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Vierge moderne
En minä ole nainen. Olen neutri.
Olen lapsi, hovipoika ja rohkea päätös,
olen naurava häive helakanpunaista aurinkoa…
Olen kaikkien ahnaitten kalojen verkko,
olen malja kaikkien naisten kunniaksi,
olen askel kohti sattumaa ja turmioita,
olen hyppy vapauteen ja itseyteen…
Olen veren kuiske miehen korvassa,
olen sielun vilu, lihan kaipuu ja kieltäymys,
olen uusien paratiisien portinkilpi.
Olen liekki, etsivä ja ripeä,
olen vesi, syvä mutta polviin saakka uskalias,
olen tuli ja vesi rehellisessä yhteydessä ja ehdoitta.
Edith Södergran 1916, Runoja

1 Johdattelua
Alussa oli muiden kokeilujen jäljiltä pie-

Näyttely

ni tilkka lipeäpitoista polttopainantapas-

Filtti ry:n vuoden 2010 vuoden huovutta-

taa, hukkapala villahuopaa, hetki aikaa ja

jaksi valintaa. Vuoden huovuttaja nimitys

suunnattoman

kokeilunhaluinen

sisälsi

niopiskelija.

Näistä

artesaa-

oli

osa

Jämsän

Suomen

huopayhdistys

Kivipankki

Galleriassa

syntyi

13.5.- 24.6.2010 pidetyn Tulevaisuuteen -

sattuman kautta reliefimäiseksi kuvioitu-

For the Years to Come -näyttelyn, jonne

nut villahuopapinta, jota hyödynsin pieni-

Leena

muotoisesti

näyttötut-

huopataiteilijaa viidestä eri maasta sekä

Näyttötutkintonani

minut huopataiteilijoiden joukkoon hyväk-

kinnossa

aineksista

artesaaniopintojen

vuonna

2005.

Sipilä

rakensin Jämsän seitsemättä kansainvälistä

syttynä

huopanäyttelyä.

hän

Polttopainantatekniikalla

oli

Suomesta.

mainitsi

kutsunut

kuusi

Valintansa

haluavansa

nuorta

perusteina

esitellä

nuoria,

huopataiteilijoita,

joilla

valmistamani villahuopaiset vieraskirjojen

tulevaisuuden

ja

on omaperäisiä, taiteellisia ja tavoiteha-

esittelykansioiden

kannet

herättivät

Suomen huopayhdistys Filtti ry:n perusta-

kuisia töitä.

jajäsen Leena Sipilän huomion, mikä sitOpinnäytetyöni sisältää J Ä L J E T

-

temmin poiki muidenkin yhteistyökuvioiden
S I G N S

-taidetekstiiliäni varten teke-

kautta kutsun ja toiveen valmistaa taidemieni materiaali- ja valmistustekniikkakotekstiili kyseisellä tekniikalla hänen ykkeilujen

sekä

suunnittelu-

ja

valmistus-

sityisnäyttelyynsä.
prosessien

kuvauksen

Dokumentointia

ja

lähestyn

dokumentoinnin.
henkilökohtaisen
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ammatillisen

kasvun

näkökulmasta.

Siitä

keilujen tavoitteena oli tutkia erilaisten

näkökulmasta,

kuinka

kasvuni

tämän

villahuopien

työn eri vaiheissa - mitä opin suunnitte-

dollisuuksia

lustani,

Kokeilujen

tarkoituksena

oli

tekniikan

soveltuvuus

suunnittelemani

valmistuksestani

muotoilijana.

näkyy

ja

itsestäni

Kasvuprosessiani

lähestyn

reliefimäisiä

kuviointimah-

polttopainantatekniikalla.
varmistaa

teemoittaen sitä Edith Södergranin runou-

näyttelytyön toteutusta varten huomioiden

den kautta. Edith Södergranin runoja käy-

näyttelytekstiilille

tän

teet. Työn muina henkilökohtaisina tavoit-

kuvaamaan

prosessin

aikaisia

ajatuk-

asettamani

tavoit-

siani, tuntemuksiani ja tavoitteitani. Sö-

teina

dergranin

elämisen

suuksia tekstiiliteosteni materiaalina se-

vimma, rakkauden kaipuu ja kuoleman häi-

kä tuoda esiin omaa ilmaisuani, osaamista-

vähdys - elementtejä, jotka ovat puhutel-

ni ja kasvuani taidetekstiilien suunnitte-

leet ja koskettaneet minua nuorena lukio-

lijana ja valmistajana.

runoissa

on

voimakas

oli

tutkia

huovan

käyttömahdolli-

laistyttönä pidetystä kirjailijaesittelysOpinnäytetyön tutkivana otteena on käytet-

tä lähtien.

ty niin suunnittelu- ja valmistusprosessin
Opinnäytetyöni päätavoitteena oli suunni-

kuin

tella

realistista

ja

toteuttaa

henkilökohtaiset

kri-

raportoinninkin

teerini täyttävä - esteettisesti, visuaa-

(Anttila

lisesti ja laadullisesti - korkeatasoinen

2011).

uniikkitaidetekstiili

selvitetty

näyttelyä

varten.

Kvasikokeellisten, työpajaolosuhteissa ta-

kriittis-

evaluaatiomallia,

2007,158

Työn

osalta

soveltanut

kuvio
Minna

toimintaympäristön
kohdassa

3.1

Lahti

kuvaus

Tekstiilin

1

on

kon-

teksti.

pahtuneiden, villahuovan polttopainantako9

•
•

tekijä
resurssit

•
•
•

arvot
näkemys
tavoitteet

•
•
•

kokemus
ammattitaito
villahuovan
kvasikokeellinen
polttopainanta

Sisäiset tekijät

taidetekstiili

JÄLJET - SIGNS

arviointi

dokumentointi
ja raportointi

valmistus

toimintakierrokset

suunnittelu

toimintakierrokset

taidetekstiili
polttopainetusta
villahuovasta

tuumailu

näyttelykutsu

itsereflektio
ja arviointi

ulkoinen palaute
ja arviointi

•
•
•
•

näyttelykutsu
näyttelyn
konteksti
sidostahot
aikataulu

•
•
•
•

teoriatieto
työturvallisuus
ympäristömääräykset
ohjaajat

Ulkoiset tekijät

KUVIO 1. Kriittis-realistinen evaluaatio (Anttila 2007,158), soveltanut Minna Lahti 2011
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Tulevaisuuden kulkue
Repikää kaikki kunniaportit kunniaportit ovat liian matalia.
Tilaa oudolle kulkueellemme!
Raskas on tulevaisuus - rakentakaa iltoja rajattomalle.
Jättiläiset, kantakaa kiviä maailman ääristä!
Demonit, valakaa öljyä kattiloiden alle!
Hirviö, mittaa pyrstölläsi mitat!
Kohotkaa taivaissa sankarihahmot,
kohtalokkaat kädet - aloittakaa työnne.
Murtakaa kappale taivasta, hehkuva.
Olemme repivä ja lyövä.
Olemme taisteleva tulevaisuuden mannasta.
Nouskaa, airuet,
ihmeellisen selvästi näkyvät, vaikka vielä etäällä,
päivä tarvitsee kukonlauluanne.
Edith Södergran 1918, Syyskuun lyyra

2 Kvasikokeellinen villahuovan polttopainanta
2.1 Proteiinikuitujen polttopainannasta
Proteiinikuitujen - silkki, villa ja muut

painotekniikat

eläinkuidut

kaaviolla painaminen. Lämpökäsittelyyn so-

-

polttopainannassa

kankaita

ja tekstiilejä kuvioidaan haurastuttamalla

–

parhaiten

valotetulla

veltuvat silitysrauta ja -prässi.

niitä voimakkaalla natriumhydroksidi- eli
Villahuovan polttopainanta, joka perustuu
lipeäpitoisella painopastalla, joka on sekemialliseen reaktioon, on vaativa ja hankoitettu

vedestä

ja

emäksen

kestävästä
kalasti hallittava tekniikka. Kemialliseen

paksunnosaineesta

(Printex

BF).

Kuitujen
reaktioon vaikuttavia tekijöitä ovat huo-

ja

tekstiilien

haurastumista

edesauttaa
van

lämpökäsittely,

jonka

jälkeen

syöpynyt

materiaaliominaisuudet

(villa/

muut

kuidut -suhde, paino/ tiheys, paksuus, ku-

palanut - materiaali ja painopastan jääntistuvuus ja villamateriaalin vaihtelut),
nökset pestään kankaalta pois. Menetelmän
lipeäpastasta johtuvat tekijät (pastan aityövaiheita ovat polttopastan valmistus ja
nekset ja niiden keskinäiset suhteet, vallevitys

kankaalle,

painojäljen

kuivatus,
mistusajankohta – käyttöajankohta, pastan

käsitellyn

materiaalin

lämpökäsittely

ja
ikä, kemialliset reaktiot säilytyksen ai-

pesu, neutralointi ja kuivatus. Emäksiselkana,

pastan

paksuuden/juoksevuuden

muu-

lä lipeäpastalla kuvioitavaksi sopivimpia
tokset),

kankaanpainotekniset

tekijät

materiaaleja ovat villa ja silkki, sellu(käytetyn pastan määrä = raakelin vetokerloosa- ja tekokuituja se ei tuhoa. Pastan
tojen määrä ja niihin käytetty voima, käylevitykseen kankaalle sopivat eri kankaantetty levitys- eli kankaanpainotekniikka,
12

välineiden

kunto

ja

poltto-

materiaalien ja välineiden, sopivien tilo-

painantajäljen kuivatusaika, lämpökäsitte-

jen, huolellisuuden ja varovaisuuden mer-

ly

silitysrauta/-prässi,

kitystä tuleekin korostaa työn, sen teki-

polttolämpötila ja sen vaihtelut, poltto-

jän ja ympäristön turvallisuuden takaami-

aika/

seksi.

(polttovälineet;

polttoaste)

puhtaus),

sekä

ympäristötekijät

Tämä

tekniikka

vaatii

vetokaapin,

(ilman lämpötila ja kosteus, ilmastointi/

kohdepoistoja, kumihanskoja, suojavaattei-

tuuletus).

ta, työympäristön suojausta ja työvälinei-

Proteiinikuitujen

polttopainantatekniikas-

den

erityiskäsittelyitä,

jätevedenpuhdis-

(käyttöturvallisuus-

tamolle päätyvää viemäröintiä, ympäristön

tiedotteet Printex BF ja natriumhydroksidi

turvallisuudesta huolehtimista - jopa kaa-

NaOH) on voimakkaasti syövyttävää ja myr-

suja suodattavan hengityssuojaimen käyttöä

kyllistä, samoin polttovaiheessa irtoavat

pitkään ja useasti tekniikkaa käytettäes-

höyryt ja kaasut. Myrkkyjen vuoksi suoja-

sä.

sa

käytettävä

pasta

2.2 Teorian luominen
Saatavilla oleviin tietolähteisiin (Forss

selkeähkö eikä liian pienipiirteinen. Vil-

2002, 197–201) ja aiempiin polttopainanta-

lahuovan

kokeiluihin perustuen lähtöoletuksena on,

via, tässä koesarjassa kokeiltavia seikko-

että 100-prosenttinen villahuopa on kuvi-

ja

oitavissa

paksuus, painopastan koostumus/lipeän mää-

reliefimäisesti

voimakkaasti

ovat

polton

mm.

pastan

lopputulokseen

villahuovan

kankaaseen

vaikutta-

tiheys/tiiviys,

emäksisellä, lipeäpitoisella polttopainan-

rä,

tunkeutuma

(johon

tapastalla. Poltettavan kuvion tulee olla

vaikuttavia tekijöitä ovat painomenetelmän
13

valinta ja painokertojen lukumäärä), pai-

materiaali ja parhaiten syövyttävän pastan

nojäljen kuivatus- sekä polttoaika. Kokei-

sekoitussuhde sekä materiaaleille optimaa-

lujen

liset työstömenetelmät ja -ajat.

tarkoituksena

on

etsiä

tekniikalla

parhaiten kuvioitavissa oleva villahuopa-

2.3 Teorian testaaminen käytännössä
Polttopainantatekniikkakokeilut

sisälsivät

olosuhteita: normaali ilmankosteus ja huo-

suunnittelun

erilaisten

nelämpötila noin 20 ºC, ilmastointi, kun-

ja

toteutuksen

villahuopamateriaalien valinnasta ja han-

nalliseen

kinnasta, polttopainopastan materiaalihan-

viemärijärjestelmät sekä tavanomaiset kan-

kinnoista ja valmistamisesta (suhteutuksi-

kaanpainantaan tarvittavat työvälineet ku-

neen),

ten

painomenetelmävalinnan

viopainanta,
esto

mekaaninen

paperisabluunalla

(kaa-

reservointi

painopöydän,

sekoitusastioita,

kuuluvat

kaavioita,

vesi-

ja

raakeleita,

sauvasekoittimen,

sili-

siveltimellä

tysalustan ja -raudan tai -prässin. Tek-

maalaus), painokertojen lukumäärän valin-

niikan työturvallisuus huomioitiin suoja-

nat (6-20 kertaa), painotyön, painatuksen

vaatetuksessa, myrkyllisiä kaasuja poista-

kuvatuksen,

valla

polton

eli

ja

eli

verkostoon

lämpökäsittelyn

kohdepoistajalla

sekä

vetokaappi-

(eri ajoilla), poltetun materiaalin pesun,

työskentelyllä.

neutraloinnin (etikkahappo - vesiliuokses-

arvioitiin, kunnes henkilökohtaisesti mää-

sa), kuivatuksen, viimeistelyn ja poltto-

ritelty, tavoiteltu polttojäljen ulkonäkö

tuloksen arvioinnin. Kvasikokeelliset olo-

-

suhteet

arvo - oli saatu aikaiseksi.

vastasivat

normaaleja

työpaja-

toteutettavan

Kokeiluja

toistettiin

taidetekstiilin

ja

tärkein
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2.3.1 Proteiinikuitujen polttopainopasta
Valkuaisainekuitujen polttopainopasta val-

12,5 g

Printex BF-paksunnosainetta

mistetaan emäksen kestävästä paksunnosai-

112,5 g

vettä

neesta,

125 g

natriumhydroksidia NaOH 25-

vedestä

ja

natriumhydroksidista

eli lipeästä. Maija Forss antaa kirjassaan
Värimenetelmät: värjäys, maalaus, kankaan-

prosenttinen (valmis neste)
250 g

pastaa yhteensä

painanta, sivuilla 197–201 (Taideteollisen
korkeakoulun julkaisu B60, 2. painos, Hel-

Edellä

kuvatun

sinki.

halusin

nyt

2002)

ohjeita

pastan

valmistami-

seen.

kokeilla

lisäksi

voimakkaammin

emäk-

sistä painopastaa syvemmän syövytysjäljen

Aiemmissa
edellä

pastasekoituksen

kokeiluissani

mainittua

olin

ohjetta

soveltanut

saatavilla

ol-

aikaansaamiseksi.

Tällöin

pastaohje

oli

seuraava:

leilla materiaaleilla siten, että pastassa

12,5 g

Printex BF-paksunnosainetta

oli maksimimäärä saatavilla ollut syövyt-

112,5 g

vettä

tävää emästä, jolloin pasta on sisältänyt

125 g

natriumhydroksidia NaOH

puolet 10-prosenttista Printex -pastaa ja

32,5-prosenttinen (sekoitet-

puolet 25-prosenttista lipeänestettä. Täl-

tu 100-prosenttisesta natri-

löin resepti 250 grammalle polttopainanta-

umhydroksidista ja vedestä =

pastaa oli seuraavanlainen:

40,63 g lipeää + 84,37 g
vettä)
250 g

pastaa yhteensä
15

Pastat valmistettiin seuraavasti:
1.

Materiaalit punnittiin vetokaapissa.

Emäksisyytensä

pasta

säilyttää

viikkoja.

2.

Paksunnosaine

Alle

pasta

kuitenkin

notkistuu

sekoitettiin

veteen

voimakkaasti vatkaten vetokaapissa.

viikossa

lähes juoksevaksi. Paksunnosaineen lisääminen siihen tekee siitä kuitenkin uudel-

3.

(32,5-prosenttinen lipeäneste valmistettiin vetokaapissa lisäämällä 100prosenttisia lipeärakeita kylmään veteen.

Hallitsemattoman

kemiallisen

leen käyttökelpoista. Pasta tulee säilyttää suljetussa astiassa viileässä erillään
ruoka-aineista sekä lasten ulottumattomissa.

reaktion - roiskuminen ja kuumeneminen

-

estämiseksi

mitattiin

ensin

Pastan

koostumuksen

vaikutukset

poltto-

kylmä vesi, johon emäsrakeet lisät-

painantakuvion syvyyteen ovat havaittavis-

tiin ja sulatettiin sekoittamalla.)

sa kokeiluista tehdyssä taulukossa 1 (liite 1) raportin kohdassa 2.4.2 sivulla 21.

4.

Lipeäneste sekoitettiin hetken aikaa
seisoneeseen paksunnosaineeseen vetokaapissa.

2.3.2 Villahuovat
Polttopainannan

onnistumiseen

vaikuttavia

lujen perusteella tiesin, että poltettavan

seikkoja ovat pastan koostumuksen, vaiku-

materiaalin

tuli

olla

100-prosenttista

tus- ja kuumennusajan lisäksi poltettavien

villaa. Hain teollisista huovista mallipa-

materiaalien ominaisuudet. Aiempien kokei-

loja - viittä eri tyyppiä ja väriä - Kos16

kenpään

huopatehtaalta,

Huopaliike
hankin

Lahtisen

joita

vertasin

vastaaviin.

FeltFactionin

Jääkarhu

ta

esihuopaa,

jota

huovutin

yhteen

100-

Lisäksi

prosenttisen polyesterorganzan kanssa si-

-esihuopaa

ten, että uloimmat kerrokset olivat villaa

sekä Käsityötalo Kirkkomäen merinovillais-

ja sisin polyesteriä.

2.3.3 Polttopainannan työvaiheet
Proteiinikuitujen

polttopainannan

työvai-

heet ovat aiemmin tehtyjen kokeilujen ja
tämänkertaisen työskentelyn aikana tehtyjen havaintojen perusteella seuraavat:

mioitava huovan osalta käsittelyjen aitiivistyminen

ja

kutistuminen,

joka on havaintojen mukaan 7-10 %).
• Työskentelypöydän
sella

muovilla

–

hanskat

ja

levitys

materiaa-

lille kankaanpainotekniikoin (valotetul-

levitys).
• Painojäljen kuivatus.
• Työvälineiden

pesu

ja

neutralointi

(etikka-vesiliuoksella) painojäljen kuisuojaus

kaksinkertai-

polttopastaa

ei

saa

joutua painopöydälle.
• Henkilökohtaiset

• Polttopainantapastan

la kaaviolla painaminen ja siveltimellä

• Materiaalin leikkaaminen (mitoissa huo-

kainen

• Materiaalin kiinnitys painoalustaan.

vuessa.
• Polttovälineen vuoraaminen foliolla, silitysprässissä

suojavarusteet
pitkähihainen

kumityötak-

ki/suojavaate.
• Polttopainopastan valmistus vetokaapissa

silitysraudassa

lauta-

ja

lämpöosat

silityspinta

+

ja

sili-

tysalustan pinta. Polttotyövälineen lämmitys

villan/silkin

lämpötilalle,

joka

on 130 ºC, ’kaksipalloinen rauta’.

kohdan 2.3.1 mukaan.
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• Ilmastoinnin

järjestämi-

materiaalista lähtee voimakas haju, jol-

nen polttopisteen ylle tai polttopisteen

loin henkilökohtainen, kaasut suodattava

sijoittaminen vetokaappiin.

hengityssuojain on tarpeen.

kohdepoistojen

• Painojäljen kuivuttua materiaalin kuuma-

• Materiaaleja huuhdellaan useita kertoja

päin)

(2-4). Pastan mekaanista poistoa harjaa-

noin 1-1,5 minuuttia per kuvio. Kuumen-

malla tai raapimalla tulee välttää kuvi-

nettaessa

on tarkkarajaisuuden säilyttämiseksi.

käsittely

(painojälki

tulee

lämpöosaan

tarkkailla

painojäljen

värin muutosta ruskeammaksi. Kuumakäsittelyn

aikana

kuumennettava

painokohta

• Huuhtelujen

jälkeen

materiaali

neutra-

loidaan liottamalla niitä vedessä, johon

kannattaa suojata aina uudella foliopa-

lisätään

lalla,

jälkeen materiaali on valmis tasokuiva-

jotta

tarttuneen

vältytään

pastan

folioon

siirtyminen

kiinni
muualle

materiaaliin.
materiaalin

vettymään

viileällä

astiaan.

Materiaalin

vedellä

laittaminen
täytettyyn

kastuessa

poltto-

pastalla käsitelty ja lämmitettäessä tuhoutunut villamateriaali peseytyy pois.
Huuhteluvedet

kaadetaan

viemäriin

kan-

kaan läpi viemärin tukkeutumisen välttämiseksi.

Myös

pesuvaiheissa

poltetusta

Viimeisen

huuhtelun

tettavaksi.
• Lopuksi

• Lämpökäsitellyn

etikkaa.

puhdistetaan

suojamuovit
poistetaan

ja

loput

foliot

ja

neutraloidaan

työvälineet

polttoon

sekä

käytetyistä

työvälineistä.
• Viimeistelyistä silitys kannattaa tehdä
vielä

hivenen

kostealle

Polttokuvioituja

kohtia

materiaalille.
ei

kuitenkaan

voi juuri silittää, jottei reliefikuviointi litisty.
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2.4 Koeaineisto
Aiemmissa villahuovan polttopainantakokei-

100-prosenttista

luissa tekniikkaan soveltuvaksi materiaa-

sen paino on 0,28 g/cm3. Aiempien kokeilu-

liksi

jeni polttopainantapasta sisälsi syövyttä-

oli

osoittautunut

Koskenpää

huopa-

tehtaan valkoinen teollinen villahuopa BTV

villaa,

2

mm

paksua

ja

vänä aineena 25-prosenttista lipeäliuosta.

0,28/2. Merkintä tarkoittaa, että huopa on
2.4.1 Materiaalit ja työmenetelmät
mainitun

lipeäliuoksen

huovan - BTV 0,28/ 2 - lisäksi muiden eri-

prosenttinen,

tiheyksisten,

Muina muuttuvina ja tutkittavina tekijöinä

Uusissa

kokeissa

tutkin

edellä

-paksuisten

ja

-väristen

pitoisuus
toisen

oli

25-

32,5-prosenttinen.

Koema-

kokeissa olivat pastan kankaanpainoteknii-

teriaalina olivat myös kaksi käsin huovut-

kat (siveltimellä maalaus, paperireservi-

tamani

koos-

kuviointi avokaaviolla painettuna sekä va-

tuivat kahdesta esihuopakerroksesta välis-

lotetulla kaaviolla painaminen), painoker-

sään

tojen lukumäärä (1- 20 kertaa), polttopai-

villahuopien

poltto-ominaisuuksia.

nuno-huopaa,

jotka

polyesterorganza,

kumpikin

toisessa

musta

-

nojäljen kuivumisaika (kolme tai 6 tuntia)

toisessa valkoinen.
Näitä

kokeiluja

varten

polttopainantapastaa,
peäliuoksen

valmistin

jotka

voimakkuuden

kaksi

erosivat

osalta

-

li-

sekä lämpökäsittelyaika (1,5 tai 3 minuuttia).

toisen
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2.4.2 Näyteaineiston käsittely
Kokeilujen tuloksena syntyi kahdenkymmenen
näytteen aineisto, jossa kahdeksassa näytteessä oli lisäksi polttoajan suhteen kaksi

koetta

samassa

analysoitavia

tilkussa.

villahuovan

Näin

ollen

polttopainanta-

kokeiluja oli 28 kappaletta. Näytteistä on
silmämääräisesti

tutkittu

ja

arvioitu

polttojäljen syvyyttä, polttojäljen reunojen

selkeyttä

ja

pois

peseytymistä

sekä

muita mahdollisia huomioita. Polttojäljen
syvyyttä mitattiin digitaalisella työntömitalla.
Kokeiden ja arvioinnin tuloksena syntynyt
aineisto on koottu taulukkoon 1 (Liite 1
TAULUKKO 1. Villahuovan polttopainantakokeilujen aineisto).
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mm

g/cm3

%

Muita huomioita

Polttojäljen pois peseytyminen

Polttojäljen selkeys

Polttojäljen syvyys

Painojäljen kuivatusaika
Painojäljen polttoaika

Painokertojen lukumäärä

Painomenetelmä

Painopastan lipeäliuoksen pitoisuus

Väri

Tiheys

Paksuus

Materiaalit

Myyjän tunnus

Huopatyyppi

Näyte nro

TAULUKKO 1. Villahuovan polttopainantakokeilujen aineisto

kpl h min mm

1 teollinen esihuopa

Jääkarhu 100 % villa

7

1,07 valkoinen

32,5 siveltimellä maalaus

1 3 1,5 1,4 epätarkka

täydellinen

2 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 punainen

32,5 siveltimellä maalaus

1 3 1,5 0,6 epätarkka

täydellinen

Painojäljen kohdalla väri vaalentunut

3 teollinen villahuopa

S 173

100 % villa

5

0,28 punainen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,3 tarkka

täydellinen

Painojäljen kohdalla väri vaalentunut

4 teollinen villahuopa

BV

100 % villa

4,8

0,33 valkoinen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,5 tarkka

täydellinen

5 teollinen villahuopa

BHT

100 % villa

5

0,3

harmaa

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,5 tarkka

täydellinen

100 % merinovilla +

n. 1,0 -

huopa valkoinen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,2 epätarkka

täydellinen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 <0,1 erittäin epätarkka täydellinen

6 2 merinovillahuopakerrosta välissä polyesterorganza

100 % polyester

7 2 merinovillahuopakerrosta välissä polyesterorganza

100 % merinovilla +

Painojäljen kohdalla väri vaalentunut

organza musta
n. 1,0 -

100 % polyester

huopa valkoinen
organza vakoinen

8 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 sininen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,2 epätarkka

täydellinen

9 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 valkoinen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,3 tarkka

täydellinen

10 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 vihreä

32,5 paperireservikuvio + avokaavio 10 3 1,5 0,2 epätarkka

täydellinen

Painojäljen kohdalla väri vaalentunut

11 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 sininen

32,5 paperireservikuvio + avokaavio 10 3 1,5 0,5 epätarkka

täydellinen

Väri vaalentunut muuallakin kuin painojäljen kohdalla

12 teollinen villahuopa

-

100 % villa

1,5

0,25 valkoinen

32,5 paperireservikuvio + avokaavio 20 3 1,5 0,6 tarkka

täydellinen

Osittain puhkipalanut reiälliseksi

13 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

25

valotettu kaavio

6 3 1,5 0,3 tarkka

täydellinen

14 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

25

valotettu kaavio

6 6 1,5 0,4 tarkka

15 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

32,5 valotettu kaavio

6 3 1,5 0,5 tarkka

16 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

32,5 valotettu kaavio

6 6 1,5 0,4 tarkka

3

3

3

3

0,5 tarkka

0,3 tarkka

0,6 tarkka

0,5 tarkka

17 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

25

valotettu kaavio

10 3 1,5 0,5 tarkka

18 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

25

valotettu kaavio

10 6 1,5 0,3 hivenen epätarkka

3

3

0,7 tarkka

0,4 hivenen epätarkka

epätäydellinen

epätäydellinen

hivenen epätäydellinen Pastasta jäi kellertävä polttojälki
täydellinen
epätäydellinen

Pastasta jäi kellertävä polttojälki

täydellinen
täydellinen
hivenen epätäydellinen Pastasta jäi kellertävä polttojälki
epätäydellinen

100 % villa

2

0,28 valkonen

32,5 valotettu kaavio

10 3 1,5 0,9 tarkka
0,9 tarkka

täydellinen

20 teollinen villahuopa

BTV

100 % villa

2

0,28 valkonen

32,5 valotettu kaavio

10 6 1,5 0,4 tarkka

täydellinen

0,4 hivenen epätarkka

Pastasta jäi kellertävä polttojälki

täydellinen

BTV

3

Pastasta jäi kellertävä polttojälki

täydellinen

19 teollinen villahuopa

3

Väri vaalentunut muuallakin kuin painojäljen kohdalla

Pastasta jäi kellertävä polttojälki

täydellinen

hivenen epätäydellinen Pastasta jäi kellertävä polttojälki

21

2.4.3 Näyteaineiston arviointi
Tehtyjen kokeilujen perusteella voidaan
todeta, että:
•

Kokeilluista materiaaleista Koskenpään
huopatehtaan teollinen villahuopa BTV
0,28/2 (100-prosenttista villaa, 2 mm
paksua ja painoltaan 0,28 g/cm3) toimi
parhaiten
voitteet

reliefikuvioinnin
-

laatuta-

reliefikuvioinnin

syvyys,

erottuvuus, selkeys ja läpikuultavuus

KUVA 1. Näyte nro 19 - teollinen
villahuopa
BTV
0,28/2
(100prosenttista villaa, 2 mm paksua
ja painoltaan 0,28 g/cm3) 1,5
minuutin polttoajalla - jossa
syvin, erottuvin ja tarkin polttopainantareliefikuvio.

- huomioiden.
•

Huopa ei saa olla liian tiivistä, eikä
myöskään

liian

harvaa.

Liian

tiivii-

seen huopaan polttopainopasta ei pääse
tunkeutumaan ja liian harvassa painettu

kuvio

ei

säilytä

muotoaan

pastan

imeytyessä kuitujen väleissä ohi kuvion reunojen.

KUVA 2. Näyte nro 6 - käsin huovutettu nuno-huopa, joka koostuu
kahdesta merinovillaisesta esihuopalevystä välissään musta polyesterorganza. Huovan tiheys ja
paino ovat alhaiset ja polttopainantakuvio
reunoiltaan
epätarkka ja matala.
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KUVA 3. Vasemmalla näyte nro
17, oikealla näyte nro 19.
Kummassakin
näytteessä
on
sama teollinen villahuopa BTV
1,5
minuutin
polttoajalla.
Näytteen nro 17 polttopainopastan lipeäliuoksen pitoisuus on ollut 25 % ja näytteen nro 19 32,5 %. Muiden
koemuuttujien ollessa samoja
näytteen 17 polttopainantakuvion syvyys on noin 45 % pienempi kuin näytteen 19.

•

Eniten kuitujen haurastumista aiheuttavassa painopastassa sekoitussuhteessa on puolet 10-prosenttiseksi sekoitettua Printex BF paksunnosainepastaa
sekä puolet 32,5-prosenttista natriumhydroksidiliuosta.

•

Proteiinikuitujen

painopastan

paras

huovalle painamistekniikka on valotetulla kaaviolla painaminen, jossa painokertojen
dellä

ja

lukumäärää
painamiseen

on

helppo

voidaan

sää-

käyttää

painetta, jotka molemmat ovat vaikuttavia tekijöitä pastan huopaan tukeutumiseen

ja

sitä

kautta

muodostuvan

reliefin syvyyteen ja tarkkarajaisuuteen.
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•

Villahuovalle poltettavan kuvion tulee

•

Haluttaessa

syvempää

polttoreliefiku-

olla selkeärajainen eikä siinä saa ol-

viota täytyy polttopainopastan paino-

la

kertojen määrää kasvattaa lähelle kym-

ohuista

viivoista

(alle

1

mm)tai

pisteitä koostuvia osia tai rasteroin-

mentä tai jopa yli.

teja.

KUVA 4. Vasemmalla näyte nro 2, oikealla näyte
nro 9. Kummassakin näytteessä on sama teollinen villahuopa (erivärisenä), polttopainopastan koostumus, kuivatus- ja polttoaika. Näytteen nro 2 polttopainopastan levitystekniikkana on käytetty siveltimellä maalausta ja näytteen nro 9 valotettua kaaviota. Kaaviopainannalla muodostuva reliefikuvio on tarkkarajainen ja tasasyvä toisin kuin siveltimellä maalattu.

KUVA 5. Vasemmalla näyte nro 15, oikealla
näyte nro 19. Kummassakin näytteessä on
sama teollinen villahuopa BTV, polttopainopastan koostumus, painomenetelmä, kuivatus- ja polttoaika. Erona on painokertojen
lukumäärä - näytteessä 15 kuusi kertaa ja
näytteessä 19 kymmenen kertaa. Reliefikuvion syvyys kasvaa painokertojen lukumäärän kasvaessa.
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•

Polttopastalla
kuivumisaika

painetun

riippuu

painojäljen

painetun

pastan

ja

painopastan

materiaalista

jäännösten
(vertaa

irtoamista

Forss

kuitenkin

200).

Kokeilujen

ilmi, ettei kuivatusajan pidentäminen

tulla

seulalla

lisää polttojäljen syvyyttä - päinvas-

vetokerralle sopiva kuivatusaika nor-

toin se heikentää poltetun materiaalin

maaleissa

määrästä.

Kokeiluista

kävi

perusteella

2002,

tehdylle

10

valoteraakelin

työhuoneolosuhteissa

olisi

noin kolme tuntia.

KUVA 6. Vasemmalla näyte nro 17, oikealla näyte nro 18. Kummassakin näytteessä
on sama teollinen villahuopa BTV, polttopainopastan koostumus, painomenetelmä,
painokertojen määrä ja polttoaika. Erona on painojäljen kuivatusaika - näytteessä 17 kolme tuntia ja näytteessä 18 kuusi tuntia. Kuivatusajan pidentäminen heikentää polttojäljen syvyyttä, selkeyttä ja poltetun materiaalin pois
peseytymistä, jolloin pastasta jää kellertävä jälki reliefikuvion pohjalle ja
reunoille.
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•

Myöskään

lämpökäsittelyn

eli

poltto-

poispesemistä. Edellä mainituilla ma-

ajan lisääminen ei lisää polttosyvyyt-

teriaaleilla,

työvälineillä,

tä, vaan polttaa lipeäpitoisen pastan

ja

kuituihin tiukemmin kiinni ja vaikeut-

osoittautui 1,5 minuuttia kuviota koh-

taa - tai jopa estää - kuitujäänteiden

ti.

kuivatusajoilla

määrillä

optimipolttoajaksi

KUVA 7. Näyte nro 13. Vasen laita
1,5 minuutin polttoajalla, oikea
reuna 3 minuutin. Polttoajan pidentäminen heikentää polttojäljen syvyyttä, selkeyttä ja poltetun materiaalin pois peseytymistä. Reliefikuvion pohjalle ja reunoille jää
kellertävä jälki.
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2.5 Päätelmiä
Tietoa

ja

kokemuksia

polttopainannasta

proteiinikuitujen

teollisesti

tuotetulle

onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden suuresta lukumäärästä.

villahuovalle ei juuri ole saatavilla - ei

Proteiinikuitujen

edes Internetistä hakusanalla devoré, jota

la saa – onnistuessaan – uudenlaisia re-

käytetään kansainvälisenä terminä poltto-

liefimäisiä

painannalle.

vaativa ja vaatii edelleenkin lisäkokeilu-

Ainoana

kirjallisena

tieto-

polttopainantatekniikal-

huopapintoja.

Menetelmä

on

lähteenä toimi Maija Forssin kirja Värime-

ja

netelmät, värjäys, maalaus, kankaanpainan-

teena voisi olla materiaalin reservointi-

ta. Tekniikan käyttäminen huopatekstiilien

eli estomenetelmien käyttö polttopainanta-

valmistuksessa perustuukin pitkälle teki-

pastan levitystekniikan yhteydessä. Kiin-

jän henkilökohtaisiin kokeiluihin, huomi-

nostavaa olisi lisäksi tutkia lisää väril-

oihin ja kokemuksiin.

lisen villahuovan - itse sekä teollisesti

Villahuovan

polttopainantakokeilujen

ja

-kehittelyä.

Uutena

kehittämiskoh-

ta-

värjätyn - käyttäytymistä polttopainanta-

voitteeksi asetin tekniikan sovellettavuu-

materiaalina, samoin emäksen kestävän vä-

den

riaineen

taidetekstiilikäyttöön.

Halusin

pol-

lisääminen

painopastaan.

Itse

tossa syntyvän reliefikuvion olevan - hen-

polttopainantapastassa - niin muissa pak-

kilökohtaisesti määrittelemäni - riittävän

sunnosaineissa kuin emäksissäkin - löytyi-

syvän, erottuvan, tarkkarajaisen ja läpi-

si

kuultavan. Tämän tavoitteen saavutin, jos-

värilliseksi

kin tekniikkaan liittyy hienoinen hallit-

painanta avaa monia mahdollisuuksia väril-

semattomuuden tunne. Tunne tulee tekniikan

listen töiden toteuttamiseen.

vielä

tutkittavaa.

Myös

huovutetun

kerroksittain

huovan

poltto-
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Aion

tulevaisuudessakin

käyttää

tekniik-

kaa, mutta lähinnä yksittäisiin muotoilijana ja taiteilijana toteutettaviin tekstiilitaideteoksiin.

Kokeilujen

pohjalta

karttunutta tekniikkaa koskevaa materiaalinäytteistöä

ja

tietoa,

kuten

poltto-

painantapastan sekoitussuhteita ja tekniikan työvaiheita, tulen työstämään opetusmateriaaliksi.

28

Vesiputous
Luomisahdistus sydämeni ympärillä,
saartavia pilviä joita huulillani suutelen.
Pilvet, tiedättekö te mitä minusta tulee?
Tahdon mennä tänään ennustajattaren luo.
Kohota kättäsi ja näytä minulle tulevaisuuteni.
Näen kaksi silmääsi kuin terästä.
Oi sinä nautinnon pauhaava vesiputous,
rannallasi poreileva vaahto saa mielen hämminkiin.
Pauhaava, suistuva putous, sinun ei tarvitse kysyä mitään.
Iäti sama varmuus heittää tuhatkertaista kuperkeikkaa.
Apea on varmuus: sinä olet vastustamaton ja yltäkylläinen.
Edith Södergran 1920, Tulevaisuuden varjo

3 Taidetekstiilin suunnittelu
Taidetekstiilin suunnittelun ensisijaisena

Tulevaisuuteen - For the Years to Come -

lähtökohtana oli näyttelykutsun yhteydessä

näyttelyyn tulevia töitä en ollut nähnyt

esitetty toive käyttää työssäni kehittele-

ennen

määni

käyttävän yleensä töissään voimakkaita vä-

kaa.

villahuovan

polttopainantatekniik-

Taidetekstiilin

prosessiani
kontekstin,
esille

tarkastelen
muodon,

asettamisen

löytymisen

suunnittelun

kautta.

luovaa

teemoittaen

sen

näyttelyä,

mutta

Sipilän

tiesin

rejä. Muiden näyttelyyn kutsuttujen huopataiteilijoiden

näyttelytöistä

ei

minulla

värin,

kuvioinnin

ja

juuri ollut etukäteen tietoa, enkä aluksi

ideoiden

hakemisen

ja

halunnutkaan

Tavoitteenani

on

hah-

heidän

muista

etsiä

tietoja

töistään

-

Internetistä
halusin

tehdä

mottaa ensisijaisesti oman luovan ilmaisu-

työstäni oman näköisen ilman muiden vai-

ni prosessin kulkua, ideoideni lähtökohtia

kutteita.

ja

tapaani

tehdä

suunnittelutyötä.
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Ihmeellinen meri
Kummallisia kaloja liukuu syvyyksissä,
outoja kukkia loistaa rannalla;
olen nähnyt punaista ja keltaista ja kaikkia muita värejä mutta hohtava, hohtava meri on vaarallisinta nähdä,
se herättää ja saa janoamaan tulevia seikkailuja,
mikä on tapahtunut sadussa, tapahtuu minullekin!
Edith Södergran 1916, Runoja

3.1 Tekstiilin konteksti
JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilini konteksti

Saksasta, Helen O'Hare Pohjois-Irlannista,

rakentui huovan ja huovutuskulttuurin ym-

Caroline

pärille. Vuoden 2010 huovuttaja Leena Si-

Pocs Unkarista, Cristiana Di Nardo Itali-

pilän

asta sekä minä Suomesta.

omat

huopatyöt,

muiden

näyttelyyn

Turner

Iso-Britanniasta,

Judit

kutsuttujen taiteilijoiden työt sekä näyt-

Tulevaisuuteen - For the Years to Come -

telyn teema - tulevaisuuden huopa - vii-

näyttelyn

toittivat suunnittelun lähtökohtia.

payhdistys Filtti ry, jonka käyttöön Jäm-

Tulevaisuuteen

sän

-näyttelyn

järjestäjänä

järjestäjänä

kaupungin

toimi

Suomen

kulttuuritoimi

huo-

antoi

toimi Suomen huopayhdistys Filtti ry yh-

näyttelytilansa Kivipankki Gallerian. Ki-

teistyössä Jämsän kaupungin kulttuuritoi-

vipankki

men ja Vuoden huovuttaja 2010 Leena Sipi-

sijaitseva,

län kanssa. Näyttelyn suunnittelijaksi oli

kansallisromanttinen kivirakennus, joka on

lupautunut Keski-Suomen kuvataiteen enti-

aikanaan

nen

Gallerian näyttelytilojen seinät ja katto

läänintaiteilija,

kuvataiteilija

ja

ovat

kriitikko Hannu Castrén.

Galleria

vanha,

Jämsän

keskustassa

kaksikerroksinen,

rakennettu

valkoiseksi

lattia

on

pankkikäyttöön.

maalattuja

tammiparkettia.

ja

alakerran

Suurimmassa

Tulevaisuuden monimuotoista huopaa ja huoalakerran
vutuskulttuuria

esittelevään

näyttelytilassa

on

suuret

näyttelyyn
ikkunat kolmeen eri suuntaan. Luonnonvalon

kutsuttuja huopataiteilijoita olivat Akiko
lisäksi

tiloissa

on

käytettävissä

myös

Kumazawa Japanista, Annette Quentin Stoll
kohdevalaistusta.
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Jämsän seudulla sijaitsevat Suomen ainoat
nykyisin

toimivat

huopatehtaat

ja

seutu

onkin profiloitunut ”Suomen huopalaaksoksi”. Jämsän kulttuuritoimen ja Filtti ry:n
yhteistyönä Jämsässä on järjestetty huopanäyttelyitä jo vuodesta 1999, aina ensimmäisestä

Kansainvälisestä

Huopasymposi-

umista alkaen.

KUVA 8. Kivipankki Galleria, Jämsä.
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Nocturne
Hopeankuulas illan kuu,
yön aalto sininen,
välkelaineet loputtomiin
toisiaan seuraten.
Varjoja kaatuu poikki tien,
rantapensaiden itku on vaimeaa,
mustat jätit vartioivat vetten hopeaa.
Syvä hiljaisuus kesä sydämessä,
uni ja unelma, kuu lipuu meren yllä,
hellä ja valkea.
Edith Södergran 1916, Runoja

3.2 Arvoni
Sisäinen

tuleni

-

käsillä

luomisen

intohimo

-

kaaseen

tahtoon

ajaa

tekemisen

yhdistettynä
minua

ja

voimak-

jatkuvasti

tamaan huomioimalla taidetekstiilin suunnittelussa
koon,

ja

valmistuksessa

kuvioinnin

ja

sen

muodon,

värityksen

kautta,

eteenpäin oppimaan ja tekemään uutta. Niin

joissa näkyvät henkilökohtaiset arvoni ja

tekstiili- kuin muidenkin käsi- ja taide-

tyytyväisyyteni

teollisuusalojen

ta,

niikoiden
halu

ja

uusien

ja

materiaalien

kokeilla

kaikkea

-

vanhojen

tek-

yhdistäminen
on

-

leimallista

tuotteideni

yksinkertaisuudesta,

ajattomuudes-

tyylikkyydestä,

kokeilevuudesta, kiinnostavuudesta ja sanomasta.

toiminnalleni. Tämä uteliaisuus ja rajojen
rikkominen on avannutkin toimintaani uusia
ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja kontakteja - esimerkkinä kokeilujen kautta löytämäni,

taidetekstiilin

valmistuksessa

käyttämäni villahuovan reliefimäinen polttopainanta. Muita vahvuuksiani ovat määrätietoisuus,
suus

ja

suunnitelmallisuus,

aikatauluissa

pysyminen

realisti-

heik-

koutenani liiallinen pikkutarkkuus.

Ajaton

tekstiili

on

mielestäni

valmis-

tusajankohtansa muoto-, väri- ja kuosimaailmaan
muodin

sitoutumaton,
muuttuessa

jolloin
näyttää

se

ei

ala

”vanhalta”.

Tekstiiliteoksen yksinkertaisuus merkitsee
minulle sen muodon ja kuvioinnin selkeyttä
ja

graafisuutta,

perusmuodoissa

”kikkailemattomuutta”,

pysyvää

rauhallisuutta

ja

turhien rönsyjen välttämistä. Monesti yksinkertaisuus tarkoittaa minulle töissäni

Taidetekstiilille

asettamiani

esteettisiä

ja visuaalisia tavoitteitani pyrin toteut-

myös

yksivärisyyttä,

musta-valkoisuutta

tai murrettujen värien harmoniaa - en ole
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kovin värikäs persoona. Tyylikäs tekstiili

maan - siihen mitä katsoja kokee teoksen

omaa

teks-

nähdessään ja millaisia ajatuksia se hä-

kyvyn

nessä herättää.

ajattoman

tiilin

sekä

yksinkertaisen

ominaisuuksien

sopeutua

hyvinkin

ristöihin.

lisäksi

erilaisiin

Tekstiiliteoksen

myös

käyttöympäkokeilevuus

ilmenee mielestäni sen yllätyksellisyydessä - materiaalien ja valmistustekniikoiden
valinnasta, yhdistämisestä ja käyttämisestä

epätavanomaisesti.

Epätavanomaisesti

valmistettua tekstiiliä katsoessaan katsoja ei heti pysty määrittelemään sen tekotapaa. Taidetekstiilin kiinnostavuus liittyy läheisesti sen kokeilevuuteen ja sano-

Taidetekstiilin

laadullisesti

mitattavia,

henkilökohtaisesti määrittelemiäni ominaisuuksia

olivat

polttopainantatekniikalla

toteutetun reliefikuvioinnin syvyys, erottuvuus,

selkeys

ja

läpikuultavuus

sekä

viimeistelyjen huolellinen toteutus – kuten polttamattoman pinnan sileys, ompeleiden siisteys sekä ripustuksen selkeys ja
turvallisuus.
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Tähdet
Yön tullen
minä seison puutarhassa kuuntelemassa,
tähdet parveilevat puutarhassa
ja minä seison pimeässä.
Kuule, tähti putosi helähtäen!
Älä astu ruohikolle paljain jaloin:
puutarhani on sirpaleita täynnä.
Edith Södergran 1916, Runoja

3.3 Muoto, kuviointi ja väri
Tasotyö - kolmiulotteinen, pieni - suuri,

sa pysyäkseen teos tarvitsisi tukikehikon

orgaaninen - geometrinen, esittävä - abst-

tai kovetuksen. Kovetusainetta voisi olla

rakti, ripustettu - seisova, valo - varjo

hankalaa

-

yksityiskohtainen,

materiaalin

yksi- vai moniosainen … Siinä kysymyksiä

tukikehikon

jotka pyörivät mielessäni taidetekstiilin

huomaamaton ja kevyt. Olisin tarvinnut ke-

muotoa hakiessani.

hikon

liike,

Olen

graafinen

ollut

Plastinen

-

yleensä

tasotöiden

sommittelu

ja

tekijä.

kolmiulotteisen

imeyttää
tuntu

tiiviiseen

huopaan

muuttuisi.

Mahdollisen

tulisi

olla

valmistuksessa

metallialalta.

Hylkäsin

ja

mahdollisimman

yhteistyökumppania
kehikkoajatuksen

ja palasin tasoteokseen.

muodon anto on ollut minulle ”ahdistavaa”.

Myös teokseen valitun villahuovan rullale-

Vaikka töissäni on ollutkin yleensä jolla-

veys - 180 cm - saneli teoksen ainakin yh-

kin

on

den dimension. Kalliin villahuovan talou-

tasokappaleet,

dellinen käyttö ja mahdollisimman vähäisen

jotka olen ”järjestänyt” kolmiulotteisek-

hukan syntyminen oli perusteltua niin kus-

si.

tannus-

lailla

se

lähtökohtana

kolmaskin

ollut

aina

Polttopainantatekniikka
muodolle

omat

ulottuvuus,

asetti

rajoitteensa:

tekstiilin

painotyö

ja

painojäljen poltto tuli tehdä tasotekstiilille. Kuvioidun tasotekstiilin toki voisi

kuin

ympäristösyistäkin.

Halusin

työni olevan kooltaan suurehko ja päädyinkin

korkeuden

suhteen

käyttämään

huovan

levyttä - tällöin valmiin tekstiilin korkeus olisi 170 cm.

muotoilla kolmiulotteiseksi, mutta muodos38

Alussa ajattelin teoksen olevan muodoltaan
kolmiosainen
osan

ja

symmetrinen

pystyakselin

suhteen.

keskimmäisen
Teoksen

osien

lukumäärät ja koot vaihtelivat kuviosuunnittelun

myötä

kolmiosaisuus

(ks.

säilyi

kohta

3.6).

pitkälle

Teoksen

aina,

vii-

meisimpiin kuviosuunnitelmiin asti. Lopulta teoksen kolmas osa jäi pois kuvioinnin
ja teoksen muodon välisen jännitteisyyden
lisäämiseksi.

Teoksen

suuri

koko

säilyi

loppuun asti: osien koot ovat 27 cm x 170
cm ja 59 cm x 170 cm.
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Ilta
En halua kuulla sitä surullista satua
jota metsä kertoo.
Kuiske kuuluu vielä pitkään kuusten keskeltä,
huokaillaan vielä pitkään lehvistöissä,
vielä pitkään liukuu varjoja synkkien runkojen välitse.
Tule tielle. Siellä meitä ei kohtaa kukaan.
Ilta uneksii kalpeanpunaisena vaikenevilla ojanvierillä.
Tie juoksee verkkaan ja tie kohoaa varoen
ja etsii pitkään ympäriltään auringon kajoa.
Edith Södergran 1916, Runoja

Kuviosuunnittelu osoittautui taidetekstii-

nousivat symmetria, kuvion jatkuvuus osas-

lini

ta

suunnittelun

alueeksi.

Tapani

vaikeimmaksi

suunnitella

osa-

kuvioita

ei

toiseen,

kuviointi,

positiivi-negatiivi

kuvioiden

koon

ja

-

sijainnin

ole piirtämällä luonnostelua. Ennemminkin

suhteet sekä kuvioimattoman tekstiiliosan

kuvion

-

merkitys. Kaikkia näitä elementtejä kokei-

usein luonnon - muoto, siinä kiinnostava

lin joissakin luonnoksissani. Symmetriasta

yksityiskohta, tekstuuri tai struktuuri -

luovuin pian, se vaikutti tylsältä. Posi-

tunnelma.

tiivi-negatiivikuvion

lähtökohtani

on

olemassa

oleva

polttopainanta,
Nytkin

hain

ideoita

luonnosta:

käyttöä

jonka

rajoitti

kuvioreservoinnin

kotitieni
toimivuus oli varmistamatta. Toisena vaih-

kelopuun hahmosta taivasta vasten, ihmistoehtona positiivi-negatiivikuvioinnin tosilhueteista, lumihiutaleiden kimalluksesteuttamiselle olisi ollut useamman valoteta hangella, kiven halkeamista… Valokuvatun

kaavion

tekeminen

painantaa

varten,

sin ja skannasin aiheita ja käsittelin kujoka olisi lisännyt kustannuksia ja työtä
via

valokuvankäsittely-

ja

vektoriohjelmerkittävästi.

milla.

Kuviosuunnittelun

toteutin

Adobe

Illustrator -ohjelmalla. Pisimmälle viety-

Kuvioiden ollessa suuria - tekstiilin kor-

jä kuvioaiheita olivat kelopuun hahmo, ki-

keuden ollessa 170 cm - niistä ei pystyisi

ven halkeamat ja lopulliseksi, toteutetta-

tekemään saatavilla olevilla laitteilla ja

vaksi kuvioksi päätynyt sormenjälkeni.

materiaaleilla
löin

valotettua

painotekniikaksi

kaaviota.

olisi

Täl-

soveltunut

Tekstiilin kuviointi kulki käsikkäin muoesimerkiksi

käsin

leikatun

muovikaavion

donannon kanssa. Itselleni tärkeiksi suunkäyttö yhdistettynä avokaaviolla painaminitteluelementeiksi

tätä

teosta

tehdessä
seen.

Kuvioiden

tarkkuus

ja

sitä

myöten
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syntyvän reliefikuvioinnin selkeys olisi-

tarpeeksi

suurennettuna

ja

osittain

käy-

vat kuitenkin olleet epävarmoja.

tettynä lakkasi näyttämästä sormenjäljeltä
ja muuttui enemmän graafiseksi kuvioksi.

Tekstiilin

valmistustekniikka

huomioiden

päädyin kuvioinnissa sormenjälkeeni, joka

KUVA 9. Kuvakollaasi suunnittelun lähtökohdista - talviaiheet.
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KUVA 10. Kuvakollaasi suunnittelun lähtökohdista - luontoaiheet.
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Värien kaipuu
Oman kalpeuteni tähden rakastan punaista, sinistä ja keltaista,
suuri valkoisuus on haikea kuin lumihämärä
kun lumikin äiti istui ikkunan ääressä ja toivoi sen lisäksi mustaa ja punaista.
Värien kaipuu on veren.
Jos janoat kauneutta sinun on suljettava silmäsi ja katsottava omaan sydämeesi.
Kauneus pelkää kyllä päivää ja liikoja katseita,
kauneus ei toki siedä melua eikä liikoja liikkeitä sinun ei pidä kohottaa sydäntäsi huulillesi,
meidän ei pidä häiritä hiljaisuuden ja yksinäisyyden ylhäisiä ympyröitä.
Mikä on suurempaa kuin löytää ratkaisematon arvoitus kummallisine piirteineen?
Vaiteliaana tule pysymään koko elinikäni,
puhelias on kuin loruileva puro joka kavaltaa itsensä;
yksinäinen puu tulen olemaan tasangolla,
metsän puu menehtyy myrskyn kaipuuseen,
tulen olemaan kauttaaltaan terve, kultajuonteita veressäni,
olen puhdas ja viaton kuin huulin hamuava liekki.
Edith Södergran 1916, Runoja

Värillisille villahuoville tekemieni polt-

van nurjanpuolelta värisumutteen levittä-

topainantakokeilujen

mistä,

polttopastan

perusteella

aiheuttamien

tiesin

värimuutosten

tekstiilin

kelluttamista

väri-

liemenpäällä, värin ruiskulla levittämis-

olevan mahdollisia. En halunnut ottaa ris-

tä…

kiä huopamateriaalien pilalle menosta pai-

vaihtoehdot toteutukseltaan epävarmoina.

nannan

yhteydestä.

Jäljelle

jäivät

Hylkäsin

villahuovat,

joita

nämäkin

väritys-

näin
Niinpä

luonnonväriset

kuitenkin

päädyin

luonnonvalkoiseen

väriin

olisi
teokseni toteutuksessa. Valkoinen väri so-

ollut mahdollista värjätä. Polttopainetun
pi myös arvoihini, teokselleni asettamiin
villahuovan värjäämisestä ja värin tarttutavoitteisiin ja sanomaan. Tekstiilini vämisesta minulla ei ollut kokemusta. Tiiri tulisi myös sopeutumaan kaikkien muiden
viin huovan värjäämisestä kokemusta omaanäyttelytöiden yhteyteen riippumatta niivana

tiesin

kuitenkin,

ettei

väri

pääse
den värityksestä.

välttämättä tunkeutumaan huovan sisimpiin
osiin. Värjäyksen osalta mietin myös ca-

Teokseni olisi siis valkoista valkoiselle

mee-maista väritysvaihtoehto, jolloin syö-

- polttopainettu reliefikuviointi valkoi-

vytetyn kuvion pohjalla olisi ollut väriä.

selle huopapinnalle.

Pohdin värjäysteknisiä vaihtoehtoja - huo-
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3.4 Luonnoksia

KUVA 11. Halkeamat 1, luonnos.

KUVA 12. Halkeamat 2, luonnos.
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KUVA 13. Halkeamat 3, luonnos.

KUVA 14. Halkeamat 4, luonnos.
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KUVA 15. Kelot 1, luonnos.

KUVA 16. Kelot 2, luonnos.
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KUVA 17. Kelot 3, luonnos.

KUVA 18. Kelot 4, luonnos.
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KUVA 19. Sormet 1, luonnos.

KUVA 20. Sormet 2, luonnos.
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Harhailevat pilvet
Harhailevat pilvet ovat juuttuneet vuorenrinteeseen,
loputtomat tuntikaudet ne hiljaa odottavat
ottaako tuuli hajottaakseen ne yli lakeuden,
nousevatko ne auringon myötä yli lumisten huippujen.
Harhailevat pilvet ovat auringon tielle asettuneet,
arjen suruliput riippuvat raskaina niin,
laakson pohjalla elämän laahaavat askeleet,
avattu ikkuna päästää flyygelin laulun kuuluviin.
Tilkkutäkki on laakson kirjava matto,
lujaa kuin sokerihuippujen ikuinen lumi…
Talvi laskeutuu verkkaan laaksoon.
Jättiläiset hymyilevät.
Edith Södergran 1916, Runoja

3.5 Kokonaisuuden hahmottuminen ja esille asettaminen
Ratkaiseva tekijä taidetekstiilin suunni-

sai myös kuvioton, tyhjä tila, jonka kaut-

telmieni

ta työ ”hengittää”. Samoin väri rauhoittui

etenemiselle

muodostumiselle

oli

ja

kokonaisuudeksi

ohjaavan

opettajani

valkoiseksi, rauhaa, harmoniaa ja yllätyk-

Elina Sillanpään toteamus olennaiseen kes-

siä

kittymisestä, siihen, mikä oli työni tär-

työtäni

kein tekijä ja ominaisuus. Osasin vastata

”Tyhjän”, valkoisen tekstiilin toivon he-

siihen

rättävän sitä kauempaa katsovan ihmetyksen

heti:

polttopainantatekniikalla

saavutettava reliefipinta.

sisältäväksi.
on

Yllätyksiä

mentävä

siksi,

katsomaan

että

lähempää.

ja kiinnostuksen teoksen merkityksestä ja
”jut-

sanomasta. Valkoinen huopareliefipinta tu-

tu”, jolle niin tekstiilin muoto, väri ja

lee näkyviin vasta lähempää katsottuna va-

kuin kuviokin olivat alisteisia, vain sen

lon vaikutuksesta ja alkaa kertoa - tai

osatekijöitä ja ”palvelijoita”. ”Palveli-

toivoisin - huutaa tarinaansa.

jat” eivät luonnollisestikaan saaneet va-

Jo

rastaa

Tämän

tekstiilin ripustuksessa sen tulevan näyt-

vuoksi työni hahmo sai yksinkertaisen ja

telykäytön. Näyttelyä varten sen ripustuk-

geometrisen

sen

Villahuovan

reliefipinta

pääosan

oli

esittäjän

muodon

-

työni

paikkaa.

tosin

kaksiosaisen.

suunnitteluvaiheessa

tuli

olla

otin

yksinkertainen,

huomioon

selkeä

ja

Kuviointina päädyin käyttämään voimakkaas-

turvallinen.

ti suurennettua ja graafiseksi käsiteltyä

etukäteen tietämättä suunnittelin tekstii-

sormenjälkeäni - vain yhtä ja yhtä kokoa,

lin niin, että se on ”katseenkestävä” myös

jota erilailla painamalla pystyin varioi-

taustaltaan. Katseen kestäväksi saisin sen

maan

kuviota.

Tärkeän

osan

Tekstiilin

sijoituspaikkaa

tekstiilissä
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tekemällä

tarvittavat

ompeleet

mahdolli-

simman huolellisesti ja käsin.
Suorakaiteen

muotoiseen,

kaksiosaiseen

tekstiiliin suunnittelussa päädyttyäni oli
selvää, että osat kannatettaisiin yläreunastaan metallitangoin. Molemmat tekstiilin osat tulivat myös eri tangoille, jolloin niiden suhdetta toisiinsa voitaisiin
muuttaa. Ripustuksen halusin olla mahdollisimman

huomaamattomia;

vain

päistään

rei’itettyjen tankojen katosta ripustaminen.

Ripustustankojen

varmistavat

läpiporatut

kannatusnauhojen

reiät

liukumatto-

muuden ja ovat näyttelykäytössä näin ollen
turvallisempia.
Koska tekstiilit olivat tasomaisia ja niiden

ydinasia

pinnan

reliefikuvioinnissa,

tuli niiden olla ehdottomasti tasossa ilman alareunan kiertymistä. Tämän ratkaisin
lisäämällä alareunaan käännöksen ja metallitangon painoksi.
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3.6 J Ä L J E T

- S I G N S , suunnitelma

KUVA 21. J Ä L J E T
suunnitelma, mittakaava 1:10.

S I G N S - taidetekstiili,
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Juova merta
Ohut juova merta hiiluu harmaana
taivaan rannassa,
siellä on tummansininen seinä
joka muistuttaa maata,
juuri siellä minun kaipuuni levähtää
ennen kuin lentää kotiin.
Edith Södergran 1916, Runoja

3.7 Tekstiilin nimi ja tarina
Nimensä J Ä L J E T

-

S I G N S

-

teokseni sai kuviostaan - minun sormenjäljistäni.
Tekstiiliini liittyy tarina:
Jokainen

meistä

jättää

jatkuvasti

jäl-

kiänsä ympäristöönsä ja kanssaihmisiimme. Nämä jäljet eivät aina ole heti nähtävissä.
kun

Jäljet

olosuhteet

tulevat
niiden

näkyviin

näkymiselle

vasta
ovat

oikeat…
Tekstiilini huutaa hiljaisella tavallaan
jokaisen meidän puolestamme:
HUOMAA MINUT! OLEN AINUTLAATUINEN!
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Vieraat maat
Sieluni rakastaa vieraita maita niin
kuin sillä ei kotimaata olisikaan.
Kaukaisessa maassa kohoavat ne suuret kivet
joilla ajatukseni lepäävät.
Joku muukalainen kirjoitti ne kummalliset sanat
kovaan tauluun jonka nimi on minun sieluni.
Päivin ja öin minä lojun ja mietin
asioita joita ei ole koskaan tapahtunut:
janoinen sieluni on saanut kerran juodakseen.
Edith Södergran 1916, Runoja

3.8 Suunnitteluprosessin tarkastelua
Tapani suunnitella tekstiilejä - tai mui-

lokuvaus, kuvankäsittely- ja vektoritieto-

takaan

koneohjelmat

tuotteita

piirtäminen

ja

-

ei

ole

perinteinen

lukemattomien

luonnosten

ovat

suunnittelutöiden

ja

käyttö

”luonnostani”

melko

hyvin

suunnitteluni

työkaluina vuosia, jo aiempien arkkitehti-

toteuttaminen. Olen kohtuullinen piirtäjä
hallitsen

olleet

puitteissa.

suunnittelussa

helpottanut

vio-

lon/varjot.

samalla johtanut kohdallani käsivaraisten

tärkeintä

töissäni

kuosivariaatioiden

on kuitenkin niiden punainen lanka - tari-

luonnostelutaitojen

na, tunnelma ja idea. Ideaani luonnostelen

kin

kollaaseja, materiaali- ja tekniikkakokei-

ajatuksen

luja

pertelemään

sekä

pienoismalleja

tekemällä.

Tar-

helposti

tekoa,

ku-

suhteet, sommittelun, perspektiivin ja vaItselleni

ja

on

Tietokoneen

heikentymiseen.

tietokoneohjelmien

”vangiksi”.

Tällöin

pikkumuutosten

ja

mutta

Jäänyhden

sorrun

kanssa,

näenkä

vitsen suunnitteluuni materiaalin tunnun,

osaa laskea irti toimimattomasta ideasta,

sillä

harvoin

vaan yritän runnoa sitä läpi kaikin kei-

että

miettisin

suunnittelen
samalla

sen

työtä

ilman,

materiaaleja

tai valmistustekniikkaa.
Ideoita töihini kerään paljon luonnosta niin tämänkin työn kohdalla. Digitaaliva-

noin.

Tässä

työssä

kelopuut

meinasivat

kaatua esteeksi tielleni. Kireä aikataulu
kuitenkin pakotti minut hylkäämään kuvion,
jossa

tunsin

olevan

jotakin

”mätää”.
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Uutta kuvioideaa etsiessäni jouduin miettimään myös suhdettani omaan osaamiseeni,
itsetuntemukseeni ja siihen millaisen kuvan haluan töilläni luoda - millaisen jäljen jätän itsestäni. Tämä näyttelytyö jäisi näkyvänä jälkenä - niin sähköisenä kuin
kirjallisenakin

-

elämään

vielä

vuosia

eteenpäin. Se olisi jälki minusta - myös
konkreettisesti sormenjälkenäni!
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Revanssi
Ellen milloinkaan saa romahtamaan
tornia todellisuuden kaupungissa
tahdon laulaa tähdet taivaalta
kuin ei vielä kukaan ole tehnyt.
Laulan niin että kaipuuni seisahtaa,
se joka ei ole lepoa tuntenut,
niin että se sysää lyyran luotaan
kuin olisi täytetty laulun tehtävä.
Edith Södergran 1916, Syyskuun lyyra

4 Taidetekstiilin valmistus
Tekstiilin valmistukseen ryhdyin luotta-

työssä vastoinkäymisiltä: polttopainanta-

vaisin mielin tekemieni materiaali- ja

tekniikka ei toiminut suuressa mittakaa-

tekniikkakokeilujen jälkeen ja suunnitel-

vassa aivan samalla tavoin kuin koetil-

mani valmistuttua. En kuitenkaan välttynyt

kuissa.

4.1 Materiaalit ja työvälineet
Tekemieni

polttopainantakokeilujen

perus-

koista

sisustustekstiilihuopaa

ST

(100-

teella oli selvinnyt materiaalina parhai-

prosenttista villaa, 2 mm paksua ja pai-

ten toimiva villahuopa; Koskenpään huopa-

noltaan 0,28 g/cm3).

tehtaan

teollinen

villahuopa

BTV

0,28/2
Polttopainantapastaa

varten

tarvitsin

(100-prosenttista villaa, 2 mm paksua ja
painoltaan 0,28 g/cm3). Villahuopamateriaa-

Printex

-paksunnosainetta

ja

100-

prosenttista natriumhydroksidia eli lipelin

kävin

henkilökohtaisesti

hakemassa
ää, joita tätä työtä varten ostin Kuopion

Koskenpäältä. Pyrin varautumaan mahdolliMuotoiluakatemian materiaalivarastoista.
siin

virheisiin

etukäteen

ja

ja

epäonnistumisiin

ostinkin

jo

huopamateriaalia

Tekstiilin

kuviointisuunnitelmani
oli,

että

tekstiilin

yhtenä

kaksinkertaisen määrän materiaalin käyttö-

perustekijänä

suunnitelmaan verrattuna. Toinen huovista

eri

oli edellä mainittua BTV:tä ja toinen oli

tettavissa yhdellä valotetulla kaaviolla.

saman tiheyksistä ja paksuista luonnonval-

Kuvioni

polttopainantakuvioinnit

oli

kuitenkin

niin

ovat

suuri,

osien
toteu-

ettei
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kaavioita valmistavilta yrityksiltä löyty-

poiston

jälkeen

valotusemulsiokalvostuk-

nyt niin suurta vakiokokoista seulaa. Se-

sen, jonka kuivuttua valotin siihen suun-

riväriltä luvattiin tilauksesta valmistaa

nittelemani

haluamani kokoinen (65 cm x 100 cm) kaavio

kovettamisen jälkeen se oli polttopainan-

alumiinikehyksin, sillä puisena kehyksestä

taa varten valmis.

kuvion.

Seulan

aukipesun

ja

tulisi heidän mukaansa liian painava yksin
Painoin kuvion pigmenttiväripastalla seukäsiteltäväksi painotyössä. Alumiinikehyklanmuotoon

leikkaamalleni

rakennusmuovi-

sisien seulan hinta nousi kuitenkin niin
kalvolle kuvion kohdistamiseksi kohdistuskorkeaksi,

että

päätin

ottaa

riskin

ja
kulmaimen avulla.

valmistaa seulan kehyksen itse - mieheni
avustuksella - kieroutumattomasta, puuviiluista liimatusta kertopuusta. Valotettavaan kaavioon sopivan seulakankaan kankaan
(tiheys 40 lankaa/cm) sekä seulaan sopivan
kokoisen

raakelin

hain

Emo-Tuotannolta

Kuopiosta. Lakattuun kehykseen nidoin seulakankaan ja kaavio oli valotusta vaille
valmiina.
Tekstiilini

suuren

kuvion

vuoksi

jouduin

tulostamaan seulan valotusta varten tehtävän kuviokalvon Kuopion Muotoiluakatemian
suurtulostimella.

Seulalle

tein

rasvan-

KUVA 22. JÄLJET -SIGNS
-taidetekstiiliä varten valotetun kaavion aukipesu.

KUVA 23. Kaaviolla painettu kohdistuskalvo.
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4.2 Polttopainanta
Taidetekstiilin

toteutukseen

valitsemani

Valotetun kaavioni suuren koon ja paina-

villahuovat (BTV) leikkasin suunnitelmani

vuuden

mukaan, kohta 3.6, ja polttopainantapastan

työssäni. Järjestinkin painotyöolosuhteet,

valmistin

työturvallisuuden huomioiden, kotiini mie-

edellä

esitetyn,

kohdan

2.3.1,

vuoksi

tarvitsin

ohjeen mukaisesti 32,5-prosenttisesta li-

heni toimiessa avustajana.

peäliuoksesta.

Painotyö

Polttopainantatyöskentelyni

eteni

avustajan

villahuovat

paino-

muovitettuun

tapahtui aiemmin esitetyllä tavalla, koh-

painopöytään kiinnitettyäni kuvion kohdis-

dan 2.3.3 mukaisesti.

tamisen
raakelin

KUVA 24. Kohdistuskulmaimen ja -kalvon käyttö
painotyössä.

kautta

itse

vetokertoja

painotyöhön,
oli

jossa

kaksikymmentä.

KUVA 25. JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilin
polttopainopastan kaaviopainanta.
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Jätettyäni painetut tekstiilit tasoon kui-

lemään - polttamaan - painokuvioita. Polt-

vumaan, pudistin ja neutraloin käyttämäni

taminen tapahtui foliolla vuoratulla sili-

työvälineet.

tysprässillä kohdepoiston alla.

Kuivatin

tekstiilejä

vuoro-

kauden jonka jälkeen ryhdyin lämpökäsitte-

KUVA
vio.

26.

Märkä

polttopainantaku-

KUVA 27. Kuivatetun polttopainantajäljen
poltto - silitysprässillä.

lämpökäsittely

-
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Lämpökäsittelyjen jälkeen laitoin tekstii-

Lievää

hermostuneisuutta

lit vettymään saaviin poltetun materiaalin

missä prosessin vaiheessa olin tehnyt vir-

pois peseytymiseksi.

heen.

Oliko

Oliko

villamateriaali

painopastassa

tuntien

jotakin

jotenkin

mietin,

vikaa?

erilaista

Tähän työvaiheeseen asti kaikki oli sujukuin ennen? Olinko polttanut kuvioita liinut ennakoidulla tavalla. Mutta nyt ilmeni
an kauan tai liian kuumalla? Otin käyttööiso ongelma - polttopainettu pasta ja syöni

toisen

ostamani

villahuopamateriaalin

pynyt materiaali eivät irronneet huuhteluST(100-prosenttista villaa, 2 mm paksua ja
pesuissa huovalta!

painoltaan 0,28 g/cm3). Vaihdoin myös painopastan

lipeäliuoksen

aikaisemmissa

ko-

keiluissa käyttämäkseni 25-prosenttiseksi.
Painoin

ja

kuivatin

materiaalin

samoin

kuin ensimmäisellä kerralla, lämpökäsittelyssä

tarkkailin

erityisesti

palojäljen

tummuutta liiallisen polttamisen pelossa ja sama lopputulos: poltettu materiaali ei
irtoa!
Nyt

jo

todella

kiristyessä

hermostuneena,

palasin

tutkimaan

aikataulun
tekemiäni

kokeiluja. Mitä niissä oli erilaista kuin
suuren tekstiilin toteutuksessa? Koska viKUVA 28. Lämpökäsitellyn, polttopainetun tekstiilin pesu.

ka ei tuntunut olevan huopamateriaalissa,
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pastassa eikä poltossa, jäi jäljelle kui-

Kävin hakemassa Koskenpäältä lisää villa-

vatusaika, joka oli ollut lyhyempi kokei-

huopaa - tällä kertaa alkuperäistä BTV -

luissa

vuoksi.

huopaa - ja aloitin kolmannen tekstiiliko-

kirjassaan

konaisuuden valmistuksen uhmaten saatavil-

Maija

vähempien
Forss

painokertojen

antaa

valkuaisainekuitujen

kuitenkin

polttopainannan

kui-

la olevaa teoriatietoa. Painoin kolmannet

vatusohjeeksi seuraavaa: ”Ohuista kuiduis-

tekstiilit

ta valmistetut, ilmavat ja hyvin kosteutta

pastalla. Tarkkailin tekstiilien painojäl-

imevät

jen kuivumista herkeämättä ja aloitin läm-

materiaalit

haurastuvat

yleensä

voimakkaammin

lipeäpitoisella

noin vuorokauden seisotuksen jälkeen. Kar-

pökäsittelyn

keista kuiduista valmistetut tiivissidok-

ensimmäiset

siset kankaat vaativat 2-3 vrk:n seisotuk-

merkit painojäljessä. Poltetun tekstiilin

sen.” (Forss 2002, 200). Olin kiinnittänyt

vettyessä ja painojäljen alkaessa huuhtou-

huomiota siihen, että huovalle kuivuessaan

tua pois huokasin helpotuksesta - onnistu-

lipeäpasta

minen viimeinkin!

muuttuu

vaaleaksi

ja

kiteytyy

välittömästi
kuivumisen

kun

ja

havaitsin

kiteytymisen

pinnastaan. Voisiko liian kuiva painojälki
estää palamista?

4.3 Tekstiilin viimeistely
Oioin huuhtelujen jäljiltä märät tekstii-

toja sileäksi. Kosteana silitys oikoi ryp-

lin osat tasoon kuivamaan. Huopien vielä

pyjä

kosteina ollessa aloitin niiden viimeiste-

ylösnousseita

lyn silittämällä kuvioimattomia huopapin-

tekstiilit

ja

litisti

huuhteluissa

villakuituja.

leikkasin

pinnasta
Kuivuneet

suunnitelman

mukai66

siin mittoihinsa rakennuksilla muovimattojen leikkaukseen käytettävän suoran teräslinjaarin

ja

tilkkutyöleikkurin

avulla.

Tekstiilin osien ylä- ja alareunojen päärmeet

ompelin

käsin

aitapistoin,

jotta

päärmeistä ei jäisi oikealle puolelle näkyviä pistoja tai huomiota herättäviä saumoja. Lopuksi pujotin tekstiilien ylä- ja
alareunaan

valmiiksi

rei’itetyt

ja

kat-

kaistut terästangot ripustusta ja suorana
pysymistä

varten.

Alareunojen

päärmeiden

päät ompelin umpeen painotankojen paikallaan pysyvyyden varmistamiseksi.
Taidetekstiilin
varten

sahasin

kuljetusta

ja

säilytystä

pahviputkista

tekstiilin

osille sopivankokoiset rullat, joiden ympäri käärin ne sileänä pysymisen varmistamiseksi. Lopuksi suojasin tekstiilirullat
muovikalvolla

likaantumisen

estämiseksi.
KUVA 29. Taidetekstiilin viimeistelyä: päärmeiden ompelu.
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4.4 Taidetekstiilin huolto- ja näytteille asetteluohjeet
Ennen taidetekstiilin näyttelyyn toimittamista tein sen liitteeksi tekstiilin tuoteselosteen, hoito-, ripustus- ja valaistusohjeen (liite 2).

KUVA 30. JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilin tuoteseloste, huolto-, ripustus- ja valaistusohjeet.
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4.5 Valmistusprosessin tarkastelua
Tekstiilien valmistustekninen toteutus ei

Toistuva

yleensä

romahdutti

ole

ollut

minulle

ongelmallista.

epäonnistuminen
kuvitelmani

omasta

osaamisestani

ovat useimmiten opettaneet minut tekstii-

näkemään

lin valmistustekniikan ja materiaalivalin-

tavoitteen. Tekstiilin teknisessä valmis-

tojen

tuksessakin on pystyttävä sopeutumaan olo-

ole

ollut

toisin:

niin,

vaikeuksia.

ettei

Tällä

suurimittakaavaisena

villahuovan

toteutuksessa
kertaa

uusia

toisaalta

teknisestä

Uteliaisuuteni ja haluni kokeilla kaikkea

saloihin

-

valmistuksessa

avasi

vaihtoehtoja

ja

silmäni
kirkasti

oli

suhteisiin sekä sovellettava ja vaihdetta-

toteuttamani

va muuttuvia tekijöitä halutun lopputulok-

polttopainantatekniikka

ei

sen

saavuttamiseksi.

Valmistustekniikan

toiminut samoin kuin pienissä koetilkuis-

osalta oppini onkin, että tavoiteltu lop-

sa.

putulos on tärkein - ei se, miten se saavutetaan.
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Nocturne
Minä lauloin laulun.
En tiedä mistä se tuli - - se juoksi kuin silkki yli kieleni.
Oliko se yön mustia valtoimia hiuksia?
Oliko se kuutamon valkeita unisia vetoja?
Ja yö lauloi, se lauloi
yksinäisyydestä joka tuudittaa kaiken rauhaan,
se lauloi nukkuvista vedenneidoista
lauloi kohinattomista puroista, myllylammen salaisuudesta…
Yö pidätti henkeään - - käsissäni kuihtui ruusu - - oli hiljaista kuin kaikkeuden viimeinen huokaus olisi hajonnut.
Edith Södergran 1994, Elämäni, kuolemani ja kohtaloni

5 JÄLJET - SIGNS -taidetekstiili valokuvin

KUVA 31. Kuvakollaasi JÄLJET - SIGNS -taidetekstiili.
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Grimace d'artiste
Minulla ei ole mitään muuta kuin loistava vaippani,
punainen pelottomuuteni.
Punainen pelottomuuteni lähtee seikkailulle
kurjassa maassa.
Minulla ei ole mitään muuta kuin lyyra kainalossani,
minun kova soittoni;
minun kova lyyrani helkkyy rahvaalle
julkisella tiellä.
Minulla ei ole mitään muuta kuin ylhäinen kruununi,
kasvava ylpeyteni.
Kasvava ylpeyteni ottaa kainaloonsa lyyran
ja kumartaa hyvästit.
Edith Södergran 1925, Maa jota ei ole

6 Tulevaisuuteen - For the Years to Come -näyttely ja näyttelystä kertova aineisto
12.5.2010

•

Jämsän seutu 12.5.2010 (liite 4)

kello 18 alkaen Jämsän Kivipankki Galleri-

•

Keskisuomalainen 10.6.2010 (liite 5)

assa (avajaiskutsu liite 3). Avajaispuheen

•

Taito 3/2010 ja 6/2010

pitäjäksi

•

Tekstiili 3/2010

Näyttelyn

avajaiset

oli

pidettiin

lupautunut

kansanedustaja

Aila Paloniemi, joka oli kuitenkin edusVuoden huovuttaja nimitys sisälsi näyttekuntatyön

vuoksi

estynyt

saapumasta

pailyn lisäksi kirjan Vuoden huovuttajasta

kalle. Paloniemen puheen avajaisissa lukiLeena Sipilästä, hänen töistään, ideoiskin näyttelyn kuraattorina toiminut Hannu
taan ja tulevaisuuden näkemyksistään. KirCastrén.
jassa on myös kuvallinen esittely kustakin
Näyttelyä

koskevaa

keräämään

niin

media-aineistoa

sähköisistä

kuin

pyrin

kirjal-

näyttelyyn kutsutusta huopataiteilijasta
töineen. Esittelyä varten minulta pyydet-

lisistakin lähteistä.

tiin artist’s statementin lisäksi henkilö-

Leena Sipilän Vuoden 2010 huovuttaja nimi-

kohtainen huopaan tai sen työstämiseen

tykseen ja Tulevaisuuteen - For the Years

liittyvän vinkin tai ohjeen – minun tapa-

to Come -näyttelyyn liittyviä lehtiartik-

uksessani villahuovan polttopainantainfon,

keleita on julkaistu mm. seuraavissa leh-

jota kirjassa ei kuitenkaan ole. Kaksikie-

dissä:

linen (suomi ja englanti) kirja julkaistiin Tampereella Suomen Kädentaidot 2011 messuilla 19.11.2010 (liite 6).
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Tulevaisuuteen - For the Years to Come näyttelyyn

liittyvää

tiedotteita

ja

ai-

neistoa löytyy mm. seuraavilta Internet sivustoilta:
•

Jyväskylän aikuisopisto. Tiedote:
http://www.jao.fi/?showmodul=20&deptid=1
1330&newsid=4220&NEWS=1

•

Filtti ry. Sivusto:
http://www.filtti.fi/leenasipila/index.h
tml

•

Keskisuomalainen. Artikkeli:
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/nay
ttelyt/huopaketju-maailmaltaj%C3%A4ms%C3%A4%C3%A4n/569903

•

Jämsän kulttuuritoimi. Näyttelytiedote:
http://www.jamsa.fi/kirjasto_ja_kulttuur
i/kulttuuri/galleria_kivipankki.html

•

Demari. Artikkeli:
http://www.demari.fi/content/view/10935/

•

Kritiikkiportti. Näyttelyarvio:
http://www.kritiikkiportti.fi/Etusivu.as
px?kriitikko=242
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7 Näyttelyvalokuvat
Näyttelyn valokuvauksen tein näyttelyvie-

ten kuvien copyright-oikeuksien haltijalta

railuni yhteydessä kesäkuussa 2010. Näyt-

Filtti ry:ltä ja Vuoden huovuttajalta Lee-

telyn valokuvasi myös valokuvaaja Olli Le-

na

vaniemi

niitä opinnäytetyössäni.

3DOllista

Suomen

huopayhdistys

Sipilältä

kirjallisen

luvan

käyttää

Filtti ry:n tilaamana. Olen saanut kyseis-

KUVA 32. Tulevaisuuteen - For the Years to Come -näyttely, yleiskuva.
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KUVA 33. Kuvakollaasi - Leena Sipilän huopatöitä.
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KUVA 34. Kuvakollaasi - Leena Sipilän huopatöitä.
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KUVA 35. Kuvakollaasi - Leena Sipilän huopatöitä.
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KUVA 36. Kuvakollaasi - Leena Sipilän huopatöitä.
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KUVA 37. Cristiana Di Nardo,
For the years to come – Tulevaisuuteen.

KUVA 40. Minna Lahti,
JÄLJET-SIGNS

KUVA 38. Akiko Kumazawa,
Daisy Chain - Päivänkakkaraketju.

KUVA 41. Annette Christine Quentin-Stoll,
Medusa.

KUVA 39. Caroline Merrell, Here today gone
tomorrow – Täällä tänään, huomenna eilinen.

KUVA 42. Helen O’Hare, Unfamiliar
stillness - Outo hiljaisuus.

80

8 JÄLJET -SIGNS -taidetekstiili -näyttelyssä
Leena Sipilän kutsuessa minut Vuoden huo-

pamuotoilijoista Helen O’Haren työ Unfami-

vuttaja -näyttelyynsä ainoana suomalaisena

liar stillness - Outo hiljaisuus oli myös

tulevaisuuden huopamuotoilijana, olin to-

samassa

della

yhdistivät

yllättynyt,

iloinen

ja

otettu.

En

tilassa.
myös

Minun

ja

O’Haren

neutraali

töitä

värimaailma,

miellä itseäni huovuttajaksi sen perintei-

useampiosaisuus, vähäeleisyys ja se, että

sessä merkityksessä - enkä myöskään taide-

huopaa

tekstiilien

päävalmistustekniikan ollessa jotakin muu-

tekijäksi.

Kysyessäni

syytä

oli

valintaani Leena vastasi minun olevan mo-

ta:

nipuolinen ja luotettava. Monipuolisuuden

painantaa.

ymmärsin

laajana

ja

kokeilevana

käytetty

O’Harellä

teoksen

kirjontaa,

materiaalina

minulla

poltto-

tekstiiMusta-valko-harmaa -väritys jatkui yläker-

lialan

osaamisenani,

luotettavuuden

taas
taan sijoitetuissa Cristiana Di Nardon For

varmuutena siitä, etten laske huonoa työtä
the years to come – Tulevaisuuteen työssä
kädestäni ja toimin aikatauluissa sopimussekä
ten

mukaan.

Teen

perinteisestä

Caroline

Merrellin

Here

today

gone

huovutuktomorrow – Täällä tänään, huomenna eilinen

sesta poikkeavia töitä, käsittelen ja yh-teoksessa. Akiko Kumazawan Daisy Chain distelen huopamateriaalia uudella tavalla.
Päivänkakkaraketju -työssä huopa yhdistyy
Tulevaisuuteen - For the Years to Come -

kankaaseen.

näyttelyssä

Stollin Medusa on saanut muotonsa köysien

työni

päänäyttelytilaan

oli

asetettu

Leena

alakerran

Sipilän

töiden

Annette

Christine

Quentin-

ja narujen päällä huovutuksesta.

kanssa. Muista näyttelyyn kutsutuista huo81

JÄLJET - SIGNS -työhöni olen tyytyväinen.
Suhteessa

muihin

näyttelytöihin

työni

on

hivenen huomaamaton ja liiankin neutraali
- mutta minun näköinen. Työstäni olen saanut

positiivista

palautetta.

Näyttelyn

avajaisissa amerikkalainen huopataiteilija
Jean Hicks kysyi minulta, kuinka olin valmistanut tekstiilin - hän ei ollut pystynyt päättelemään sitä vain työtä katselemalla. Hänen kommenttinsa työstäni olivat
kiehtova, elegantti ja tyylikäs.
Näyttelyyn kutsun saaminen ja siihen osallistuminen ovat yksi virstanpylväs matkallani muotoilijaksi. Tunnen ylpeyttä siitä,
että työni sai olla osana tässä näyttelyssä.
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Lapsuuteni puut
Lapsuuteni puut seisovat korkeina ruohikossa
ja pudistavat päätään: mikä sinusta on tullut?
Pylväsrivit kohoavat kuin nuhteet:
arvoton olet kulkemaan allamme!
Sinä olet lapsi ja sinun pitää pystyä kaikkeen,
miksi sinut on nujerrettu taudin kahleisiin?
Sinusta on tullut ihminen, vieras vihattava.
Kun olit lapsi kävit pitkiä keskusteluja kanssamme,
katseesi oli viisas.
Nyt me haluamme kertoa sinulle elämäsi salaisuuden:
kaikkien salaisuuksien avain on vadelmatöyrään ruohikossa.
Me halusimme tönäistä sinun otsaasi, nukkuva,
me halusimme herättää sinut, kuollut, unestasi.
Edith Södergran 1925, Maa jota ei ole

9 Käsityöläisestä muotoilijaksi - ammatillinen kasvu
Lapsuuden

kotini

arvomaailmassa

taiteen

intohimoni veti minut taas tekstiilien pa-

tekeminen ja luovuus olivat ”taivaanrannan

riin,

maalausta”, jolla kunniallinen ihminen ei

opiskelijaksi.

voinut

hain ja pääsin opiskelemaan muotoilijaksi.

elättää

itseään,

saatikka

perhet-

nyt

tekstiilialan
Sama

ammattitutkinnon

keväänä

vuonna

2008

tään. Henkisten kisojen piirustus- ja ru-

Suhteeni muotoiluun, tuotteelle muodon an-

nonlausuntakilpailujen

olivat

toon, on edelleen käytännöllinen ja funk-

vain vähäistä lohtua ja korviketta juoksu-

tionaalinen. Muotoilijaopintojeni edetessä

tai hiihtokilpailuista saamatta jääneille

arvoni

hopealusikoille. Ihmisellä - minulla - oli

osaamiseeni

arvoa vain tämän tehdessä ”oikeaa” työtä,

Muiden kanssa työskentely antaa omaan työ-

ollessaan

aikanani

hön perspektiiviä, jos toisaalta paineita-

valmistuinkin ”leipäammattiin” rakennusin-

kin. Muotoilukoulutus on antanut laajemman

sinööriksi.

näkökulman katsoa taidetta, muodon tuotta-

voittoni

hyödyllinen.

Niinpä

ovat

vahvistuneet
jonkin

ja

verran

usko

omaan

lisääntynyt.

tyttärieni

mista ja käsi- ja taideteollisuutta yleen-

Venlan ja Violan kuolema - käänsivät minut

säkin. Tärkeintä ei ole teoksen toteutta-

kuitenkin etsimään rakkaana harrastuksena-

misen tekninen taituruus vaan sen puhutte-

ni

levuus.

Elämäni

suuret

olleesta

menetykset

käsillä

-

tekemisestä

mielen-

rauhaa, iloa, tasapainoa - omaa itseäni.

”Insinöörimäinen” tapani tehdä myös luovaa

Tekstiiliartesaaniksi valmistuttuani pala-

työtä tuntuu herättävän ärtymystä ja tar-

sin kuitenkin rakennusalalle. Puolentoista

vetta kritisoida minua ”epäluovaksi”. Ta-

vuoden rakennusalalla ”vierailun” jälkeen

voitteenani

ei

ole

olla

täydellinen

ja
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virheetön - ei edes näyttää siltä - vaan

vastaanottamasta sitä - ainakaan positii-

pyrkiä tekemään parhaani, antamaan itses-

vista.

täni kaiken. Itse koen olevani suunnatto-

helposti yksin, itselle tekemiseen.

man utelias ja heittäytyväni intohimoises-

Toisaalta minussa asuu ”pieni, viisas lap-

ti

si”, jolla on vahva näkemys asioista ja

tekemiseeni

itseni

säästelemättä.

Mi-

Sosiaalinen

arkuuteni

ajaa

minut

nulla on suuri tarve tietää, oppia, ko-

rauhallinen

keilla ja mennä eteenpäin! Myöhässä olemi-

”Pienelle

nen, ”sinnepäin rennolla otteella tekemi-

tulevaisuudessa

nen”, huono käytös, valittaminen ja seli-

ääni minussa. Tätä tilaa minun on tehtävä

tykset eivät ole minun tyyliäni. Minun on

uskaltautumalla

oltava uskollinen itselleni - omille näke-

koon, arvioille alttiiksi omana itsenäni.

sielu

-

viisaalle”

minun
on

enemmän

luovuuteni.

minun
tilaa

heittäytyä

annettava
ja

muiden

kovempi

jouk-

myksilleni ja tavalleni tehdä asioita. InOlen matkalla muotoilijaksi, en vielä pe-

sinöörimäisyys kunniaan!

rillä!
Suurin

este

muotoilijaksi

kasvamiselleni

olen kuitenkin minä itse. Opittu tarpeeni
miellyttää

muita,

”herran

pelkoni”,

saa

minut miettimään liikaa töideni vastaanottoa, jo niiden suunnitteluvaiheessa. Teen
ehkä

helposti

hyväksyttäviä,

”varmoja”

töitä, joita kuvittelen minulta odotettavan. Itsetunnon heikkous estää minua kysymästä suoraa palautetta ja toisaalta myös
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Tähti
Mitä tiedät? Mitä sinä tiedät?
Sitä on vaarallista sanoa.
Minä tunnen onnen kädessäni, onnen itsessäni,
minulla on onnen, suuren onnen arpa sormissani.
Ihmeellinen onni!
Minä kuulun niihin jotka uskovat tähteensä:
se on tarttumista kohtalon salaisiin valtoihin.
Mitä mahtavat kohtalon salaiset vallat kun niihin tarttuu
totuudesta väkevin käsin.
Tuhoisat sanat, tuhoa tuottavat.
Mutta minun tähteni ei kiellä itseään.
Uhkaavana kohoavan tähteni edessä
tunnen riittämättömyyteni.
Mistä minä saan sen raskaan käden joka ottaa miekan?
Minulta ei kysytä, sanoo tähteni,
ihmislapsi, verhoa kasvosi käsittämättömältä,
omastasi, omastasi sinä ammennat voimasi.
Edith Södergran 1920, Tulevaisuuden varjo

KUVALUETTELO
KUVAT 1-7. Valokuvat Minna Lahti 2010
KUVA 8. Valokuva Olli Levaniemi 2010
KUVAT 9-10. Valokuvat Minna Lahti 2009–2010
KUVAT 11–20. Luonnokset Minna Lahti 2010
KUVA 21.

J Ä L J E T

-

S I G N S - taidetekstiili, suunnitelma, mittakaava 1:10.

Minna Lahti 2010
KUVAT 22–29. Valokuvat Minna Lahti 2010
KUVA 30. JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilin tuoteseloste, huolto-, ripustus- ja valaistusohjeet. Minna Lahti 2010
KUVA 31. Valokuvat Minna Lahti 2010
KUVA 32. Valokuva Olli Levaniemi 2010
KUVAT 33–42. Valokuvat Minna Lahti 2010–2011

87

Aineistot
Tekijän aiempiin kokeiluihin perustuva aineisto
Tekijän kvasikokeellinen villahuovan polttopainanta-aineisto
Allvar, L. 1987. Kankaanpainanta. Helsinki: Tammi.
Forss, M., Priha, P., Rantanen, K. & Ylinen, S. 1979. Kankaanpainanta. Espoo: WSOY.
Hellsten Husman, C. 1998. Kankaiden värjäys ja painanta. Karkkila: Kustannus-Mäkelä.
Kellomäki, K. 1993. Uusia ulottuvuuksia kankaanpainantaan. 2. uud. laitos. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B9. Helsinki: Painatuskeskus.
Åhlberg, G. 1972. Käsinpainanta. Helsinki: Tammi.

FeltFaction. Tuotteet. Saatavissa:
http://www.feltfaction.fi/fi/materiaalit/jaakarhu.html [viitattu 9.11.2010]
Käsityötalo Kirkkomäki. Tuotteet. Saatavissa:
http://www.merinovilla.com/kasityotalo/index.php?sivu=Etusivu [viitattu 9.11.2010]
Koskenpään huopatehdas. Tuotteet. Saatavissa:
http://www.koskenpaanhuopatehdas.fi/[viitattu 9.11.2010]
Lahtiset. Tuotteet. Saatavissa: http://www.lahtiset.fi/[viitattu 9.11.2010]
Seriväri. Tuotteet. Saatavissa: http://www.serivari.fi/store.php [viitattu 22.2.2011]
88

EMO-Tuotanto. Tuotteet. Saatavissa: http://www.emotuotanto.fi/tuotteet.html [viitattu
22.2.2011]

Käyttöturvallisuustiedote Printex BF. Saatavissa:
http://www.uiah.fi/mto/kemikaalit/aineet/printex/printex.htm [viitattu 9.11.2010]
Käyttöturvallisuustiedote natriumhydroksidi. Saatavissa:
http://kayttoturvallisuustiedotteet.tamro.fi/webktt/frmPDF.aspx?Id=20585 [viitattu
9.11.2010]

Jyväskylän aikuisopisto. Tiedote. Saatavissa:
http://www.jao.fi/?showmodul=20&deptid=11330&newsid=4220&NEWS=1[viitattu 22.2.2011]
Filtti ry. Sivusto. Saatavissa: http://www.filtti.fi/leenasipila/index.html[viitattu
22.2.2011]
Keskisuomalainen. Artikkeli. Saatavissa:
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/nayttelyt/huopaketju-maailmaltaj%C3%A4ms%C3%A4%C3%A4n/569903[viitattu 22.2.2011]
Jämsän kulttuuritoimi. Näyttelytiedote. Saatavissa:
http://www.jamsa.fi/kirjasto_ja_kulttuuri/kulttuuri/galleria_kivipankki.html[viitattu
22.2.2011]

89

Demari. Artikkeli. Saatavissa: http://www.demari.fi/content/view/10935/[viitattu
22.2.2011]
Kritiikkiportti. Näyttelyarvio. Saatavissa:
http://www.kritiikkiportti.fi/Etusivu.aspx?kriitikko=242[viitattu 22.2.2011]

http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kankaanpainanta/0204_erikois.html [viitattu
9.11.2010]
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13785/Marianne%20Peltonen.pdf?seq
uence=1 [viitattu 9.11.2010]
http://www.celebrity-fashion.net/194/uncategorized/devore-or-burnout-fabric-in-clothing/
[viitattu 9.11.2010]
http://www.dyeman.com/devore.html [viitattu 9.11.2010]
http://www.fibrecrafts.com/resource/fact_file/devore/Double_dyeing.asp [viitattu
9.11.2010]
http://www.asos.com/Louise-Gray/Louise-Gray-Cashmere-Wool-Devore-HoodedCape/Prod/pgeproduct.aspx?iid=1270196 [viitattu 9.11.2010]
http://www.wwwearables.com/fiber-etch/fiber-etch-instructions.htm [viitattu 9.11.2010]

90

Lähteet
Anttila, P. 2007. Realistinen evaluaatio ja tuloksellinen kehittämistyö. Artefacta 19.
Hamina: Akatiimi.
Anttila, P. 2005. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Artefakta 16. Hamina:
Akatiimi.
Forss, M. 2002. Värimenetelmät, värjäys, maalaus, kankaanpainanta. 2.painos. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B60. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Södergran, E. 1994. Elämäni, kuolemani ja kohtaloni. Kootut runot (Sisältö: Kokoelmat:
Runoja 1916, Syyskuun lyyra 1918, Ruusualttari 1919, Tulevaisuuden varjo 1920, Maa jota
ei ole 1925, runoja ja aforismeja kokoelmien ulkopuolelta). Helsinki: Otava

91

Liitteet
Liite 1

TAULUKKO 1. Villahuovan polttopainantakokeilujen aineisto

Liite 2

JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilin tuoteseloste, huolto-, ripustus- ja valais-

tusohjeet
Liite 3

Tulevaisuuteen - For the Years to come -näyttelyn avajaiskutsu

Liite 4

Huopa-iloittelua Kivipankilla -artikkeli Jämsän seutu -lehdessä 12.5.2010

Liite 5

Huopaketju maailmalta Jämsään -artikkeli Keskisuomalaisessa 10.6.2010

Liite 6

Vuoden huovuttaja 2010 LEENA SIPILÄ -kirja

