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Tiivistelmä  

Opinnäytetyön aihe on asukokonaisuuden sähköisen ohjeistuksen suunnittelu ja valmistus blogin lukijalle. 

Työn päätavoitteena oli tuottaa asukokonaisuudesta sähköinen ohjeistus, jonka pohjalta blogin lukija voi 

itsenäisesti toteuttaa asukokonaisuuden valmistamisen. Työn aikana valmistettiin yksi asukokonaisuus ja 

sen ohjeistus, joka julkaistiin blogissa. Blogi perustettiin opinnäytetyön aikana.  

Ohjeistuksen haluttiin olevan ymmärrettävissä niin, että tuotteen voi toteuttaa ilman aikaisempaa 

kokemusta tai suurempia laitehankintoja. Asukokonaisuudessa ajateltiin myös ekologisuutta ja tuotteissa 

käytettiin osittain kierrätettyjä materiaaleja. Asukokonaisuuden haluttiin sopivan myös erikokoisille 

ihmisille.  

Työn aihe valittiin tekijän mielenkiinnon perusteella. Työssä haluttiin tarkastella perinteisiä sanallisia 

käsityöohjeistuksia uudesta näkökulmasta. Haluttiin luoda sähköinen ohjeistus blogiin, kuvitettuna 

vaihevaiheelta ja ilman ammattisanastoa. Sosiaalisen median vuoksi työ on myös hyvin ajankohtainen ja 

sen kautta voidaan esitellä omaa ammattitaitoa. 

Työssä käytettiin tekemisperusteista tutkimusta. Työ aloitettiin tiedonhaulla ja tutkimalla jo olemassa 

olevia käsityöohjeistuksia. Tiedonhankintaan käytettiin internetiä, harrastuslehtiä ja kirjallisuutta. Näistä 

haluttiin saada tietoa sähköisen käsityöohjeistuksen suunnitteluun ja valmistamiseen. Valmiin sähköisen 

ohjeistuksien toimivuudesta pyydettiin palautetta blogin lukijoilta. Opinnäytetyön lopputuloksena 

toteutettiin sähköiset ohjeistukset asukokonaisuuden tuotteista blogiin, johon voi tutustua osoitteessa 

http://ateljeeitetein.blogspot.com   
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Abstract 
 

The subject of this thesis was to design and implement craft instructions for a blog reader. The author´s 

main objective was to produce electronic craft instructions for a blog reader who can independently make 

the outfit. During the thesis the author produced one outfit and instructions, which will be published on the 

blog. The blog was set up during the final project with thesis. 

The instructions have to be understandable so that the product can be made without any previous 

experience. The outfit was designed according to the ecological values, for example recycled materials 

were utilized. The outfit should be suitable for people of different sizes. 

The subject was selected on the basis of the author's interest. The aim of the work was to create illustrated 

electronic step-by-step craft instructions for a blog reader without the sewing terminology. The author 

analyzed traditional craft instructions from a new perspective. Social media is very topical and a good tool 

for presenting one’s professional skills. 

The work started by searching information on craft instructions in order to know how they were compiled. 

During this final project with thesis the author asked the blog readers for feedback on the electronic craft 

instructions. The electronic craft instructions were carried out as the final result of the thesis. 

You will find the blog at http://ateljeeitetein.blogspot.com 
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