
Valmistusprosessi
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Kudonta

Hiihtolomaviikon
maanantaina klo 9 aloin kutoa
käsityökeskuksessa Kostoa ja sain
sen valmiiksi vasta
keskiviikkoiltana. Työ oli siis
paljon hitaampaa kuin muistin ja
sukkuloita, käpyjä ynnä muita
virityksiä oli parhaimmillaan
käytössä lähes 20 samaan aikaan. Ehdin kuitenkin kutoa loman aikana vielä Kosin-
nan, mutta nyt oli keksittävä, miten saisin loput kaksi taulua tehtyä. Käsityökeskus ei
nimittäin ole auki enää siihen aikaan kun tulen koulusta.

Päädyimme ratkaisuun,
jossa omista puistani otetaan
mattoloimi pois ja laitetaan
kuultokudosloimi tilalle. Ostin
saman tien 15 metrin loimen, sillä
minun pitäisi kesän aikana kutoa
pari tilausverhoa. Tämä ratkaisu
aiheutti kuitenkin paljon
lisäkustannuksia, koska minun piti ostaa loimeen sopiva uusi pirta ja paljon käpyjä.
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Käsityökeskuksesta tuli väkeä loimit-
tamaan puut ja sitten pääsin aloittamaan Kanteleen ja
Kullan. Kudoin kellarissa aina iltaisin koulun jäl-
keen ja lopulta, kun olin viettänyt siellä lähes 50
tuntia, pääsin heittämään viimeisen langan ja työt
oli kudottu. Koirakin oli ollut uskollisesti seuranani
melkein koko ajan.

Jokaisen kuvan kudottu pituus oli 35cm,
mutta ne tietysti lyhenivät pari senttiä puista otet-
taessa. Lisäksi jätin kaikkien töiden päätyihin viiden
sentin kääntövaran päättelyä varten.

16



Päättely

Ensimmäinen ja tärkein
vaihe päättelyssä oli töiden
irrottaminen toisistaan ja
päärmeiden ompelu.
Toimintasuunnitelmassa sanoin
tekeväni jälkimmäisen
ompelukoneella, mutta joku
käsityökeskuksessa ehdotti, että se
olisi turvallisempaa käsin, vaikka
moni käyttääkin siihen
ompelukonetta. Päätin noudattaa
neuvoa ja päärmeistä tulikin ehkä
jopa siistimmät kuin koneella.

Ensin revin maalarinteipistä
noin puolen sentin suikaleen ja
mittasin sen tarkasti paikalleen
työn päätyyn, jotta kangas ei
purkuisi leikkaamisen ja ompelun aikana. Sitten leikkasin
saksilla teipin ulkoreunaa myöten työn poikki niin, että
teippi jäi työn reunaan. Lopuksi käänsin teipin kaksi kertaa
työhön päin ja ompelin pellavalangalla pienin pistoin, 
noin sentin välein päärmeen kiinni.
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Kun olin leikellyt kaiken ylimääräisen pois,
olin valmis aloittamaan viimeisten yksityis-
kohtien ompelun neulalla ja langalla.

Kostoon tuli männynneulaset, Kosintaan 
jousi ja nuoli, Kanteleeseen koivunlehdet ja 
heinät sekä Kultaan Louhin hiukset ja lukko-
jen kaaret.

Hauskinta oli tehdä hiuksia ja valitsin materiaaliksi mustan muliinilangan, 
sillä se on helppo purkaa säikeisiin ja letittää.
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Kehystys ja viimeistely

Lopultakin työt olivat prässäys-
tä ja kehystystä vaille valmiit. Tiedus-
telin vähän lähiseudun kehystämöjen

hintoja ja sain selville, että Sysmässä
sijaitseva pieni liike oli halvin ja silti
laadukas. Toimintasuunnitel-
massa mainittu tavoite siitä, että
voisin kehystää työt itse, ei tosin
ollut siellä mahdollinen, mutta
kehystäjä esitteli minulle joitakin
työvaiheita, mikä oli hieno
kokemus.

Valitsin puhtaan valkoiset,
sisäänpäin kaarevat kehykset,
koska ne muistuttivat ikkunan
karmejamme ja olivat muutenkin tarpeeksi siistit ja yksinkertaiset keveään 
kuultokudokseen.

Alunperin minun oli tarkoitus kirjoittaa polttokynällä kehyksiin työn nimi ja 
siihen liittyvä runonpätkä, mutta kokeillessani tätä pyytämääni ylimääräiseen 
kehyksenpätkään, havaitsin sen mahdottomaksi. Valkoinen pinnoite oli niin paksu, 
ettei tekstistä saanut kaunista, vaan kirjaimet sulivat voimakkaan hajun 
saattelemina.

Kuultokudos nodottiin kiinni kehyksiin ja niitit
peitettiin kapealla, puunvärisellä listalla. Kiinnitin
kotona tauluihin ripustuslenkit (2/työ) ja naulasin
vanhempieni luvalla ikkunan yläkarmiin naulat (2/työ).
Sitten ripustin työt paikoilleen laittamalla vahvan
siiman kulkemaan näiden neljän pisteen kautta. Tämä
ratkaisu mahdollisti töiden suoristelun ja sai ne
pysymään vakaasti ja kestävästi paikoillaan.

19



Ajankäyttö, taloudellisuus ja ekologisuus

Käytin työhön erittäin paljon aikaa. Kalevalan lukemiseen, alkuideointiin, 
ynnä muuhun suunnitteluun käytettyä aikaa on vaikea arvioida, joten en ilmoita 
siitä sen tarkempia lukuja. Kaavojen piirtämiseen käytin yhteensä noin 8h ja 
kutomiseen meni kaiken kaikkiaan noin 90h, päättelyyn käytin siihenkin noin 8h ja
viimeisiin lisäyksiin meni noin 10h. Yhteensä siis luultavasti ainakin 150h.

Aikataulussa pysyminen tuotti jälleen kerran suuria vaikeuksia, eikä se 
loppujen lopuksi juurikaan pitänyt. En ole koskaan ollut mestari 
aikatauluttamisessa.

Se, miten paljon käytin aikaa, ei ollut kuitenkaan mitään verrattuna siihen, 
kuinka paljon töihin kului rahaa. Hiihtolomalasku materiaalineen, tuntimaksuineen
ja alennuksineen oli 63,25€, uusi loimi loimituspalkkoineen oli 215€ (tähän työhön
noin 215/15=14.35€), langat kahteen viimeiseen maksoivat noin 30€ ja kehystys oli
yhteensä 240€ (hyvin edullinen). Kaiken kaikkiaan siis noin 350€.

Ekologisuuden kannalta katsottuna työ oli onnistunut. Työ tehtiin kokonaan 
käsityömenetelmin ja materiaalit olivat pääasiassa pellavaa, puuvillaa ja puuta 
(kehykset). Pellavalankakin oli valkaisematonta, mutta jos ekologisuutta olisi 
halunnut vieläkin parantaa, olisin voinut valita kasvivärjättyjä lankoja. Tämä olisi 
kuitenkin taas näkynyt taloudellisuuden heikkenemisenä.
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