
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry 
 
 
Kankaankudonnan metrimääriä ja hittituotteita menneiltä vuosilta 
 
 
Kankaankudonta on ollut yhdistyksen tukijalka jo vuosikymmenet. Työpajatoiminta (enti-
nen kankaankudonta) alkoi, kun perustettiin ensimmäinen neuvonta-asema Raisioon 
vuonna 1969.  Alkuaan asiakkaat ja kutominen kirjattiin neuvontatapahtumina.   
 
Yhdistyksen ja neuvonta-asemien toimintakertomuksista 1970–2000 luvuilta voidaan poi-
mia suosituimmat hittikudonnaiset.  Kaikilta vuosilta ei ole aina samanlaista tilastointia, 
mutta hyvän käsityksen kudonnan suosiosta ja tuotteista niistä saa. 
 

Neuvonta-asemien määrä lisääntyi yhdistyksessä seuraavasti: 

• Turku 1973 

• Lieto 1974 

• Paimio 1978 

• Turku Aurakatu 1979 

• Laitila ja Mynämäen Laajoki 1980 

• Halikko 1981 

• Perniö ja Turun Ruissalo 1987 

• Loimaa 1987 

• Pöytyä ja Turun Kakskerta 1988 

• Salo 1993 
 
Vuonna 2013 Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:llä on seitsemän käsityökeskus-
ta; Raisio, Turku, Paimio, Laitila, Perniö, Pöytyä ja Salo. 
Vuonna 1991 koko järjestön nimi vaihtui kotiteollisuudesta käsi- ja taideteollisuudeksi ja 
neuvonta-asemista tuli käsityökeskuksia.  
 
Mattokankaat eli matot ovat aina olleet suosituin kudonnainen neuvonta-asemilla ja ny-
kyisissä käsityökeskuksissa. Varsinais-Suomen alueella on myös panostettu mattoihin tut-
kimalla Vakka-Suomen ja Rauman seudun vanhoja mattomalleja.  Niiden pohjalta on luotu 
Perinnemattomallisto yhdistyksen ja mattohankkeessa mukana olleiden käsityöläisten 
käyttöön.  
Vuonna 2011 Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Yhdistys oli mukana Turku 2011-
säätiön tapahtumissa Tarinamatot–hankkeella. Hanke pohjautui räsymattoihin ja matto-
kulttuuriin. 
 
Vuodelta 1975 alkaen löytyy ensimmäisen kerran seikkaperäisemmin eriteltyinä mitä kan-
gaspuissa on kudottu ja montako metriä. Raision neuvonta-asemalla kudottiin vuoden 
1975 aikana ryijyjä, raanuja, matkahuopia, ponchoja, kuultokudoksia, pyyhekankaita, ha-
me- ja pukukankaita, poppanaliinoja, -peitteitä, -laukkuja, pöytäliinoja ja mattoja ym. yh-
teensä 3000 metriä. Turun neuvonta-asemalla kudottiin mattokankaita 940, pyy-
heliinakankaita 650, matkahuopia 370 ja raanuja 180 metriä. Poppanakankaita kudottiin 
tuolloin vain 42 metriä. Liedossa kyseisenä vuonna kudottiin kurssitöinä ja yhteisissä loi-
missa yhteensä 760 metriä.  

 
Vuonna 1976 matot, kaitaliinakankaat ja raanut nousivat ylitse muiden. Raanuja kudottiin 
Turussa 210 ja Raisiossa 296 metriä. 

 



Vuonna 1977 poppanakankaat ohittivat suosiossaan raanut.  
Yksin Turun neuvonta-asemalla kudottiin 443 metriä poppanaa. Raanuja samalla asemalla 
kudottiin 201 metriä ja matkahuopia 721 metriä. Lähes jokaiselle vuoden päivälle tuli oma 
huopa.  Samalta vuodelta ei löytynyt Raision ja Liedon käsityökeskusten osalta näin yksi-
tyiskohtaisia tilastoja.   

 
Vuonna 1978 ja 1979 on tilastoitu kudotut metrimäärät ja luodut loimet.  

 
Vuonna 1980 yhdistyksellä oli seitsemän neuvonta-asemaa. Vuoden aikana kirjattiin 
16 499 neuvontatapahtumaa ja lisäksi annettiin puhelin- ja kirjeneuvontaa 3248 kertaa. 
Erilaisia kankaita kudottiin yhteensä n. 15 000 metriä.  

 
Vasta vuoden 1984 toimintakertomuksesta löytyvät seuraavat yksityiskohtaisesti jaotellut 
metrimäärät neuvonta-asemittain. Poppanan kutominen kasvoi vielä 1980-luvullakin.  

 
 



Vuonna 1984 kahdeksalla neuvonta-asemalla kudottiin poppanakankaita huikeat 4716 
metriä. Raanuja kudottiin enää 261 metriä. Kaikkiaan kankaita kudottiin 16 795 metriä. 
Verrattaessa mattojen ja poppanan suosiota tuona vuonna mattoja kudottiin vain 667 met-
riä enemmän kuin poppanaa. Mattoja kudottiin yhteensä 5383 metriä. Yli tuhannen metrin 
kudontamäärän ylittävät myös matkahuovat, pikkupyyhkeet ja kaitaliinat.  

 
 
 
Kuultokudosten trendi oli nouseva 1980-luvun 
alkupuolella. Kuultokudoksia kudottiin satoja 
metrejä vuodessa. Vuonna 1986 on kirjattu 469 

metriä kuultokudoksia. Lukuisat kuitukankaalle 
piirretyt tyylitellyt kukka-, kasvi-, lintu- ja geo-
metriset aiheet kertovat malleista jälkipolville. 
Piirrettyjä kuultokudosmalleja on käsityökeskuk-
sissa ollut laatikoittain. 
 

 
Puku-, takki- ja puserokankaiden 1056 metri-
määrä vuodelta 1985 nousee poikkeavana 
esille. Liekö silloin ollut jokin suosittu malli Koti-
teollisuus-lehdessä? 
Samana vuonna raanut, ryijyt, täkänät, ym. sei-
nätekstiilit lähtivät taas selvään nousuun. 
Suosittu hapsutekstiili tai köyhän/laiskan 
miehen ryijy nousivat hittituotteiksi. V. 1985 
näitä seinätekstiilejä kudottiin 316 metriä, v. 
1988 865 metriä ja vuodelta 1990 löytyy 1307 
metriä pääasiassa hapsutekstiilejä.  

 
Suositun kuultokudosmallin tussipiirustus.  
Kuvaan merkitty suositellut värinumerot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hapsutekstiilien ja poppanan kutomista Mestarinkadun käsityökeskuksessa 1991 



Vuonna 1990 yhdistyksellä oli 11 neuvonta-asemaa ja kudottuja metrejä yhteensä 23 895. 
1990-luvun alkuvuosien toinen hittituote oli verho. Nopeaa ns. Dallas-verhoa kudottiin 
vuosittain reilut 1000 metriä.  

 
Pannunalunen on nimetty 1991 vuoden loimeksi yhdistyksessä. Pannunalunen nousi oitis 
suosioon helppona ja nopeana kudonnaisena. Heti ensimmäisenä vuotena kudottiin 484 
metriä. V. 1993 metrimäärä oli noussut jo 1099,90. Tarkkaan on silloin laskettu määrät, 
eikä pyöristyksiä ole tehty!  

 
 

 
 
 
 
 
Uusvanha materiaali paperinaru innos-
ti asiakkaat kutomaan paperikukkasia 
vuonna 1994. Ne kudottiin samaan 
loimeen kuin pannunaluset, joten yh-
teismetrimäärä nousi 2694.   

 

 

 

 

 

 
Matot ovat säilyneet suosittuina kudontatuotteina koko ajan eri vuosien tilastoissa.  Suosi-
onsa ovat säilyttäneet myös huovat ja kaitaliinat. Pyyheliinojen metrimäärissä alkoi hienoi-
nen lasku 1990-luvulla.  

 
Vaatetuskankaiden osuus metrimäärissä pieneni kymmeniin metreihin 1990–luvulla. Uu-
sina materiaaleina loimitilastoihin on kirjattu mm. paperinaru- sekä juuttiloimet. Selkeinä 
yksittäisinä töinä tilastoissa olivat myös vauvanpeitot, selänpesimet ja ”kylppärin” matot v. 
1998 ja ripsi- ja rakoripsiliinat vuonna 2000. Hapsutekstiilejä kudottiin vielä v. 2000 yhdes-
sä käsityökeskuksessa 80 metriä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Pannunalunen juutista ja rakoliinoja ja kranssit paperinarusta.    



Viimeinen toimintakertomus, missä kudotut metrimäärät on lueteltu yksityiskohtaisesti, löy-
tyi vuodelta 2001.  
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