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M iten mukava onkaan taas jakaa teille lukijoille tätä Kankurin Ilon hyvää ja positiivista 
tekemisen meiningin ilmapiiriä, jonka varmasti tätä uusinta lehteämme lukiessan-
nekin pystytte aistimaan. Vuosien mittaan käsityökeskuksemme oven avaavat sadat 

eri ihmiset tullakseen kutomaan tai ostoksille. Joukossa on paljon sellaisia, joille paikasta on 
muodostunut yksi arkensa keskipisteistä ja paljon heitä, joille kerta on aivan ensimmäinen. 
Toivoaksemme ei koskaan samalla viimeinen. 

Hyvinvointi on sana, jota käytetään paljon. Kankurin Ilossa tuo sana saa aidosti ”lihaa luiden 
ympärille”.  Mielen virkistyminen, on yksi tärkeä hyvinvoinnin muoto. Sitä ei voi olla aistimatta 
ihmisissä, jotka kangaspuiden ääressä istuessaan rupattelevat keskenään. Toisinaan suruistaan, 
toisella kertaa taas iloistaan. Hiljaisuuskin on terapeuttista ja tervehdyttävää, kun sellaista hetkeä 
kaipaa. Ajattelepa, vain sinä kutomassa, seuranasi kangaspuut ja kopallinen ihania värejä kudetta 
tai lankaa, jota heitellä sukkulan avulla loimien väliin.  Sellainenkin tilanne on toisinaan Möysässä 
kutomollamme mahdollista, koska kutominen ei ole sidottu vain lyhyeen aukioloaikaan. 

Tänä vuonna teemme jo perinteeksi tulleen mattohuutokaupan uudella tavalla, uudessa ym-
päristössä,  Lahden sataman makasiinissa 6.5. sen toteuttaen. Ideoimme jo viime vuoden puo-
lella, että Suomen 100-vuotisjuhlaa vietämme omalta osaltamme niin, että kudomme talkoilla 
mattohuutokauppaa varten ainakin 100 mattoa, jotka edustavat värityksiltään ja ilmeiltään eri 
vuosikymmeniä. Se olkoon meidän tapamme osoittaa kunnioitusta maallemme ja sen eri aika-
kausina eläneille ihmisille. Koti on perheen sydän. Kodin sisustuksen henkeen vaikuttavat paljon 
matot. Niiden historiasta on pieni kirjoitus toisaalla tässä lehdessämme.  Yhtenä kirjoituksena 
mukana on eläkkeelle jääneen toimittaja Ursula Lehtivuoren teksti ensimmäisestä vierailustaan 
Kankurin Ilossa. 

Toivon, että viihdytte tämän lehden parissa ja 
ennen kaikkea tietysti toivon, että viihdytte 
joukossamme Kankurin Ilossa juuri itsel-
lenne sopivimmalla tavalla. Samalla haluan 
lämpimästi kiittää taas kaikkia talkootyön 
tekijöitä antamastanne ajasta yhteisen hy-
vinvointipisteemme hyväksi. Pisteen, jonka 
ansiosta saamme siirtää hienoja kädentaitoja 
sukupolvilta seuraaville. Se on ollut yksi syy 
miksi tämän osuuskunnan ja yhdistys Kanku-
rin Avun  19 vuotta sitten perustimme. Ensi 
vuonna on siis oma juhlavuotemme.

Merja Vahter
Osuuskunta Kankurin Ilon hallituksen 

puheenjohtaja ja yksi perustajista
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	Ystäväviikolla ystävän      
 kanssa kutomaan samalla   
 hinnalla 
	Saunailta kesän alussa
	Heinä-elokuussa kaksi 
 peräkkäistä kudontapäivää  
 yhden hinnalla
	Puurojuhla joulukuussa
	Kankurin Ilo -lehti postitse
	Kurssimaksuista alennusta
   
	Ostoedut seuraavilta   
 yhteistyökumppaneiltamme: 
 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

Muista myös ilmoittaa meille 
osoitteenmuutokset.

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:

Kankurin Apu ry:n tervehdys:

Hyvät kankurit

A loitin juuri Kankurin  Apu ry:n uutena 
puheenjohtajana ja odotan innostuk-
sella, mitä kaikkea uusi tehtävä tuo 

tullessaan. Kankurin Ilon jäsen olen ollut lähes 
pari vuosikymmentä mutta oma kudontahar-
rastukseni on jäänyt vähäiseksi viime vuosina. 
Nyt sitten palasin kiehtovan ja rakkaan teke-
misen pariin. 

Erittäin suuren vaikutuksen minuun ovat 
tehneet niin Kankurin Ilossa kuin yhdis-
tyksessämmekin  mahtava yhteisöllisyys ja 
sitoutuneisuus, jotka jäsenistössä vallitsee. 
Apua voi pyytää ja sitä saa aina, kun tarvitsee. 
Taukohuoneessa pistetään huumorin höys-
tämänä maailman asiat järjestykseen ja taas 
palataan mieluisan työskentelyn pariin.

Ihmiset eivät säästele talkootuntejaan vaan 
aina ollaan valmiita ponnistelemaan tapahtu-
mien järjestämiseen, erilaisten tuotteiden te-
kemiseen ja uusien ideoiden kehittelemiseen, 
jotta käsityökeskuksen toiminta voi edelleen 
jatkua yhtä elävänä ja antoisana kuin tähänkin 
asti. Tämä on ollut aivan upea kokemus ja in-
nostaa myös minua pistämään itseni ”täysillä 
likoon”.

Kankurin Ilo on ainutlaatuinen myös siinä suh-
teessa, että kuka tahansa voi tulla aloittamaan 
tai jatkamaan kutomisen hienoa harrastusta. 
Aloittavat kutojat saavat ammattitaitoista 
opastusta ohjaajiltamme, hyllyistä löytyy 
ihania kuteita ja yhteisö ottaa tulijat lämmöllä 
vastaan. Toivon, että joukkoomme löytäisi 
tiensä myös nuorempi polvi aina vaan useam-
min. Käsillä tekeminen on hienossa nosteessa, 
ja mikä voisi olla ympäristövastuullisempi 
tuote kuin vanhoista tekstiileistä työstetty 
räsymatto, johon voit myös pistää oman 
luovuutesi peliin ja koetukselle, vain oma 
mielikuvitus on rajana ja siihenkin voi saada 
hyviä vinkkejä kankurikavereilta. On myös 
hieno tunne viedä omaan kotiin tai antaa 
vaikka ystävälle lahjaksi itse käsintehty tuote.

Toivotan kaikille nykyisille ja uusille kanku-
reille oikein hyvää kudontavuotta. Tähän 
yhteisöön ja tekemiseen kannattaa panostaa; 
onhan se saanut myös valtakunnallista ja 
jopa kansainvälistäkin tunnettuutta ja ennen 
kaikkea tuottaa iloa lukuisille ihmisille. Uudet 
kankurit: tulkaa tutustumaan meihin, jäätte 
varmasti koukkuun.

Päivi Starckjohann
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Räsymaton historia ja nykyaika

A ikana, jolloin Suomessa jo kudottiin 
räsymattoja, ei puhuttu varmaankaan 
kierrätyksestä vielä yhtään mitään. 

Sitähän se on kuitenkin mitä suurimmassa 
määrin aina ollut. Se oli luonnollinen tapa 
hyödyntää kodin tekstiilit liinavaatteista 
pie  nimpiin käyttövaatteisiin saakka, uu des  sa 
käyttömuodossaan, mattona. 

Vanhin tieto räsymatoista on löydetty 
vuodelta 1798 Varsinais-Suomen alueelta. 
Ensin lattiamatot tulivat säätyläiskoteihin 
ja 1800-luvun lopulla niitä alkoi olla jo myös 
talonpoikaiskodeissa. Niillä ei ollut ainoastaan 
kotia kaunistava merkitys, vaan ne eristivät 
lattiasta läpi tulevaa kylmyyttä. Vanhoista 
kuvista on hyvin nähtävissä, että kylmään 
vuodenaikaan matot olivat lattioilla tiiviisti 
toisissaan kiinni, tai niitä saattoi olla jopa 
poikittain ja päällekkäin. Kesämatot saleissa ja 
huoneissa saattoivat puo lestaan olla hyvinkin 
kapeita ja kau kana toi sistaan. Niiden värisävyt 
ovat usein myös talvimattoja vaaleampia. 

Räsymattojen kutomisen tapaan oli jo 
aiempina vuosisatoina tehty kangasrievuista 
kuteita, joista kudottiin lakanoita vastaavia 
alusia. Samalla, kun vaatteissa ja kodinteks-
tiileissä alkoi olla enemmän myös kirkkaita  
värejä, saatiin luonnollisesti mattoihinkin lisää 
värejä. Useimmiten kalalangasta tehtyjen 
loimien sidosten valikoima on Suomessa ollut 
monipuolinen ja siksi näemmekin vanhoissa 
matoissa lukuisia eri tyylejä sekä koristeraitoja 
perinteisen palttinasidoksen lisäksi. Kangas-
puilla kudontaa harrastavat eivät voi välttyä 
siltä,  että tulevat katsoneeksi lattioilla olevia 
mattoja aivan eri silmin kuin sellaiset, joille ne 
ovat vain mattoja. 
Kun ajatellaan millaisia ”rimpuloita” on kan-
gaspuiden joukossa aikanaan ollut, ei voi kuin 
hämmästellä niitä hienoja lopputuloksia, joita 
talojen tuvissa, pirteissä tai kammareissa on 
aikanaan saatu kudottua.  
Vanhoista, tarpeettomiksi jääneistä tai ku-
luneista tekstiileistä saa edelleen kudottua 
kaunista mattoa myös lisäämällä niiden jouk-
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koon uutta, kilotavarana myynnissä olevaa 
trikookudetta. Uutta kudetta on toisinaan 
saatavana myös tehtaiden kangasjätteenä. 
Niitä voi olla kankaiden reunoista leikattuna 
tai vaatteiden leikkuujätteestä syntynyttä. 
Perinteisin räsymatto on kuitenkin edelleen 
tehty käytetystä kierrätysmateriaalista. 
Mattojen kutojien keskuuteen onkin syn-
tynyt erilaisia koulukuntia, joilla on oma 
näkemyksensä hyvästä ja hienosta matosta. 
Raidoitusten ja värien yhdistelemisen tapoja 
on lukemattomia. On nimittäin hyvä muistaa, 
että kangaspuilla maton paukuttaminen on 
yksi suosittu harrastuksen muoto, joka tuottaa 
tekijälleen mielihyvää sen lisäksi, että siitä 
jää näkyvää jäljelle. Oikeastaan koskaan ei 
kaksi eri tekijää saa mattoa käsin kangaspuilla 
kutoessaan kahta samanlaista lopputulosta ja 
siinä on yksi mattojen teon rikkauksista. 

• Kääntymiskohdissa osa pyöristää kulmat, 
osa jättää kulmat teräväksi. Teräväksi jätettynä 
ne kiertyvät helposti loimen väliin. Mutta 
kuten kaikessa tekemisessä, ei ole olemassa 
yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan teet sen niin 
kuin itsestäsi paremmalta tuntuu, kun itseäsi 
varten teet. 
• Matonkuteidenleikkuutalkoot voisivat edel-
leen olla hyvä seurustelumuoto, hyödyllinen 
sellainen. 

Vinkkejä matonkuteiden tekemiseen ja 
leikkaamiseen:
• Leikkaa ja revi vain puhtaaksi pestyjä tekstii-
lejä.
• Lakanat, pussilakanat, ohuet puuvillaverhot, 
pöytäliinat ja vastaavat voi useimmiten tehdä 
kuteeksi myös repimällä, satiinilakanat ja 
vastaavat, jotka eivät ole perinteistä paltti-
nasidosta joudutaan kuitenkin leikkaamaan 
saksilla tai leikkurilla, ihanneleveys ohuessa 
puuvillassa 2-3 sentin luokkaa. Mitä ohuem-
maksi kangas on kulunut, sen leveämmäksi se 
kannattaa leikata, jotta se kestää kutoessa ja 
käytössä.
• Matonkuteeksi sopivat myös esim. froteet, 
villakankaat ja muut paksummat materiaalit, 
jotka ainakin kolmella sukkulalla kudottaessa 
sulautuvat hyvin puuvillakuteidenkin kanssa 
samaan mattoon.
• Kuteita leikatessa on aina hyvä ottaa huo-
mioon, että paksummat materiaalit leikataan 
kapeammiksi kaitaleiksi kuin ohuet kankaat. 
Varmista kuitenkin vetolujuus, ettet leikkaa 
liian kapeaksi. 
• Leikkaa kuteet samansuuntaisina etenkin 
trikoossa. Näin se käyttäytyy joustossaan 
kaikissa kohdin samaan tapaan, mieluiten 
trikooneulosta pystysuunnassa leikaten.  
• Tummat, uudetkin kuteet kannattaa testata 
värinpitävyydeltään ennen kutomista, ettei 
valmiin maton pesun yhteydessä tule ikäviä 
yllätyksiä. 

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

Kuteiden kutominen:
• Yhdellä tai kolmella sukkulalla palttinana 
kutoessa reunasta tulee jokseenkin samannä-
köinen.
• Kahdella sukkulalla kutoessa reunasta tulee 
hieman ”piparkakkumainen”. 
• Muissa sidoksissa kannattaa testata aina 
erikseen reunalankojen sitoutuminen ja 
ulkonäkö. 
• Reunat ovat usein se, millä kutojan taitoa ar-
vioidaan. Niihin siis kannattaa käyttää hieman 
aikaa ihan alunalkaen.

Kankurin Ilossa ohjaajat ja muut kutojat autta-
vat ja neuvovat sinua kyllä, vaikka olisit aivan 
aloittelija. 
Tärkeintä on tekemisen ilo. Tule kutomaan!

Merja Vahter

Suomi 100 vuotta

Sinivalkoiset tarvikkeet tarjoaa

Terveystie 16 A, Hollola/Salpakangas
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Käsitöitä harrastava eläkeläinen

A ikoinaan, 1950-60 -luvun vaihteessa, 
olin alakoululainen. Muistan kun 
virkkasin elämäni ensimmäistä pa-

talappua. Siitä oli tarkoitus tulla pyöreä, eikä 
niin kuin nykyajan "huovutettu kastikekuppi". 
Silloin ajattelin etten enää koskaan tee mitään 
käsitöitä, varsinkaan virkkausta. Onnekseni 
tämä ajatus meni nopeasti ohitse. Olen tehnyt 
monenlaisia käsitöitä elämäni aikana. Puikoil-
la neulominen, sekä kangaspuilla kutominen 
ovat ehkä sydäntäni lähimpänä. Nuorempana 
ompelin kovasti, tein vaatteita lapsilleni sekä 
itselleni. Saatuani lapset kouluikään, tuli 
halu opetella kutomaan kangaspuilla. Menin 
aikanaan Hollolan käsityökeskukseen ja ker-
roin halustani opetella kudontaa. Siellä sain 
opetella, sekä upeat ja auttamishaluiset kon-
karikutojat antoivat hyviä neuvoja tällaiselle 
noviisille. "Halu kasvoi syödessä." Toivoin että 
voisin itsekin laittaa loimia puihin ja oppia 
sidoksista lisää.

Hain ja pääsin 1990-luvun loppupuolella Käsi- 
ja taideteollisuus -opiskelijaksi. Opiskeluni 
kesti kolme vuotta, valmistuin tekstiiliarte-
saaniksi vuonna 2000. Muistan kun olin en-
simmäisessä työharjoittelussa, paikassa jossa 
olin opetellut kudontaa. Jouduin ohjaajani 
kanssa purkamaan kudonta-asemaa. Tunsin 
ikävää, sekä myös suuttumusta tällaisen 
aseman alasajosta, muka säästösyistä. (Se on 
mielenkiintoista, kun ei kuitenkaan missään 
näy mustaa valkoisella säästöjen määrä?)

Valmistuttuani tein jonkin aikaa vielä hoitotöi-
tä, joka on myös ammattini. Aloin kuitenkin 
jo opiskeluajan loppupuolella ajatella josko 
voisin elättää itseni jonkinmoisella kudonnal-
la. Minulle tarjoutui 2000-luvun alussa ostaa 
vanha, Lahtelainen mattokauppa. Sillä oli 
kudottu mattoja, luotu loimia, sekä myyty eri-
laisia kudontaan liittyviä tarvikkeita. Kanttasin 
myös lahtelaisille, sekä ympäristökuntien 

väritaloille käytävämattoja. Pidin työstäni 
tavattomasti, sainhan toteuttaa "unelmaani". 
Kuitenkin aika nopeasti huomasin työn 
vaativuuden, tein 10-12 -tuntisia päiviä. Kaikki 
oli uuden opettelua, sekä kaikista piti vastata 
itse, ei ollut ketään jolle olisi delegoinut töitä. 
En toki pelännyt työntekoa, olen ollut työnar-
komaani koko ikäni. Se myös toisaalta huvitti 
kun on naisyrittäjä, niin aina piti selittää mistä 
tuotteen hinta muodostuu. Olen huomannut 
ettei miesyrittäjällä ole tätä ongelmaa.

Lopetin kutomoni pitämisen Lahdessa muuta-
man vuoden jälkeen. Olen kuitenkin kutonut 
mattoja kotonani, kaikki nämä vuodet. Tein 
myös kotikunnassani käsityöopettajan äitiys-
loman sijaisuutta. Se oli myös erittäin mieltä 
avartava kokemus. Välillä palasin entiseen 
ammattiini, josta olen nyt eläkkeellä.

Kävin tämän vuoden alussa kutomassa Käsi-
työkeskus Kankurin Ilossa muutaman maton. 
Koin jälleen sen mukavan ja lämminhenkisen 
tunnelman, josta olen saanut nauttia aina 
silloin tällöin. Keskuksessa on aivan upea ja 
ammattitaitoinen toiminnanohjaaja Merja, 
sekä paljon muita mukavia ja auttamishaluisia 
taidokkaita kutojanaisia. Olkaamme hyvät 
naiset, miksei myös miehet, ylpeitä tästä kes-
kuksesta. Nyt on myös kotimaamme 100-vuo-
tisjuhlavuosi, toivokaamme että jatkossakin 
voimme tulla keskukseen kutomaan ja 
harrastamaan erilaisia asioita. Keskus on aivan 
upea ja myös sosiaalinen paikka. Maksan mie-
lelläni Kankurin Avun jäsenmaksun. Yritetään 
jatkossakin säilyttää tämä ainutlaatuinen 
käsityöpaikka, joka käsittääkseni on ainut 
Suomessa, historiansa kautta. Olkaamme 
jatkossakin ystävällisiä ja auttavaisia, ei tois-
temme kilpailijoita. Mielestäni on ihanaa, että 
meillä kaikilla on erilaisia vahvuuksia, sekä 
taitoa toteuttaa näitä ja saada upeita tuotteita 
aikaiseksi.

Toivon kaikille aurinkoista kevään odotusta!

Päivi Itkonen
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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 -

     10-15

KOTOISA JA
TUNNELMALLINEN

Vaihtuvat teema-viikot

Pöytävuokrat:
28 €/vko, 50 €/2vko ja 95 €/kk

Avoinna:
ma suljettu, ti-pe 10-19, la-su 10-15

Terveystie 18, Hollola
puh. 044 239 3542
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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

ma, ke-pe       10-18
ti                   suljettu
la                      9-15
su                   11-16

www.ahtialankukka.fi
facebook.com/ahtialankukka

Suuri kädentaitotapahtuma 
LAHDEN MESSUKESKUKSESSA 

4.-5.11.2O17
www.katevamessut.fi

Tule näytteilleasettajaksi! Varaa paikkasi nopeasti!

Lisätiedot ja varaukset:
Lahden Messut
Niina Vesalainen

puh. 040 654 1284
niina.vesalainen@lahdenmessut.fi 

Diginatiivi, joka lataa akkujansa 
käsityöpölyssä

Jos vielä hetken selailisin ja katselisin 
kuvia. Ehkä jotain pientä uudistusta par-
vekkeelle ja ehdottomasti ne yhdet farkut 

pitäisi tuunata. Toki voisin hakea vielä mitä 
kaikkea ihanaa antaa hakusana ”DIY ideat”. 
Ja ai niin totta kai pitäisi alkaa miettiä siskolle 
niitä virkattuja trikoomattoja. Löytyisiköhän 
uusia malleja Instagramista tai Pinterestista? 
Mikähän olisi oikea hashtag etsimiseen?

Nykyään Y-sukupolvi eli diginatiivit* kulkevat 
puhelin kädessä jatkuvasti. Näyttöä vilkuil-
laan hetki hetken perään. Itsekin myönnän 
tekeväni niin, mutta ajan kuluttamisesta ei 
oikeastaan aina voida puhua. Moni ikäiseni 
etsii nimittäin ideoita ja kerää ajatuksia käsi-
töiden tekoon. Harvemmin enää poiketaan 
kirjastoon lukemaan käsityökirjoja tai -lehtiä. 
Ideoita selataan somesta eli sosiaalisesta 
mediasta. Varsinaisesti ei välttämättä etsitä 
jotakin tiettyä ideaa, vaan enemmän tykä-

tään, jaetaan, seurataan ja ehkä kommentoi-
daan. Hashtagit viuhuu kuvien perässä ja joku 
snäppää uusista ideoistaan. 
On ihanaa, että uusia menetelmiä on tullut 
ideoiden jakamiselle sekä etsimiselle, vaikka 
onkin samalla surullista, että kädentaidot vä-
henevät nuorten keskuudessa vuosi vuodelta. 
Faktahan on, että ei kaikkia nuoria kiinnosta 
neuloa, ommella tai virkata. Perinteiset taidot 
eivät ole enää IN. Tällä hetkellä etsitään ide-
oita, jotka pystytään toteuttamaan nopeasti 
hektisessä arjessa. Nuorten pitää saada tehtyä 
käsityöt nopeasti, muuten innostus lopahtaa.
Vuosia jatkunut tuunausbuumi on edelleen 
vallassa. Tuunausta voisi pitää puolittain käsi-
työnä, koska siinähän muokataan itse valmiita 
esineitä tai tekstiileitä, jotta saadaan vanhasta 
tai liian tavallisesta uutta ja yksilöllistä. Ja 
tämähän on nyt muotia. Kauppojen lastaus-
laitureilta häviää tiuhaan tahtiin eurolavoja, 
koska moni bloggaaja on tuunannut niistä 
juuri itselleen huonekaluja.

Mitä tulee minuun, 25-vuotiaaseen nuoreen 
naiseen, joka on kasvanut lapsuutensa 
käsityöpölyssä, haen uteliaana uusia ideoita 
onlinesta ja laitan käsitöitä tehdessä itseni 
offlineen. Nautin kokeilla erilaisia ideoita ja 
toteuttaa itseäni. Käsityötaidot ovat minun 
perintöni, jonka haluan jatkuvan. Se on jatku-
nut jo vahvasti neljässä sukupolvessa. Haluan 
rikastuttaa omaa arkeani käsityöhetkillä, 
antaa itselleni onnistumisen ja epäonnistu-
misen hetkiä ja ennen kaikkea kokeilla mah-
dollisimman paljon uusia ideoita tai vanhojen 
ideoiden uusia variaatioita, jotka kumpuilevat 
sosiaalisesta mediasta mieleeni.

25-vuotias Y-sukupolven edustaja,
käsitöistä aina kiinnostunut diginatiivi

Sinna Kovasiipi 

* Y-sukupolvi = diginatiivi = 1980–1990-luvuilla 
syntyneet
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Käsillä Kätevästi

Syksyllä 2016 syntyi uusi perinne, kun järjestimme ensimmäisen Käsillä Kätevästi tapah-
tuman. Kokosimme Kankurin Iloon eri käsityöalojen taitajia esittelemään tuotteitaan 
ja taitojaan. Paikalla oli niin metalli-, puu-, kuin lankataitajiakin. Osallistujien mielestä 

tapahtuman pienuus oli hyväksi, sillä silloin jokainen pääsi paremmin esille, verrattuna isoihin 
messutapahtumiin. Moni osallistuisikin mielellään uudestaan, joten järjestämme tapahtuman 
taas tänä syksynä!
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Vierailijan silmin:

Kankurin Ilo syntyi naisten
vimmasta kutoa

Parhaat jutut kuulee kutomolla kangas-
puiden paukkeessa. Niin Lahdessakin.  
Kankurin Ilossa Ruolan ostoskeskukses-

sa jaetaan ilot ja surut, mutta hiljaakin saa olla. 

Kutomo isossa kaupungissa ei ole enää 
mikään itsestäänselvyys 2000-luvulla.  Lahti 
lakkasi ylläpitämästä kudonta-asemiaan 
1990-luvulla. Tätä eivät naiset hyväksyneet, 
vaan sisuuntuivat ja perustivat Osuuskunta 
Kankurin Ilon vuonna 1998 jatkamaan toimin-
taa.

Perustajajäsen ja osuuskunnan puheenjoh-
taja Merja Vahter sanoo, että Kankurin Ilo on 
paljon enemmän kuin käsityökeskus. Siellä 
käsityötaidot  ja –perinteet siirtyvät sukupol-
velta toiselle, ja sieltä saa aina hyvän mielen 
kotiin vietäväksi.

Toiminnanjohtaja Merja Salonen-Kovasiipi on 
opastamassa arkipäivisin.  Hän haluaa koros-
taa myös kutomon hyvinvointinäkökulmaa.
- Jos itsellä on vaikeaa, vähän vieraammalle voi 
olla käsityön lomassa helppo purkaa murhei-
taan.

Hyvinvoinnin edistämistä on osaltaan sekin, 
kun Salonen-Kovasiipi luo loimet 97-vuo-
tiaalle kotikutojalle. Mieluisa käsityö pitää 
varttuneen tiukasti elämässä kiinni.

- Tämä on elämänmuoto, sanoo perustajajäsen 
Marja-Terttu Mulari kahvitauolla keittiön ison 
pöydän ääressä. Hän tulee Kankuriin kahdella 
linja-autolla. Pysäkki on sopivasti ostarin 
vieressä. Mulari rohkaisee käsitöiden äärelle 
Kankuriin. Aina löytyy joku, jolta voi kysyä.

Elämänmuoto kutomisesta on hyvää vauhtia 
tulossa myös Merja Peltoselle, joka aloitti 
harrastuksensa runsaat kolme vuotta sitten. 
- Mikä enkeli minut tänne lähetti! Värikkäistä 
trikookuteista tuli valtava halu kutoa.

Poppanaa paukuttaa 7-vuotias Johanna, 
joka on toista kertaa Kankurissa. Oma isoäiti 
katsoo vierestä ja neuvoo. Taidot siirtyvät 
vanhalta nuorelle.

Kankurin Ilo ottaa myös harjoittelijoita, 
jotka suorittavat artesaanin tai artenomin 
näyttötutkintoa. Harjoittelupaikkoja on hyvin 
niukasti, Merja Salonen-Kovasiipi sanoo.

Ursula Lehtivuori

Päivän pelastus
Työpäivä a lu i l laan
to ivoa täynnä,  e i  mi tään suur ta
vain ystävän katse
hymy.
Ter vehdys
pieni  sana,
päivän pelastus.

M e r j a  Pe l t o n e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEMME EDULLISESTI
JA NOPEASTI

* Kone- ja laakapestävät matot
* Täkit * Petauspatjat

* Päiväpeitteet * Liinavaatteet
* Ym. vesipestävät tekstiilit

*** KULJETUSPALVELU ***
Kauppakatu 23, Lahti

AVOINNA: ma-pe 9-17
Puh. 03-781 9000
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100 vuotta kuteita
ja tekstiilejä.

Meiltä löytyy:
-kuteet

- kankaat
- ompelutarvikkeet

Kauppakatu 23, Lahti
www.alestalo.fi

Kankurin Ilon myymälä

Kuinka moni tietää, että Kankurin Ilossa 
voi tehdä ostoksia? Kyllä, käsityö-
keskuksessa on myös monipuolinen 

käsityö- ja käsityötarvikemyymälä.

Myymälällä on pitkät perinteet, se perustettiin 
samalla kun Kankurin Ilo, eli se on toiminut 
käsityökeskuksen toiminnan aloittamisesta 
saakka. Myymälän olemassaolo ja toimintape-
riaatteet on määritelty Osuuskunta Kankurin 
Ilon säännöissä, niiden mukaan osuuskunnan 
jäsenillä ja heidän perheenjäsenillään on 
mahdollisuus tuoda itse valmistamiaan 
tuotteita myyntiin myymälään.  Osuuskunta-
laisten omat myyntituotteet voivat olla muu-
takin kuin mitä itse käsityökeskuksessa voi 
valmistaa. Myynnissä on siis käsityökeskuksen 
omien tuotteiden (mattojen, poppanoiden, 
huopien jne.) lisäksi monipuolinen valikoima 
muita, erilaisia käsitöitä: lasitöitä, ompelutöi-
tä, puutöitä, keramiikkaa, metallitöitä. 

Valtaosa myymälän myyntituotteista on 
kuitenkin valmistettu käsityökeskuksessa 
talkootöinä niin kutsutusti talolle. Talolle 
tehdään mattojen, poppanoiden ja huopien 
lisäksi neuletöitä: koriste- ja käyttötarvikkeita, 
villasukkia, lapasia, pipoja, kaulahuiveja… 
Tuotteet valmistetaan sesonkien, trendien 
ja kysynnän mukaan ensisijaisesti myyntiin 
erilaisiin käsityökeskuksen järjestämiin 
omiin tapahtumiin (myyjäiset), messuille tai 
muihin myyntitapahtumiin (esim. Joulukylä). 
Myyntitapahtumista jäljelle jääneet tuotteet 
laitetaan kauniisti esiin myymälään ja sieltä ne 
löytävät tiensä niitä tarvitsevien ostoskoriin.  
Jos myymälän hyllystä ei löydy sinulle sopivaa 
valmista tuotetta, voit aina tehdä tilauksen 
haluamastasi tuotteesta. Matot ja huovat ovat 
hyvin kysyttyä tavaraa ja niitä valmistetaan ti-
lauksesta kulloinkin saatavilla olevien mallien 
ja loimien mukaan.

Myymälässä on myynnissä myös valmiiden 
tuotteiden lisäksi valmistusmateriaaleja, ku-
ten lankaa, poppanakuteita ja matonkuteita 
ihanissa väreissä. Jos hyllystä ei löydy haluttua 
tuotetta tai väriä, henkilökunta on valmis 
tekemään tilauksen materiaalivalmistajalle 
ja muutaman päivän sisällä tilattu tuote on 
noudettavissa Kankurin Ilosta. Myymälästä 
voi tilata myös kangaspuihin loimia, jolloin 
käsityökeskuksen osaava henkilökunta luo 
loimet ja tarvittaessa voi myös rakentaa 
kankaat kotikäyntinä. Palveluun kuuluu myös 
konsultointia ja puhelinneuvontaa. 
Jos olet hankkimassa kotimaista, yksilöllistä 
ja laadukasta käsityötä vaikkapa kimppalah-
jaksi, kannattaa sinun poiketa tutustumaan 
myymälämme laadukkaaseen valikoimaan. 
Myymälä on auki ma-ke ja pe 8.30-16 ja to 
8.30-17.30, kesällä ma-pe 8.30-16. Olemme 
myös auki satunnaisesti viikonloppuisin, jos 
tiloissamme järjestetään tuolloin esim. kurs-
seja tai muita tapahtumia.
Tervetuloa!

Nina Torvinen
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Kankurin Ilo -lehden historiaa

Ensimmäinen Kankurin Ilo -lehti ilmestyi 
vuonna 2008. Tämä käsissäsi oleva 
lehti on siis kymmenes lehti. Juhlan 

kunniaksi selailin aiempia lehtiä ja päätin 
kirjoittaa niistä jotain.

Lehden kansikuvissa on vuosien varrella 
esitelty monipuolisesti erilaisia kudontatöitä: 
esimerkiksi pellavaliinoja, räsymattoja, tikku-
liinoja ja shaaleja. Värien käyttö on ollut hyvin 
monipuolista ja varmasti kuvannut hyvin 
kutakin aikaa. Suurin osa töistä on valmiita 
ja viimeisteltyjä, mutta itse pidän erityisesti 
vuoden 2015 kansikuvasta, jossa työ on vielä 
puissa.

Kaikista lehdistä löytyy henkilöjuttuja, joista-
kin yksi, toisista useampi. Henkilöjutuissa on 
kerrottu eri ikäisistä jäsenistämme, ahkerista 
talkoolaisista, kokeneista tai aloittelevista 
kutojista, ystävyksistä, kurssilaisista tai henki-
lökunnasta ja harjoittelijoista. Lisäksi lehdistä 
löytyy paljon kuvia jokaisen vuoden tapah-
tumista. Monipuolinen tapahtumakalenteri 
ja perinteinen mattohuutokauppamainos 
löytyvät varmasti lehden sivuilta.

Lehtiä selatessani jokaisesta numerosta jäi 
päällimmäisenä mieleen yksi tai useampi 
artikkeli. Ensimmäisestä numerosta jäi mie-
leeni silloisen peruspalveluministerin, Paula 
Risikon, vierailusta kertonut artikkeli.
Numerossa 2 käsiteltiin paljon Kankurin Ilon 
10-vuotisjuhlia.
Numerossa 3 kerrottiin mm. Ainolan matoista 
ja Lahden kaupunginkirjastossa olleesta 
näyttelystä.
Lehdessä 4 oli matkakertomus bussimatkasta 
Kuurinkynnäksen kautta Kaliningradiin sekä 
haastattelu televisiosta tutuiksi tulleista kuto-
jistamme.

Numerossa 5 oli Kankurin visa, josta edelleen 
ainakin allekirjoittanutta hymyilyttää pingot-
timen käyttöön liittyvät kysymykset. Lisäksi 
lehdessä esiteltiin erilaisia yhteistyötahojam-
me sekä kerrottiin pellavasta. Tämän lisäksi 
takakannessa oli tärkeä tieto, jossa kerrottiin 
käsityökeskuksen uudesta osoitteesta kesästä 
2012 alkaen.
Lehdessä 6 muisteltiin muuttoa Launeelta 
Möysään ja kerrottiin osallistumisesta Lahden 
joulukylään.
Numerossa 7 kerrottiin laajasti Kankurin Ilon 
15-vuotisjuhlista, joita vietettiin tammikuussa 
2014 Wellamo-opistolla. Lisäksi saimme tutus-
tua ihastuttaviin Paplari-Pirkkoihin.
Lehdessä 8 muisteltiin skumppatonttujen 
myyntiä Lahden ystävyyskaupungin Suhlin 
joulumarkkinoilla Saksassa, sekä kerrottiin 
pitkästä yhteistyöstämme Launeen seura-
kunnan kanssa eli Kankurin Ilon nimikkomes-
susta. Lisäksi lehden keskiaukeamalta löytyi 
kyselylomake, jossa pyydettiin arvioimaan 
käsityökeskuksen toimintaa.
Numerossa 9 oli haastattelu 100-vuotisjuh-
liaan viettäneestä Alestalosta, jonka kanssa 
Kankurin Ilokin on tehnyt pitkään yhteistyötä. 
Tämän lisäksi saimme lukea yhteisistä teatteri-
retkistä ja muistojen matoista.

Lehtiä selatessani en voi kuin ihmetellä mitä 
kaikkea vuosien varrella on ehditty talkoilla 
tekemään, ja millaisia moniosaajia meidän 
kutojien riveistä löytyy. Onneksi meillä 
on lehti, joiden sivuilta voi kootusti lukea 
kaikesta tuosta. Yhteistyötä on tehty monien 
eri tahojen kanssa ja aina joku tuntee jonkun, 
joka pystyy auttamaan. Yhteistyöllä ja talkoilla 
on tämäkin lehti kasattu, tässä luet minun 
osuuttani siitä.

Liisa Talja

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

- 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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Sukkula-pipo

Jokaista kudonnanharrastajaa voi nyt 
lämmittää päässä Sukkula-pipo. Kan-
kurin Ilossa kehitetyssä mallissa pipoa 

kiertää sukkulat, ja pohjaväristä saa hauskan 
räsy-lookin neulomalla sen kahdella erivä-
risellä kirjavalla langalla. Omia lempivärejä 
yhdistelemällä saa juuri omanlaisensa pipon, 
mutta toki pohjavärin voi kutoa myös yhdellä 
langalla!

Langat:
Sukkula: 15g Alize Superwash 100g 207 beige.
Joustin ja sileä neule joka toisella kerroksella: 
30g Alize Superwash 50g 3398 Raidallinen 
luumu.
Sileä neule joka toisella kerroksella: 30g Alize 
Superwash 50g Raidallinen turkoosi.
Puikot: 3 ja 3,5 sukkapuikot tai 40 cm pyörö-
puikot.

Luo koon 3 puikoille 128 s Raidallisella luu-
mulla, jaa sukkapuikoille 32 s/puikko.
Kerrokset:
1.-12. Neulo 1 o 1 n joustinta.
13. Vaihda työhön 3,5 puikot, neulo *8 s, lisää 
1 s nostamalla* toista *-* kerroksen loppuun, 
työssä on nyt 144 s.
14. Vaihda työhön Raidallinen turkoosi -lanka, 
neulo nyt sileää neuletta joka toinen kerros 
Raidallisella luumulla, ja joka toinen Raidalli-
sella turkoosilla.
15.-17. Neulo sileää.
18.-60. Neulo kirjoneulekerrokset mallikuvion 
mukaan. Mallikerta toistuu 9 kertaa.
61. Neulo sileää.
62. *Neulo 10 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
63.-70. Neulo sileää.
71. *Neulo 9 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
72.-78. Neulo sileää.
79. *Neulo 8 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
80.-85. Neulo sileää.
86. *Neulo 7 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.

87.-91. Neulo sileää.
92. *Neulo 6 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
93.-95. Neulo sileää.
96. *Neulo 5 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
97. Neulo sileää.
98. *Neulo 4 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
99. Neulo sileää.
100. *Neulo 3 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
101. *Neulo 2 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
102. *Neulo 1 s, kavenna 2 o yht.* toista *-* 
kerroksen loppuun.
103. *Kavenna 2 o yht*, toista *-* kerroksen 
loppuun. Katkaise lanka ja pujota jäljellä 
olevien silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele 
langanpäät ja höyrytä pipo tarvittaessa.
Voit myös halutessasi ommella yhden tai 
useamman sukkulan ympärille villalankaa 
”kuteeksi”.

Ohje: Kankurin Ilo/Johanna Lehtola
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Sukkula-pipon kuviomalli

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

  
 

•käsityökoulu 
•Taito-kurssit 

•langat ja materiaalit 
 
 

Vesijärvenkatu 19, Lahti 
Puh. 040-762 8877, www.taitohame.fi 
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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

LANKAVA Oy 
lankava@lankava.fi | 06 434 5500 
Kauppatie 91, 62200 KAUHAVA 

www.lankava.fi

Kudontalangat
Neulelangat
Virkkauslangat
Matonkuteet
Käsityöohjeet

Kesän aikana muutto Helmipankin taloon, yhteiset tilat naisten vaateliike
Sobellan kanssa. Kauppakuja 6 Hollola

 

Suomi 100 -vuoden kunniaksi kudotaan 100 mattoa. 
Mattojen kuvia voi katsoa etukäteen  /KankurinIlo 

 

Myynnissä kahvia ja lämmintä purtavaa, sekä arvonnassa mattoja. 
 

 
kankurinilo@gmail.com | p. 03 751 0713 | www.kankurinilo.fi | Viipurintie 1, 15150 LAHTI 

 

Kankurin Ilon 

MATTOHUUTOKAUPPA 

 

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
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TAPAHTUMAKA LENTERI     2017

Tiistaitalkoissa askartelemme yhdessä klo 9 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

HUHTIKUU
la-su 1.-2.4.  Huutokauppamattojen kudontatalkoot
ti 4.4.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 6.4.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
su 9.4.  Pääsiäismyyjäiset klo 10-14
ti 11.4.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti  8.4.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 20.4.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la-su 22.-23.4.  Huutokauppamattojen kudontatalkoot
ti 25.4.  Tiistaitalkoot klo 9-14

TOUKOKUU
ti 2.5.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 4.5.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la 6.5.  Mattohuutokauppa Sataman Makasiinissa klo 11
ti 9.5.  Siivoustalkoot klo 9 alk.
to 18.5.  Toiverunoilta klo 18, lausujana Sirkka Oijala-Kaipiainen
la 20.5.  Pihakirppis klo 10-15

KESÄKUU
ma-ke 5.-7.6.  Koululaisten kudontakurssi klo 9-15
ti 6.6.  Saunailta Kankurin Avun jäsenille Poliisien majalla klo 17 alk.
pe-la 16.-17.6.  Retki Kauhavalle Käsityö- ja puukkofestivaaleille, tutustuminen  
   Lankava Oy, Lapuan Kankurit Oy ja Lappajärven Värjäämö Oy

HEINÄKUU
Kankurin Apu ry:n jäsenille kaksi kudontapäivää yhden hinnalla
ke 12.7.  Teatteri Heinola: Vadelmavenepakolainen

ELOKUU
Kankurin Apu ry:n jäsenille kaksi kudontapäivää yhden hinnalla  
   Syyskauden avajaiset Vesijärvi-risteilyllä, aika ja ohjelma
   täsmentyy myöhemmin
ti 15.8.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti 22.8.  Tiistaitalkoot klo 9-14
la 26.8.  Taidelauantai
ti 29.8.  Tiistaitalkoot klo 9-14

SYYSKUU
ti 5.9.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 7.9.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la-su 9.-10.9.  Käsillä Kätevästi klo 10-16
ti 12.9.  Tiistaitalkoot klo 9-14
la-su 16.-17.9.  Kudontakurssi klo 9-15, ohjaajana Susanna Laitinen
ti 19.9.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 21.9.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
ti 26.9.  Tiistaitalkoot klo 9-14

LOKAKUU
ti 3.10.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 5.10.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la  7.10.  Pihakirppis klo 10-15
ma  9.-31.10.  Kirpputoripöytä: Cierrätys, Hollola
ti 10.10.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti 17.10.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 19.10.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la-su 21.-22.10.  Uusi kutoja-kurssi klo 9-15, ohjaajana Merja Salonen-Kovasiipi
ti 24.10.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti 31.10.  Tiistaitalkoot klo 9-14

MARRASKUU
to 2.11.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
la-su  4.-5.11.  Kätevä&tekevä –messut, Lahden Messukeskus
ti 7.11.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti 14.11.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 16.11.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju
pe-la 17.-18.11.  Martin markkinat, Tallinna
ti 21.11.  Tiistaitalkoot klo 9-14
ti 28.11.  Tiistaitalkoot klo 9-14
to 30.11.  Neule-ilta klo 16:30-19:00, vetäjänä Reija Harju

JOULUKUU
la 2.12.  Joulumyyjäiset
la 9.12.  Teatteri Lahti: Täällä Pohjantähden alla, osa 1: Kuu on torpparin  
   aurinko, klo 13:00
ti 12.12.  Joulupuuro klo 18
   Kauneimmat joululaulut, aika täsmentyy myöhemmin



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 1, 2, 3, 4B, 4C, 7 ja 11

KANKURIN ILO
Käsityökeskus


