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Pääkirjoitus

Käsityökeskus Kankurin Ilon tarpeellisuus 
kudonnan oppimisen ja harrastamisen 
mahdollistajana on olemassa olonsa ai-

kana tullut todistetuksi. Kuten jo perustamis-
vaiheessa tulimme huomioonottaneeksi, sen 
merkitys myös lukuisten muiden käsityötai-
tojen lisääjänä ja ylläpitäjänä on toteutunut. 
Tämä kaikki on ollut mahdollista pitkälti siksi, 
että toiminnassa on kaikkina aikoina ollut 
erilaisia taitoja omaavia ja motivoituneita 
ihmisiä, jotka ovat siirtäneet itse osaamiaan 
taitoja meille muille. 

Houkuttelevien, asiakkaiden toiveita ja 
tarpeita vastaavien loimien luominen ja 
puihin rakentaminen on kaiken avain, kun 
otamme huomioon, että kangaspuut vievät 
joka tapauksessa nykyisinkin kaikkein suu-
rimmat tilat käytettävissä olevista neliöistä. 
Tärkeä mittari loimien suosiossa on se, mitkä 
puut ovat eniten viikoittain käytössä. Edelleen 
suosituin kudontatuote on matto. Eikä ihme. 
Matoissa kutoja voi itse käyttää luovuuttaan 
eniten. Kutominenhan on myös omanlaistaan 
väriterapiaa, joka tuo mielihyvää jo kudon-
tavaiheessa, valmiista sisustustuotteesta 
puhumattakaan. 

Kankurin Ilon rooli myös hyvää oloa luova-
na sosiaalisena ympäristönä on tärkeä. Uskon, 
että paljolti siksi on edelleen mukana paljon 
naisia, jotka ovat olleet toiminnassamme 
mukana aivan perustamisvuodesta alkaen. 
Itse näen tärkeänä, että käsityökeskuksestam-
me pitäisi voida lähteä aina hyvällä mielellä 
pois. Sen takaa parhaiten se, että osaamme 
arvostaa ja kunnioittaa itse kunkin tekemisiä. 
Osuuskunnan jäsenet ovat aikanaan luoneet 
puitteet sijoittamalla omaa rahaansa siihen, 
että saimme mahdollisuuden jatkaa kudon-
nan opettamista myös nuoremmille sukupol-
ville, niin koululaiskurssien muodossa kuin 

muutoinkin. Kankurin Apu yhdistyksen panos 
kutomon olemassaolon varmistamiseen ei ole 
ollut merkitykseltään yhtään vähäisempää. 
Tahdomme jatkuvasti kehittyä huomioimaan 
myös ihan tavallisten, ensimmäistä kertaa 
”talossa” vierailevien käsitöiden tekijöiden toi-
veet ja arvon. Olemme uudistumishaluisia ja 
markkinoimme mainion paikkamme suomia 
mahdollisuuksia mm. erilaisille työyhteisöille 
yhtenä työhyvinvointia lisäävänä harras-
tuspaikkana. Miksei ammatikseen tuotteita 
tekevillekin soveltuvana työtilana. 

Käsitöiden itse tekeminen on muodikasta. 
Kankurin Ilossa seurataan jatkuvasti muodin-
kulkua sekä sisustuksessa että asusteissa. Tule 
tekemään niistä omat, juuri sinua miellyttävät 
versiot, tai katsomaan löytyykö käsityökes-
kuksen myymälästä valmiina mieleisesi. Ja 
muistathan, että aika monien tuotteiden 
kohdalla voimme ottaa tilauksiakin vastaan, 
jopa yrityslahjoista, pienemmistä tilauksista 
puhumattakaan. 

Merja Vahter

Osuuskunta Kankurin Ilon puheenjohtaja
ja yksi perustajajäsenistä
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	Ystäväviikolla ystävän 
 kanssa kutomaan  
 samalla hinnalla
	Saunailta kesän alussa
	Heinä-syyskuussa kaksi 
 peräkkäistä kudontapäi- 
 vää yhden hinnalla
	Puurojuhla joulukuussa
	Kankurin Ilo -lehti  
 postitse
	Kurssimaksuista   
 alennusta
   
	Ostoedut seuraavilta 
 yhteistyö-
 kumppaneiltamme: 
 Alestalo,
 Askartelutukku Charlotta,
 Pitsi & Palmikko,
 Ruolan Kukka,   
 Möysän Lanka ja Asuste  
 sekä 
 Parturi-Kampaamo  
 Tukka-Tupa.

Nouda Käsityökeskuksesta 
oma JÄSENKORTTISI, 
jolla saat edut!
Tiedotamme paljon sähkö-
postilla, joten ilmoitathan 
sähköpostiosoitteesi 
meille:
kankurinilo@gmail.com

Etkö ole vielä jäsen? 
Kun haluat liittyä Kankurin 
Apu ry:n jäseneksi, tulethan 
käymään paikan päällä ja 
täytä liittymislomakkeemme.

Kankurin Apu ry:n 
jäsenyys kannattaa!

JÄSENEDUT:
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Raija Seppälä valittiin juuri kolmannelle 
kaudelle Avun hallituksen puheen-
johtajaksi, sitä ennen hän on toiminut 

hallituksen jäsenenä viisi vuotta. Raijan kautta 
olemme saaneet tapahtumiimme myös Toive-
runoillan, sillä hän on toiminut Päijät-Hämeen 
lausujien hallituksessa 25 vuotta.

Raija pitää jäsenien hyvinvoinnista huolta 
loihtimalla maistuvaa talkooruokaa ja herkku-
ja suurella sydämellä. Taidokkaasti hän myös 
organisoi vuotuiset myyjäistapahtumat ja 
ostosmatkat. 

Tiistaitalkoissamme on aina hyvä henki, 
ja talkoiden ohessa pääsemme juttelemaan 
mukavia ja nauttimaan keitosta.

Olet tervetullut mukaamme viihtymään 
milloin vain. Kutomolla tavataan!

Kankurin Apu ry:n tervehdys

Viehättävät kotimaiset kädentaitotuotteet
Lahden matkustajasataman

ULPUKASTA
joka päivä ympäri vuoden

kesällä klo 10-19                talvella klo 10-18

Satamakatu 9        044 - 9875 702           www.ulpukka.fi      info@ulpukka.fi
Ulpukka myös Facebookissa



7

tekemisen. Neulominen ja kutominen ei ole 
kuitenkaan ainut talkootehtävä, johon naiset 
ovat osallistuneet. Molemmat ovat olleet 
mukana kutomon siisteydestä huolehtivissa 
Siisteissä-Siskoissa. 

Naisille on tärkeää kutomisen lisäksi myös 
se, mitä Kankurin Ilo tarjoaa heille – yhtei-
söllisyyttä sekä sosiaalista kanssakäymistä 
muiden samanhenkisten käsityöihmisten 
kanssa. Vaikka suurin osa neulomisesta tapah-
tuukin kotona, on kokoontuminen kutomon 
tiloissa Käsitöitä Kimpassa –illoissa mukavaa 
vaihtelua arkiseen ahertamiseen. Marjatan 
sanoin käsityökeskus on antanut mahdolli-
suuden mielekkääseen harrastukseen. Tämän 
lisäksi he kokevat erittäin palkitsevaksi sen, 
että he pystyvät omalla talkootoiminnallaan 
edesauttamaan kutomon olemassaoloa ja 
näkyvyyttä Lahden katukuvassa. Hyvää mieltä 
tuo myös se, että heidän tarmokkuutensa on 
huomattu ja heille on annettu asiaankuuluvaa 
arvostusta ja kiitosta hienosta työstä. Sen he, 
ja kaikki muutkin uutterat talkoolaiset ovat 
ansainneet!

Nina Torvinen

neulelangat
verho- ja asustekankaat
ompelutarvikkeet
poppana- ja mattoloimet
ompelupalvelu

Vuorelman Veto -neulelanka on palannut valikoimiin
runsaasti värejä

www.kasityoliikemesi.fi Kansankatu 8, Hollola
(S-Market Hollolan liikekeskus), puh. 0400 878 898  

ma-pe 9-17, la 9-13 ja sopimuksen mukaan
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Kankurin neuloilla rokotetut,
ahkerat ”hiljaiset” talkoolaiset

Moni meistä kutomon kävijöistä miel-
tää Kankurin Ilon käsityönharrastajien 
talkootöiden tapahtuvan aina tiistai-

sin, silloin kun kutomolle kokoontuu väkeä 
tekemään erilaisia myytäviä tuotteita vuoden 
mittaan järjestettäviin myyjäisiin ja muihin 
tapahtumiin. Kuinka moni meistä tietää, että 
joukossamme on monia sellaisiakin talkoo-
laisia, jotka tekevät myyntiin tulevia tuotteita 
pelkästään kotonaan, kaukana tiistaitalkoiden 
humusta, tai toimivat muutoin kutomon viih-
tyvyyden säilyttämiseksi? Olemme varmaan 
kaikki ihastelleet myymälän tiskissä myynnis-
sä olevia ihania ja lämpöisiä villasukkia, lapasia 
ja kynsikkäitä sekä nähneet ilmoituksia, missä 
on tarjottu lankoja talkootuotteiden tekoon. 
Mutta kuka niitä tekee?

Lehden toimitus tavoitti tästä ”hiljaisesta 
joukosta” kaksi pääosin kotona yhteisen 
hyvän eteen tarmokkaasti toimivaa naista – 
Marjatta Kopran ja Riitta Tiilikaisen. Mukava 
juttutuokio valaisi miten myymälän hyllyt ja 
myyntitiskit täyttyvät toinen toistaan kau-
niimmista tuotteista.  

Molemmat rouvat ovat olleet aina 
innokkaita käsitöiden harrastajia; innostus 
käsitöihin juontaa molemmilla juurensa jo 
lapsuudesta. Marjatta aloitteli käsityöläisen 

uraansa kutomalla pikkutyttönä sukat per-
heen tarpeisiin ja kävipä hän talven kestäneen 
kiertävän käsityökoulunkin. Myöhemmin 
Marjatta innostui kuultokudosten tekemises-
tä ja niitä sitten tehty runsain mitoin omiin 
tarpeisiin, lahjaksi ja myyntiin. 

Myös Riitta aloitti käsityöläisen uraansa 
kouluvuosina ja hän on tehnyt työuransa vaa-
tetusalalla. Riitta puolestaan on kiinnostunut 
enemmän neulomisesta kuin kutomisesta ja 
puikot suihkivatkin jatkuvasti. Riitan puikoista 
syntyy sukkaa, lapasta ja isompaakin taidon-
näytettä. Eikä haittaa vaikka välillä jäseniä 
kolottaa, sen takia ei neulomisesta luovuta. 

Miten kaikki sai alkunsa? Kokenut kutoja 
Marjatta houkutteli samassa talossa asuvan 
Riitan mukaansa Kankurin Ilon toimintaan. 
Riitta ei kutomisesta innostunut, mutta 
koki mukavaksi, sosiaaliseksi tapahtumaksi 
torstai-iltojen innokkaiden käsityöläisten ta-
paamiset (nykyisin Käsitöitä Kimpassa), joissa 
hän edelleenkin Marjatan kanssa käy. 

Riitalla talkootöiden tekeminen lähti 
siitä, että häneltä pyydettiin muutamaa paria 
miesten sukkia, jotka olivat loppuneet tuote-
valikoimasta ja tarve oli näin ollen suuri. Siltä 
istumalta Riitta lähti lankakauppaan ja teki 
pyydetyt tuotteet. Edelleen Riitan valttituot-
teet ovat neulotut, lähinnä aikuisten villasukat. 
Viime vuoden saldo oli n. 80 paria erikokoisia 
isoja miesten ja naisten villasukkia, toki lasten 
kokojakin joukkoon mahtui. Lankoja ei enää 
itse tarvitse käydä ostamassa, vaan ne nou-
detaan kutomolta. Tuotteet tehdään tarpeen 
mukaan eli sen mukaan mitä väriä tai kokoa 
valikoimasta milloinkin puuttuu.  

Neulominen ei rajoitu pelkästään sukkiin, 
sillä myyntiin on saatu myös Riitan tekemiä 
lapasia ja kaulahuiveja. Marjatan erikoisalaa 
edellä mainittujen tuotteiden lisäksi ovat 
kynsikkäät. Lisäksi naiset tekevät tilauksesta 
erilaisia malleja, kuten taannoin he neuloi-
vat ”Metsälapasia”. Molemmat mainitsivat 
intohimokseen erityisesti kirjoneuleiden 



Arvoisa käsityön ystävä,

Elämme aikaa, jolloin ihmiset ovat kiireisiä ja vapaa-ajan viettotapoja on enemmän 
kuin koskaan. Iloksemme käsityöharrastus monissa muodoissaan on pysynyt yhtenä 

suomalaisten suosimana ajanvietteenä ja harrastuksena, jonka parissa viihtyvät
kaikenikäiset ihmiset Helsingistä Inariin.

Käsityöllä on Suomessa pitkät perinteet ja ainutlaatuinen oma tyyli, jollaista ei ole 
missään muualla maailmassa. Tähän kuuluu tietyt värit, kuviot ja materiaalit jotka 

vaihtelevat maakuntien sekä maallemme tyypillisten sesonkien mukaan. Kaikki tämä 
käsityöharrastuneisuus on yhtä iso osa suomalaisuutta kuin vaikkapa sauna, ruisleipä 

tai juhannuksen vietto. Me haluammekin kiittää sinua käsityön ystävä siitä, että omalla 
panoksellasi pidät yllä ja kehität eteenpäin tätä tärkeää perinnettä ja kulttuuria.

Kiitoksena tästä haluamme tarjota sinulle edun, joka toivottavasti antaa pientä
lisämotivaatiota käsityöharrastukseen sinulle tai jollekin tuttavallesi.

Ystävällisin ja kiitollisin terveisin,

Joona Alestalo
Käsitöiden ystävä ja toimitusjohtaja

Alestalon Mattokutomo Oy

Leikkaa tästä

-20%
Alennus kertaostoksesta kangas- ja
kudemyymälästämme
Kauppakatu 23, Lahti
(Voimassa 31.8.2016 asti)
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Rekolanpohjankatu 6, 15300 Lahti
puh. 03-756 1710

ma, ke, pe 8-18 • ti, to 8-19 • la 8-14

IPA-PESU OY

PESULAPALVELUA 
JO VUODESTA 1991

• kaikki matot
• peitot, tyynyt ym.
• työvaatteet
• kuljetuspalvelu
• kemiallinen pesu

Puolukkapolku 2   17200 VÄÄKSY
puh. 0400 848 238    fax. (03) 7661 910

mobus@phnet.fi
www.mobus.fi

Tilausajot meiltä teille!
Siistit, ilmastoidut

16-58 -paikkaiset turistibussit
ja ammattitaitoiset kuljettajat

Tervetuloa    viihtymään!

Camping Messiläsä on monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet. 
Kesällä: vierasvenesatama, golf, 
ratsastus, maastopyöräily, vesihiihto, 
kotieläimiä, latotansseja, laivaristeilyjä, 
beach-volley ja beach-jalkapallo.
Talvella: laskettelurinteitä, valaistut 
hiihtoladut, moottorikelkkareitistö 
safareita, luistinrata ja avanto.
Nämä ja paljon muuta...
Camping Messilä, 15980 MESSILÄ
puh. 03-876 290  fax 03-876 2929
S-posti: messila@campingmessila.fi
Internet: www.campingmessila.fi
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”Uuden Kotiteollisuusliikkeen”. Tuotevali-
koima oli laajentunut entisestään ryijyjen 
valmistukseen ja räsymattojen kutomiseen. 

Liike muutti nimensä 1930-luvulla Alesta-
lon Mattokutomoksi ja keskittyi räsymattojen 
valmistamisessa hyödyntämään käänteen-
tekevää materiaalia eli meillekin tuttua 
trikoomatonkudetta. Suomalaisen trikooteol-
lisuuden kasvun myötä myös matonkuteeksi 
sopivien trikootilkkujen määrä kasvoi ja 
sitä käytettiin maton kutomisessa samalla 
tekniikalla kuin räsymattojakin oli tavattu 
kutoa. Nämä entisenlaiset, mutta uudella ma-
teriaalilla kudotut matot saavuttivat suuren 
suosion ympäri Suomea ja olivatpa niitä jopa 
Helsingin Stockmannillakin myynnissä. 

Alestalon kansainvälinen kauppa käynnis-
tyi varhain. Sen voi sanoa alkaneen sotavuo-
sina, jolloin yritys valtiovallan määräyksestä 
keskittyi kutomaan pelkästään paperimattoja 
vietäväksi Saksaan, jossa niiden kysyntä olikin 
suurta.

Sodan jälkeen yhtiöstä tuli osakeyhtiö ja 
se sai nimekseen tänäkin päivänä käytössä 
olevan nimensä Alestalon Mattokutomo Oy. 
Noihin aikoihin yhtiötä alkoi luotsaamaan Ei-
nen poika, Ateneumissa vielä opiskellut Tauno 
Alestalo. Yrityksessä kudottiin edelleen matto-
ja - nyt jälleen myös suomalaisille, pääliinoja, 
pöytäliinoja, huonekalukankaita ja muita 
kankaita. Samalla kansainvälisyys kasvoi, 
kun kudontaan sopivia tekstiiliteollisuuden 
ylijäämäkankaanpaloja eli ammattitermein 
kutsuttuna haaskioita alettiin etsiä ja tuoda 
Suomeen ulkomailta. Sopivien haaskioiden 
eli tavarantoimittajien etsiminen maailmalta 
työllisti myös perheen nuorimpia jäseniä. Tau-
non poika ja seuraaja Esa kertoo tehneensä 
yksin ensimmäisen ulkomaankomennuksensa 
yhtiön palveluksessa vain 18-vuotiaana. 

Alestalon matonkudekauppa vahvistui 
todenteolla 1970-luvulla, jolloin Suomessa 
elettiin matonkutomisen kulta-aikaa. Etenkin 
Pohjanmaalle syntyi pieniä matonkuteita 
tarvitsevia kutomoita kuin sieniä sateella. 
Kutomoiden pääasiallinen artikkeli tuolloin 
oli monien hyvin muistama rahkamatto, 
johon tarvittiin tietynlaista, pitkähapsuista 
kudetta. Alestalon tehtävä oli hankkia sopivaa 

kudetta näiden mattojen valmistukseen ja 
hankintoja tehtiin ympäri maailmaa, jopa 
Amerikasta saakka. Tavaraa tuotiin laivoilla 
sekä rekkalasteittain Suomeen. Kuteet oli 
pakattu paaleihin, joiden purkamiseen ja 
selvittämiseen sekä materiaalin vyyhtimiseen 
tarvittiin henkilöstöä. Tämän myötä Suomeen 
syntyi jopa ihan oma ammattikuntansa; vyyh-
tijät. Alestalo teki edelleen mattoja, kunnes 
mattojen tuotanto lopetetiin ja tilalle astui 
matonkudekauppa. 

Tänä päivänä Alestalon pääasiallinen toi-
menkuva on myydä matokudetta maailman 
eri kolkkiin. Alestalon tärkeimpiä asiakkaita 
ovatkin lahtelaisten harrastajien eli meidän 
kutojien lisäksi mm. intialaiset mattokutomot, 
jonne laivat kuljettavat maailmalta hankittuja 
kuteita edelleen konteittain. Matonkuteen 
tie kulkee kilometreissä ja ajallisesti pitkän 
matkan vaikkapa Turkista laivalla Intiaan käy-
mättä kuitenkaan Suomessa. Matonkudetta 
kuljettavaa konttia kohti Intiaa ohjataan ja 
tarkkaillaan kuitenkin Lahdesta käsin. Ennen 
kuin kuteet on saatu toimitettua perille, on yri-
tyksestä tehty matkoja eri puolille maailmaa, 
soitettu ja vastaanotettu lukuisia puheluita. 

Nyt yrityksen valmistautuessa 100-vuo-
tisjuhlavuoteensa on yrityksen puikkoihin 
astunut saman perheen neljäs sukupolvi 
luotsinaan Joona Alestalo. Kyselinkin Esalta, 
että minkälaisia uusia tuulia on odotetta-
vissa tämän sukupolvenvaihdoksen myötä. 
Vastauksena sain: yritys jatkaa samalla tiellä 
– uusin kansainvälisin vivahtein. 

Joonan yksi tulevista tehtävistä on tulla 
tutustumaan kotimaiseen matonkudontaan 
käymällä Kankurin Ilossa kutomassa mattoa. 
Näin lahtelainen perinteikäs ja arvokas 
matonkudonnan konkareiden paikka ja teke-
minen tulee hänelle tutuksi ja hyvin toiminut 
yhteistyö Alestalon ja Kankurin Ilon välillä 
jatkuu. Samalla visiitillä saadaan Joona huo-
maamaan mitä matonkutominen tekijältään 
vaatii – iloisen mielen lisäksi samanaikaisesti 
pään, käsien ja jalkojen käyttöä oikeassa 
rytmissä ja suhteessa. 

Nina Torvinen
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Vuosisata mattoja ja matonkuteita

Hyvin moni lahtelainen tietää Alestalon: 
siellä myydään kauniita kankaita ja 
”takahuoneessa” toistaan värikkäämpiä 

trikoomatonkudevyyhtejä sekä poppanaku-
teita. Mutta, kuinka moni lahtelainen tuntee 
Alestalon pitkän historian vaiheita?

Sain kunnian käydä tutustumassa ex-toi-
mitusjohtaja Esa Alestalon johdolla Alestalo 
Mattokutomo Oy:n vaiherikkaaseen histo-
riaan ja hämmästykseni oli suuri ymmärtäes-
säni, että Alestalo Mattokutomo Oy ei nimes-
tään huolimatta kudo tänä päivänä lainkaan 
mattoja vaan on maailman merkittävimpiä 
matokuteiden välitykseen keskittyviä yrityk-

siä. Lahden liikkeen takahuoneessa myytävät 
matonkuteet ovat vain pisara valtaisassa maa-
ilmanlaajuisessa matonkudemeressä, jota 
Alestalo liikuttelee Lahdesta käsin. 

Kaikki alkoi vuonna 1917 Orimattilassa, 
kun aiemmin Wetterhoffin opettajaosastolta 
valmistunut Eine Alestalo perusti kankaiden 
kudontaan ja kansallispukujen valmistukseen 
erikoistuneen yrityksensä työllistäen neljä 
kutojaa toimitiloissaan. Alestalolla oli toimin-
nassa aktiivisesti mukana myös lähialueen 
kotikutojia. Muutaman vuoden kuluttua Eine 
muutti yrityksensä Lahteen ja avasi samalla 
ensimmäisen oman vähittäismyymälän

Esa Alestalo ja Kankurin Ilossa kudottu uusi myymälän 18,5 metrinen matto
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Aikuisopiskelija työharjoittelussa

Tätä kirjoittaessani työharjoitteluni 
seitsemäs ja viimeinen viikko Kankurin 
Ilossa on alkamassa. 

Työharjoitteluaika on mennyt kuin siivillä, 
sillä olen viihtynyt todella hyvin. Minut on 
otettu työyhteisöön hyvin vastaan. Muu-
tenkin tunnelma talossa on kovin kotoinen. 
Yhteisöllisyys ja kodikkuus ovatkin mielestäni 
Kankurin Ilon erityispiirteitä, jotka kannattaa 
ehdottomasti mainita. Ei turhaan puhuta käsi-
töiden terveysvaikutuksista, kun käsitöitä vie-
lä tekee tällaisessa sosiaalisessa ympäristössä, 
voi sanoa terveysvaikutusten tuplaantuneen. 
Useamman kerran olen kuullut, kuinka kutoja 
on maininnut virkistyneensä  Kankurin Ilossa 
ja kokenut onnistumisen iloa. Kun omilla 
käsillä tekee ja näkee konkreettisesti työnsä 
tuloksen, se palkitsee. 

Kankurin Iloon on siis helppo tulla, osasit-
pa sitten kutoa tai et. Ystävällistä ammattitai-
toista apua löytyy aina. Jos ohjaaja ei jostain 
syystä ihan heti ehdi, niin usein ”konkariku-
tojat” auttavat mielellään ja antavat vinkkejä. 
Työharjoitteluni onkin sujunut mukavasti, kun 
olen voinut seurata omien tekemisieni lisäksi  
kuinka vieressä valmistuu jos jonkinlainen 
matto, poppana, huopa, pellavaliina tai tikku-
liina. Nälkä kasvaa syödessä. Tekisi mieli myös 
itse kokeilla kaikkea mahdollista. Ja olenhan 
minä kokeillut. Olen saanut aikaiseksi viisi 
mattoa, kuusi tikkuliinaa ja ripsiliinan. Olen 
luonut loimia, vetänyt loimen puihin ja niisinyt 
ja laittanut loimilangat pirtaan. Olen tehnyt 
myös lukuisia alkusolmuja ja viimeistelytöitä. 
Ja olen tehnyt virheitä – mutta sitähän se on, 
elinikäinen oppiminen. Virheistä sitä kaikkein 
parhaiten oppii. 

Työharjoitteluni pääpaino on ollut siis 
kudonnan perusteissa. Tämän lisäksi olen 
päässyt suorittamaan ohjaustoiminnan näyt-
töä tiistaitalkoissa. Olen ohjannut kolmena 
eri tiistaina talkoolaisille jonkin käsityön 
tekemisen. Käsityöt tulevat joko myyntiin 
tai arpajaispalkinnoiksi. On ollut mahtavaa 
seurata, että kunnon talkoohenkeä on vielä 

olemassa. Ahkeria, luovia ja huumorintajuisia 
naisia, joiden kanssa on ollut mukava olla 
tekemisissä. 

Sinä, joka et vielä Kankurin Ilossa ole 
käynyt – nyt kannattaa rohkeasti lähteä katso-
maan, mitä kaikkea kivaa on tarjolla! 
Kiitos ja kumarrus toiminnanohjaaja Merja 
sekä kaikki muut jotka minua ovat ohjanneet 
ja kannustaneet työssäoppimisjaksollani. 

Virve Saarelainen
Kirjoittaja on sairaanhoitaja, joka opiskelee 

artesaaniksi Kankaanpään opistossa. 

12

 

AVOINNA:	 ma-pe	 10-18
	 la	 9-15
	 kesä	su	 8-17

www.ahtialankukka.fi
facebook.com/ahtialankukka	

Ahtialan Kukka Oy

Hää- ja juhlakukat
Hautajaiskukat
Monipuoliset kurssit

Arinakatu	2,		15320	Lahti
Puh.	050		911		0116
ahtialankukka@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATTOHUUTOKAUPPA
LAUANTAINA 23.4. KLO 11 ALKAEN

Käsityökeskus Kankurin Ilon pihalla

Ruolan ostoskeskuksessa

Viipurintie 1, Lahti

• Värikkäitä, käsinkudottuja räsymattoja

• Soppatykki

• Muurinpohjalettuja

• Kahvia

Katso mattojen kuvat facebookista:
facebook.com/KankurinIlo/
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Varaa aika
Sirpa Leppimaa
Viipurintie 1, 15150 LAHTI
Puh. 03-7828 307
ma–pe 9–17, la sop. mukaan

Korosta tyyliäsi

leikkauksella, kiharoilla tai väreillä

 
 

 
 
 
 
 

 
 

AIKUISTEN JA LASTEN 
KÄSITYÖKOULU 

KÄSITYÖKURSSIT 
LANGAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesijärvenkatu 19, Lahti 
050 442 6124,www.taitohame.fi 
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Kulttuurin Iloa

Aistit avoinna - elämässä mukana. 
Käsityökeskuksen päivittäisessä arjessa 
hyödynnämme aistejamme nauttimalla 

kudonnaisten ihmeellisestä maailmasta, si-
dosten monipuolisuudesta, värien vivahteista 
sekä kangaspuiden kolkkeesta.

Aistit avoinna lähdemme myös tyydyttä-
mään kulttuurinnälkää kahdesta neljään ker-
taa vuodessa. Olemme tehneet teatterimat-
koja koko toimintamme ajan suuntana mm. 
Helsinki, Heinola, Mikkeli, Kotka ja Tampere, 
päämääränä kiinnostava teatteriesitys.

Olemme vuosien varrella nähneet teatteria 
komediasta suureen draamaan, kansallisesti 
tunnettuja näyttelijöitä ja suuria persoonal-
lisuuksia erilaisissa rooleissa, sekä kokeneet 
niin ilon kuin surunkin elämyksiä katsomossa. 
Kyyneleet onkin voinut kuivata vaikkapa 
kutomolta tutun vierustoverin hihaan.

Teatterimatka kokonaisuudessaan kat-
kaisee viikon ja antaa juhlavan hetken arjen 
aherrukseen. Nautinto alkaa jo astuessamme 
turistipysäkiltä meille varattuun linja-autoon, 
joka on täynnä tuttuja samanhenkisiä ihmisiä. 
Nauru ja puheensorina siivittävät matkaamme 
kohti teatteria. Moni matkalla mukana oleva 
on etsinyt etukäteen tietoa tulevasta esityk-
sestä ja automatkan aikana loputkin saavat 
tarvittavan informaation, näin viritämme 
aistimme vastaanottamaan tulevan esityksen.

Tutussa seurassa väliaikakahvit ja ehkä 
konjakitkin maistuvat. Näytöksen jälkeen 
autossa on aistittavissa esityksen jättämä 
poissaolevuus, tuntuu jopa että olemme 
jääneet kiinni juuri katsottuun näytelmään, 
silloin esitys on ollut onnistunut ja jokainen 
miettii omassa mielessään näkemäänsä tari-
naa. Saimme siis aistimme avoimiksi.

Hetken matkattuamme kotiin päin hiljai-
suuden vallitessa, kaivamme yhteiset eväät 
esiin ja jatkamme aistien hemmottelua, koska 
kulttuuri on aiheuttanut kaikille pikkunälän. 
Kotimatkalla kuulemme myös tulevista ta-
pahtumista ja matkoista. Illan hämärtyessä ja 
kotikaupungin lähestyessä voi vielä nautiskel-
la esityksestä ja samalla suunnitella tulevaa. 
Kulttuurin nälkä on täytetty taas kerran 
onnistuneesti.

Merja Salonen-Kovasiipi
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Launeen Prisma
Ajokatu 83

15610 LAHTI

03 752 3669

Aukioloajat:
ma-pe 9-18
la  9-15

Keskusta
Vapaudenkatu 18

15110 LAHTI

03 782 6655

Aukioloajat:
ma-pe 8-17
la    suljettu

pesula@pikapuhto.�
www.pikapuhto.�

- Palveleva pesula -
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- Klassinen hieronta
- Mobilisoiva hieronta
- Urheiluhieronta
- Lihasvenytykset
- Kylmä- ja lämpöhoidot

Lahden Hierojakoulu

Palvelemme ma-to 8-12 ja 16-20, pe 8-12.
Palvelemme myös viikonloppuisin.
Ajanvaraus p. 0400 930 529

tai netissä www.lahdenhierojakoulu.fi/
nettiajanvaraus

Karjalankatu 45, Ruolan ostoskeskus
www.lahdenhierojakoulu.fi

Hinnat

Osahieronta 25 min 20 €

Puolihieronta 50 min 25 €

Kokohieronta 80 min 35 €

Lahden Hierojakoulu
Klassinen hieronta 

Mobilisoiva hieronta
Urheiluhieronta 
Lihasvenytykset

Kylmä- ja lämpöhoidot

Karjalankatu 45, Ruolan ostoskeskus
www.lahdenhierojakoulu.fi

Ajanvaraus p. 0400 930 529
tai netissä www.lahdenhierojakoulu.fi/nettiajanvaraus

Palvelemme ma-to 8-12 ja 16-20, pe 8-12. 
Palvelemme myös viikonloppuisin.

Hinnat
  25 min    20 €
  50 min    25 €
  80 min    35 €
110 min    50 €
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Matonkuteet-Poppanat-Kalalangat-Käsityötarvikkeet
Finn Texomer oy 62200 Kauhava p.06-4341760

www.texomer.com

18

CRAFT ROOM  Tuomas Pohjansalo, kultasepänpalvelut p. 044 264 1766
IMOUT DESIGN,  graafinen suunnittelu, p. 050 345 3065 
KELLOHUOLTO J .  SAALI  p .  0400 754 392 
MALLI  MAAKARI ,  ompelupalvelut, p. 040 583 4472 
RUUTUPIRKKO,  mm. laukut ja lamput, p. 050 532 7266 
TIKKIPAJA,  ompelimo, p. 050 537 3558  
VANHA JUTTU,  verhoilu, p. 050 551 3080
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Palaan lapsuuteni Lieksaan, on kesä, istun 
äitini kanssa kotipihamme nurmikolla. 
Äiti leikkaa vaatteita matonkuteiksi ja 

minä kerin leikatut palloksi. Isäni tekemät 
kangaspuut ovat autotallissa ja niihin on 
laitettu luostarin ikkuna -loimi. Ihailin äidin 
kutomia mattoja, jotka viikkosiivouksen 
jälkeen laitettiin sunnuntaiksi lattialle. Itse 
en saanut kutoa, mutta kangaspuiden alla 
oli kiva leikkiä. Kun muutimme rivitaloon, ei 
kangaspuille jäänyt tilaa, joten äitini jatkoi ku-
dontaharrastusta kudonta-asemalla. Samalla 
asemalla olen itsekin kutonut ensimmäisen 
räsymattoni.

Äitini poismentyä tyhjensimme kotitalon. 
Isäni tekemät kangaspuut löytyivät pahasti 
vaurioituneena, muistoksi otin ainoastaan 
pingottimen. Kävin läpi äitini vaatteita ja mui-
ta kodin tekstiilejä ja ajattelin kutoa muistojen 
maton siskolleni, joka oli äitini omaishoitaja 
viimeiset vuodet.

Maton raidoista mieleeni muistuu monia 
muistoja äidistäni: 

• Vihreän-ruskea ruutuhame: jakkupuku, 
joka oli äidin päällä, kun hän lähti sairaa-
laan kuopusta synnyttämään (kahdeksas 
lapsi). Sain äidiltä karkkilaatikon (sitruunan 
makuisia pastilleja) ja hän pyysi huolehti-
maan kahdesta pikkusiskostani.
• Harmaa-valkoruutuinen mekko: valokuva 
jossa äiti ratsastaa aasilla Mallorcalla, 
ensimmäinen ulkomaanmatka, äitini voitti 
sen Pommac-kilpailusta.
• Vaaleansininen mekko: kesän juhlamek-
ko ns. pyhämekko.
• Vihreänkirjava mekko: muistan kun äiti 
osti sen Lakkitehtaan ensimmäisen tilipus-
sin markoilla.
• Sininen työpuku: äitini oli terveyskeskuk-
sessa hoitajana, se oli työpaikka, jossa äiti 
viihtyi, eläkkeele jääminen oli haikeaa.
• Musta-vihreä mekko, jossa paljettikoriste 
kaula-aukossa: äiti pukeutuneena hienona 

pikkujouluihin ym. juhliin. Kampaajalla 
käyty ja korkkarit jalkaan.
• Turkoosi-mustaraitainen mekko: äidin 
ompelema mekko. Äiti ompeli paljon om-
pelukoneella vaatteita ja ”tuunaili”. Muis-
tan, kun siskoni kanssa olimme onnellisia 
uusista leveälahkeisista housuista, jotka 
äiti ompeli omista liivihameistaan.
• Puna-mustakirjava essu: keittiö ja mus-
tuneet kattilat, riisipuuro ja ruisleipä, jota 
syötiin sunnuntaisin.
• Punainen flanellikylpytakki: sauna ja 
mehu, jota juotiin lauteilla. Äiti oli himo-
saunoja, hän halusi mennä aina viimei-
senä, eikä kiirettä ollut pois. Papiljotit piti 
laittaa hiuksiin aina saunomisen jälkeen, 
se oli minun tehtäväni, mitä en olisi aina 
jaksanut, mutta onneksi nuorempi siskoni 
auttoi välillä.
• Kirjava kesähame: äiti pyöräilee helmat 
heiluen.
• Valko-punaruutuinen essu: joulu ja 
karjalanpiirakat. Meillä oli selvä työnjako 
piirakoita tehdessä, äiti pyöräytti pulikalla 
kuoret ja minun vastuulleni jäi puuro ja 
rypytys.
• Keittiön verhot: muutimme omakotitalos-
ta rivitaloon, uuteen keittiöön äiti ompeli 
retroverhot.
• Poikien huoneen verhot: rivitalosta muu-
timme isän rakentamaan omaan kotiin, 
äiti ompeli taas verhoja. Poikien huoneen 
verhoista tuli liian lyhyet, joten äiti ompeli 
pitsin pituuden jatkeeksi, mutta se ei ollut 
poikien mieleen.
• Maton viininpunainen raita: äidin lempi-
väri.
• Musta raita: Kuvaa surua. Äitini hautajai-
set olivat syyskuussa 2012.

Ikävä jäi, mutta muistot elävät!

Teija Lehtola

Muistot kutoen talteen
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TAPAHTUMAKA LENTERI     2016
SYYSKUU
ti 6.9.  Tiistai-talkoot klo 10
la-su 10.-11.9.  Kudontakurssi klo 8-15
ti 13.9.  Tiistai-talkoot klo 10
to 15.9.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20
la 17.9.  Virkkauskurssi
ti 20.9.  Tiistai-talkoot klo 10
ke 21.9.  Teatteri Helsinki ”Komisario Palmun erehdys”
ti 27.9.  Tiistai-talkoot klo 10
to 29.9.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20

LOKAKUU
la 1.10.  Pihakirppis klo 10-15
ti 4.10.  Tiistai-talkoot klo 10
ti 11.10.  Tiistai-talkoot klo 10
to 13.10.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20
ti 18.10.  Tiistai-talkoot klo 10
la-su 22.-23.10. Uusi kutoja -kurssi klo 9-15
ti 25.10.  Tiistai-talkoot klo 10
ke 26.10.  Teatteripäivä Lahdessa ”Evakkotytön Tarina”
to 27.10.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20

MARRASKUU
ti 1.11.  Tiistai-talkoot klo 10
ti 8.11.  Tiistai-talkoot klo 10
to 10.11.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20
ti 15.11.  Tiistai-talkoot klo 10
ti 22.11.  Tiistai-talkoot klo 10
to 24.11.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20
su 27.11.  Joulumyyjäiset klo 10-14
ti 29.11.  Tiistai-talkoot klo 10

JOULUKUU
ti 13.12.  Puurojuhla klo 18
tulossa   Joululaulut klo 12
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TAPAHTUMAKA LENTERI     2016
HUHTIKUU
la-su 2.-3.4.  Kudontakurssi klo 8-15 
ti 5.4.  Tiistai-talkoot klo 10
ti 12.4.  Tiistai-talkoot klo 10
to 14.4.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20
ti 19.4.  Tiistai-talkoot klo 10
la 23.4.  Mattohuutokauppa klo 11
ti 26.4.  Tiistai-talkoot klo 10
to 28.4.  Käsitöitä kimpassa klo 17-20

TOUKOKUU
ti 3.5.  Tiistai-talkoot klo 10
ti 3.5.  Avoimet ovet klo 17.30 alkaen
to-la 5.-7.5.  Tilkkutyökurssi klo 10-15, oma ompelukone mukaan!
ti 10.5.  Tiistai-talkoot klo 10
la 14.5.  Pihakirppis klo 10-15
ti 17.5.  Siivoustalkoot klo 10
to 19.5.  Toiverunoilta klo 18-19.30

KESÄKUU
ti 7.6.  Kankurin Apu ry:n saunailta klo 17
ma-ke 13.-15.6.  Koululaisten kudontakurssi klo 9-15

HEINÄKUU
Kankurin Apu ry:n jäsenille kaksi kudontapäivää yhden hinnalla
la 16.7.  Teatteri Tampere ”Taivaan Tulet”

ELOKUU
Kankurin Apy ry:n jäsenille kaksi kudontapäivää yhden hinnalla
ti  30.8.  Kudontakurssi info-ilta klo 18

Tiistaitalkoissa askartelemme yhdessä klo 10 alkaen monenlaista 
mukavaa ja hyödyllistä. 
Uusista tapahtumista ilmoittelemme Käsityökeskuksen 
ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehtien seuratoimintapalstoilla, 
osoitteessa www.menoinfo.fi sekä kotisivuillamme www.kankurinilo.fi 
ja Facebookissa facebook.com/kankurinilo.



PAAVOLA

PYHÄTÖN

Joutjärvi

Karjalankatu

ViipurintieRuolankatu

KANKURIN ILOSSA
• käytössäsi 30 kangaspuut  

• ammattitaitoiset kudonnanohjaajat opastamassa  
• loimi- ja kankaanrakennuspalvelua myös kotiin  

• tilaustyönä mattoja ym. kudonnaisia 
• hyvä valikoima matonkuteita, poppanaa, lankoja  

• käsityömyymälä • myyjäisiä, kursseja ja 
muita iloisia tapahtumia.

Viipurintie 1, LAHTI  puh. 03 751 0713  
kankurinilo@gmail.com  

facebook.com/kankurinilo      www.kankurinilo.fi

Myymälä auki ja ohjaajat paikalla talviaikana 
ma–ke ja pe 8.30–16,  to 8.30–17.30, 

kesäaikana ma-pe 8.30-16.00.
Myymälä auki tapahtumien aikana 

myös viikonloppuisin

BUSSILINJAT  Vapaudenkatu–Viipurintie 2, 3, 7 ja 11

KANKURIN ILO
Käsityökeskus


