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täkänä
on kaksinkertainen kangaspuissa kutomalla tuotettu kangas,  

jossa loimilangat risteytyvät lastoin poimimalla aikaan saatujen  
kuvioiden rajoilla niin, että kankaaseen muodostuu onteloita.  

Kuvioiden kohdalla ala- ja yläpuolen kankaiden värit vaihtavat paikkaa. 
Ala- ja yläpuolen kankaat ovat erivärisiä, joko yksi värisiä tai  

raidallisia. Kankaiden sidoksina käytetään tavallisesti joko palttinaa  
ja toimikasta tai näiden yhdistelmää. Vapaasti valittavien ja siten  

rajattomia kuviointi mahdollisuuksia tarjoavan täkänän  
kutomiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, kertoo 

lisensiaatin tutkimuksessaan 1950- ja 1960-luvulla sisustus tekstiileiksi 
kudottujen täkänöiden kuva-aiheiden yhteyttä kudonta kontekstiin  

tutkinut Anna-Kaisa Kaartinen (2016, s. 25). 
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Kotiteollisuus-lehteen (1966c, s. 4) vuonna 1966 artikkelisarjan suomalaisesta 
täkänästä kirjoittanut Annikki Nisula-Hobroh tietää kertoa, että täkänä on tun-
nettu myös nimillä lastakudos, tuplatäkki, tupulitäkki ja tuplapeite. Elimäellä 
1977-1982 tehdyn perintötäkkitutkimuksen (Vanhanen-Haavisto 1991, s. 108) 
mukaan täkänää on Kymenlaaksossa kutsuttu myös nimillä lastatäkki, kääntöt-
äkki ja kuvatäkki. Pohjanmaalla vaativien kankaiden, kuten täkänän, tekemistä 
kertoo Suomen ansiokotiteollisuutta vuosina 1865-1944 tutkinut Pentti Virran-
koski (1994, s. 91, s. 95, s. 107) kutsutun myös konstikudonnaksi. Täkänää 
muistuttavia kudottuja kankaita ovat Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa ku-
dottu Beiderwand, ruotsalainen Bohusväv sekä ns.  espanjalainen kolminker-
tainen kudos (Spansk trippelväv) eli poimittu kolminkertainen ontelo, jossa on 
ylätaso, välitaso ja alataso (Kaartinen 2016, s. 29).  

Täkänä on ja on ollut kodin käyttötekstiili. Kaksinkertaista, siten vahvaa ja mo-
lemmin puolin käytettävissä olevaa tekstiiliä on kudottu vuodepeitteiksi, reki-
peitteiksi, pöytäliinoiksi, keinutuolinmatoiksi, oviverhoiksi, seinävaatteiksi, tyy-
nyiksi, pannumyssyiksi ja patalapuiksi sekä talon tyttöjen kapioiksi (Kaartinen 
2016, s. 18, s. 40; Nisula-Hobroh, 1967, s. 6). Käyttötarkoitus on voinut käytön 
ja ajan myötä myös muuttua, ja esimerkiksi seinävaate on Kaartisen mukaan 
(2016, s. 40) saattanut jatkaa elämäänsä vaikkapa lapsen peittona tai sohvatyy-
nynä.

Täkänän kudonta on vanha tekniikka, jonka alkuperä näyttäisi olevan idässä: 
Annikki Nisula-Hobroh (1966a, s. 13) välittää artikkelissaan norjalaisen tutki-
jan Helene Engelstadin ajatuksen siitä, että tekniikka olisi peräisin tärkeästä 
karavaanikaupan keskuksesta Välimeren alueelta Syyrian Palmyrasta. Tämän 
mukaan taito levisi sieltä Eurooppaan ja roomalaiskatollisen kirkon välityksellä 
edelleen Ruotsiin. Suomeen täkänän saapuminen lännen suunnasta voidaan 
Nisula-Hobrohin (1966a, ss. 13-14, s. 16) mielestä todistaa sillä, että täkänä 
tunnettiin Skandinaviassa aiemmin kuin Suomessa ja sitä esiintyy meillä Lou-
nais-Suomen ulkopuolella vain emämaahan yhteyttä pitäneissä linnoissa. 

Anna-Kaisa Kaartinen sijoittaa täkänän vielä Lähi-Itääkin kauemmaksi. Hän 
kertoo, että täkänä on tiettävästi yli 2000 vuotta vanha tekniikka, joka on läh-
töisin Kiinasta ja kulkeutunut Suomeen jo noin 1000 vuotta sitten. Toisin kuin 
Nisula-Hobroh, hän kuitenkin uskoo täkänän tulleen maahamme itäistä reittiä, 
Venäjän kautta. Sekä Ruotsin että Venäjän reitille etsitään perusteluja täkänän 
ruotsinkielisistä nimistä: suomeksi muotoon tuplatäkki tai tupulitäkki taipu-
neesta sanasta dubbelvävnad, tai vanhoissa asiakirjoissa esiintyvästä muodosta 
ryssetäcke tai ryssevävs, joka näyttäisi viittaavaan venäjään. (Kaartinen 2016, 
ss. 5-6.)  
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varhaisimmat  
kotimaiset  

täkänät
Täkänöitä on valmistettu Suomen alueella jo 1300-1500-luvuilla. Tekstiilejä 
kudottiin luostareissa kirkollisiin tarkoituksiin sekä säätyläiskodeissa,  
linnoissa ja kartanoissa käyttö- ja vientitavaroiksi. Todisteita tästä on säilynyt 
muun muassa inventaarioluetteloissa, perunkirjoissa ja testamenteissa. (Helmi 
Vuorelma Oy, 1956; Taidekutomo Laura Korpikaivo-Tamminen; Rantanen 1975, 
s. 16.)   

Vanhimpana kotimaisena täkänänä pidetään Varsinais-Suomesta Marttilan 
kirkosta peräisin olevaa alttarivaatetta, jonka uskotaan olevan kopioitu ruot-
salaisesta täkänästä. Tämä täkänä, jota tekstiili- ja pukuhistorian tutkija Riitta 
Pylkkänen (1974, s. 25) pitää seinävaatteena, on yleisesti ajoitettu 1400-1500 
-luvulle (mm. 1966a, s. 14). Nykyään Suomen Kansallismuseon kokoelmiin 
kuuluvassa villaisessa täkänässä on neliöihin jaettu pohja-ala, jossa on eksoot-
tisia eläinkuviota: keltaisia leijonia punaisella pohjalla ja punaisia griippejä ja 
kotkia keltaisella pohjalla. Tekstiilin alareunassa on stilisoitu köynnös (Nisula- 
Hobroh, 1966a, s. 14). 

Toinen vanha kotimainen täkänämme on peräisin Rauman ”Pyhän ristin” -kir-
kosta. Kuvioiden perusteella 1500-luvulle ajoitettu tekstiili on Annikki Nisu-
la-Hobrohin (1966a, s. 15) mukaan mahdollisesti Naantalin nunnien kutoma. 
Tekstiili ilmestyi Kirkon inventaariolistoihin vuonna 1641 ja Riitta Pylkkänen 
(1974, s. 30) uskoo sen olevan todennäköisesti sama tekstiili, joka nyt kuuluu 
Rauman museon kokoelmiin. Pylkkänen kertoo myös, että tämä mustavalkoi-
nen riikinkukoilla ja leijonoilla kuvioitu villatekstiili on todennäköisesti toiminut 
arkkuvaatteena.



Marttilan täkänä. R. Bäckman, Suomen kansallismuseo H2362:5b 
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kansanomaiset  
täkänät  

1600-1800 -luku
1500-luvun kirjalliset todisteet täkänöistä alkavat 1600-luvulla käydä har-
vinaisimmiksi ja ovat 1700-luvulla kadonneet joidenkin tutkijoiden mukaan 
täysin (Nisula-Hobroh 1945, s. 4; 1966a, s. 16; Rantanen Kirsti 1975, s. 16). 
Samaan aikaan täkänän kudonta kuitenkin jatkui muualla Euroopassa ja Poh-
joismaissa keskeytymättä (Nisula-Hobroh 1966b, s. 6). Syyksi täkänän katoami-
seen on esitetty mm. venäläisten miehitysaikaa Isovihaa (Rantanen 1975, s. 16; 
Nisula 1945, s. 4). Miehitysaikaa emme varmaankaan voi yksinomaan syyttää 
täkänän kudonnan hiipumisesta, sillä olosuhteet 1700-luvulla olivat sodan, nä-
län ja tautien yhteisvaikutuksesta hankalat ja väestökadon myötä kolmannes 
väestöstä menehtyi, talot tyhjenivät asukkaista ja samalla myös täkänäntaita-
jista (Paloposki 1985, s. 224).       

1800-luvun alkupuolella täkänänkudonta elpyi uudelleen. Hetkellisesti kadok-
sissa ollut kudontataito palasi Ruotsista ensimmäiseksi Etelä-Pohjanmaalle, 
jossa se sai vahvan jalansijan ammattikutojien taidon ja suuren määrän vuoksi. 
Täkänän asemaa tuki myös se, että ryijyn kutominen ei alueella ollut niin yleis-
tä kuin monissa muissa paikoissa. (Nisula 1945, s. 5; Nisula-Hobroh 1967, s. 
4-5) 

Etelä-Pohjanmaalta täkänä levisi edelleen Hämeen-Satakunnan rajaseudulle 
Tampereen ympäristöön, Keski-Suomen ryijyalueille eli Jyväskylän seutuville 
sekä eteläiseen ja kaakkoiseen Hämeeseen Iitin ja Hollolan tienoille. Kansan 
parissa leviävä täkänänkudonta ohitti nyt lähes täysin aikaisimpien vuosisa-
tojen tärkeän täkänäkeskuksen Varsinais-Suomessa eikä näkynyt myöskään 
Pohjois-Pohjanmaalla tai savolaiskarjalaisen alueen itä- ja eteläosissa. (Nisu-
la 1945, s. 4; Nisula-Hobroh 1966b, s. 7; Nisula-Hobroh 1967, s. 8) Sen sijaan 
Pohjois-Karjalassa Rääkkylän seudulla täkänätaito oli voimissaan (Rantanen 
1975, s. 16).
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Kotiteollisuuskonsulentti Liisa Kuparinen kirjoittaa Kotiteollisuus-lehdessä 
(2/1951, s. 34) Pohjois-Karjalan täkänän kudonnasta seuraavasti: 

”Vuosisadan puolivälissä täkänää poimitaan jo kaukaisessa Pohjois-Karja-
lassa, Rääkkylässä, jonne taito todennäköisesti on tullut Charlotta Petrelius 
-nimisen papintyttären mukana hänen tultuaan Varpasalon Voiniemen hovin 
emännäksi. Charlotta on myös tuonut tullessaan mannermaisen muodikkaan 
muotomaailman. Lumisten vaarojen, suurten salojen ja korpien keskellä syn-
tyy kansannaisten taitavissa käsissä biedermeier-romantiikkaa: ruusu- ja 
viinirypäleterttuja kiertämässä mehevinä reunaköynnöksinä vaihtelevin aihein 
poimittua keskikenttää, johon saatetaan sirotella tammenlehviä, simpukoita, 
ruusunnuppuja tahi kutoa tuikkivaa kannuksenpyörätähtitaivasta. Vaatiipa 
kauneudenkaipuu solmimaan nimikirjaimien ja vuosiluvun ympärille oman 
pienen kranssin. Koko komeuden kruunaa ulommaisena kiertävä antiikin 
nauhaornamentti. Siinä riitti poimimista, sillä lankoja saattoi olla parikym-
mentä senttimetrillä. Eikä koon suhteen turhaan nuukailtu. Kahtena pieti-
menä piti useimmiten kutoa, sillä leveyttä oli puolitoista metriä ja pituutta 
pari metriä. Musta-punaisia villalankoja käytettiin, joskus saatettiin kutoa 
sini-ruskeita tai sini-valkeita ”kuvatäkkilöitä”, - täkänä-nimitystä ei Rääkky-
lässä tunnettu.”

1800-luvun täkänöissä, jotka usein olivat suurikokoisia keskisaumalla kahdesta 
kappaleesta yhdistettyjä peittoja, suosittiin kuviona geometrisiä aiheita kuten 
tyyliteltyjä ristejä, tähtiä ja polvekeviivoja, sekä luonnonmukaisia kukka- ja 
kasviaiheita, muun muassa viiniköynnöksiä (Helmi Vuorelma Oy. 1956). Kuviot 
olivat talo- ja paikkakuntakohtaisia, ja ne liittyivät vahvasti asukkaiden identi-
teettiin (Kaartinen 2016, 18). 



Kansanomainen täkänä Suomen käsityön museon esinekokoelmista (numero 2391). Keski-
Suomessa 1800-luvun loppupuolella kudotun täkänän on tehnyt Kristiina Maria Cheilán, 
joka on kuuluisan rääkkyläläisen täkänämestarin Charlotta Petrelius-Hirvosen sisar. Naiset 
saivat täkänäoppia kutomakoulussa Tukholmassa ja toivat sieltä myös mannermaisia tuulia 
täkänöidensä malleihin. Kuvaaja Pinja Eerola.  
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Etelä-Pohjanmaan täkänöiden erikoisuutena olivat nimikirjaimet ja vuosiluvut. 
Pohjoishämäläis-savolaisella alueella, toisin sanoen Jyväskylän seudun van-
halla ryijyalueella, olivat puolestaan kuviot ja värit lähempänä aitoja ryijyjä kuin 
eteläpohjalaisia täkänöitä. Hämäläis-Satakuntalaisella alueella Tampereen 
ympäristössä tavattiin täkänöissä ruudullisia taustapuolia. Savon, Kymijoen 
laakson sekä Hämeen ja Satakunnan rajamaiden täkänöissä käytettiin samoja 
kuvioita kuin muissa kudontatöissä. Pohjois-Karjalan täkänöissä oli erityistä 
leveähkö, kaksinkertainen reunus, jossa on sisäpuolella rikasaiheinen reuna-
sommitelma ja keskustassa pienempiä ja harvemmassa olevia kuvioita. (Nisula 
1945, s. 6; Nisula-Hobroh 1966b, s. 9; 1966c, ss. 4-5; 1967, ss. 6-7; Kuparinen 
1951, s. 34).      

Mallit kulkivat kutojalta toiselle näkömuistin varassa sekä erilaisten malli-
kirjojen avulla. Täkänöiden kuvioita lainattiin myös muista ajan tekstiileistä. 
Isokyröläinen ”Kuriinin Mummona” tunnettu täkänänkutoja Maria Kurin kertoo 
Kotiteollisuus-lehdessä (5/1937, s. 75-76) mallien hankinnasta seuraavaa: 

”Kudoin alkuaikoina vanhojen mallien mukaan, joita jokainen kutoja oli enem-
män tai vähemmän kutoessaan muodostellut, mutta sitten ihmiset halusivat 
uudempia malleja ja hauskempaahan se oli kutojallekin saada vaihtelua, niin-
pä toinen mieheni, joka oli ”kruukmaakari” ammatiltaan, kopioi niitä damasti-
kudoksisten silkkihuivien malleista ja muodosteli niitä mistä vain aiheita sat-
tui saamaan. Niitä on m.m. eräs palmettiaiheinen reunamalli, jonka mieheni 
piirsi Isonkyrön kirkon alttaritaulun reuna-aiheesta. Hätä keinon keksii ja niin 
tuli asia autetuksi.” 
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Kansanomaisissa täkänöissä käytettiin tavallisesti luonnonväreillä värjättyjä 
villalankoja, mutta myös puuvilla on ollut mahdollinen materiaali. Väreissä  
korostui kaksivärisyys: valkoiseen tai mustaan yhdistettiin jotain hyvin näkyvää, 
kirkkaampaa väriä. (Henriksson 1945, s. 192; Nisula 1945, s. 6; Nisula-Hobroh 
1966b, s. 9; 1966c, ss. 4-5; 1967, ss. 6-7; Kuparinen 1951, s. 34).      

Kuvioiden lastalla poimiminen kaksinkertaisesta kankaasta on hidasta ja vaatii 
sekä aikaa, tarkkuutta että taitoa. Tämän vuoksi vanhimpien täkänänkutojien 
uskotaan olleen ammattilaisia (Nisula-Hobroh 1966a, s. 13). Pentti Virrankos-
ken (1994, s. 107) mukaan he ansaitsivat vaikeita sidoksia hallitsevina työllään 
tavallisempia palttina- ja toimikaskankaita kutovia kankureita paremmin. Täkä-
nän kudontataidon kankurit oppivat pääosin tekemällä ja tarkkailemalla, kuten 
”Kuriinin mummo” kertoo: ”Mestari opetti toisen ja niin säilyi taito polvesta toi-
seen.”  (Kotiteollisuus 5/1937, s. 75-76)

1800-luvun lopulla täkänän kudontataito alkoi levitä nopeasti paitsi parantunei-
den kulkuyhteyksien ja saataville tulleiden mallikirjojen, myös eri puolille maa-
ta perustettujen kutomakoulujen ansiosta (Nisula-Hobroh 1966b, s. 6; 1967, s. 
6; Henriksson 1945, s. 191). Oppia täkänätaidossa saattoi tuohon aikaan saada 
esimerkiksi vuonna 1822 perustetussa Turun naiskotiteollisuuskoulussa, 1844 
Raaheen perustetussa Lybeckerin naiskäsityökoulussa ja 1890 toimintansa 
aloittaneessa Fredrika Wetterhoffin työkoulussa. Käsityötaidon säilyttämiseksi 
ja puhdetöiden lisäämiseksi perustettiin myös valtion apua nauttivia kiertäviä 
kotiteollisuuskouluja Käsiteollisuuskomitean vuoden 1872 ehdotuksen mukai-
sesti (Heinänen 1998, s. 10).  

Ja tärkeitä taidon välittäjiä kiertävät koulut olivatkin. Oulun läänin kotiteolli-
suuskouluista kirjoittanut konsulentti Vinja Piirainen kuvailee Kotiteollisuus- 
lehdessä (6-7/1947, 71) kiertävän koulun vaikutusta seuraavasti: 

”Koulut ovat varsinkin alkuvuosinaan toimineen hyvinkin vaikeissa ja puut-
teellisissa olosuhteissa, mutta ovat siitä huolimatta tehneet siunausrikasta 
työtä täällä köyhällä ja harvaan asutulla Pohjanmaalla. Ja ellei koulu olisi 
vuorollaan tullut kullekin syrjäiselle saloseudulle, olisi suurin osa siitä tuhan-
siin nousevasta oppilasmäärästä, mikä kouluissa on vuosikymmenien aikana 
ollut, jäänyt matkavaikeuksien ja varojen puutteen vuoksi oppia vaille. Kiertä-
vien koulujen merkitys on varmaan laskettava täällä vielä suurempiarvoiseksi 
kuin varakkaimmilla ja parhaimmat kulkuyhteydet omaavilla rintamailla.”
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1900-luvun  
alkuvuosi- 
kymmenet

Ansiotyönä harjoitettu kotikudonta ja samalla myös täkänän kudonta  
on näyttänyt taantuvan uudelleen 1900-luvun alussa (Nisula 1945, s. 7).  
Ehkäpä syynä oli Pentti Virrankosken (1994, ss. 91-92, s. 116) tekemä havainto 
siitä, että edellisen vuosikymmenen täkänät ja mallit olivat tulleet 1930-luvulle 
tultaessa yksinkertaisempien kankaiden, kuten esimerkiksi lakanakankaiden, 
pyyheliinojen, sängynpeitteiden ja huivien syrjäyttämiksi.     

Myös sotavuodet ja seurannut materiaalipula verottivat täkänän kudontaa. 
Omin käsin -lehdessä (4/1943, s. 3) kerrotaan, kuinka ”valtio ja puolustuslaitos 
nielevät käytännöllisesti katsoen melkein kaiken villan sekä pellavan, minkä keh-
räämöt ja kutomot ehtivät valmistaa langoiksi ja kankaiksi. Eikä harrasteli joilla ja 
tavallisilla maallikoilla ole oikeutta ostaakaan mitään sellaisia aineksia.” Myöskään 
malleja täkänöihin ei sotavuosina juuri julkaistu. Omin käsin -lehdessä on so-
tavuosilta löydettävissä vain kaksi täkänämallia (numeroissa 2 ja 3), Kotiteolli-
suus-lehdessä lukijoiden tehtäväksi tarkoitettuja täkänämalleja ei näytä vuosi-
na 1942-44 olleen lainkaan. 

Vaikka aika ja saatavilla olevat materiaalit kuluivat sotilaiden vaatettamiseen, 
ei taidekäsityötä ja täkänää sen yhtenä ilmaisumuotona kuitenkaan ollut täysin 
unohdettu. Omin käsin (5/1939, s. 7) lehdessä muistutettiin: 

”… Mutta kaikilla käsityötaitoisilla naisilla ja tällä lehdellä on myös vaalittava-
na taidekäsityö, ja se on niin tärkeä kulttuuriarvo, ettei ole lupaakaan unohtaa 
sitä. Tiedämme, että kun pahin kiire helpottaa, palaamme vaalimaan näitä 
kansallisen kulttuurimme kukkia, ja sen arvot ovat niin pysyviä, että ne kestä-
vät odottaa.” 
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Sodan ja pula-ajan vaikutus taiteilijoiden saatavissa oleviin ja käyttämiin ma-
teriaaleihin pohditutti etukäteen myös kansatieteilijä Arne Appelgrenia joulu-
kuussa 1941 hänen mennessään arvioimaan Helsingin Taidehallissa järjestet-
tyä kotiteollisuusnäyttelyä (Kotiteollisuus 1/1942, 6-10). Näyttelyssä hän pääsi 
ilokseen tutustumaan uudenlaiseen täkänään: 

”Tässä 1941 vuoden näyttelyssä oli hauska todeta, että sen [ryijyn] kanssa 
olivat ryhtyneet kilpailemaan täkänä, raanu ja eräänlaiset raitaiset peitteet, 
joilla kaikilla oli paljon enemmän rehdin käytäntöä palvelevan kudoksen luon-
netta. Varsinkin täkänän esiintyminen niin monilukuisena taideteoksien jou-
kossa oli näyttelyn ilahuttavin uusi lisä. 1800-luvun kansanomaisten täkänäin 
kanssa näillä uusilla täkänöillä ei ole paljoakaan yhteistä. Mutta kuitenkin 
varmaan moni, jonka mielestä nykyinen `ryijymaalaussuunta´ vaikuttaa yk-
sitoikkoiselta ja eristäytyneeltä ylellisyydeltä, on iloinnut näistä onnistuneista 
saavutuksista, joissa täkänätekniikkaa on käytetty taidekudoksiin. Tästä voisi 
ehkä toivoa uutta kukoistusta tekstiilialalla, kun nyt saavutettua kehitystä voi-
daan jatkaa.” 

Appelgren nostaa näyttelyarviossaan esiin Maija Kolsi-Mäkelän täkänän 
”Kesäi nen leikki”, ja ihailee hänen sommitelleen täkänätekniikalla kokonaisen 
viehättävän pienoismaiseman. Kyseinen täkänä on hänen mielestään ”mieli-
kuvitukseen vaikuttava ja eloista kuvakudos, kaunis tuore luomus!” (Kotiteolli-
suus 1/1942, 9). 

Kesäinen leikki on kooltaan hieman suurempi kuin ajankohdalle tyypilliset 
täkä nät, jotka olivat pula-ajan takia kooltaan pieniä, noin 40 x 50 cm tai 35 x 75 
cm ja 100-200 g painavia (Kaartinen 2016, 97). Sen sijaan kuva-aihe lintuineen 
ja kasveineen on ajanmukaisesti luontoa kuvaava. Sotavuosien jälkeen täkä-
nöissä kuvattiin myös herttaisia aiheita kotipiiristä ja arkiaskareista (Kaartinen 
2016, 74). 
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Maija Kolsi-Mäkelän Kesäinen leikki (SKM esinekokoelma 0205/057) esillä Suomen 
käsityön museon täkänävitriinissä 3.2.2020, kuvaaja Sari Jantunen 



↑ Lintukoto vuodelta 1941 on mahdollisesti ensimmäinen 
Maija Kolsi-Mäkelän suunnittelema täkänä.  
SKM piirustus arkisto P0374/0003 

↖↖  Maija Kolsi Mäkelän suunnittelema täkänä  
Kotipolku (1946). SKM piirustusarkisto P0374/0017

↖ Mirjami Marttilan suunnittelema Kovakuoriainen 
vuodelta 1941 on yksi kautta aikain suosituimmista 
täkänämalleista. Sitä on ostettu ja valmistettu jo kuuden 
vuosikymmenen ajan. SKM piirustusarkisto P0374/1507 

← Maalaiselämää nostalgisoiden esittämä Hevoshaka 
on Mirjami Marttilan vuonna 1941 suunnittelema 
pienikokoinen täkänä. SKM piirustusarkisto P0374/1510
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maija kolsi-mäkelä  
ja helmi  

vuorelma oy
Maija Kolsi-Mäkelää (1911 - 1982) voidaan hyvällä syyllä pitää eräänlaisena 
sotavuosien jälkeisen täkänämuodin airuena, sillä hän suunnitteli vuodesta 
1935 vuoteen 1976 jatkuneella työurallaan lahtelaisessa, vuonna 1909  
perustetussa tekstiiliyrityksessä Helmi Vuorelma Oy:ssä lukuisia suosituksi 
tulleita täkänämalleja. Maija Kolsi-Mäkelä kertoo Suomen käsityön museon 
arkistoon tallennetussa, omakätisesti kirjoittamassaan 
henkilöhistoriassa (A0374, s. 12-13) kuinka Vuorelmalle 
saapui 1930-luvun lopulla uusi työnjohtaja, joka maanitteli 
häntä suunnittelemaan hetken unohduksissa ollutta täkä-
nää. Työnjohtaja oli ollut Laila Karttusen apulaisena ja 
tiesi, että Hämeenlinnassa Wetterhoffilla sekä Karttunen 
että Ester Ax olivat jo tehneet täkänöitä. Kolsi-Mäkelälle 
tekstiili oli vieras, mutta hän päätti kokeilla, ja sopi sisa-
rensa Irman kanssa, että tämä ostaisi Kolsi-Mäkelän  
ensimmäisen suuren täkänän ”meni syteen tai saveen”. 

Vuonna 1976 tehdyn kirjauksen mukaan Helmi Vuorelma 
Oy:ssä oli siihen men nessä tehty noin 5000 täkänä- ja 
kuultokudosmallia. Maija Kolsi-Mäkelän li säk si niitä 
olivat tuottaneet syksyllä 1940 yrityksen palvelukseen 
palkattu Mirjami Marttila sekä 1940-50-lukujen vaihees-
sa työnsä Vuorelmalla aloittanut Maija-Liisa Forss-Hei-
nonen. (A0374) Suomen käsityön museon piirustus-
kokoelmassa on Maija Kolsi-Mäkelän suunnittelemien 
tekstiilien luonnoksia tai työpiirustuk sia noin 850 kappa-
letta. Täkänäpiirustuksia niistä on 180. Myös Maija-Liisa 
Forss-Heinoselta on museon kokoelmiin tallennettu run-
saasti aineistoa, täkänöihin liittyviä piirustuksia on kuiten-
kin kollegaa vähemmän, vain 39 kappaletta. 

Tekstiilisuunnittelija 
Maija Kolsi-Mäkelä 
kuvattuna todennäköisesti 
1940-luvulla. SKM valo-
kuva kokoelma K1574



Maija-Liisa Forss-Heinosen Riikinkukko vuodelta 1968, SKM piirustusarkisto P0374/0641 
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↑ Puistossa (1945) SKM piirustusarkisto P0374/0031

↗ Piirileikki, (1940-luku) SKM piirustusarkisto P0374/0002
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Jyväskylän yliopistossa vuonna 1989 taidehistorian laudaturtyönsä tehnyt Ditte 
Stürmer-Hiltunen on tutkinut museon kokoelmissa olevia Maija Kolsi-Mäkelän 
täkänäluonnoksia ja tehnyt vertailua eri vuosikymmeninä syntyneiden töiden 
välillä. 

1940-luvulla Kolsi-Mäkelä suunnitteli Stürmer-Hiltusen (1989, ss. 14-16) mu-
kaan rikkaasti ja vapaasti kuvioituja, hieman romanttisia luontoaiheita kuten 
esimerkiksi Leppäkerttu, mutta myös ihmisiä sisältäviä täkänöitä, esimerkkei-
nä Puistossa ja Piirileikki. Kaksivärisissä täkänöissä esiintyi valkoisen rinnalla 
väreinä violettia, sinistä, punaista ja vihreää. 



Maija Kolsi-Mäkelän luonnos täkänään Revontulet (1954), SKM piirustusarkisto P0374/0010 
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1950-luvun puolivälissä tyyli muuttui geometrisemmäksi, josta esimerkkinä 
Kolsi-Mäkelälle aivan uudenlaista väri- ja muototyyliä edustanut Revontulet. 
1950-luvun loppuvuosina suunnitelmissa dominoivat geometriset mallit, joissa 
tekstiilin koko pinta-ala täyttyi viivoista. Tätä tyyliä edustavat esimerkiksi täkä-
nät Paavali, Ruutu, Petteri ja Rasti. Vuonna 1959 Vuorelman 50-vuotisnäyttelys-
sä esitelty Hedelmä edusti jälleen aivan uutta linjaa Kolsi-Mäkelän täkänätuo-
tannossa. Täkänässä oli aiemmasta poiketen peräti yhdeksän eri väriä. 



↑ Petteri (1956), SKM piirustusarkisto P0374/0025

← Maija Kolsi-Mäkelän värikäs Hedelmä (1959), 
SKM piirustusarkisto P0374/0030

↓ Paavali (1956), SKM piirustusarkisto P0374/0041
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Paavalin ja Petterin henkeä on myös Maija-Liisa Forssin Akseli-täkänässä.  
Kuva Taide teollisuusnäyttelystä Lahden taidehallissa 1954. SKM valokuvakokoelma K1574
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Maija Kolsi-Mäkelän 
täkänä Kehä (1961). 

SKM piirustusarkisto 
P0374/0038

Maija Kolsi-Mäkelä 
Tähtisumu vuodelta 1974, 
SKM piirustusarkisto 
P0374/0047
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1960-luvulla myös Maija Kolsi-Mäkelän suunnittelemien täkänöiden muoto 
piteni ja kapeni, tästä ovat hyvänä esimerkkinä muun muassa mallit Kehä, 
Kenno, Lyhde ja Kaksonen. Tyyliltään mallit olivat joko ei-esittäviä tai stilisoi-
tuja luontoaiheita kuten vaikkapa Kot-Kot. 1970-luvulla Kolsi-Mäkelä teki vain 
muutamia täkänäluonnoksia, esimerkkeinä Puistotie ja Tähtisumu, jotka olivat 
tyyliltään täysin toisistaan poikkeavia. Ditte Stürmer-Hiltunen epäilee, että syy-
nä mallien vähäisyyteen on se toisaalta se, että Kolsi-Mäkelä kiinnostui enem-
män kuultokudoksesta ja toisaalta se, että täkänät eivät enää käyneet vanhaan 
tapaan kaupaksi. (Stürmer-Hiltunen 1989, ss. 17-25)

Stilisoitu 
luontoaihe Maija 
Kolsi-Mäkelän 
suunnitelmassa 
Kot-Kot (1961), 
SKM piirustus-
arkisto P0374/0028
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Vielä 1950-1960-luvulla täkänä oli kuitenkin Suomessa suosittu, jollei jopa suo-
situin sisutustekstiili, kuten Hulda Kontturi Omin käsin lehdessä (1/1966, s. 6) 
täkänän uudesta elämästä kirjoittaessaan väittää. Maaseudulta työn perässä 
kaupunkien kerrostalojen aiempaa pienempiin asumisneliöihin muuttaneet pyr-
kivät luomaan kodikkuutta saatavissa olevin keinoin, ja taulumainen täkänä oli 
seinävaatteeksi sopivan ilmava, keveä ja helppohoitoinen (Kaartinen 2016, 95). 
Suurikokoisten tekstiilien sijaan uusiin asuntoihin sopivatkin paremmin kapeat 
ja pitkät muodot, Näissä leveyden ja korkeuden suhde oli usein 1:2 tai 1:3. Villan  
sijasta suosittiin materiaalina pellavaa ja kansanomaiset tai arkiaskareita nos-
talgisesti kuvaavat mallit tulivat koulutettujen taiteilijoiden modernien, usein 
epäsymmetristen geometristen ja abstraktien mallien syrjäyttämiksi. Aiemmin 
pääosin kaksiväriset täkänät saivat myös raikasta väriä. (Kaartinen 2016, s. 18, 
s. 80; Omin käsin 3/1959, s. 19)

Helmi Vuorelma Oy:ssä oli siis hyvä syy ja suuri tarve hankkia tuoreita täkänä-
malleja niin omaan tuotantoonsa kuin asiakkaille myytäviksi tekemispaketeiksi. 
Tätä varten yritys julisti ”nykyaikaisten” täkänöiden mallistoa laajentamaan 
pyrkivät yleiset kilpailut vuosina 1958 ja 1964. Töiden suunnitteluun annettiin 
vapaat kädet, mutta mallien tuli olla alkuperäisiä ja aiemmin julkaisemattomia. 
Nimimerkillä jätetyt kilpailuehdotukset tuli tehdä 1:5 mittakaavaan ja liimata 
A3-kokoiselle kartongille. Palkittujen ja lunastettujen töiden työpiirustuksen tuli 
suunnittelijan tehdä ilman erillistä korvausta. Vuonna 1958 kilpailun ensimmäi-
nen palkinto oli 60 000 mk, toinen 30 000 mk ja kolmas 20 000 mk. Edellisenä 
vuonna tapahtuneen rahauudistuksen vuoksi olivat vuoden 1964 kilpailun pal-
kintosummat näennäisesti vähäisemmät: ensimmäinen palkinto oli 1000 mk, 
toinen 750 mk ja kolmas 500 mk. (Suomen käsityön museon arkisto A0374) 

Vuoden 1964 täkänäkilpailussa tuomareina toimivat Helmi Vuorelma Oy:n 
johtaja Usko Vuorelma, taiteellinen johtaja Maija Kolsi-Mäkelä, sisustusarkki-
tehti Esa Vapaavuori ja tekstiilitaiteilija Kirsti Ilvessalo. Tuomarit valitsivat 365 
kilpailu ehdotuksen joukosta viisi palkittavaa. Jaetulle toiselle sijalle sijoittui-
vat Leena-Kaisa Halmeen Pudonneet rukiinjyvät, joista lautakunnan arvostelu 
kuului: muoto uusi ja mielenkiintoinen, sommittelu ehyt, sekä Pirkko Hammar-
bergin Kerä, josta todettiin, että se on rehevä sekä sommittelultaan ehyt ja 
kokonainen. Kolmanneksi arvioitiin Kirsti Rantasen Tytöt ja satukirja, jota raati 
piti elävänä ja omaperäisenä. Neljännen työn Filomenan oli jälleen suunnitel-
lut Pirkko Hammarberg. Työtä arvosteltiin sanoin: työ on vieraista vaikutteista 
huolimatta tavallisuudesta poikkeava ja mielenkiintoinen. Viides palkittava oli 
Marja-Riitta Pennan Häät, jota pidettiin graafisesti mielenkiintoisena. (A0374) 
Kaikki alkuperäiset voittajasuunnitelmat ovat nyt osa Suomen käsityön museon 
piirustuskokoelmaa. 



Vuorelman vuoden 1964 täkänäkilpailussa menestynyt Pirkko Hammarberg suunnittelema Kerä, 
SKM esinekokoelma numero 2530. Kuvaaja Pinja Eerola

24
TÄ K Ä N Ä



↑ Pirkko Hammarberg palkittu työ Filomena (1964).  
SKM piirustusarkisto P1582/0001 

→ Graafisesti mielenkiintoinen Marja-Riitta Pennan luonnos  
Häät (1964). SKM piirustusarkisto P1582 
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käsityölehtien  
täkänät

Helmi Vuorelma Oy:n lisäksi täkänämalleja välittivät niin valmiina tuotteina 
kuin malleinakin Lappeenrannassa toiminut Taidekutomo Laura Korpikaivo- 
Tamminen, Neovius Oy sekä Wetterhoff. Myös käsityölehdet julkaisivat täkä-
nämalleja ja välittivät mallipiirustuksia. 

Esimerkiksi Kotiteollisuus-lehdessä esiteltiin vuosien 1937 – 1975 välillä noin 
80 koulutettujen taiteilijoiden suunnittelemaa täkänämallia itse tehtäväksi. 
Mallit olivat tilattavissa lehdestä maksua vastaan, hinta vaihteli 6 markasta 12 
markkaan. Joihinkin alan opiskelijoiden suunnittelemiin täkänöihin julkais-
tiin lehdessä myös työpiirustuksia. Mallien suunnittelijoiden joukosta löytyy 
useita tuttuja nimiä, muun muassa Lotta Ring, Oili Mäki, Leena-Kaisa Halme, 
Helena Koskivaara ja Kirsti Rantanen. Suunnittelijoista eniten malleja kysei-
seen lehteen tuotti kuitenkin Eva-Inkeri Oksanen. Hän oli valmistunut Fredrika 
Wetterhoffin käsityökoulusta vuonna 1955 ja aloittanut työt seuraavana vuonna 
Mikkelin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opettajana ja myöhemmin myös 
rehtorina. Tässä työssä hän viihtyi kaikkiaan 35 vuoden ajan. Oksasen ensim-
mäinen malli Vironveräjä julkaistiin Kotiteollisuus- lehdessä vuonna 1964 ja 
viimeinen malli Lasimaalaus vuonna 1971. Väliin jäävinä vuosina Oksaselta jul-
kaistiin kahdeksan täkänämallia.   

Eva-Inkeri Oksanen on kertonut suunnitelleensa mallit asiakkaiden ja tilaajien 
toiveesta. Hän oli piirtänyt mallit vapaa-ajallaan, mutta tekniikkojen ja lankojen 
sovitus oli tehty johtamassaan oppilaitoksessa. Mallit olivat olleet sekä vapaas-
ti käytettävissä että vuokrattavissa, ja niistä saatu maksu oli tilitetty oppilai-
tokselle. Malleistaan hän kertoi seuraavasti: ”Tekemistäni malleista en saanut 
mitään korvausta, enkä sitä pyytänytkään. Asiakkaiden vuokraamista malleista 
maksu meni suoraan koulun omistajan tilille muiden materiaalimaksujen yhteydes-
sä. Minulle riitti se, että näin työni valmiina ja voin todeta, miten lopputulos vastasi 
mielikuvaani.” (A1481)



Eva-Irmeli Oksasen täkänämalleja: Vironveräjä (1963), Viirikukko (1964), Gratzia (1964)  
ja Eskimotyttö (1966), SKM piirustusarkisto P1481/0072; /0071; /0029; /0028
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Oksanen luovutti eläkkeelle jäädessään mallit Mikkelin käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitokselle käytettäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi, mutta ei 
myytäväksi. Etelä-Savon ammattiopisto luovutti Oksasen kokoelman edelleen 
Suomen käsityön museoon vuonna 2011. Kokoelma sisältää tekstiilejä, sekä 
luonnoksia ja työpiirustuksia kuultokudoksiin, kuvakudoksiin, raanuihin, ryi-
jyihin ja kirkkotekstiileihin. Eri täkänämalleja on kokoelmassa 53 kappaletta 
(Suomen käsityön museon esinekokoelma 2288, arkistokokoelma A1481).  
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1980-lukua lähestyttäessä alkoi kiinnostus täkänää kohtaa hiipua kuulto- ja ku-
vakudosten, poppanoiden ja raanujen noustessa käsityön tekijöiden suosioon. 
Ilmiö on nähtävissä myös Helmi Vuorelma Oy:n omassa tiedotuslehdessä Lan-
ka-Viestissä, jossa 1960-luvun lopulla ahkerasti mainittu täkänä antaa 1970-lu-
vulla tietä muun muassa kuultokudoksille ja matoille. Täkänää ei enää tuotu 
omana muotonaan esille, vaikkakin se oli yhä yrityksen tuotannossa taideteks-
tiilien ryhmässä. Muita neljään pääryhmään jaetun tuotevalikoiman tekstiilejä 
olivat kansallispuvut, pöytäpellavat ja saunatekstiilit (Lanka-Viesti 3/1979). 
(A0374)

Helmi Vuorelma Oy:n toiminta päättyi konkurssin myötä vuonna 2014. Suomen 
käsityön museo suoritti yrityksessä niin sanotun pelastusdokumentoinnin, mis-
sä museon kokoelmiin noudettiin kiireellisesti huomattava määrä aineistoa, 
esimerkiksi erilaisia tekstiilejä ja tekstiilinäytteitä sekä luonnoksia ja työpiirus-
tuksia. Näiden mallien joukossa on myös 1980-luvulla suunniteluja täkänämal-
leja, joissa on nähtävissä ajan henki paitsi väri- ja muotokielessä myös käyte-
tyissä materiaaleissa. Esimerkiksi Helena Hyvösen vuonna 1973 suunnittelema 
täkänä Lehti kääntyy, on suunnittelijan mukaan tarkoitettu kudottavaksi pop-
panakuteella puuvillaloimeen. Vuorelman 1970-1980-lukujen täkänämalleista 
ovat pelastuskokoelman aineiston perusteella vastanneet pääosin suunnitteli-
jat Riitta Kostamoinen ja Riitta-Maija Oksanen. Täkänämalleja siis suunniteltiin, 
mutta mallien suosiosta tai myyntimääristä ei ole tietoa. 



Helena Hyvösen Lehti kääntyy (No 10) vuodelta 1973 kudotaan poppana kuteella,  
SKM piirustusarkisto P1582/0002     
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↑↑ Riitta Kostamoisen suunnitelma Morsiuskapio 
(1977). SKM piirustusarkisto P1582/0006

↑ Riitta-Maija Oksanen, Taite (1985).  
SKM piirustusarkisto P1582/0009

↑↑ Riitta Kostamoinen, Iris (1977).  
SKM piirustusarkisto P1582/0008 

↑ Riitta-Maija Oksanen, Haltia (1986).  
SKM piirustusarkisto P1582/0004 
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täkänän  
tulevaisuus

Täkänänkudontataito opittiin aikoinaan kotona tai mestarilta, käsityökou-
luissa ja kansalaisopistoissa. Nykyään käsityötaitoja opetellaan usein oma-
toimisesti internetin avulla. 28.1.2020 suoritetun Googlehaun näkökulmasta 
täkänä ei kuitenkaan nauti erityistä suosiota käsityöntekijöiden piirissä, sillä 
haku ”täkänä + videot” tuotti 97 tulosta, joista vain kuudessa opastettiin teknii-
kan saloihin tai esiteltiin täkänän kutomista. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että 
neulontaa opettavia videoita löytyy haulla 30 200 kappaletta, virkkausta opetet-
tiin 12 200 videossa ja kirjontavideoillekin löytyy lähes 14 000 osumaa.     

Täkänää on arvostettu sen aikaa, tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativan 
kudon tatavan vuoksi (Kaartinen 2016, s. 95; Vanhanen-Haavisto 1991, s. 108).  
Anna-Kaisa Kaartinen ehdottaakin, että tämänkaltainen hitaasti tekemisen 
prosessi, hidas kutominen, jossa tekijä ottaa omaa aikaa voisi hyvin toimia  
kiireisen työelämän vastapainona ja työhyvinvoinnin edistäjänä. 

Vapaasti poimittava täkänätekniikka antaa kutojalle myös mahdollisuuden 
käyttää kuvioita valitessaan omaa luovuuttaan ja tuoda näin esille omaa per-
soonaansa. Värejä tai muotoja varioidessaan kutoja ottaa Kaartisen (2016, 
15) mukaan silloin lopullisen työn omistukseensa. Ja vaikka kutoja pitäytyisi 
noudattamaan työssään jonkun toisen suunnittelemaa mallia, edellyttää tällai-
nen ositetun käsityönkin tekeminen häneltä esimerkiksi teknisten ongelmien 
ratkaisutaitoja, materiaalien ja työvälineiden tuntemusta ja tekniikan hallintaa 
(Kojonkoski-Rännäli 1995, 94).  

Käsityötä terapeuttisesta näkökulmasta lisensiaatintyössään tarkastellut Eija 
Vähälä (2003, s. 48) kertoo, että ”käsityöprosessi on sekä konkreettinen toimin-
nan muoto että mentaalinen aktiviteetti, missä luovien toimintatapojen har-
joittaminen auttaa tekijää tuntemaan, millaiset toimintatavat ja prosessit ovat 
lopputulokseen pääsemisen kannalta tarpeellisia”. Näin ollen myös täkänän 
kudonta voisi Vähälän sanoin (2003, 48) ”olla lisäämässä ihmisen itseymmär-
ryksen tasoa ja antaa sitä kautta hänelle terapeuttisen välineen”.
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Vaativan täkänän kudonnan harjoittamiselle näyttäisi siis löytyvän hyviä perus-
teita yhä nykyäänkin. Ehkäpä Kaartisen näkemyksen mukaan vaativuutensa 
vuoksi aikoinaan jopa sosiaalisesti erottelevaa, elitististä koodia muiden kudon-
naisten joukossa kantanut, puolen vuosisadan takainen suosikki (2016, s. 12) 
ottaa paikkansa myös tulevaisuuden tekstiilinä.  
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