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LEHDISTÖTIEDOTE, JULKAISUVAPAA 16.11.2018 klo 12 

Taitoliitto valitsee vuosittain Vuoden käsityötekniikan 

Vuoden 2019 käsityötekniikka 
on kudonta 
Kudonta on paljon muutakin kuin räsymatot, pienet seinätekstiilit ja 
kehyskudonta innostavat kokeilemaan perinteistä tekniikkaa.  

Kudonta ja varsinkin räsymatot ovat yksi kansallisaarteemme, joka on säilynyt ja nyt nouse-
massa uudeksi käsityön hittitekniikaksi. Nuoret ovat löytäneet kudonnan aivan uudella ta-
valla, kurssit joissa opetetaan kudonnan vaiheet loimen rakentamisesta alkaen ovat huippu-
suosittuja. Nuoret äidit kutovat kantoliinoja vauvoille ja muutamassa tunnissa valmistuvat ke-
hyskudonnat, jotka eivät vaadi perinteisiä tilaa vieviä kangaspuita ovat maailmalta Suomeen-
kin saapunut trendi, joka innostaa erityisesti kaupungeissa. 
 
Taitoliitto valitsee Vuoden käsityötekniikan nyt kolmannen kerran. 2017 tekniikka oli makra-
mee ja 2018 on vietetty kirjonnan vuotta. Vuoden 2019 käsityötekniikka on kudonta. ”Kudon-
nalla ja varsinkin räsymatoilla on vahvat perinteet Suomessa mutta haluamme että kudonta 
nähdään monien mahdollisuuksien tekniikkana. Räsymaton kudonta on yksi Elävän perinnön 
kansalliseen luetteloon kirjatuista taidoista ja kudonta onkin mitä parhain esimerkki aineetto-
masta kulttuuriperinnöstä, joka elää yhä taitona Suomessa”, sanoo Taitoliiton toiminnanjoh-
taja Minna Hyytiäinen. 
 
Matoista minitekstiileihin ja nauhoihin 
Uutta kudontaa edustavat pienet kehyskudonnat, jotka voidaan tehdä vaikka pahvialustalla 
pujottelemalla tai pyöreässä kehyksessä. Kehys voidaan myös jättää kiinni valmiiseen työhön. 
Erilaisia materiaaleja yhdistellään vapaasti. Myös kierrätysmateriaalit ovat suosittuja kudon-
nassa. Monimuotoiset nauhatekniikat ovat lähes rajaton kudontatekniikoiden aarreaitta.  
Kevytrakenteiset pöytäkangaspuut ovat kokemassa uuden tulemisen, koska ne eivät vaadi 
suurta tilaa, mutta antavat tuntumat oikeasta kangaspuutyöskentelystä. Niissä kudotaan pal-
jon huiveja, henkilökohtaisen oman asusteen tekeminen on monella käsityönharrastajalle yksi 
tärkeä syy harrastukselle. 
 
Suomessa on laaja ja ainutlaatuinen taitokeskusten sekä kansalais- ja työväenopistojen ver-
kosto, joiden tilat tarjoavat mahdollisuuden kudontaan sekä ohjaukseen. Taitojärjestöllä on 
yli 60 taitokeskusta, joissa on kangaspuita asiakkaiden käytössä joko omaehtoiseen kudon-
taan tai mahdollisuus osallistua ohjatulle kurssille. Viime vuoden suosituimpia kudonnan 
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kursseja ovat olleet Minä ja matto –kurssit, joissa suunnitellaan ja kudotaan oma matto. Moni 
asiakas kertoo jo pitkään haaveilleensa kutomistaidon oppimisesta. 
 
Vuoden käsityötekniikka tuodaan vuoden 2019 aikana esiin tapahtumissa, taitoyhdistysten 
kurssitarjonnassa ja myös 19.1.2019 vietettävän valtakunnallisen Käsityölauantain ohjelmassa.  

 

Taitoliitto teetti elokuussa 2018 Taloustutkimuksella laajan käsityön harrastamiseen paneutu-
van kuluttajakyselyn. Kysely tehtiin nyt toisen kerran ja tulokset kertovat, että käsityöharrastus 
on lähellä suomalaisten sydäntä ja säilyttää suosionsa vuodesta toiseen. Kolmasosa suomalai-
sista (34 %) kertoo nikkaroivansa, rakentelevansa tai tekevänsä käsitöitä ainakin muutaman 
kerran kuussa. 7 % kertoo tekevänsä käsitöitä joka päivä ja 77 % suomalaisista harrastaa käsi-
töitä ainakin satunnaisesti. Naisista jopa 11 % tekee käsitöitä päivittäin. 

 

Lisätietoja:  
Taitoliitto, www.taito.fi 
Minna Hyytiäinen, toiminnanjohtaja 040 505 0944 
Johanna Aydemir, viestintä 040 7525 160 
 
Ladattavia lehdistökuvia: 

https://www.dropbox.com/sh/yeel2bd00j6s702/AABR9PC5Wta4ewh5tRMceFlBa?dl=0 

http://www.taito.fi/
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