hänen muistiinsa
jää vain siruja elämästä. (Rossi 2012, 60.) Ihmiset muistavat helpommin itselleen tärkeät asiat kuin ne, jotka eivät heitä kiinnosta. Mieleen painaminen tapahtuu jo alun alkaen
tavalla, joka helpottaa tärkeiden asioiden mieleen palauttamista (Rossi 2012, 61). Muisti
ilmenee vanhan ja uuden jatkuvana vuoropuheluna. Sen merkitys kulttuurissa on keskeinen. Peltosen mukaan aatehistorioitsija ja filosofi Antoon van den Braembussche
(1999) on pohtinut, miten käsityksemme muistista ja muistamisesta vaikuttavat siihen,
millaisia tulkintamme ovat historian tapahtumista ja muistitiedon tarjoamasta totuudesta. Näin voimme pohtia myös muistin ja perinteen suhdetta. Braembussche (1999) painottaa todellisuus ja totuus -käsitteiden merkitystä kaikessa tutkimuksessa. Tämä huomautus on tärkeä muistitietotutkijoille. (Peltonen, 2006, 108.)
”Muistaminen voidaan nähdä historiallisena kokemuksena eli tunne muistina ja historiallisena tietoisuutena eli harkittuna muistina (Peltonen, 2006, 108).”Ne ovat toistensa
vastakohtia, mutta edellyttävät toisiaan. Ne muotoutuvat historialliskulttuurisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Harkittu muisti liittyy ideologiaan ja tunne muisti mentaalisiin
syvärakenteisiin. Kun historiallinen kokemus samaistuu yksilöllisiin ja yksityisiin muistoihin niin historiallinen tietoisuus samaistuu kollektiivisiin ja julkisiin muistoihin. John
Shotter (1993) huomauttaa Peltosen artikkelissa, että muistamisen tärkeys on sen prosessin konstruktiivisessa, sosiaalisessa ja argumentatiivisessa merkityksessä. Muistamiseen liittyvät yksilölliset tunteet ja kokemukset sekä niiden jakaminen muiden kanssa.
Sosiaaliset puitteet, jotka rajaavat muistamista, eivät ole neutraaleja ja luonnollisia.
Muistitiedossa on vahvoilla kaksi viitekehystä:
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1. Referentaalinen eli todelliseen elämään viittaava viitekehys. Kirjoittaminen tai puhuminen reaalista elämästä ei ole elämän valokopiointia vaan se rakentuu jokaisen kirjoittajan tai puhujan käsityksistä omasta elämästään.
2. Merkityksenantokehys, joka viittaa kirjoittajan tai lukijan ja kuulijan tai kertojan väliseen ymmärrykseen. Virheiden ja väärinymmärryksen alttiutta voi olla viitekehysten
sisällä tapahtuvissa tarkoitusperissä.(Peltonen, 2006, 106–109.)
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5 TUTKIMUSONGELMA
Tutkimukseni pääkysymys on: Miten hopeasepän ammatillinen ja persoonallinen osaaminen ovat kehittyneet ja minkälaisia tiedon muotoja ne sisältävät?
Tutkimukseni alaongelmia ovat:
1. Miten taito on opittu ja miten oppiminen ilmenee?
2. Millaisia luonteenpiirteitä ja arvomaailmaa Jorma Smedsin työ on edellyttänyt?
3. Miltä hopeantaonnan perinteen säilyminen näyttää tulevaisuudessa?
Tutkimustehtävänäni on selvittää, minkälaisia ominaisuuksia hopeasepän oppimisessa
ja työssä esiintyy ja mihin tiedon muotoon ne liittyvät. Lähdeaineistoni koostuu erilaisista haastatteluista, muistiinpanoista, valokuvista, esineistä ja lehtileikkeistä, jotka ovat
osa Jorma Smedsin henkilö- ja työhistoriaa. Tutkielmani tarkoituksena on tutustua
Smedsin työskentelyyn ja tarkastella hänen toimintatapojaan. Kiinnostukseni kohdistuu
Smedsin ammatilliseen oppimisprosessiin sekä siihen, miten hän jakaa ja siirtää osaamistaan seuraaville sukupolville. Etnografisessa tutkimuksessani tulokset muodostuvat
lähdeaineiston ja tutkijan välisessä vuoropuhelussa, jossa olennaista on se tieto, jota
informanttini Jorma Smeds välittää.

Kuva 5. Etnografi tarkkailijan roolissa.
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Kuviossa 1. kuvataan ne maailmat ja yhteisöt, joihin etnografi sijoittuu. ”Etnografi
toimii tutkimuskohteensa maailmassa, jota hänen oletetaan tulkitsevan tieteensä
maailmaan omien pyrkimystensä ja tavoitteittensa kautta” (Suojanen, 1996, 41).
Kuviosta käyvät ilmi myös ne tilat, joissa etnografi toimii. Tutkimuksessani sijoitan
itseni lähtökohteeseen T ja tutkimuskohteeni on Jorma Smeds I ja M, joissa toimin
tutkijan roolissa. Patton (2002, 119) ohjeistaa kirjassaan, kuinka dataa eli tietoa
koodataan, merkataan ja kuinka näistä merkinnöistä löydetään teemoja sekä kehitetään
luokiteltuja systeemejä. Tutkijan luodessa koodeja ja kategorioita hän törmää
haasteeseen, kuinka lähestyä aineistoaan. Tiedon luokittelussa Patton näkee tärkeimpänä
haasteena sen, mitkä asiat sopivat yhteen koko aineistossa. Tähän samaan ongelmaan
törmäsin itsekin aineistoani luokitellessa ja merkatessa. Etnografisessa tutkimuksessa
pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan analyyttisesti tutkittavaa yhteisöä tai ihmisryhmää
(Virtainlahti 2011, 252). Tutkijalla on aktiivinen rooli sekä analysointi että
tutkimusvaiheessa. Tutkija vaikuttaa aktiivisesti tutkimuksen kulkuun kysymyksillään
sekä persoonallisilla havainnoillaan.
Hammersley (1995) esittää kolme etnografista metodologiaa: naturalismin, ymmärryksen ja löytämisen. Etnografisen tutkimuksen kenttä on luonnollisessa ympäristössä ja
naturalistinen ajattelu pyrkii löytämään luonnollisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja
ja piirteitä. Luonnollisissa tilanteissa ihmiset käyttäytyvät tavallisesti ja näin ollen itse
tutkimustilanne

ei

vääristä

tuloksia.

Etnografisessa

tutkimuksessa

pyritään

induktiiviseen (yksittäisestä yleiseen) löytämiseen eli tutkimuksen kiinnekohtana on
yleinen kiinnostus ilmiötä kohtaan, jolloin voidaan löytää ilmiön aito luonne.
Naturalismia on kritisoitu ja kyseenalaistettu tutkijoiden piireissä. Kysymys siitä,
pystyykö etnografinen tutkimus vastaamaan ja kuvaamaan naturalismin kautta
sosiaalisen maailman ilmiöitä, on ongelman keskiössä. (Hammersley & Atkinson 1995,
205–214.)
Hammersley (1995, 205) korostaa refleksiivisyyttä ja sitä, kuinka tutkijan tulisi
reflektoida omaa toimintaansa ja itseään osana tätä sosiaalista maailmaa. Tutkijan
osallisuus tuo mahdollisuuden kertoa omia tulkintojaan tuosta sosiaalisesta maailmasta,
jossa elämä sekä tutkimus tapahtuvat. Etnografian tieteellisenä hypoteesina on, että
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ihminen on tietoinen maailmastaan oman kokemuksensa kautta. Todellisuus koetaan
epäsuorasti ihmisen mielen tuottamien prosessien kautta. Ihminen nähdään aktiivisena
toimijana, joka toimii tavoitteellisesti sekä pyrkii päämääriin. Virtainlahden mukaan
kielen merkitys on tärkeä, sillä se on ajattelun ja vuorovaikutuksen tärkein väline
(Virtainlahti 2011, 253). Epistemologisesti ajatellen etnografisessa tutkimuksessa
pyritään inhimillisen ymmärryksen lisäämiseen. Tieto, johon tutkija kohdistaa katseensa
on inhimillistä, subjektiivista sekä arvoihin sidottua. Samalla tiedosta tulee rajattua,
koska se on aina sidoksissa ihmisen sosiaaliseen elämään ja kulttuuriin. Etnografisella
tutkimuksella ei pyritä luomaan uusia toiminnan lakeja, vaan sillä koetetaan lisätä
inhimillistä ihmisten välistä ymmärrystä. Tutkimuksen tavoitteena on herättää
keskustelua sekä uusia ajatuksia sosiaalisesta elämästä ja sen todellisuuksien eroista.
Tutkijan rooli on välittää omien kokemusten ja havaintojen kautta saavutettu asioiden
synteesi sekä pyrkiä refleksiiviseen ajatteluun, sen kriittisessä hengessä. Vallitsevien
yhteiskunnallisten käytäntöjen kyseenalaistuskaan ei ole pahitteeksi. Etnografian
taustafilosofiana Virtainlahti (2011) esittää symbolisen interaktionismin. Symbolisen
interaktionismin peruslähtökohtana on, että kulttuuri muovaa ihmisen käyttäytymistä.
Käyttäytymisessä päätöksenteko perustuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneille
tulkinnoille (Virtainlahti 2011, 254). Tutkimuksen ydin onkin siinä, kuinka ihmiset
tulkitsevat eri tilanteita.
Etnografiselle tutkimukselle on Atkinsonin ja Hammersleyn (2007) mukaan ominaista:
1. Tietyn kausaalisen ilmiön perusteellinen tutkiminen ennemmin kuin hypoteesien
muodostaminen siitä.
2. ”Ei-strukturoitu” aineisto, jossa aineistoa ei koodata suljettujen analyyttisten
kategorioiden mukaan.
3. Tutkitaan pientä määrää tapauksia, ehkä vain yhtä.
4. Aineiston analyysissä tuodaan julki tulkinta inhimillisen käyttäytymisen
merkityksestä ja funktiosta. (Atkinson ja Hammersley, 2007, 48.)
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Etnografisen tutkimuksen yksi ydin tavoitteista on löytää ja esittää tapoja, joilla ihmiset
tietyissä työtilanteissa ymmärtävät, toimivat ja selittävät toimintaansa sekä muita
keinoja, joilla he hallitsevat elämäänsä (Virtainlahti 2011, 254). Anttilan mukaan
toiminnan selittämistä ohjaa ihmisen intentio. Intentio tarkoittaa sitä, minkä vuoksi ja
missä mielessä jokin asia ilmaistaan tai jokin ilmiö tapahtuu. Intentionaalisella
toiminnalla on aina tarkoitus ja päämäärä. (Anttila 2005,176.) Etnografia sanana
tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista. Etnografisen tutkimuksen tarkoituksena on
osallistuvan

havainnoinnin

(”participant

observation”)

keinoin

ymmärtää

ja

analyyttisesti kuvata tutkittavaa yhteisöä ja ihmisryhmää. (Metsämuuronen 2005, 207.)
Vilkan (2006) mukaan etnografia tarkoittaa kokemalla oppimista. Kokemukset
kerääntyvät tutkijalle hänen vietettyään pidempiaikaisia jaksoja tutkimuskohteensa
kanssa, jolloin hän kokee ja oppii tuntemaan hänen ajattelu-ja toimintatapojaan (Vilkka
2006, 118). Tutkijalta vaaditaan herkkyyttä tunnistaa taustalla liikkuvat motiivit ja
tarkoitusperät. Ilmiöiden tutkiminen on helpompaa kuin syiden löytäminen tapahtuville
asioille. (Anttila 2005, 177.)

6.2 Lähteiden moniäänisyys
Herkkyys kuunteluun ja katsomiseen liittyy vahvasti kenttätyöosuuteeni. Usein ilmiöiden tutkiminen on helpompaa kuin syiden löytäminen, sille miksi jokin tapahtuu. Tutkija tekee työtään ajatuksella, että hänelle annettu tieto on tosi. Tätä totuutta voi toki kyseenalaistaa ja pohtia, ovatko omat havainnot tai saatu informaatio todellisia. Aineistonkeruuvaiheessa on tarpeellista käyttää monikanavaista tyyliä informaation keräämiseen. Tutkimuksessani olen käyttänyt etnografisesti useita eri lähteitä sekä erilaisia tapoja lähestyä tutkittavaa (haastattelut, puhelut, Facebook-keskustelut, esineiden kuvaaminen). Anttilan mukaan hyvässä tutkimuksessa tulisi olla mukana haastatteluja, observointia, tutkijan omia muistiinpanoja, autenttisia asiakirjoja, ääni- ja kuvanauhoja (Anttila 2005, 178–177).
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Laadullisen aineiston keruu on prosessinomaista. Tämä vaihe on otettava huomioon
laadun määrittelyssä. Aineiston kokoamisaika vaihtelee pitkäkestoisesta lyhytkestoiseen. Prosessi merkitsee kehittymistä ja muuttumista. Muutoksia voi olla olosuhteissa,
toimintatavoissa, oppimisessa, tottumisessa asioihin, motivaatiossa jne. Taiteilijat ja
muotoilijat ovat tottuneet siihen, että työskentelyn aikana voi tapahtua mitä hyvänsä.
Materiaalit, koneet, laitteet, aikatekijät, tekniikka ja tekijän terveys saattavat muuttaa
tilanteen aiotusta aivan toiseksi. Muutosta voidaan tarkastella progressiivisesti johonkin
tavoitteeseen etenevänä, mutta jos aineistoa ryhdytään analysoimaan, niin tämä tavoite
tulee tiedostaa, samoin siihen liittyvien tulkintavirheiden mahdollisuus. Funktio merkitsee Anttilan mukaan kaikkia kulttuuripiirteen seurauksia kulttuurin kokonaisuuden kannalta. Seuraukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, tiedostettuja tai tiedostamattomia
eli piilofunktioita. (Anttila 2005, 177.)
Lisäksi havaitsin aineistossa narratiivisia ja omaelämäkerrallisia piirteitä. Tutkijoiden
kiinnostus on lisääntynyt ihmisten omasta elämästä kertomiin kertomuksiin. Muistitietoa kootessa aineistoon sisältyy usein omanelämäkerrallisia piirteitä. Omasta itsestään
kertominen voi muodostua kertojalle positiiviseksi kokemukseksi, jolla on myös eheyttävä vaikutus. Haastattelut voivat sisältää hyvin henkilökohtaisia asioita, joten tutkijalla
on iso vastuu tutkimuseettisistä kysymyksistä. (Pohjamo, 2001, 77.)
6.3 Etnografisen lähdeaineiston synty
Aineistoni tallentaminen kokemuksina ja muistoina alkoi jo vuonna 1997 hopeantaonnankurssilla Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Observoin ja toistin ohjaajani Jorma
Smedsin työtapoja muotoilijan lopputyötäni tehdessäni. Ensimmäinen tutkimukseni
keskittyi enemmän hopeataitoperinteen tekniseen puoleen ja hopeisten ruokailuvälineiden historiaan. Ensimmäisen haastatteluni tutkielmaani varten tein vuonna 2005.
Tuosta kerrasta jäivät mieleeni havainnot sekä valokuvat Jorma Smedsin omasta
Tornion liikkeestä. Nauhoitukseni tuhoutuivat vuoden ikäisen poikani toimesta.
Seuraavassa haastattelussa käytin diginauhuria. Haastattelut ja observointi tapahtuivat
18.–20.6.2013 Kukkolankoskella Torniossa.
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Saavuin paikalle juhannuksen aikaan ja haastattelin Jormaa kahtena päivänä. Hänellä
sattui olemaan syntymäpäivä juuri toisena haastattelupäivänä 19.6.2013.

Kuva 6. Jorma Smeds työnteossa.

Kuva 7. Kukkolankosken makasiineja.
Hahmottelin kysymyksiä valmiiksi ennen varsinaista tapahtumaa. Jätin tilaa sille, että
asiat

saattavat

lähteä

kulkemaan

omia

sivu-uomiaan

keskustelun

viritessä.
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Hahmottelemani ajatusrunko osoittautui tarpeelliseksi välineeksi. Haastattelut ajoittuivat peräkkäisille päiville, joten pystyin tekemään välianalyysia ja luomaan
tarkentavia kysymyksiä seuraavalle haastattelukerralle. Minulla oli illalla mahdollisuus
miettiä, mitä kysyn seuraavan päivän haastattelussa.
Saavuttuani tapahtumapaikalle havaitsin, että
paikalliset lippomiehet olivat ”lippoamassa”
lohia. Hopeapajan asiakkaat sekä ohikulkijat
saattoivat pistäytyä verstaassa juttusilla, tai
tekemässä ostoksia. Keskustelujen
nauhoittaminen kesti noin neljä tuntia
päivässä. Hopeaseppä esitti työnäytöksen,
jonka aikana hän takoi ”kuksalusikat”
perinteisellä menetelmällä. Nämä lusikat ovat
hänen parhaiten meneviä tuotteitaan.
Kuksalusikoiden valmistus tapahtuu
takomalla, ilman välihehkutuksia.

Kuva 8. Makasiinipajan sisältä:
hopeasepän työvälineitä ja taontaan käytettävä alasin edustalla.

Näissä lusikoissa kaikki työvaiheet tehdään ilman koneita tai mekaanisia mittoja. Jorma
Smeds käyttää kiillotusvaiheessa erityistä kiillotuspuikkoa, joka näkyy alla olevissa
kuvissa. Hän kertoi työnäytöksestään: ”Monesti saksalaiset oottaa tossa vieressä niinku
kananpojat aivan haltioissaan”.
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Kuva 10. Kuksalusikoiden viimeistelyä.
”Tässä on historiaa…kun nämä kiillotukset tehdään. ettei välttämättä tarvii koneella kiillottaa. Raudalla kiillottaminen, se on ihan ensimmäinen tapa, 1600luvulla hiilillä keitettiin rikkihapossa ja tällä raudalla tehtiin se kiilto. Jos oli
isoja esineitä ne verikivellä, hematiitilla hiottiin. Lehtipuun hiili on ollut yksi.
On hiottu tämmösiä pintoja, vesiastiassa.”
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Makasiinipajassa puhuimme esineistä ja niiden synnystä. Lisäksi observoinnin lomassa
tein muistiinpanoja ja otin valokuvia muistini sekä analyysini tueksi. Kukkolankoski
sijaitsee Tornion pohjoispuolella ja alueella on vankat kalastusperinteet. Paikalla olleet

”Tässä on
hopeanpuhdistusainetta,
sitten on ammoniakkia, haju
on aika kova. Ottaa rasvoja
pois.”

Kuva 9. Lusikan puhdistusta
lippomiehet ovat perineet lippotaitonsa jo monessa sukupolvessa. Kukkolankosken
kylän sijainti on erityinen, koska joen yli voi nähdä toisen kylän, jossa sijaitsee Ruotsin
puolen Kukkola. Alue on nykyisin suosittu kulttuurielämyskohde. Siellä järjestetään
paljon tapahtumia ja paikalla on lisäksi matkailuarvoa. Jorma Smeds tuo alueelle
kesäisin ohjelmasisältöä esittäessään hopeantaonnan työnäytöksiä. Hän edustaa
käsityöläistä, joka on päässyt kalastajakylän sisälle. Harvinaista kyllä hänet on
hyväksytty

lippomiestenkin

joukkoihin,

paikalliskalastajille. (Alatalo, 2006.)

10. Lippomiesten valtakunta.

vaikka

hän

ei

ole

sukua

alueen
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7 LÄHTEIDEN MERKITYS ANALYYSIVAIHEESSA

7.1 Muistitieto tutkimuksen lähteenä
Muistitietokertomusten analyysin tulos ei voi koskaan olla aukoton selitys menneisyydestä, vaan se on valittuun metodologiaan liittyvä tulkinta. Fingerroos & Peltosen mukaan: ”Myös ymmärtävän mikrohistorian tavoitteena on menneisyyden tulkinta tutkijan
ja tutkittavan subjektiviteetti huomioiden. Tavoitteena on saavuttaa ihmisten omat tulkinnat menneisyydestään. Tutkimuksen todellinen haaste on löytää merkityksiä ja ymmärtää sitä kulttuuria, jonka osa muistitieto on.” (Fingerroos & Peltonen 2006, 39–40.)
Jorma Smedsin kertomat muistot ovat muistitietohistoriaa. Hän kertoi tarinoita menneestä ja jäsensi muistojaan omasta työhistoriastaan. Rossin mukaan muistitietohistoriaa
voidaan tehdä vain siitä ajasta, mihin tutkittavan ihmisen muisti yltää. Tutkimushaastattelujen lähtökohtana on aina joku ongelma. Muistitietoon pohjautuvia haastatteluja voidaan kutsua ongelmakeskeisiksi haastatteluiksi. Ongelmakeskeiset yksilöhaastattelut
johtavat usein syvähaastatteluihin. (Rossi 2012, 68–70.)
Haastatteluissani huomasin tämän syvällisyyden merkityksen erityisesti asioissa, jotka
koskettivat tutkimusongelmaa. Haastattelu on yhteisyritys ja sen lopputulos on aina yhteistyön tulosta. Kyselijä ja vastaaja toimivat haastattelutilanteen osapuolina ja heidän
ihanteenaan on tavoittaa tasaveroinen tilanne. Michael Frischin (Rossi, 2012) mukaan
termi yhteistekijyys ilmentää yhteistoimintaa haastattelussa sekä sen tuloksen syntymisessä. Tutkijan tehtävänä on hallita historiallista diskurssia haastattelun aikana. Hän
esittää kysymykset ja reagoi kertojan puheeseen sekä vastaa haastattelun muodosta ja
sen käsittelytavoista, sekä siitä johdetuista tulkinnoista. (Rossi 2012, 73.) Näkökulma on
perinteen ilmentymissä, esineissä sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ne kulkevat ajallisesti Smedsin työuran historiassa sekä Suomen hopeaperinteen historiassa.
Hopeaesineet ja niiden valmistamiseen vaadittu taito kertovat kulttuuristaan ja taidon
kehittymisestä. Esineet kertovat niiden valmistajasta ja ne antavat piirteitä myös niitä
käyttävistä ihmisistä. (Korhonen 2010, 102.)
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7.2 Analyysivaihe
Muistitietohistoriaa kirjoitettaessa tutkija ei voi vain lainata haastatteluaineistoaan, vaan
hänen on myös tulkittava sitä. Ensin haastattelupuhe litteroidaan eli tekstinnetään,
jolloin siitä voidaan eritellä, luokitella, järjestää ja jäsentää erilaisia päätelmiä tulkinnan
tueksi (Rossi 2012, 74). Tekstin ylös kirjaaminen oli hyvä tehdä mahdollisimman pian
haastattelun jälkeen. Analyysivaiheessa lähestyin aineistoa aluksi teemojen kautta.
Käytännössä litteroin koko aineiston sanatarkasti. Löysin tekstistä aiheita, jotka poimin
erillisiin teemakansioihin. Tulostin sivut ja väritin tussilla tekstin sisältä noin 13 eri
teemaa: tekemällä oppiminen, oppipoikavaihe, kisällivaihe, mestarivaihe, arvot,
hiljainen tieto, esineet, poika, aistit, Smedsin työn historia, taidon säilyminen ja
Tornionjokilaakson tarinat.
Teemojen valinta tapahtui litteroidun tekstin sisältöjen mukaan. Tulkintavaiheessa
pohdin enemmän sisältöjen merkityksiä ja hain asiayhteyksiä, jotka sopivat yhteen
tutkimuskysymysteni kanssa. Leikkasin ja liimasin sekä pala palalta kasasin teemat
johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Pyrin löytämään punaisen langan, jonka kautta
analyysivaihe etenee. Tutkin taidossa kehittymistä ja historiallisella aikajanalla Jorma
Smedsin elämää sekä ammattiuran vaiheita. Päätin aloittaa analyysin hänen omasta
oppimishistoriastaan sekä häntä edeltäneiden historiasta. Ajallinen kaari ja sen sisällä
olevat tapahtumat muodostivat sisällöt sekä niiden tulkinnat. Tämä teemoitteleva
yhdistelyprosessi sai aikaan rakenteellisen tarinan, jonka lopuksi jaottelin tiedon
intressien kautta teoriaosuuteen sopivaksi kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa oli tärkeää,
että tutkimuskysymys oli kokoajan ajatusteni taustalla.
Lisäksi pohdin vastuksia alaongelmiin. Rajasin aineistosta vielä asiat, jotka vastasivat
näihin kysymyksiin. Ongelmallisessa tilanteessa otin aikalisää aineistooni. Kuuntelin
haastatteluja useaan otteeseen ja mietin, mikä nousee keskeiseksi. Näin sain siivilöityä
aineistosta ne asiat, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini. Kirjoitin tulkinnat auki
viitaten tekstin sisältöihin ja tarkastelin asioita monitasoisesti menneen ja nykyisyyden
vuoropuhelun kautta. Analyysissäni Smedsiltä lainatut tekstit on erotettu kursiivilla.
Lukija saattaa törmätä Tornionjokilaakson murre sanoihin Smedsin kerronnassa.
Säilytin murremuodon litteroidun tekstin sisällä, koska se kuvastaa paikalliskulttuuria ja
kieltä. Haastavaksi osoittautui moniäänisyys ja tutkimuksen etnografinen metodologia.
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Haastatteluaineistojen purkaminen nauhoilta mahdollisti selvyyden haastateltavan
puheesta,

äännähdyksistä

ja

eleistä

sekä

muista

mahdollisesti

haastatteluun

vaikuttaneista tekijöistä. Asiasisällön lisäksi nuo pieneltä tuntuvat seikat voivat
vaikuttaa keskustelun ilmauksiin ja niiden perusteella tehtyihin merkityksiin. (Rossi
2012, 74.) Haastatteluista saatu muistitieto vastasi kysymyksiini ja ne muotoutuivat
analyysivaiheessa

selkeämmiksi.

Tutkimuksessa

analysoitava

muistitieto

oli

vuorovaikutusta, jota opin parhaiten haastattelemalla. Tutkijalta vaaditaan taitoa käyttää
teknisiä laitteita ja henkistä kykyä valmentautua haastattelutilanteeseen (Rossi 2012,
75). Tätä ”henkistä kykyäni” haastattelijana sain kokeilla tehdessäni haastatteluja.
Haastattelutilanteissa koin olevani luonnollinen ja rauhallinen. Haastateltavan ja itseni
välillä vallitsi myös luottamus, joka aiheutti sen, että asioista pystyi puhumaan
luontevammin. Muistitietohistoriaa tehdessä ei riitä, että esitetään faktoja ja kerrotaan
mitä on tapahtunut tai miten asiat ovat olleet, vaan on otettava huomioon kertojan omat
kokemukset ja näkemykset sekä tutkijan osallisuus ja osapuolten vuorovaikutteisuus
tiedon tuottamisessa. Kyseiset asiat johtavat siihen, että on tarpeellista miettiä
tutkimuksen eettisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä sekä tutkijan asemaa, lähtökohtia ja
valintoja tutkimusta tehdessä. (Rossi 2012, 75.)
7.3 Etnografinen analyysi, tutkija ja aineiston tulkinta
Etnografista tutkimusta tehdessä on tarpeen pysähtyä pohtimaan sen eettisiä näkökulmia. Etnografia on Lappalaisen mukaan eettinen kohtaaminen, jossa tutkija asettuu
kuuntelemaan tutkimukseensa osallistuvia ihmisiä heidän tietämistään ja merkityksenantojaan kunnioittaen, tunnustaen samalla että heidän tietonsa ei koskaan voi olla täysin
hänen tietoaan (Sirpa Lappalainen 2007, 10). Seuraavaksi kerron, kuinka olen huomioinut eettiset näkökulmat ja missä kohtasin ongelmia. Tämä syventyminen on ollut tärkeää analyysivaiheen toteutumisen kannalta. Hedelmällisenä koin tutkijakriittisen tarkastelun ja oman kokemuksen herättämän synteesin. Päivikki Suojanen (1996) kysyy seitsemän pulmakysymystä, jotka liittyvät etnografiseen tutkimukseen. Vastaan Suojasen
(1996) esittämiin pulmakysymyksiin kokemuksieni kautta.
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1. Kenen totuudesta on etnografisessa tutkimuksessa kyse? Etnografista tutkimusta ei
voi tehdä vain yhden totuuden kautta. Tutkimusaineiston tulisi olla se lähde, josta informaatiota ammennetaan. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt objektiiviseen näkemiseen ja laaja-alaiseen perehtymiseen tutkimuskohdettani koskien. Miten etnografi
osaa jäljittää ajatukset ja vastaukset, riippuu hänen herkkyydestään kuulijana ja näkijänä. Tähän en osaa sanoa, oliko herkkyyteni oikealla taajuudella näkijänä, tai kuulinko/ymmärsinkö kaiken, mitä minulle kerrottiin. Kuuntelin haastatteluaineistoani useaan
otteeseen, ettei sieltä jäisi mitään tärkeää pois. Huomioin kokonaisuuden kannalta tärkeitä asioita enkä keskittynyt epäolennaiseen tai itseä miellyttävään vastaukseen. Lisäksi otin valokuvia muistini tueksi sekä kirjoitin havaintoni ylös.
2. Millaisia ongelmia esiintyy tutkijan sisä- tai ulkopuolisesta roolista suhteessa tutkimuskohteeseensa? Tutkimustyössäni otin enemmän ulkopuolisen roolin kuin sisäpuolisen. Tutkimuskohdettani ja minua yhdisti opettaja-oppilas -asetelma vuodelta 1998. Sen
kautta olin saanut tuntumaa hopeantaontaan ja tiesin, kuinka haastavasta työstä on kyse.
Tämän kokemuksen kautta syntyi sisäpuolisuuden side, joka auttoi minua tarkastelemaan ilmiötä laajemmin. Roolini oli melko neutraali, enemmän oppilasmainen kuuntelija. Ongelmia voi syntyä enemmän, jos tutkimuskohde on hyvin vieras tai eri kulttuurista, jolloin on suurempi riski virhetulkinnoille. Kieli, eri kulttuuri, ikä ja kokeneisuus
vaikuttavat tutkimuksen teossa ja eroavaisuudet näiden välillä lisää virhetulkinnan mahdollisuutta. Tutkijan ollessa sisäpuolisessa roolissa voivat tutkimuseettiset kysymykset
rajata tutkimuksen mahdollisuuksia. Sisäpuolisessa roolissa tutkija on tutkimuskohteensa osa, kun taas ulkopuolisena hän on enemmän tarkkailijan roolissa.
3. Kenelle etnografi puhuu ja kenen äänellä etnografi puhuu? Puhun Lapin yliopiston
tiedeyhteisölle ja omalle henkilötaustayhteisölleni kuten ystävilleni ja perheelleni. Lisäksi tavoitan tutkimuksellani kuulijoita Tornionjokilaaksolaisesta Meän ruusu & Mustikkakruunu -kotiseutuyhdistyksestä. Puhun Jorma Smedsille ja hänen yhteisölleen, johon kuuluu hänen perheensä sekä lähipiirinsä. Toivoisin tutkimukseni tavoittavan myös
Tornionjokiseudun perinteistä kiinnostuneita yhteisöjä. Etnografin oletetaan puhuvan ja
tulkitsevan tieteensä maailmaa omien pyrkimystensä ja tavoitteidensa kautta. Tästä syntyy usein eettisiä ongelmia, koska etnografi ei voi olla pelkkä mekaaninen toistolaite.
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Tärkeänä koen ymmärryksen siitä, mitä viestiä kannan ja lisäksi tutkimukseni tulkinnan
paikalliskulttuurista tieteenkielelle.
4. Millä tavoin etnografi oikeuttaa tutkimuksensa ja tulkintansa kohteestaan? Tutkijana
minun on oikeutettava tutkimuksen toimintatavat niin tutkimuskohteelle, lukijalle kuin
tiedeyhteisölle. Prosessissa eettinen vastuuni on selkeä ja on tarpeellista vakuuttaa
muutkin tällä sanomallani. Lukijoiden tulisi havaita löydökseni totuudellisiksi ja tutkimusmenettelyni oikeutetuiksi. (Suojanen 1996, 41.) Etnografin oikeutus tutkimuksensa
ja tulkintansa laadusta on riippuvainen siitä, millainen on etnografin tiedon intressi. Etnografisella kentällä tutkijan tulisi jo alussa miettiä eettisesti, onko aihe sopiva tutkittavaksi vai ei. Tämä merkityksellistäminen ja aiheen valintaan liittyvät kriteerit mittaavat
tutkimuksen oikeutusta. Olen kokenut, että etnografista tutkimusta tehdessäni olen käyttänyt useita eri lähteitä. Tutkimukseni on moniääninen. En ole kokenut yksipuolisen
tiedon ongelmaa, joka voisi vaikeuttaa objektiivisuuttani. Olen pohtinut, että tulkintaa
olisi voinut lisätä toisen ihmisen haastattelut, esimerkiksi Smedsin pojan kokemukset.
Toisaalta aihe olisi saattanut myös tarpeettomasti laajentua. Olisin halunnut viettää aikaa enemmän kentällä. Työtäni varjosti pitkä välimatka, josta aiheutui lyhyt havainnointijakso. Ajattelin, että aineistoa olisi rikastuttanut havainnointi ja haastattelujaksot
Tornion pajassa, jossa Jorma Smeds työskentelee talvisin, syksyisin ja keväisin. Tämä
voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.
5. Kysymys siitä, onko tutkimukseni pätevää ja tulisiko siitä olla hyötyä tutkimuskohteelle, ovat tärkeitä kysymyksiä. Tutkimuksestani on hyötyä tutkimuskohteelleni. Tutkimuskohteeni kohdalla koen, että Jorma Smeds on voinut reflektoida nykyistä elämäänsä
ja historiaansa tämän tutkimuksen aikana. Yleensä, kun ihminen pohtii menneitä, hän
samalla jäsentää nykyisyyttä. Kysyin Smedsiltä Facebook-keskustelussa, miten haastatteluni ja tutkimukseni ovat vaikuttaneet häneen? Hän vastasi: ”Hei, kyllä olen miettinyt
tätä mun työtä syvällisemmin. Aikasemmin tää oli vaan mun työtä, nyt on tullut myös
kiinnostus työn historiaa kohtaan mukaan ja miettiminen jatkumisesta (Smeds, Facebook-keskustelu, 20.4.2015). ”
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Tutkimukseni pätevyyden määrittää tieteellinen osaamiseni ja se, kuinka olen saanut
tulkittua aineistoa. Olenko osannut tulkita aineistoa oikein ja jätinkö huomioimatta jotain tärkeää? Näitä kysymyksiä olen pohtinut paljon etenkin analyysivaiheessa ja siksi
työni kesto on ollut tavallista pidempi.
Kysymys 6. Tulisiko tutkittavan hyväksyä etnografin tulkinnat, tai entä tiedeyhteisön ja
lukijan?
Jorma Smedsin ei tarvitse hyväksyä tekemiäni tulkintoja, vaikka itse sitä toivoisin, eikä
myöskään tiedeyhteisön ja lukijan. Mielestäni kaikkeen tieteelliseen tutkimukseen mahtuu virheen tai vinoutuman mahdollisuus. On hyvä kyseenalaistaa ja asettaa tutkimuksensa kriittisen linssin alle. Etnografisessa tutkimuksessa voi käydä niin, että tutkijan
kuva vääristää tai naamioi sitä, mitä oli alun perin tarkoitus tutkia. Joissain tapauksissa
tutkija ei edes tiedosta todellisuuden poissaoloa vaan tutkii hyvässä uskossaan ja julkaisee eri syistä vinoutuneen kuvan kohteestaan (in bona fide). (Suojanen 1996, 49.) Vinoutumat syntyvät usein lähtökohdasta, joka voi olla kohteen kannalta tarpeeton. Metodien ristiriitaisuus voi viedä tutkimuksen näkemystä vinoon varsinaisesta tutkimuskysymyksestä. Tutkimuksen kohde voi olla poissaoleva, jolloin tutkija naamioi todellisuuden poissaolon tietoisesti edustamaan kohteen todellisuutta. (Suojanen 1996, 49–50.)
Näitä näkökohtia olen puntaroinut mielessäni. Mielestäni tutkijan eettinen vastuu on
pyrkiä objektiiviseen ja itsekriittiseen näkemiseen oman työnsä kohdalla. Aineistolle ja
itselleen voi asettaa kysymyksiä, joilla palataan alkupisteeseen. Olen pyrkinyt eliminoimaan vinoutuman mahdollisuutta toistamalla tutkimuskysymystä ja rajaamalla ainestoani sekä tarkastamalla asioita uudelleen tutkimuslähteistä ja itse tutkimuskohteelta
Jorma Smedsiltä.
Tarkistusprosessi on ollut yllättävän työläs ja haastava. Käytin tarkentavia kysymyksiä
tutkimuksen ongelmakohdissa eli otin yhteyden Jorma Smedsiin. Kysymykseni koskivat
usein asiasisältöjä kuten nimiä, vuosilukuja, esineiden määriin liittyviä lukuja tai esineiden valokuvia. Tein syvähaastatteluja puhelimitse tai Facebookissa niistä aihealueista,
jotka olivat nousseet aineistosta, mutta joihin minulla ei ollut riittävästi tietoa.
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Kuva 12. Makasiinipajan sisällä on hopean hohtoa

7. Haittaako vai hyödyttääkö tutkijan kokeneisuus etnografisessa tutkimustyössä?
Kokeneen tutkijan vahvat ennakkokäsitykset voivat vaikeuttaa näkemään asioita uudella
tavalla. Tutkittavan ilmiön tuoreus saattaa hävitä tutkijalta, jolla on paljon ennakkoasetuksia tai oletuksia asioita kohtaan. Tutkimustyössäni koin, että kokemuksesta olisi
silti voinut olla hyötyä prosessin aikana. Kokeneella tutkijalla on kokemusta
menetelmistä ja tutkimuksen kulusta, jolloin lopputulokseen päästään jouhevammin.
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8 AINEISTON ANALYYSIN TULOKSET
Johdatus analyysiin
Tässä luvussa käsittelen analyysini tuloksia. Lukijan on hyvä huomata, että Jorma
Smedsin autenttiset lainaukset on merkitty kursiivilla ja ne on kaikki kerätty
haastattelujen yhteydessä Kukkolankoskella 18. – 20.6.2013. Viittaukset tekstin sisällä
näkyvät vain haastattelutilanteesta poikkeavissa lainauksissa, jotka olen merkinnyt
erikseen. Tällä viittaustavalla sain selkiytettyä tekstin kappaleiden rakennetta.
Lainausten kieliasu on mahdollisimman autenttinen murre- ja erikoissanoineen. Väliin
olen jättänyt (…) merkintöjä, jotka kuvaavat puheen ajatustaukoja. Lisäksi tutkimukseni
sisältää valokuvia, jotka kertovat tekijän tyylistä ja tuotteiden laadusta sekä antavat
kuvaa ympäristöstä, jossa hän toimii. Kuvista kerron kappaleiden sisällä sekä
kuvateksteissä. Alaotsikot 8.1–8.2 vastaavat pääongelmaani ja kahteen alaongelmaan.
Kappaleessa 8.3 analysoin viimeistä alaongelmaan. Pääongelmani on: Miten
hopeasepän ammatillinen ja persoonallinen osaaminen ovat kehittyneet ja minkälaisia
tiedon muotoja ne sisältävät? Alaongelmia ovat: 1. Miten taito on opittu ja miten
oppiminen ilmenee? 2. Millaisia luonteenpiirteitä ja arvomaailmaa Jorma Smedsin työ
on edellyttänyt? 3. Miltä hopeantaonnan perinteen säilyminen näyttää tulevaisuudessa?
Otsikoiden päällä on kapitaalilla ja roomalaisin numeroin merkatut teemat. Ne nousevat
analyysistä tutkimuskysymysten pohjalta. Teemallisilla otsikoilla on oma paikkansa
tavassani analysoida ja luokitella aineistoa ja palaan niihin johtopäätökset osiossa.
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I.

ISOISÄN JA ISÄN PERINTEIDEN VAIKUTUS JORMA SMEDSIN
AMMATILLISEEN OSAAMISEEN

8.1 Nämä uistimet kulkee tavallaan meidän mukana ja se on yksi pala minun historiaa.
Jorma Smeds on perinyt käsityötaitonsa isoisältään Janne Smedsiltä, joka oli ketunpyytäjä ja messinkiesineiden valmistaja, sekä isältään Paulilta, joka oli alueen tunnetuin
uistinten valmistaja. Taidon historia on Smedsille tärkeää ja se näkyy hänen tavoissaan
tehdä työtä ja se heijastuu hänen ajatuksistaan. Hän ei kykenisi tekemään työtään muulla paikkakunnalla, koska perinteen ja historian vaikutus on oltava läsnä. Hänelle on tärkeää uskoa ja tehdä sitä, mitä hän haluaa. Kädentaidot ovat kulkeneet sukupolvien ketjussa isältä pojalle ja kulkevat edelleen. Tässä ketjussa käsityötaitojen jatkuminen on
ollut yhtä luonnollista kuin Tornionjoen virtaava vesi. Veteen liittyvät olennaisella tavalla kalastusperinne ja uistimet. Uistimet ovat olleet isoisän taidonnäytteitä ja niistä on
saatu elantoa sekä mainetta Smedsin perheelle. Uistimista on Jormakin aloittanut, vaikka kiinnostus hopea-alaa kohtaan heräsikin jo 13 vuoden iässä vuonna 1968 hänen vieraillessaan Frank Juhlsin hopeapajalla Norjan Kautokeinossa.
Ne piirty niin voimakkaasti miehleen ne sen vuoden tapahtumat, ja se partaukkeli,
joka oli tämä Frank Juhls, joka teki tätä (hopeatöitä) - se jäi niin mieleen. Kaks vuotta sitten kävin Juhlssillä ja näin tämän vanhan herran niin aivan tuli kylmä olo.
Smedsin perheen isä ja isoisä olivat kummatkin tehneet metallialan töitä käsityönä ja he
olivat varsin taitavia ja arvostettuja aloillaan. Smeds kertoi edeltäjistään seuraavaa:
Isoisä Janne Smeds teki niitä(uistimia) jo vuodesta 1924 ja minun isä Pauli
Smeds synt 1924, aloitti vuonna 1952. Pauli J. Smeds muutti niihin(1952) aikoihin Tornioon ja teki 56 vuotta sitä uistin työtä. Pojan kanssa ollaan aloitettu
vuonna 2005 ja isä teki (töitä) kuolemaansa asti. Isä teki seinälampetteja kuparista pakottamalla ja harrastuksena kävi hopeakurssia, jossa tehtiin mm. kakkulapio ja lusikoita Tornionjokilaakson mallin mukaan.
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Isän perinteen vaikutus on ollut merkittävä Jorma Smedsin ammattihistoriaa ajatellen. Hän on ylpeä maankuuluista uistimistaan sekä niiden hienoista, kalaa pyytävistä
ominaisuuksista. Esineet ovat syntyneet kalaisten lohilaaksojen tarpeeseen ja saavuttaneet suosionsa vuosien varrella myös muualla Suomessa. Hänellä on edelleen kaikki uistinmallit valmistuksessa sekä myytävänä ja niillä on sankka ostajajoukko kalastajien sekä harrastajien keskuudessa.

Kuva 13. Smedsin uistinmalleja vuodelta 2013.
Näistä uistimista kertovat myös Jorma Smedsin arkistoimat lehtileikkeet, joissa Jorman isä Pauli J. Smeds kertoo omasta työstään. Sanomalehti Kalevassa (2001) oli
lehtijuttu isän työstä ja elämäntavasta otsikolla ”Uistinmestarin sormenpäissä kalanhajua” (Knihtilä Jouni, 7.7.2001, Kaleva). Juttua tehdessä Pauli J. Smeds oli jo 77
vuotias.
Pauli J. Smeds, Jorman isä, toteaa työurastaan ja elämästään: Päivääkään en vaihtaisi pois ja olisin valmis pyytämään saman verran jatkoa. Mutta eipä taida onnistaa...hän naurahtaa (Knihtilä, 2001). Pauli J. Smeds kertoo näkevänsä uniakin uis-
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tinten valmistuksesta. Työstä on tullut elämäntapa ja uistintaito ovat periytyneet jo
isän isältä saakka. Jutussa kerrotaan, että Puruveden vuoden 2001 lohikuninkuus oli
kiskottu hänen valmistamillaan uistimilla. Smedsin lapuilla eli uistimilla se oli tuolloin voitettu jo viitenä vuotena peräkkäin. Jouni Knihtilä pohtii jutussaan, mikä ihmeen yhteys Smedsillä on kalojen sielunelämään, kun se osaa tehdä niin hemmetin
vietteleviä täkyjä (Knihtilä, 2001). Pauli J. Smeds vastaa tähän: Minä ajattelen niin
voimakkaasti näitä juttuja, että käsiin tarttuu kalanhaju. Ihmettelen oikein itsekin,
mistä se tulee. Knihtilä puolestaan pohtii, että täytyy siinä olla muutakin taikaa.
Knihtilä toteaa, että hyvän uistimen teko vaatii perinteisiä kädentaitoja, ripauksen
suunnittelijan kykyä, pitkää pinnaa ja annoksen kunnioitusta metalleja kohtaan sekä
mielikuvitusta. Jutussa Pauli toteaa myös: Niin vanhaksi ei elä, etteikö olisi opittavaa
(Pauli J. Smeds; Knihtilä, 2001). Pauli J. Smeds on valmistanut lähes 30 numeroitua
mallia ja jokaiseen uistimeen liittyy oma tarinansa. Hän on valmistanut nimikkouistimen numero 33 presidentti Kekkoselle, jonka ”Urkki” sai lahjaksi häneltä käydessään Torniossa. Hänen valmistama nro.13 pilkki oli hänelle kuin 13. lapsi (hänellä on
12 lasta). Hän on ylpeä ja tarkka töistään, eikä päästä markkinoille yhtäkään raakiletta. Jokainen uistinmalli on käynyt läpi 34 työvaihetta ja jokainen mahdollinen epäkohta on huomioitu. Isä Paulista löytyy myös muita lehtijuttuja, jotka käsittelevät
pitkälti hänen ylivertaista mainettaan uistinmarkkinoilla. Marita Tuomilaakson jutussa vuodelta 2005 Pauli J. Smeds kertoo, että hänen isoisänsä oli kellonvalaja. Lisäksi
hän oli tehnyt työuransa tullimiehenä ja pitänyt uistinten valmistusta harrastuksenaan
(Tuomilaakso 2005, Jorma Smedsin omat arkistot).
Isän vaikutteet ja lehtiartikkelien tarinat antoivat minulle pohdittavaa. Huomasin yhtäläisyyksiä niin isän kuin pojan elämässä. Työn tinkimätön laatu sekä kova uurastus olivat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Jorma Smeds sai jo lapsena valmistaa uistimia isoisänsä ja isänsä neuvojen avulla. Pikkupoikana uistinurakka ei aina ollut mieluisaa, mutta työtä oli tehtävä, vaikka ei olisi huvittanut. Uistinten valmistus opetti ja valmisti pientä Jormaa tuleviin käsitöihin. Kädet oppivat tunnistamaan erityisesti metallitöitä. Isoisänsä kädentaidoista Jorma Smeds kertoi näin: Isoisä teki messinkivaluja ja kynttilänjalkoja.”Valarin Janne” nimi juontaa nuista valutöistä. Hän pyysi myös kettuja ja kalasti kesäisin. Isoisä kalasti Kemijoella ja hänen kotipaikka oli Korpijärvi.
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Jorma Smeds liittää taidon siirtymisen voimakkaasti uistinperinteen jatkumoon. Tässä
työssä hän on kehittynyt hyvin tarkaksi ja sai hyvät perustaidot käsityön jatkamiselle.
Hänellä oli aina halua jatkaa tätä työtä ja siksi hän hakeutui ammattikoulutukseen metallipuolelle, josta hän valmistui metallimieheksi.
Lähinnä se että, tämä työ liittyy hyvin vahvasti uistimiin, koska siinä oli paljon
tarkkaa työtä. Kuitenkin se lapsena oli semmosta että, pakko oli tehä, se kumminki
oli semmonen mieli, että mie haluan tehä näitä, vaikka mie kävinkin metallimieheksi ja kouluttauduin ja olin metallihommissa vuoden verran.
Tieto Smedsin poikien kädentaidosta oli kiirinyt jo rajan toiselle puolelle Haaparannalle
Ruotsiin. S.V. Pärsson kutsui hänet 20-vuotiaana töihin rajan taakse. Tuolloin elettiin
vuotta 1976 ja Jorma Smeds sai paikan S.V. Pärssonin pajasta. Paja oli kahden sepän
paja ja seppien taidot olivat periytyneet myös jo useammassa sukupolvessa. Siellä valmistettiin perinteisiä kulta- ja hopeaesineitä. Pärssonin pajassa perinnetaitojen polvi
parani entisestään, koska tuli Jorma Smedsin vuoro oppia heidänkin taitonsa. Hän kertoi, kuinka hänet kutsuttiin Ruotsin puolelle töihin:
Ruotsista pyydettiin, ne tiesi että meitä oli monta veljestä. Me ollaan peritty
niinku isältä käsityötaidot. Pyydettiin niinku oppipojaks Haaparannalle S.V.
Pärsson itse pyysi. Toinen sepistä oli vielä 80- vuotiaana töissä: Torsten Stenberg ja Heikki Sanaksenaho.
Ruotsissa Jorma Smeds sai omien esi-isiensä taitojen lisäksi oppia uusia asioita Ruotsin
puolen taitajilta. Hän työskenteli Ruotsissa 21-vuotiaasta 37- vuotiaaksi saakka yhteensä 16 vuotta ja oppi hopeantaonnan taidot. Tässä vaiheessa hän oli saanut ”taito- ja tietopakkiinsa” isiensä perinnön, sekä Ruotsin seppien taitojen jatkumon. Vuonna 1992
Smeds aloitti jo oman yrityksensä Suomen Torniossa. Hän ei halunnut alkaa hopeatyössä teolliseen massatuotantoon, jota aloitettiin Ruotsin pajassa, vaan päätti säilyttää perinteiset menetelmät ja jatkoi omassa yrityksessään valitsemallaan tiellä.
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II.

HENKILÖKOHTAISEN ARVOMAAILMAN JA PERHEEN VAIKUTUS
TAIDON SÄILYMISEEN

8.1.1 Kun usko on niin suuri itellä, että voi siirtää vuoria.
Kuinka perinnetaito on pysynyt elossa? - kysymykseen Jorma Smeds vastasi: Tavallaan se on isän perintöä, että uskoo siihen mitä tekkee, niin sillä elää. Tässä
vastauksessa yhdistyvät isän ja seuraavaksi oman pojan merkitys perinnetaidon ja
sen säilymisen kannalta. Taidon jatkumossa on kaunis sukupolvien ketju, jossa
hopeaseppä toimii. Hän ei ole halunnut lähteä paikkakunnaltaan pois, eikä hän ole
ollut kiinnostunut lähtemään markkinamielessä isommille vesille. Haluan pysyä
paikallisena ja niin että ei mulle merkitte, se että vaikka kuinka kirjotettas, tai
arvostettas, tää se on sellainen työ jota miun poika jatkaa ja vaimo on mukana,
me ollaan niinku yhtä perhettä (Smeds, haastattelut 2013). Häntä on muun muassa kosiskeltu takomaan jopa Washingtoniin saakka mutta hän vastasi kieltävästi,
koska se tuntui liian isolta maailmalta, eikä kukaan voinut korvata hänen työpanostaan yrityksen sisällä.
Mulle muut arvot on olleet tärkeät kuin raha. Viime kesänä tuli Washingtonista kulttuurikoordinaattori ja sellainen ryhmä tuli tänne ja ensimmäinen kysymys oli, että miksi sie olet täällä? He kuvittelisevat että olisit Helsingissä, ja minä sanoin että mitä minä siellä teen? Ja seuraavaksi löivät
kutsun Washingtoniin että miun pitää laittaa näistä käsitöistä sinne näyttely. Mutta mie kieltäydyin, se on mulle liian iso maailma.
Hopeasepän isän jättämä perintö pitää liekissä sisäsyntyistä uskoa tekemiseen ja
oma poika antaa lisäpontta ja uskoa työn tekemiseen. Jorma Smedsin suhde
omaan poikaan on lämmin ja isällinen. Hänen puheensa jälkipolvestaan kuvastaa
luottamusta ja kunnioitusta myös toista käsityöntekijää, omaa poikaa kohtaan.
Hän työskentelee yhdessä Pauli poikansa kanssa hopeapaja yrityksessään. Pauli
on käynyt kultaseppäkoulun ja sen vuoksi hän pystyy antamaan isälleen uusia
ideoita.
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Lähinnä poika kun kävi kultaseppä koulun ja yhdessä alettiin tekemään. Mulla on semmosia vanhoja asioita mitä mie voin antaa hälle ja hänellä uusia.
Tietysti se on aika vaikeetakin, tavallaan kun kumpikin tekkee tämmöistä työtä, saattaa välillä kipinöidä.
Jorma Smeds kertoi, kuinka oma poika on tukenut häntä työssään vaikeina aikoina. Välillä usko työntekoon ja omaan vahvuuteen katosivat. Smedsiä lohduttivat pojan sanat ja
ne auttoivat jaksamaan ja yrittämään uudelleen. Pojalla on tapana poimia ote Paulo
Coelhon kirjasta Valon Soturin käsikirja, mistä hän lukee kappaleen isälleen vaikean
paikan tullen:
Valon Soturi pyrkii aina paremmaksi. Hänen miekkansa jokaisessa iskussa on
vuosisatojen viisaus ja mietiskely. Jokaisessa iskussa täytyy olla sama voima ja
taito kuin kaikilla niillä menneen ajan Sotureilla, jotka vielä nykyäänkin siunaavat taistelun. Jokainen liike taistelussa kunnioittaa niitä liikkeitä, joita aiemmat
sukupolvet pyrkivät välittämään Tradition kautta. Soturi hioo iskujensa kauneutta. Paulo Coelho; Pauli.
Pojan valitsemassa otteessa kuvastuu hienolla tavalla käsityöalan henkinen puoli
sekä ajatus perinteiden kunnioituksesta. Aiempien soturien viisaus ja mietiskely
kannattavat tänäkin päivänä ja ne siunaavat jokaisen päivän taistelun. Tässä uskon
ja omien voimavarojen taistelussa Jorma ja Pauli Smeds eivät ole antaneet periksi.
Jorma totesi: Tullee heti semmonen olo, että kyllä sitä voi olla se soturi. Smeds
mainitsee usein, kuinka usko ja ylemmät voimat ovat auttaneet työn jatkamisessa.
Mulle joku ylempi voima on antanut mulle niitä asioita…
Pauli aloitti uransa jo kahdeksan vuotiaana. Jorma Smeds kertoi, kuinka Pauli halusi
hänen mukaansa Pärssonin pajalle. Isä ihmetteli, miksi 8-vuotias poika tahtoi hänen
mukaansa töihin, mutta myöhemmin hän huomasi pojan hingun, samalle alalle. Minä en
ite ikinä tajunnut, kun se aina kiukutteli (että) miksi se ei saa tulla mukkaan? Se (Pauli)
tuli mukkaan ja pöydän päällä sahas…se halus ja teki uistimia. Se on halunnut jatkaa
tätä työtä…poika halus kuitenkin itse.
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Isän ja pojan yhteinen intohimo ja ammattitaitoisuus ovat rikastuttaneet Tornionlaakson
esineistöä ja säilyttäneet hopeaperinnetaitoa. Jorma Smeds ei ole vaatinut lapsiltaan
työn jatkamista. Pauli on itse halunnut jatkaa alalla ja sen isä näkee hänelle mahdollisuutena. Työtuntien vierähtäessä aamuyön puolelle isä tukee poikaansa, eikä jätä tätä
yksin työskentelemään, vaikka joutuisi valvomaan yökauden.
Pauli toimittaa, että lähe nukkumaan… Joskus oon sotakirjasta lukenut, että kaveria ei jätetä. Mulla on sellainen periaate, että jos Paulilla on joku iso projekti,
ja jos mie olen apuri, en mie lähde siitä mihinkään, sitä tavallaan loukkaa toista. Oon sellanen innostaja, että jää tavallaan niinku unet.
Smeds kertoi, kuinka hänen kädentaitonsa ja lahjakkuutensa ovat auttaneet pitämään
innostusta ja perinnettä yllä. Tietenkin mie olen älyttömän lahjakas näistä käsistä, olen
ite rakentanut talon, korjannut, purkanut moottorin, se on niin valtavan laaja se… Taidon ja taitavuuden merkitys on ollut suuri sekä ammatinvalintaa että työn mielekkyyttä
ajatellen. Hopeasepällä on vahvat näkemykset ja periaatteet työn teosta eli ”susikappaleita” ei ole syntynyt ja työt on aina tehty kunnolla. Hänelle on tärkeää löytää keinot
korjata rikki menneet esineet ja etsiä rikkoutumisen syy.
Kun tekee(töitä) niin se pittää tehdä kunnolla. Ensimmäisen ja viimeisen talon
kun ite rakensi, niin ihmiset ensin sanoi että: hullu, et sie ossaa itse tehdä. Jos
joku on rikki, mie en pelkästään korjaa sitä, vaan mietin että miksi se on mennyt
rikki. Jos mie vaihdan osan polkupyöräänkin, niin mie mietin että miksi se on
mennyt rikki, tai kulunut.
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III.

AISTIEN, ETIÄISTEN JA PERSOONALLISTEN OMINAISUUKSIEN
VAIKUTUS

8.1.2 Mulla on enempi silmissä, mie näen ne käsillä
Hopeasepän työ vaatii tarkkaa näkökykyä, tasapainoa, tuntoaistia ja kuuloaistia. Aistit
olivat Jorma Smedsin työnteossa isossa roolissa. Havainnointini aikana olen kirjannut
ylös, kuinka työn tekoon liittyi erilaisia aistillisia vaiheita. Pohdin aistien merkitystä
yhdessä hopeasepän kanssa ja kysymykseen, kuinka aistit vaikuttavat työntekoon, sain
useita erilaisia vastauksia. Näköaistiin ja tuntoaistiin liittyen Jorma Smeds vastasi:
”Mulla on enempi silmissä, mie näen ne käsillä ja ne vaan toimii ne käet. Mulla on
paksut sormet ja vaikka ois kuinka ohkanen ketju niin ne vaan toimii. Ehkä metalliin
mulla on äärettömän herkkä tuntoaisti.” Ainevahvuudet ja mitat hän kykenee näkemään
ja tuntemaan. Esinesarjoissa hän ottaa mittoja, jotta esineet saadaan pakattua samaan
pakkaukseen, mutta yksittäisiä esineitä tehdessä hän ei käytä muuta kuin silmämittaa.
”Kun takomistyössä tiettyyn mittaan mennään niin silloin sen silmä näkkee, koska se on
sopiva. En käytä mekaanisia mittoja. Kahvilusikat kun teen niin pyrin, että ne ois
samankokoisia, kun ne pakataan samaan pakkaukseen. Yksittäisiä esineitä en mittaa.”

Kuva 14. Kahvilusikoiden aihioita.
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Kuva 15. Työpöydän välineitä.
Viilatessa käsi voi viipyä lusikan varrella tunnustellen, onko se jo sileä. Kuuloaistinsa
avulla hän kykenee kuulemaan hopean soinnista, milloin sen ainevahvuus on menossa
liian ohueksi; esimerkiksi ryyppylusikan keskiosaa valmistaessaan hän voi kuulla sen
ainevahvuuden. Tuntoaisti ja kuulo- siihen se perustuu, että en pysty käyttämään
kuulosuojaimia, koska kuulen sen aineen vahvuuden. Muistan sillon Rovaniemen ajalta,
että kellä oli jo liian kova se lapakka... kuulen hirmu herkästi... se alkoi helisemään.
Muistan opiskeluajoiltani, kun opettajamme Smeds sahasi erään lusikan pesän halki ja
mittasuhteet olivat täydelliset. Lusikan pesän muodossa on tärkeää, että ainevahvuus on
ohuimmillaan keskellä lusikkaa, jolloin aines vahvenee tasaisesti reunoille. Hänen
aistinsa ovat kehittyneet työssä näkemään, kuulemaan ja tuntemaan paremmin varsinkin
metalleja. Smeds kuuntelee sisäistä ääntään esineiden teossa: Joku tullee ja ostaa niitä,
sellaisia etiäisiä... jos mulla tullee, että nyt pittää tehdä Lapin ryyppylusikka, niin minun
on pakko tehdä se. Tämä vaisto on auttanut työssä siinä, ettei hän ole tarvinnut suuria
varastoja. Se on mulle ollut, sellainen pelastus. Mulla ei ole mitään valtavia varastoja…
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Kuva 16. Alasin ja työvälineet.
Jorma Smeds myös kuuntelee itseään: Mie elän niinkö hyvin paljon, kuuntelen itteä,
myös tämän työn kautta. Hän uskoo tuntemuksiensa kertovan, mitä on tehtävä
seuraavaksi. Hän toimii usein tuon vaiston varassa. Jos mulla tuntuu, että mun pittää
tehä nyt kummilusikka... ja jos mie en tee, niin mie en saa kauppoja. Nämä etiäiset
saattavat ilmetä tuntemuksina tai näkyinä. Hän kertoi esimerkiksi nähneensä
leivoslapion mallin, joka pilkotti muiden mallien seasta työsalkusta. Tänä aamuna, kun
menin verstaaseen ja leivoslapion, se teräsmalli, oli näkyvissä, niin ajattelin, että tuo
täytyy tehdä. Jälkiruokalusikoita minä tein 4, niin 2 viikon sisällä niistä on mennyt 3.
Hopeantaonta vaatii hyvää tasapainoaistia sekä rytmitajua. Smeds kertoi, että vanhat
sepät pitivät työssä edistymisen etuna hyvää rytmitajua. Hänelle se on merkinnyt työn
teossa paljon, koska rytmillä on iso merkitys takomisen sujumiseen. Hän kertoi, että
vanhemmiten hänen on täytynyt välillä tukea kättä vartaloon säilyttääkseen takomisen
rytmin.

Kuva 17. Lusikan kuppiosan lyömiseen käytettävät raudat ja muita välineitä
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Vanhat sepät on kyllä sanonut, että se on etu, että mulla on se rytmi. Jos se rytmi
sekkaantuu niin sillon se jäljessä näkkyy. Takominen vaatii rytmitajua. Kysyin
Smedsiltä, missä hän huomaa oppineensa uutta. Hän vastasi: Takominen on sellainen
että siinä oppii, se on äärettömän laaja, aina pystyy oppimaan uusia asioita. Takomisen
tekniikka ja siihen liittyvä monimuotoisuus on asia, joka haastaa Smedsiä aina
uudelleen.

8.1.3 Oli niin vaikeita yksityiskohtia, että en meinannut päästä niistä yli

Jorma Smedsin taidon kehittymiseen ovat vaikuttaneet asiat, jotka eivät yksin johdu
Smedsin komponenteista. Yllättävä tapahtuma hänen urallaan teki vaikutuksen hänen
taitojensa hioutumiseen. Smeds kertoi tarinan eräästä miehestä, joka yllättäen oli
ilmestynyt heidän hopealiikkeeseensä Tornioon. Miehen ensimmäisellä käynnillä
hopeaseppä oli ollut poissa pajalta. Vaimo soitti hänelle ja kertoi, että liikkeessä oli
käynyt epäsiistin näköinen mies, joka oli halunnut ostaa kalliita hopeamateriaaleja
liikkeen kautta.
Yksi ja puoli vuotta sitten liikkeeseen käveli mies. Se oli käynyt Tornion kultasepänliikkeessä ja se halus ostaa hopeaa joka oli 100mm leveää ja 300milliä
pitkää millin vahvusta hopeaa. Vaimo soitti, että sillä on pitkä parta ja se on
hirmu epäsiisti. Vaimolla tuli epävarmuus että uskaltaako hän tilata?
Smeds mietti asiaa hetken ja päätti kuitenkin tilata hopeaa miehelle. Tästä alkoi heidän
yhteistyönsä. Mies oli erityisen tarkka kaikessa, mitä hän halusi teettää Smedsin
liikkeessä. Mies oli niin tarkka muotojen suhteen, että hopeaseppä kertoi joutuneensa
usein miettimään, miten ne ylipäätään saa tehtyä. Se on ihan mahdoton se tarkkuus, ja
en tajunnut että se mies on vielä tarkempi kuin mie. Tämä vaikutti Jorma Smedsin
oppimiseen. Hän joutui työssään uuden haasteen eteen pohtiessaan yksityiskohtaisia
esineitä, joiden muodot poikkesivat totutuista töistä ja esineistä Oli niin vaikeita
yksityiskohtia että en meinannut päästä niistä yli. Tämä asiakas on siis opettanut.
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Smeds kertoi, miten esimerkiksi lusikkaa tehdessä muotojen piti olla tietyllä tavalla
lapakassa ja kuppiosassa. Lusikoihin pistettiin etusormelle kolo, peukalolle kolo, tänne
pohjaan piti tehdä jyrkkäreunainen kolo, ne päät piti olla niinku jalkapallokentässä, sen
viivan leveys oli yksi milli, ja se oli sitä varten että se ei luista kädessä. Miehen tekemät
mallit ja ideat kehittivät Smedsin omaa työskentelyä, koska hän joutui miettimään aina
uuden esineen kohdalla, miten sen valmistaa. Se opettaa niin, - se opettaa semmosia
asioita joita ei ite ole ennen tajunnu.
Hopeaseppä pohti partamiehen vaikutusta hänen omaan arvomaailmaansa. Miehen ensivaikutelma oli saanut hänet harkitsemaan, kannattiko hänelle tehdä arvokkaita hopeatöitä. Hän sai kuitenkin lopetettua epäilynsä, jotka johtuivat miehen ulkoisista ominaisuuksista. Mie olen aina ajatellu, että kaikki ihmiset on… ne on arvokkaita kukkaan ei
ole ylempänä, eikä kukkaan ole alempi, vaikka olis kuinka iso diplomi-insinööri. Asiakkuudesta tulikin pidempikestoista ja opettavaisempaa kuin Smeds osasi arvata. Miehestä
tuli hyvä asiakas, yksi parhaista ja hän teetätti liikkeessä useita esineitä. Mie lankesin
siihen että mie eppäilin sitä ulkomuotoa, sitä tyyliä. Sillä oli siis pitkä parta, joka oli
ihan harmaja ja se välillä oli ihan jäässä…se oli niin kuurassa! Epäsiistin olemuksen
takaa paljastuikin ihminen, jolla oli uutta oppia annettavana hopeasepälle. Mies teki
Smedsille malleja puusta veistämällä ja kirjoitti kaiken ylös lehtiöönsä. Hän toi Smedsille kirjoja, jotka esittivät suomalaisten muotoilijoiden töitä.
Sitten se veisti puusta mulle malleja. Ei mulle ole merkinnyt tää sivuviilaus… ei se ole
merkinnyt, ei ole ollut tärkeä, en tajunnut että jollekulle se voisi olla niin tärkeä että sitä
pitäs lähteä muotoilemaan. Miehellä oli hyvin vahva näkemys esineistä ja niihin liittyvistä ulkonäköseikoista. Hän halusi jokaiseen Smedsillä teettämäänsä esineeseen tunnistelapun, josta löytyi kaikki mahdolliset tiedot. Hänellä oli näkemykset esineistä… Kaikkeen piti olla lappu, lusikan pitoisuus, valmistusvuosi, kuka on suunnitellut. Varmaan
viikko mietittiin, että millainen se olisi, se lappu. Tämän yllättävän tarinan sisältä löytyi
niitä taidon kehittymiseen vaikuttaneita asioita, joita olin Smedsiltä kysynyt.
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IV.

VARJOISTA VAPAUTUMISEN VAIKUTUS JA UUDET ESINEET

8.2 Tuntui, että oli tehnyt väärin, jos teki eri tavalla.
Tornionjokilaakson

erikoisuus,

ryyppylusikkaperinne,

on

jäänyt

seudulle

kuninkaallisten ja Torniossa vierailleiden ulkomaalaisten perintönä. Vaivero –
kaiverruskoristeinen Tornionjokilaakson-hopeaesinesarja on peräisin 1900-luvun alusta
ja sarjaa valmistaa Jorma Smeds (Piiroinen 1996, 176). Näin hän ylläpitää alueen
perinnettä niin työtavoissaan kuin valmistamissaan esineistössä. Nämä ensimmäiset
tuotteet olivat lusikoita ja ruokailuvälinesarjoja. Kakkulapiot ja lusikat olivat ja
lapinmalliset lääkelusikat. Mukilusikka…näitä meni paljon nuorisolle, että ostettiin
muki ja mukiin lusikka.
Smeds on säilyttänyt perinteisiä työtapoja ja esineitä. Yksi hänen valmistamansa
perinteinen tuote on saamelaisvaikutteinen komsiopallo.

Kuva 18. Kauniisti helisevä komsiopallo.
Haastattelun aikana hän helisytti hopeista palloa riipuksessa ja kertoi sen
syntyhistoriasta. Tämä on niinko sellainen aito pallo. Se soi sillä lailla hirmu heleästi.
Siellä on alpakkakielet ja teräspalat, jotka soittaa… siellä on kielet ylhäällä ja alhaalla.
Saamelaiset uskoo, että kun se oli äitillä kaulassa, niin se lapsi kuuli sen ja se
rauhoittui.
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Smeds jatkoi tästä tarinaan ihmisistä, joihin niin kauniisti soiva komsiopallo oli tehnyt
lähtemättömän vaikutuksen. Soinnilla uskotaan olevan parantavia ja suojelevia voimia
ja vastaavia kertomuksia oli Jormakin kuullut palautteena pallon ostaneilta ihmisiltä.
Perinteisesti komsiopallo on ollut saamelaisten lasten suojelija ja se on ripustettu lapsen
komsioon.
…Se oli elokuun alkua. Oltiin Kekkosen kansallispuistossa ja yksi rouva soitti,
että hän on saanut sen pallon. Hän sanoi, että 8 vuotta hänen mies on
sairastanut Alzheimerin tautia, eikä koskaan ole hymyillyt, ja kun hän heilutti
tätä palloa, niin hänen mies hymyili (ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen).
Se kosketti niinku minua jotenkin.

Kuva19. Konjakkikuppi.
Smeds pohti työnsä laatua ja suhdetta esineisiinsä. Hän kertoi ongelmaksi muodostuvan
sen, että hän rakastuu esineisiinsä. Varsinkin uniikkiesineiden kohdalla hän koki
vaikeaksi niiden hinnoittelun ja niistä luopumisen. Hän kertoi pyrkivänsä tekemään
esineet mahdollisimman viimeistellyiksi.
Mulla tämä työ on, että pyrin tekemään aina hirmu viimeisteltyjä. Niinku tuo
konjakkikuppikin niin siinä mie halusin, että sinne sisälle jää se työnjälki ja hyvin
moderni ulkopinta. Kokeileppa tätä kuppia, se oli se kuppi just… kokkeileppa miltä
se tuntuu, eikö tunnu hyvältä kätteen? Se on harjattu tämmösellä teräsvillalla. Se
on ihan kuin linnunmuna. Monesti tämä esine, kun otat sen kätteen, minusta se on
niinku tärkeää, se on ihan kuin linnunmuna. Tuntuu kuin, että se kohta rikkoutuu.
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Smedsin oma elämä vaikuttaa koruihin ja esineisiin. Korut myös kuvastavat hänelle
oman tien kulkemista ja mestarien varjoista vapautumista. Kysyin koruihin liittyen
Facebook-keskustelussa, milloin korut tulivat mukaan tuotantoon. Tähän Smeds vastasi:
Korut tuli voimallisesti mukaan noin vuonna 1995. Omat mallit kiehto kovasti ja tällä
hetkellä korut on oikeasti (se), josta elanto tulee (Smeds, Facebook-keskustelu,
7.11.2014). Hän tulkitsee korujen syntymisen omaksi vapautumisen ajakseen. Perinteet
ja vanhat mestarit olivat kulkeneet varjoina sepän työn taustalla. Perinteisistä tavoista_
tai malleista hän ei ollut uskaltanut poiketa ennen vuotta 1995. Lisäksi oman isän tavat
tehdä uistimia loivat painetta ja työtapojen tai mallien muuttamista Smeds puntaroi
paljon mielessään. Myöhemmin hän oivalsi, että näistä varjoista voi vapautua.
… Kun olin oppipoika, (se) aika oli hirveän raskas, kun se firma jossa olin - niin
mie uskoin siihen liikaa. Meni monta vuotta, että ne vanhat sepät hävisi miun
mielestä. Ne vanhat sepät kulki varjoina mukana. Tuntui, että oli tehnyt väärin,
jos teki eri tavalla. Mie tavallaan niihin luotin ja tavallaan oppi-isien kasvot tulivat takaa. Sama on jos teen eri tavalla kuin isä, niin alan miettimään, että teinkö mie nyt oikein, jos tein eri tavalla?
Kysyin myöhemmin Facebook-haastattelun kautta lisäkysymyksiä tähän varjoista vapautumiseen. Kysymykseni oli seuraava: Miten negatiiviset kokemukset mestarien varjoissa ja vapautuminen niistä, ovat vaikuttaneet tapaasi toimia? Vai ovatko ne vaikuttaneet? Koetko, että ne ovat opettaneet sinua toimimaan työssäsi eri tavalla? (Tekijä, Facebook-keskustelu, 24.6.2014.)
… Olen miettinyt tuota asiaa paljon ja huomannut sen ettei ole yhtään oikeaa tapaa
tehdä, vaan jokainen löytää varmasti oman polun tehdä. Olen oppinut olla puuttumatta toisen tekemisiin ja huomannut että työnteosta on tullut enempi tiimityöskentelyä (Jorma Smeds, 24.6.2014, Facebook-keskustelu).
Jorma Smeds peilaa hienolla tavalla oman kokemuksensa kautta opittuja läksyjä tähän
päivään ja huomaa, että on itse antanut muille vapauden kehittyä työssään, vaikka oma
kokemus oli painostava. Tällä tavoin työstä on tullut tasa-arvoista tiimityöskentelyä.
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Hänen elämänsä tapahtumat ovat vaikuttaneet korumalleihin ja muotoihin. Vaimon sairastumiseen liittynyt surutyö synnytti voimaannuttavan Aurinko-korusarjan.

Kuva 20. Aurinko-korusarjaa.
Se on mulle ollut sellainen haastaja. Vaimon sairastuttua oli hyvin ristiriitaiset tunteet.
Keväällä tein tän aurinko korun. Kaikki on elämää...
Koruihin yhdistyvät hopeasepän tunnetilat sekä ympäristöön liittyvät asiat. Tornionjoki
ja sen luonto näkyvät korujen nimissä ja muotokielessä. Smedsin korujen nimiä ovat
muun muassa Tunturi, Koski, Puro, Kukkolankoski, Jäähile ja Koskikorento. Katsomalla esineitä ja koruja voi huomata, kuinka muodot ja aiheet heijastavat ympäristöä sekä
tekijäänsä

Kuva 21. Tunturi

Kuva 22. Hiljainen silta.
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Ensin tein Tornionjokilaakson koruja, mutta sitten alkoi kiehtoa niinku Purje,
tämä kolmio (näyttää korua), joka on hyvin oheneva muoto ja Hiljainen silta; että se on kun niinku minun elämä. Minä tein sen korun Hiljainen silta. Se oli
kauhean puhutteleva elokuva ja tuo koru on siitä. Tään korun mie tein siitä kun
oli sekava olo...

Kuva 23. Purje.

Kuva 24. Puro.

Mulla kiehtoo hirmusesti nämä hirmu yksinkertaset muodot, ja tuo muoto on myös
viehättänyt asiakkaita kovasti. Minä saan tehä ihan kokoajan niitä.

V.

OPPIMISEN TIE JA OPPIPOJAN KEHITTYMINEN MESTARIKSI

8.2.1 Katoin niitten töitä silmillä, ja ne piirty vaan...
Kysyin Jorma Smedsiltä, mitä hän joutui tekemään saavuttaakseen ammattitaitoisuuden
ja kuinka oppipojasta jalostuttiin kisälliksi ja lopulta mestariksi. Perinteisesti hopeasepän ammatti opittiin oppipoika-kisälli-mestari -mallin kautta ja Smedsin ura on edennyt
pitkälti samalla tavalla.
Smedsin työhistoria on alkanut sotkupunkasta (työpiste, jossa jalometallityöt loppukiillotetaan tinatuhkamönjällä) ja siitä vahingon kautta kisällin oppiin. Sotkupunkassa
kiillotettiin loppukiillotuksia ja työ oli sekä raskasta että likaista. Tavallaan minun ura
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alkoi siitä, siitä sliippauspunkasta, sotkupunkasta… Kolme vuotta tein vaan kiillotuksia
ja sitten pääsin tekemään näitä loppukiillotuksia. Ennen kun pääsin sitten vasta
viilaamaan. Smeds kertoi, että nykyisin kädentaitojen koulutuksessa tehdään asioita
ikään kuin väärinpäin. Opiskelijat tekevät alusta asti jo koko esineen, eivätkä tee näitä
esineiden viimeistelytöitä ensin. Tämän takia he eivät opi näkemään, millaisia virheitä
hopeatyössä voi tapahtua. Sotkupunkassa vietetty aika opetti häntä näkemään, mitä
sepät tekivät väärin ja mitä kannattaa välttää omassa työssään. Mie lähdin niinkö ihan
oikein ajateltuna. Minä haluan kiillottaa sitä esinettä, siinä vaiheessa minä tajusin, mitä
virheitä seppä voi tehä.
Kysyin häneltä myöhemmin, mitkä olivat oppipoika-ajan rankimmat vaiheet? Se on
ollut varmasti monella, joka oppipojaksi meni, että ne muodostui niin läheisiksi (vanhat
sepät), että ei uskaltanut poiketa siitä. Että tavallaan se kuristui se oma, että ei
uskaltanut tehdä paremmin mihin pystyy. Kysyin muuttuiko tilanne kisälliaikana? Ehkä
tuo oppipoikapaikka oli sellainen, että se oli heillä myös se oma varjo. Sitten kun aloin
itse tehdä aloin tehdä myös koruja, joka oli yksi vapauden merkki.
Hän laittoi merkille että seppien rutinoituminen hopeatyönteossa vaikutti taonnan laatuun. Viisteet sivussa ja se kulma, esimerkiksi lusikan kulma, se voi olla eri kun siihen
liikaa rutinoituu, siihen sammaan työhön. Siinä lähtee muuttumaan ne muodot. Kun
tehdään niinkö tiettyä sarjaa, vahvasti tähän perään liittyvää Tornionjokilaaksonsarjaa...(ne) on ollut niinku vuosisatoja samanlaisia. Sotkupunkasta(kiillotuspiste) saadut opit kasvattivat Smedsiä välttämään seppien tekemiä virheitä ja rutinoitumisen vaaroja. Tarpeelliset viimeistelytyövaiheet opettivat häntä näkemään, kuinka esineet pysyvät ehjinä sekä muodoiltaan kauniina. Kisällivaiheeseen Jorma Smeds joutui ihan vahingossa. Yhden hopeasepän sairastuttua täytyi jonkun muun tehdä hänen työnsä. Omistaja ilmoitti Jormalle, että hänen on alettava tekemään 30 kakkulapiota. Tavallaan se
kisällivaihe alkoi siitä, kun oli kesälomat, ja minä olin silloin päässyt viilaamaan niitä
lusikoita, ja yhtäkkiä tuli ilmoitus, että meijän sepällä on käsi poikki. Yllättäen Jorma
selvisi työstään, vaikka ei ollut koskaan aiemmin hopeaa takonutkaan. Minä en koskaan
niinkö ollu ottanu vasaraa kätteen. Tästä käy hyvin ilmi, miten Jorman omaksumat taidot olivat piirtyneet hänen mieleensä. Vankka kädentaidon tuntemus auttoi häntä oppi-
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maan taidot jo työn alussa. Vanhemmat sepät eivät voineet ymmärtää, miksi Smeds oli
salannut taitonsa heiltä ja sai siitä hyvästä puhuttelun, vaikka ei itsekään tiennyt osaavansa takoa. Ne tuotiin ne tarvikkeet ja mie aloin tekkeen... ja ne valmistu jopa ajassa
mikä oli sovittu. Sitten sain omistajalta tavallaan viha-puhuttelun, että miksi mie olen
salannu tämän ammattitaidon, mikä mulla on? Jorma Smeds tiesi, ettei ollut salannut
mitään ja oli itsekin hämmentynyt osaamisestaan. Mie olin ite hämmentyny... että ainut
oli kahvitunti, mie jäin siihen takomishuoneeseen puhumaan ja katoin niitten töitä silmillä, ja ne piirty vaan. Hän mainitsee, kuinka hän oli oppinut takomisen pelkällä katsomisella kahvitauoillaan. Minä jatkoin aina kiillotushuoneeseen. Se tavallaan niinku
pelkällä katsomisella tajusin sen, miten se tapahtuu.
Onnistumisen kokemukset vaikuttivat hänen päätökseensä jatkaa ammatissaan. Hän
eteni työssään kisälliksi, koska palo työtä kohtaan oli kova. Mulla oli hirmu hyvä, vaikk
nuorempana oli aika vastenmielistä istua siinä hiekkalaatikolla (sotkupunkassa) päivästä toiseen, mutta kumminkin - kumminkin! Mulla oli nyt kuitenkin sellainen kauhea palo
siihen työhön, että minusta tuntui siltä, että tätä sitten! Hänelle annettiin kisällivaiheessa uusia tehtäviä ja osoitettiin kunnioitusta. Smeds eteni jo muutamassa vuodessa tuon
salatun taidon julkitulon jälkeen verstaan työnjohtajaksi. Sen jälkeen minä sain sitten
kunnioitusta, ja pääsin tekemään kultatöitä, ja korjauksia… siitä muutama vuosi niin
olin verstaan työnjohtaja. Smeds viipyi Pärssonin pajassa 16 vuotta. Hän kertoi, että työ
oli aina mielekästä, vaikka sitä piti tehdä nopeasti ja laadukkaasti. Töitä tehtiin urakkapalkalla, jonka Smeds koki kehittäväksi työn kannalta. … yhdestä kahvilusikasta sai 63
äyriä. Piti tehä niinku nopeaa ja hyvin. Se on mulle ollut kauhean hienoa, että on ollut
tosiaan sitä urakkapalkkaa, jolla pystyy niinkö kehittyy.
Mestari on henkilö, jonka taidot ovat hioutuneet huippuunsa. Hän voi antaa opetusta
kisälleille ja oppipojille. Smeds on tehnyt hopeasepän työtä kauan (36-vuoden ajan) ja
hänen taitonsa ovat jo mestarin luokkaa. Kysyin, missä vaiheessa hänellä oli mestarikoe: Minä en oo tehnyt mitään sellaisia kokeita, koska Pärssonin omistajat oli sitä mieltä että seppä ei tarvii mitään testejä. Smeds ei usko mestarin titteleihin, vaan toteaa:
Että ne työt puhuu puolestaan, mie oon sitä mieltä.
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Kysyin kuitenkin, missä vaiheessa sinusta on tuntunut, että olisit mestari? Tähän
sain yllättävän vastauksen: Mie olen periaatteessa sanonu, että mulla ei koskaan
ole ollut se olo. Olen ajatellut, että aina voi kehittyä. Hän ei ole koskaan halunnut
mestarinkirjoja seinilleen: Koska jos tuntuu, että on mestari, niin sitten se on loppunut - voi vettää sen viivan siihen. Hän koki: tullee ittelle liian hyvä olo siitä.
Mestarinkirjat merkitsisivät kehityksen loppumista ja taidon kehittymisen pysähtymistä. Kehitys on päättynyt jos lyön mestarinkirjat seinään. Meriitit eivät ole
hopeasepälle tärkeitä. Hän kertoi käyneensä Fiskarsissa toisen hopeasepän verstaalla, jossa mestarinkirjat koristivat seiniä. Fiskarsissa jututin yhtä hopeaseppää,
sillä oli mestarinkirjat. Se kysy multa: onko mulla mestarinkirjat? Minä sanoin:
että ei, että sillonku tuo taulu ilmestyy miun seinälle- miun kehitys on pysähtynyt.
Hänellä ei ole tarvetta todistaa taitojaan muille kuin itselleen. Hän tietää, että aina
voi oppia uutta ja ilman turhia titteleitä. Hän haluaa pysyä liikkeessä ja kehittyä
työssään. Hän haastaa itseään aina uusiin töihin ja harjoituksiin. Mulla on paljon
helpompi tehdä töitä aina kun mie otan uuden työn, niin mulla on sille jotakin
annettavaa, siis vielä enempi. Mie en näytä kenellekkään muulle kuin itelle. Kuten
Pauli pojan lukemassa Valon soturi katkelmassa, jossa soturi hioo iskujensa kauneutta, haluaa Jorma isä hioa taitoaan loppuun asti. Smedsille rahan merkitys ei
ole koskaan ollut tärkeintä työtä tehdessä. Hän mainitsee sen usein. Mie en oo
kokenut tätä työtä raskaaksi…mulle raha ei ole koskaan ollut niin tärkeää, että
mie sen mukkaan eläsin.

VI.

KOKEMUKSEN VAIKUTUKSET

8.2.2 Kokemuksen myötä on tullut sellanen, että niinku, pitäs olla jollakin lailla laiska...
Hopeasepän ammatti vaatii taitoa ja tarkkuutta. Smedsin tapauksessa se on lisäksi vaatinut erityistä vahvuutta ja uskoa, että on pystynyt elättämään perheensä puhtaasti käsityöläisenä. Vahvan ammattitaidon taustalla on pitkä työkokemus ja taitavuus, joiden
avulla hän on kyennyt ammattiaan harjoittamaan. Kysyinkin häneltä, miten hän itse
koki taidon kehittyneen ja millainen vaikutus hänen kokemuksillaan oli hänen ammatti-
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taitoonsa. Niin, se kokemus, alkaa olla mulla jo niin valtava. Kokemuksen myötä on
tullut sellanen, että niinku, pitäs olla jollakin lailla laiska, että ei sais takoa liikaa, eikä
sais tehä välissä valmista. Takomistyössä Smeds välttää liikaa takomista ja pyrkii eri
työvaiheissa käsittelemään hopeaa mahdollisimman vähän. Tarkotan että ne tietyt työvaiheet mennään mahollisimman vähällä takomisella, viilaamisella ja sitte se on valmis
tuote. Tämä työstön niukkuus on opittu työn kautta. Aloitteleva hopeantakoja saattaa
takoa liikaa, jolloin esimerkiksi lapakasta tulee liian kova. Smeds muisteli Rovaniemen
opetusaikoja: Minä huomasin siellä Rovaniemellä, että oltiin liian innokkaita takomaan,
että taottiin ja taottiin ja taottiin…
Tekemällä työtään hän on saanut uutta kokemusta hopeantyöstöön liittyen. Kokemus on
vaikuttanut työtekniikoiden ja esineiden kehittymiseen. No on se tullut niinko, että tekemällä, että siis tietysti kun on valtavia määriä tehnyt, niin työkalujen hallinta alkaa
olla eriä luokka. Hän kertoi kehittäneensä heittoprässin, jonka avulla hän väänsi rannerenkaita. Hän oli keksinyt sekoittaa prässin alla olevaan lyijyyn erilaisia ainesosia. Tämä keksintö toimi hyvin, koska prässättävä hopea-aines piti muotonsa, eikä alkanut leviämään prässissä. Nämä rannerenkaat tuli. Se oli tekninen suoritus multa… Mie kehitin
tähän sellaisen laitteen, että se on mahollisimman kova ja miehen ranteeseenkin voi sen
vetää ja se toimii kuin jousi. Se on sellainen vanha heittoprässi, jossa on työkalu joka
puristaa tämän (rannekorun) valmiiksi.
Hopeaseppä on ajan saatossa oivaltanut monia asioita, jotka liittyvät hopeantyöstöön ja
eri aineiden kemiaan. Rannekorun väännintä kehittäessään hän keksi käyttää lyijyseosta,
joka estää aineksen leviämisen. Alla on lyijy, että ei tapahdu venymistä, mutta jos on
metallivastike ja työstää hopeaa se lähtee levenemään. Se (aines prässissä) ei ole pelkkä lyijy, vaan siinä on lisätty tietty määrä vanhoja hopealusikoita ja semmosta tinnaa
kovettavvaa ainetta: Antimonea.
Hän pohti myös hopeankäsittelyyn liittyvien aineiden myrkyllisyyttä ja oli alkanut tutkia myrkyttömämpiä vaihtoehtoja. Työssä joutuu käsittelemään päivittäin erilaisissa
työvaiheissa kemikaaleja, ja kiinnostus syntyi oman ja muiden pajassa työskentelevien
terveyden takia. Mehän käytetään myrkkyjä. Kaliumsyanidi, sitä me ei voida korvata
koskaan millään, mutta rikkihapon minä oon korvannu ja käytän sitruunahappoa. Hopeaseppä on kehittynyt kokemuksen ja kokeilujen kautta näidenkin aineiden tutkijaksi
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ja tuntijaksi. Minusta on vuosien saatossa tullut tiettyjen aineiden himotutkija, sillä lailla minua kiehtoo niinku tällainen. Hän on kyennyt soveltamaan ja käyttämään tietoaan
ja kokemustaan uusia työkaluja sekä työtekniikkoja kehittäessä.
VII.

IPERINTEEN SÄILYMINEN JA TULEVAISUUS

8.3 Ihmisen pitäs ellää, että pitäs tulevaisuuden vettää, eikä antaa menneisyyden
työntää
Hopeaperinteen matka 1600-luvulta 2000-luvulle on ollut pitkä. Halusin kysyä, kuinka
Jorma Smeds koki taidon jatkumoon liittyvät asiat, ja miten hän näki taidon tulevaisuuden. Hän vastasi kysymykseen taidon säilymisestä: Kyllä itse ajattelen, että ehkä se
säilyy, aika paljon teen dokumenttia siitä. Ollaan museon kanssa sovittu, että kaikki
menee sitten museon käyttöön minun jälkeen. Haluan että taito säilyy. Tähän Smeds
vielä lisäsi: Olen ajatellut, että en jää eläkkeelle. Puheenaiheeksi nousivat ikä ja vanheneminen, koska oli hopeasepän 58-vuotispäivien aika. En ossaa olla iloinen kun vanhenee. En minä tunne, että olen 58- vuotias. Minä sanon, että sitten kun mulla on henkselit
ja tuppivyö… niin juhlitaan sitten!
Hän ei ole aikonut alkaa vanhenemaan tai jäämään työstään pois. Tärkeimpänä tavoitteenaan hän näkee oman pojan uran jatkumisen uuden verstaan myötä. Lähinnä mulla
on se, että saan sen uuden verstaan, että siitä on Paulin helpompi jatkaa. Yritys ei ole
rahallisesti sellainen, se on vähän niin kuin suutarin verstas, ei näillä työkaluilla tee
kukkaan mittään- jos ei ole tekijää. Paulin avulla taito jatkuu ja pysyy hengissä sekä
kehittyy entisestään. Työvälineiden lisäksi tarvitaan osaava ihminen, jolla on tahtoa
jatkaa työtä.
Smeds kertoo, että hän on elänyt aina päivän kerrallaan ja koettanut pysyä
katkeroitumatta. Mulla ei ollut koskaan tavoitteita, tai sellaisia, oon elänyt päivän
kerrallaan. Vaikeat ajat palaavat muistoihin ja Smeds toteaa: 1990-luvulla oli se lama,
jouduin maksaan talon toiseen kertaan kun olin taannut lainan. Minä en ole katkera,
koska se hidastaa elämää. Ei saa olla katkera menneisyydelle, loppuu muuten oma
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elämä. Smedsin rankat elämänkokemukset ja lama-ajan vaikeudet ovat hioneet miehestä
entistä nöyremmän ja vahvemman ihmisen. Hänestä huokuu varmuus ja rehellisyys
elämää kohtaan. Hän kertoo, kuinka makasiinipajalle saapuu ihmisiä niin sanotusti
ripittäytymään. He istuvat pieneen makasiinirakennukseen kesäisin ja alkavat
vuodattamaan asioitaan.
Tämä tuoli on ollut 9 vuotta tässä. Yksi pariskunta tuli tänne sisälle ja näytti tätä
tuolia, että onko tämä Jorman rippituoli? Ja onhan se. Siis moni turisti istuu tänne ja
alkaa kertoon… kuinka mulla inhottaa lähteä sinne Jyväskylään kerrostalloon. Ne
kertovat minulle koko elämäntarinan ja nyt se on lähtenyt niinkö kiertämään, että
sinne sepälle voi mennä kertomaan.
Hopeasepän pajassa ihmiset vapautuvat avaamaan sydäntään. Kaupunkilaisille luonnon
keskelle tuleminen on jo itsessään herkistävä asia. Smedsin ystävällisyys ja rauhallisuus
saa heidät avautumaan, josta Smeds jatkoi: Monesti ihan pääkaupunkiseudun ihminen
on niin jotenkin, se ei halua olla etäinen, mutta sen täytyy olla etäinen, sitten hän
saattaa tulla tähän ja alkaa puhumaan minun kanssa. Sillä tavalla se ihminen niinku
laukeaa, että se saa purkaa sitä itteä. Tämä asia näytti olevan Jormalle sydämen asia ja
hän kertoi oppineensa itsekin näistä ihmisten kanssa käydyistä keskusteluista.
Pohdinkin, oliko tässä yksi syy hänen työssä jaksamiseen? Keskustelut erilaisten
ihmisten kanssa ovat tuoneet Smedsille vertailupintaa omaan elämään. Olisiko
mahdollista, että se auttoi häntä näkemään, kuinka hienoa ja erityistä hänen työnsä on?

Minä oon sellainen ihminen, että minä
olen rakastunut mustaan. Mulla on
kaikki t-paidat mustia ja kun menen
kauppaan, ostan aina 4 mustaa tpaitaa.
Kuva 25. Hopeaseppä ja musta t-paita
sekä kaulakoru ”hopeapallot.
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Kysyin, oliko hän opettanut taontaa muille oppilaille ja sen kautta jatkanut taidon
säilyttämistä. Tähän hän vastasi: Se olis hirmu tärkeä ajatus, se että, jos mie pystysin
opettaa nuoria. Hän oli opettanut Peräpohjolan opistolla syrjäytyneitä nuoria. Hän
kertoi kokemuksestaan ja huomasi kurssin aikana, kuinka nuoret innostuivat
hopeatöistä. Niistä nuorista tuli ensin sellainen toivottomuus. Sitten kun ne pääsi
tekemään hopeaa, ne ei käyneet kahvilla, niitä ei meinannut saada syömään…Ne oli
vaan siellä pajalla hopean kimpussa… ja ne oli varmaan niitä tulevia kultaseppiä.
Hän koki, että opetustyö olisi ihanteellista, jos sitä pystyisi tekemään ohjausmielessä,
jolloin turhat raportoinnit eivät veisi aikaa työskentelyltä. Hän ei ole tuon jälkeen
pitänyt kursseja nuorille. Hänestä työnohjaukseen kuuluu kaverimainen asenne, jolloin
työnohjaajasta ei synny turhaa jännitettä oppimistilanteeseen. Se ois ihanteellista jos
mulla ois sellaisia oppilaita, että me pystyttäs tekemään ne työt. Ettei miun tarviis tehdä
siitä päivästä mitään raportteja kahta tuntia. Mie oisin puhtaasti niitten työnohjaaja…
olisin niitten nuorten kaveri, enkä niinkään opettaja. Smeds kokee luottamuksen
rakentavan hyvää oppilassuhdetta opetuksen vuorovaikutteisuuden kautta. Hyvä
opettaja-oppilassuhde poistaa turhat jännitteet opetuksesta. Silloin on parasta se
oppiminen. Tavallaan mie ohjasin vaan teknisesti… jos on sellainen jännite niin
oppilaat ei uskalla kysyä asioita. Kaikki kysymykset on hyvin tärkeitä oppimisen
kannalta. Smeds uskoo taidon säilyvän vielä jälkipolville. Hänen vahva uurastaminen
on palkittu ja hän on saanut alalleen jatkajan omasta pojastaan. Tulevaisuutta emme voi
ennustaa, mutta toivoa voi, että poika siirtää myös taitonsa jollekin, joka on taas valmis
oppimaan ja jatkamaan kaunista hopeaperinnettä.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET – LOPPUSYNTEESI

Teemalliset otsikot toimivat vastauksina tutkimuksen pääongelmaan sekä alaongelmiin.
Esitän tulokseni niin, että aloitan osiolla jonka sisältä löytyi eniten tuloksia pääongelmaan viitaten (Tulosten teemojen järjestys ei ole sama kuin analyysikappaleen). Tekstin
sisällä kursiivissa ovat loput tärkeimmät johtopäätökset. Kuten teoriaosuudessa mainitsin, ymmärtävässä teoriassa tutkimustulos on hyvin subjektiivinen ja monimerkityksellinen sekä rekonstruktoitu. Pohjamo (2012) huomautti, että muistitieto on luonteeltaan
konstruktiivista eli rakennettua. Sen pohjalta tieto on erityistä, koska se on yhtä aikaa
dokumentti kuvatusta asiasta, tapahtumista ja niiden merkityksistä. Tutkielmani tulkintaprosessiin ovat vaikuttaneet haastattelutilanteen vuorovaikutus, tekstien tulkinnat ja
kerronnan analyysi. Tutkielmani loppupäätelmä on valitun metodologian (etnografian)
näköinen neuvottelutulos tai tulkinta. (Fingerroos & Peltonen 2006, 39) Kappaleessa 4.2
olen kirjoittanut Anttilan (2007) teoriaa käsityöläisen oppimiseen ja tietoon liittyen.
”Anttila (200, 79) luonnehtii taitoa seuraavasti: taitava henkilö on varma itsestään,
tarkka ja osaa työskennellä nopealla sekä helpolla tavalla.” Taitavan henkilön kriteerit
täyttyvät Smedsin kohdalla.

Miten hopeasepän ammatillinen ja persoonallinen osaaminen ovat kehittyneet ja
minkälaisia tiedon muotoja ne sisältävät.
9.1

AISTIEN,

ETIÄISTEN

JA

PERSOONALLISTEN

OMINAISUUKSIEN

VAIKUTUS TYÖHÖN
Hopeaseppä on kehittynyt ammatissaan erilaisten tietojen ja taitojen kautta. Hänen
osaamisensa sisältää hiljaista tietoa, tunnetietoa ja toimintatietoa. Taitavuus ja tieto
ovat rakentuneet Smedsin työn mukana. Ne ovat kehittyneet hiljalleen kokemuksen
kautta, hiljaisen tiedon ja aistien varassa. Smeds mainitsee, että hänellä aistit ovat
kehittyneet erityisesti metalleihin. Hänellä on tarkka kuulo metallin äänen soinnin
suhteen, joka auttaa havaitsemaan ajoissa aineen heikkenemisen. Hänellä on herkkä

78

tuntoaisti pienen pieniin metalliosiin ja hän kertoi löytävänsä lattialta- ilman katsomista,
tuntoaistin varassa, pienimmätkin tipahtaneet hopeaosat. Aistien kehitys työn mukana
on vaikuttanut niin, että työnteosta on tullut sujuvampaa ja taito on päässyt kehittymään.
Anttilan (2007, 84) mukaan taitavaan suoritukseen vaaditaan ennen kaikkea yleistä
kognitiivista kyvykkyyttä eli lahjakkuutta. Hyvä taitosuoritus edellyttää tekijältään
lisäksi kykyä havaintojen tekemiseen ja niitä seuraaviin päätelmiin ja kykyä ilmaista
ajatuksiaan. Hän erottaa joukon erityisiä tekijöitä lahjakkuuden lisäksi. Nämä Anttilan
(2007) mainitsemat tekijät ovat hyvin samankaltaisia suhteessa siihen, mitä havaitsin
Smedsin taidoissa.
Anttila (2007) erottelee psykomotoriset tekijät kuten käden vakavuuden ja tarkkuuden,
jolloin käden liikkeitä pystytään ohjaamaan ja hallitsemaan niin, että työote säilyy
pidemmälläkin aikavälillä hyvänä. Nämä psykomotoriset tekijät ilmenevät Smedsin
työskentelyssä.

Anttila

mainitsee

käsien

käytön

taidon,

joka

edellyttää

neuromuskulaarista koordinaatiota ja psykomotorista nopeutta, joka vuorostaan
edellyttää yksinkertaisia ja nopeita liikkeitä (Anttila, 2007, 85). Käsien motorinen
sujuvuus ja taitavuus ilmenevät käsien liikkeissä ja erityisesti ranne- ja sormiliikkeet
ovat nopeita ja sujuvia. Tällaisia kykyjä Smeds tarvitsee muun muassa pieniä
yksityiskohtia ja hopeanosia työstäessään sekä takoessaan.
Psykomotorinen koordinaatiokyky ilmenee Smedsillä käsien, silmien ja jalkojen
koordinaationa.

Tällöin

työtoiminnoissa

havainnot

ja

liikeradat

ohjautuvat

koordinoidusti ja käsien sekä katseen välinen yhteistyö toimii. Smedsin mainitsema
tasapainoaisti sekä takomistyö ovat riippuvaisia tästä kyvystä. Haptis-kinesteettinen
havaintokyky merkitsee kosketus- ja liikeaistimusten tunnistamista. Smedsin kohdalla se
ilmenee kosketusaistina materiaalituntemukseen ja erityisesti hopeaan ja metalliin
liittyvänä eriytymisenä. Se liittyy lisäksi niihin liikeratoihin, missä hän toistaa samaa
taonnan tekniikkaa ja siihen sisältyvää rytmiä. Haptis-kinesteettinen havaintokyky
auttaa häntä silmämääräisessä hopeaesineiden mittaamisessa. Havaintokyvyn on sanottu
olevan yksi keskeisistä taidon olemukseen kuuluvista lahjakkuuden tekijöistä. (Anttila
2007, 85- 86.) Smedsin työtä seuratessa häneltä löytyy lisäksi erittäin taitava
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muodonantokyky. Tällainen kyky ilmenee hänen tavoissaan käsitellä työvälineitä ja
hopean muokkauksessa. Muodonantokyky voidaan jakaa kahteen

alatekijään:

konvergenttiin ja divergenttiin tekijään.
Jorma Smeds pystyy tekemään työtään konvergentisti, eli hän toistaa muotoja
yksityiskohtaisen tarkasti jopa ilman erillisiä apuvälineitä tai mittoja. Divergentti
muodonantokyky eroaa edellisestä siinä, että sen haltija pystyy varioimaan jatkuvasti
uusia muotoja ja ratkaisuja meneillään oleviin tehtäviin. Divergentin vastakohdaksi on
esitetty konvergenttia tyyppiä. Havaitsin, että Smeds on myös divergentti nykyisissä
uusissa kokeiluissaan korujen ja uusien työkalujen suhteen. Hänestä löytyy molempia
muodonantokyvyn alatekijöitä. (Anttila 2007, 86-7.)
Taitava suoritus edellyttää manuaalisia ja psykomotorisia ominaisuuksia sekä persoonallisuuden erityisiä tekijöitä (Anttila 2007, 87). Nämä persoonallisuuden tekijät vaikuttavat taitavaan suoritukseen eri yksilöillä eri tavalla. Ahdistus ja riippuvuus näyttävät
korreloivan vahvasti keskenään. Riippuvuus ympäristöstä merkitsee Anttilan (2007)
mukaan sitä, että taitavalla työntekijällä on sellaisia sidoshenkilöitä tai -ryhmiä, joiden
mielipiteillä on työssä menestymiselle iso merkitys. Esimerkiksi kun henkilö haluaa
osoittaa ympäristölleen omaa osaamistaan ja haluaa lisäksi toimia sen hyväksi ja olla
osa sitä. Sosiaalisuus on tärkeä osa tätä persoonallisuuden tekijää, koska taitavan henkilön tuloksellisuus näkyy osana ympäristöä. Ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus
korreloivat taas vahvasti keskenään. Minäkuvan vahvuus näyttää osoittavan, että hyvin
suoriutuneet toimijat ovat itsevarmoja ja heijastavat työhönsä omaa persoonallisuuttaan
(Anttila 2007, 88). Virtainlahti (2009) on samoilla linjoilla Anttilan kanssa ja hän toteaa: ”osaaminen koostuu taidosta, kokemuksesta, arvoista ja sosiaalisista verkostoista.”
Se muuttuu toiminnaksi, kun siihen liitetään tieto, taito ja motivaatio. Motivoitunut
osaaja osaa soveltaa tietoa ja on sitoutunut sen mukaiseen toimintaan. Puhumme asiantuntijuudesta, kun osaaminen on kehittynyt huippuunsa. (Virtainlahti 2009, 32.) Hopeaseppä Smedsistä löytyvät Anttilan ja Virtainlahden mainitsemat osaajan ominaisuudet.
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Hänen ulkoinen olemuksensa on itsevarma ja työ on tekijänsä persoonan näköistä.
Hän on sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut sekä haluaa tuoda yhteisölleen taitavuudellaan ja työllään sisältöä sekä hyötyä. Hän on ollut hyvinkin tuloksellinen ja
toimii ammattimaisesti alansa jäänne ja perinne-taidon harvinaisena asiantuntijana.
Hän on päässyt mukaan erityiseen yhteisöön lippomiesten joukkoon, joka on suoraan
ympäristön tunnustusta Smedsin työstä. Hän on erityisesti maininnut haluavansa
olla paikallinen tekijä. Hänellä on sidoshenkilöitä ja sosiaalisia verkostoja, jotka
vaikuttavat kannustimena työn jatkumiselle. Hänen perheensä ja oma poika, sekä
isän viisaus ovat mukana kaiken aikaa työn taustalla ja motivaationa (Tekijä, 2015).
Taito ei synny ilman informaalista tietoa. Impressionistinen tieto on Ylieskolan (2006,
198) mukaan tunnepohjaista tietoa. Impressionistisen tiedon muodossa tunteet
johdattelevat tietäjää ilman hänen tietoisuutta toiminnalleen. Se on intuitiivista tietoa ja
sen selittäminen on mahdotonta. Ihminen vain tietää, mikä on hyvä ratkaisu hänen
ongelmaansa tai työn alla olevaan käsityötekniikkaan. Tunne- tiedon merkitys näkyy
Smedsin kertoessa, kuinka etiäiset ja tuntemukset auttavat häntä esineiden
valmistuksessa. Hän ei ole kerännyt koskaan suuria määriä esineitä varastoihin, vaan on
aina tehnyt esineensä tunteen mukaan. Hän kertoi, kuinka leivoslapion pilkotus mallien
seasta sai hänessä aikaan päätöksen toteuttaa kyseinen esine. Tunnetiedolla on ollut iso
rooli työn etenemisessä ja siinä, että töitä on mennyt kaupaksi, sillä hän on kuunnellut
sisäistä vaistoaan. Vaisto ja etiäiset ovat auttaneet pitämään hopeaseppää perheineen
leivän syrjässä kiinni.

Miten hopeasepän ammatillinen ja persoonallinen osaaminen ovat kehittyneet ja
minkälaisia tiedon muotoja ne sisältävät.
9.2

ISOISÄN

JA

ISÄN

PERINTEEN

VAIKUTUS

JORMA

SMEDSIN

AMMATILLISEEN OSAAMISEEN JA SEN KEHITTYMISEEN
Jorma Smedsin tapauksessa taidon oppimisen kehittymiseen on vaikuttanut häntä
edeltäneiden sukupolvien perintö. Isältä pojalle siirtyneet taidot, sekä usko ja halu
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tehdä käsityötä, ovat olleet keskeisiä taidon kehittymiseen ja työhön motivoitumiseen
liittyviä tekijöitä. Smedsin suvussa ainakin isä ja isoisä ovat olleet kädentaitajia ja
tunnettuja omalla sarallaan. On ollut luonnollista, että taidot ja motivaatio kädentaitoja
kohtaan ovat siirtyneet pojalle. Smeds liittää uransa alkuun uistinperinteen jatkumon.
Hän totesi, että uistimista on minunkin ura alkanut.” Uistinurakka kehitti kädentaitoja
varsinkin metallialalle. Isoisän ja isän vaikutus on ollut hyvin vahva ja se on jatkunut
uistinten valmistustyönä vielä näihin päiviin asti. Tästä hän sai myöhemmin
kimmokkeen opiskella metallimieheksi. Metallin käsittelytaidot olivat hänellä hallussa
jo nuorukaisena. Tämän ansiosta käsistään taitavan Smedsin pojan maine kiiri Ruotsiin
asti ja Jorma kutsuttiin Pärssonille töihin.
Miten hopeasepän ammatillinen ja persoonallinen osaaminen ovat kehittyneet ja
minkälaisia tiedon muotoja ne sisältävät ja Alaongelma 2. Millaista luonnetta ja
arvomaailmaa Jorma Smedsin työ on edellyttänyt
9.3 HENKILÖKOHTAISEN ARVOMAAILMAN JA PERHEEN VAIKUTUS
TAIDON SÄILYMISEEN
Kisällivuosien jälkeen Jorma Smeds päätti siirtyä Suomeen ja perustaa oman hopeapajan, koska Ruotsin puolen firma alkoi käyttää koneita. Hänen arvomaailmansa ei sallinut työn jatkamista koneilla. Hänelle se on ollut iso periaatekysymys, josta hän ei ole
alkanut tinkimään missään uransa vaiheessa. Perheellä on ollut suuri vaikutus Smedsin
työssäjaksamiseen. Hopeapaja on ollut perheyrityksenä vaimon kanssa jo 1990-luvulta
lähtien. Smedsin pojan liityttyä joukkoihin alkoi hopeapajalla tapahtua. Työlle oli jatkaja ja yhdessä työskentely toi uutta tiedon hedelmää. Jorma Smeds sai pojaltaan tietotaitoa, jota hänelle oli opetettu kultaseppäkoulussa ja hän taas pystyi siirtämään taitoaan
omalle pojalleen. Lisäksi poika on lisäksi tukenut ja kannustanut isäänsä henkisesti vaikeiden hetkien saapuessa työuralla. Paulo Coelhon kirjasta luetun ”Valon soturin” voimin ovat ”hopeasoturit” saaneet jatkaa vasaran iskujen hiomista.
Perheen vaikutus on ilmeinen, koska perhe on aina ollut se tärkein voimavara, jonka
Smeds mainitsee. Smedsille raha ei ole koskaan merkinnyt eniten elämänarvoissa, vaan
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muut arvot ovat olleet tärkeämmät. Aina ensin ovat tulleet tärkeämmät arvot kuten lasten kasvatus kotioloissa ja käsityöläisenä pysyminen esteistä huolimatta. Smedsin perhe
on puhaltanut yhteen hiileen näissäkin asioissa. Hän puhuu paljon siitä, että pitää uskoa
siihen mitä tekee: uskoa työhön mitä tekee ja uskoa itseensä. Taito on kehittynyt ja säilynyt tämän isältä periytyneen uskon ansiosta. Smeds mainitsi yhtenä motivaatiotekijänä alallaan oman lahjakkuutensa. Hän on ollut aina tarkka työssään ja utelias selvittämään ongelmien taustat. Kädentaidot ja lahjakkuus ovat yksi tulos työssä kehittymisen
taustalla. Yhtenä voimavarojensa lähteenä hänellä on selvästi paikallisuus. Hän ei ole
halunnut lähteä isommille vesille, vaan on pysynyt kotipaikallaan ja jatkanut perinnetaitoaan. Paikallisuus on tarjonnut hänelle paljon. Sen ansiosta hän on voinut pitää yllä
perinnehopeataitoa ja saanut vahvan aseman paikallisyhteisössä. Parhaillaankin se näkyy hänen kesätyöpaikan sijainnissa, joka on Kukkolassa lippomiesten yhteisön keskellä. Paikallisuuden merkitys on vaikuttanut hänen identiteettinsä ja siihen työhön, mitä
hän tekee. Työ elvyttää paikalliskulttuuria. Ympäröivä luonto ja paikalliskulttuuri antavat hopeatyöntekijälle mahdollisuuden pitää yllä tätä perinnettä ja samalla hyötyä siitä
työssään.
Alaongelma 2. Millaista luonnetta ja arvomaailmaa Jorma Smedsin työ on
edellyttänyt
9.4 VARJOISTA VAPAUTUMINEN JA KORUT
Varjoista vapautuminen on uudistumisen väline ja jaksona Smedsin uralla tärkeässä
osassa. Smeds kertoo, kuinka painostavana hän koki ne vanhat oppi-isät, joiden varjot
seurasivat mukana, eikä työtapoja tai malleja uskaltanut muuttaa. Tällainen painostava
tunne seurasi häntä vuosien ajan varjoina tai oppi-isien kasvoina, kunnes eräänä päivänä
vuonna 1995 Smeds päätti päästää irti kahleistaan. Tämä vapautuminen alkoi ilmetä
työnteossa niin, että hän uskalsi uudistaa uistinmalleja ja laajensi esineistöään
korumalleihin. Oppivuosien rankat ajat opettivat häntä toimimaan opettajana. Hänelle
on noussut tärkeäksi tiimityön merkitys, jossa ollaan samanarvoisessa asetelmassa,
työnohjaajan tavoin.
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Vanhoista tekemisen kaavoista ja varjoista irtautuminen uudistivat Smedsin taitoja.
Hänen persoonallinen tyylinsä pääsi kehittymään ja esineistö rikastui. Smeds kokee
tärkeäksi korujensa synnyttämät vaikutukset. Esimerkiksi tarina komsiopallon
piristävästä vaikutuksesta Alzheimeria sairastaneen miehen kohdalla oli koskettanut
Smedsiä. Hän tekee koruistaan ja esineistään erittäin viimeisteltyjä. Toisinaan hän
kokee, että ei halua luopua esineistään, tai ei osaa antaa niille hintaa. Hän on kiintynyt
työnsä hedelmiin ja esineissä on ikään kuin jotain elävää, jotain enemmän, josta hän ei
tahdo luopua.
Perinteiset Tornionjokilaakson mallit ovat edelleen mukana esineistössä ja perinteet
ovat pysyneet matkassa. Smedsissä itsessään tapahtui vapautumisen aikana jotain uutta.
Smedsin tehdessä koruja hän miettii samalla omia tunteitaan. Smeds heijasti korujen
muotokielessä

aiheitaan

Tornionjokilaakson

luonnosta.

Ympäröivän

luonnon

inspiraation ja voiman avulla Smeds valmisti useita uusia korumallistoja. Koruille on
kysyntää ja niistä Smeds kertoo saavansa suurimman osan leivästään.

Alaongelma1. Miten taito on opittu ja miten oppiminen ilmenee
9.5 OPPIMISEN TIE JA OPPIPOJAN KEHITTYMINEN MESTARIKSI
Taito on kehittynyt pidemmällä aikavälillä. Taitavuus ja asiantuntijuus evät ole
syntyneet kädenkäänteessä, vaan Smeds on tehnyt pitkän työuran päästäkseen siihen
taidonhallinnan pisteeseen, mikä hänellä nyt on. Kokemus on kasvattanut taitoa ja
tietoa. Hänellä on kykyä ja pitkäjänteisyyttä keskittyä perinteiseen käsillä takomiseen ja
perinteisiin hopeamalleihin. Hänellä on taito monistaa se tekeminen, jota sepät Ruotsin
puolen pajassa hänelle näyttivät.
Hänen periksi antamaton luonteensa sekä halu oppia uutta, ovat antaneet taidolle uutta
pontta muokkautua ja kehittyä aina paremmaksi. Hän kertoi, että asiat piirtyivät hänen
silmiinsä ja siitä hän sen oppi, pelkällä katsomisella. Hiljainen tieto ja sen välittymisen
merkitys on Smedsin uralle ominaista. Hän on osannut ottaa sen tietotaidon ”kuin
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varkain” ja pelkällä katsomisella hän oppi takomaankin. Hiljaisen tiedon ilmeneminen
tulee julki näissä käänteentekevissä rajanvedoissa ja oppipojasta kisälliksi siirtymässä.
Hiljainen tieto tuli esille Jorma Smedsin tapauksessa piilofunktiona. Piilofunktion eli
toimintaan liittyvän tiedon merkitys korostuu tutkielmani tuloksissa. (Anttila 2005, 26 ).
Taito oli ikään kuin piilossa häneltä itseltäänkin. Hänellä oli vahva tarve oppia uusia
asioita ja kova palo saavuttaa ammattitaitoisuus. Teoria mielessä Jorma Smedsin
intentiona oli tulla ammattitaitoiseksi hopeasepäksi. Smeds ei ole halunnut laittaa
mestarinkirjoja seinilleen. Hän kokee, että kehitys pysähtyy, jos hän niin tekisi. Työssä
vastaan tulevat uudet haasteet ovat hänen mieleensä. Hän kokee, että uusille töille
hänellä on aina uuttaa annettavaa, koska niissä hän voi kehittää jotain uutta.
Jorma Smedsin aiemmat työtehtävät oppipoikana oli rajattu hyvin tarkasti hopeapajan
likaisempiin ja niin sanottuihin ydintöihin. Nuo ydintyöt sotkupunkassa ja viilaamassa
opettivat paljon. Noissa viimeistelytöissä Smeds oppi tunnistamaan mahdolliset virheet,
mitä seppä voi tehdä. Kiillotuspunkassa hän havaitsi kaikki työstön jäljet ja mahdolliset
virheet. Hän näki, kuinka työhön rutinoituminen aiheutti muotojen heikkoutta ja esineet
eivät olleet enää sen takia priimaa. Hän oppi välttämään rutinoitumista omassa
työssään ja kehittyi ammatillisesti taitavammaksi. Vahinko, joka tapahtui Pärssonin
pajan sepälle, toi oppipoikana työskennelleelle Smedsille mahdollisuuden kokeilla
takomistyötä.

Alaongelma 1. Miten taito on opittu ja miten oppiminen ilmenee
9.6 KOKEMUKSEN JA TEKEMISEN VAIKUTUKSET
Taitoja ei voi syntyä toisten ihmisten kokemusten kautta, vaan tehtävät täytyy tehdä
itse, jolloin asiantuntijan esimerkki toimii mallina. Taidon hallinta edellyttää tekijältään
keskittymistä, harjoittelua sekä halua parantaa suoritusta kerta kerralta. (Anttila 2007,
79.) Taito on kehittynyt Jorma Smedsin luonteen ansioista. Hänellä on ollut halu oppia
ja tahto tehdä hopeasepän työtä. Ilman tuota halua käsityöammattiin tuskin oltaisiin niin
sitoutuneita kuin Jorma Smeds on. Onnistumisen kokemukset motivoivat seppää jo
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oppipoikavuosina. Ne saivat hänet jatkamaan ammatissaan. Oppipoikavaiheen jälkeen
sepän taidot ovat kehittyneet ja osaaminen on päässyt huippuunsa. Smeds huomasi, että
kokemuksen myötä taonnassa pitäisi olla jollakin tavalla laiska. Tällä hän tarkoitti, että
hopeaa käsitellään mahdollisimman vähän eri työvaiheissa. Työtä tekemällä Smeds on
saanut

kokemusta

ja

oppinut

kokoajan

uusia

asioita.

Oppiminen

ilmenee

ammattitaitoisuutena ja työkalujen hallintana, sekä uusien keksintöjen syntymisenä
(esimerkiksi

rannerenkaiden väännin). Tietotaidon

avulla työssäoppiminen ja

ammatillinen osaaminen ovat päässeet jalostumaan. Smeds on kehittänyt uusia
työkaluja ja välineitä korukokeiluissaan. Hänelle syntyi intohimo kasvaa ja muuttua
uusissa asioissa. Hän edelleen rakastaa takomistyötään, jossa pystyy kehittymään aina
paremmaksi.
Yllättävänä tuloksena löytyi yksittäisen asiakkaan jättämä vaikutus hopeasepän
taitoihin. Asiakas (partamies) oli niin tarkka tilaamissaan esineissään, että Smeds joutui
uusien haasteiden eteen. Asiakas halusi pikkutarkasti suunniteltuja esineitä, joissa oli
uudenlaisia muotoja ja uudenlaista tarkkuuden dimensiota. Smeds joutui haastavan
paikan eteen ja joutui ylittämään itsensä uusia esinemalleja tehdessään.

Alaongelma 3. Miltä hopeantaonnan perinteen säilyminen näyttää tulevaisuudessa.
9.7 PERINTEEN SÄILYMINEN JA TULEVAISUUS
Smeds uskoo, että hopeaperinne tulee säilymään. Hän on sopinut Tornion museon
kanssa tallentavansa taitoon liittyvät esineet ja osiot. Lisäksi hän haluaa, että taito
säilyy. Hänen poikansa on jatkanut samalla alalla ja on mahdollista, että hän siirtää
taidon vielä eteenpäin. Smeds haluaisi opettaa taitoa lisäksi muillekin, jos siihen
sisältyvät puitteet mahdollistuvat. Hänen tärkein tavoite on saada uusi verstas, jossa
pojan on hyvä jatkaa uraansa eteenpäin. Hopeaperinteen tulevaisuus näyttää valoisalta.
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10 LOPPUPOHDINTAA
Ehkä meillä olisikin opittava Zen-kulttuurista, jossa monista käytännöllisistä
taidoista on kehittynyt henkistä harjoitusta. Japanilaiset esimerkiksi suhtautuvat
urheiluun ja käsityöhön henkisenä harjoituksena, jossa koulutetaan ihmisen
tietoisuutta ja saatetaan se ”perimmäisen” todellisuuden yhteyteen (Klemola 1998,
133–134).
Hopeaseppä Jorma Smedsin käsityö on kannanotto hitaan ajan puolesta. Hän ei ole
halunnut tehdä hopeatöitään nopeammin, koneellisesti. Hänelle tärkeitä asioita ovat
olleet hänen arvonsa elämässä. Hän ei ole antanut ajan hampaan purra valintoihinsa,
vaan on valinnut itse oman elämäntapansa ja työnsä. Selviytyminen on vaatinut
sitoutumista niin häneltä kuin perheeltäkin. Häneen pätee motto: ”Tekemällä oppii ja
työ tekijäänsä opettaa”. Tämä oli aluksi tutkielmani nimi, mutta vaihdoin sen
myöhemmin

kaunokirjallisempaan

muotoon,

jonka

liitin

veteen

ja

jokeen.

Tornionjokilaakson luonto ja sen kasvatti Jorma Smeds ovat kuin samasta puusta
veistettyjä: sitkeitä ja ahkeria menemään eteenpäin kuin joen virtaus.
Tutkielmani on etnografinen. Etnografisen aineiston takia olen joutunut rajaamaan sitä.
Litteroiduissa teksteissä olisi ollut useita hienoja tarinoita ja asioita, joista olisi saanut
vielä toisenkin tutkielman. Torniosta ja ihmisistä olisi ollut useita muitakin mehukkaita
tarinoita, jotka jouduin karsimaan työstäni pois. Koin haastavana, mitä rajaan ulos
tutkielmastani, ja mitkä asiat poimin mukaan? Työn laajuuden vuoksi rajauksia oli
tehtävä. Toimin tutkimusongelmien puitteissa ja rajaaminen oli selkeämpää. Aineiston
analyysin jälkeen ongelmaksi muodostui se, miten esitän johtopäätökseni. Oli vaikea
lajitella asioita eri kategorioihin, koska monet asiat liittyivät toisiinsa. Käytin sanaa
”loppusynteesi”, koska aineisto ja tutkimusongelmat halusivat kietoutua toisiinsa.
Tutkielmassa Smedsin ammatillinen biografia tuli esille työhistoriaa käsittelevien
haastattelujen aikana. Haastattelua tehdessäni huomasin, että aineisto muodostui
monenlaisista tarinoista, jotka liittyivät Jorma Smedsin elämänkaareen ja työhistoriaan.
Vertailin Smedsin ammattihistoriaa ja hänen työuraansa isän ja isoisän aikaan ja
ymmärsin, että hänen aikansa tehdä hopeasepäntyötä on ollut erilainen. Hän toimii
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modernissa ajassamme ammattimaisena käsityöläisenä keskiajalta lähtöisin olevalla
työtekniikalla. Liitin virtaavaan veteen sisältyvät kaunokirjalliset osuudet alkuun ja työn
loppuun tarkoituksella. Halusin piirtää lukijan eteen sitä maisemaa, missä seppä toimii.
Tutkielmani tekoprosessi on ollut pitkä ja välillä raskaskin tie. Olen valtavan kiitollinen
siitä, mitä olen oppinut tutkimuskohteeltani Jorma Smedsiltä. Haluan kiittää häntä
ajastaan sekä avuliaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä minua sekä tutkimustyötäni
kohtaan. Matka on jatkunut vuosien saatossa ja välillä on ollut pitkiä taukoja, kunnes
taas palasin aineistoni pariin. Smedsin taito elää edelleen ja välittyy jatkossa pro gradu tutkielmani muodossa lukijoille. Jatkotutkimus kiinnostaa ja erityisesti mahdollinen
kirja tästä aiheesta.
Lisäksi kiitän sinnikästä ohjaajaani Sari Poikelaa, joka on jaksanut uskoa työni
valmistumiseen. Kiitän graafikko Matu Kormanoa kuvien käsittelystä useampaan
otteeseen. Kiitän myös oikolukijoina toimineita Sallamari Siitosta, Kukka-Maaria Kacia
ja Jonna Katajamäkeä. Kiitän vielä omaa rakasta perhettäni, koska he ovat joustaneet ja
antaneet minulle aikaa tehdä tätä työtä.

…Kuin Tornion Kukkolankoski keväisin vapautuu virtaamaan, niin seppäkin saa avata
vapautensa portit. Porttien avauduttua syntyi koruja, sekä uusia töitä lusikoiden sijaan.
Siivet uuteen alkuun asettuivat Jorma Smedsin selkään, kun hän aloitti yrittäjänä
Torniossa 1990-luvulla omassa pajassaan. Usko ylempiin voimiin, perinteet, perheen
tuki ja vakaa tahto; tehdä sitä minkä osaa, pitivät hopeasepän perheineen elossa.
Jokainen päivä elettiin yksi kerrallaan ja töitä tehtiin vain niin hyvin kuin osattiin.
Lama-aikojen vaikeudetkaan eivät saaneet seppää suistumaan radaltaan. Tahdikas
takominen sen kun vaan kiihtyi ja usko omaan huomiseen säilyi vahvana laadukkaan
työn jäljen, ja vahvojen periaatteiden ansiosta. Vaimo ja myöhemmin oma poika tulivat
mukaan yrityskuvioihin ja seppä sai uutta tuulta purjeisiinsa. Pojan vahvat sanat Paulo
Coelhon, Valon soturi- kirjan sivuilta toivat lohtua työn kipeisiin ja pimeisiin hetkiin.
Taito oli saavutettu vuosien hikoilun, ja tuhansien, sekä taas tuhansien, taonnan jälkien
kautta. Vapaus aloittaa uusi oma tyyli ja tapa toteuttaa taitoaan, toivat mukanaan
korut. Vahva paikallaisuuden arvostus ja tieto asioista toivat sepälle omintakeista ja

88

ennennäkemätöntä sisua ja voimaa. Hän puhuu asioista, joista hän tietää, hän tietää
asioita, jotka koskettavat sydäntä ja kasvattavat ihmistä kuuntelemaan omaa sisintään.
Tällä miehellä on taito kulkea ja nähdä ihmisten sydämiin. Hänen työnsä kertovat
tinkimättömästä luonteesta tehdä vain ja ainoastaan parasta laatua, omien arvojen
mittapuissa. Jokainen esine on viimeistelty ja taidokas työnnäyte, sekä toiminnoiltaan
sellainen esine, joka kestää sukupolvelta seuraavalle. Lusikat ovat vahvoja varsiltaan,
ne ovat hopeasepän omin käsin takomia, kuin itse Kalevalaisen sammon hehkutuksessa,
taikaloitsuissa muhineita, pyhiä esineitä. Ne kuvastavat jotain muinaisempaa, sitä
historiaa, joka kietoutuu tähän päivään. Jokaisella esineellä on vahvasti oma tarinansa,
syntyhetkensä ja paikkansa. Tekijä on loistava jutun kertoja, jolla on pilke silmissään
vaikeista ajoistakin huolimatta. Katkeruus ei ole takertunut hänen takinpieluksiin, vaan
hänessä näkyy vaatimattomuus ja sisäinen palo elämään. Kaunis perinnelaji on saanut
kehittyä,

muokkautua

ja

muuttua

tekijänsä

persoonan

näköiseksi.

Ilman

henkilökohtaista vapautumista kisällinpajasta omaan pajaan, ei hopeataito olisi ehkä
koskaan päässyt tähän pisteeseen (Tekijä, 2015).
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