
TARINAMATOT 

Tarinamatot-hanke  oli  osa  Turku  2011  Euroopan  kulttuuripääkaupunkivuoden 
virallista  ohjelmaa.   Sen  toteuttivat  Varsinais-Suomen  käsi-  ja  taideteollisuus  ry 
yhdessä  Åbolands hantverk rf:n ja alueen muotoilualan oppilaitosten kanssa.

Tarinamatot-hankkeessa järjestettiin monenlaisia  mattoihin,  mattojen suunnitteluun 
ja  tekemiseen  liittyviä  tapahtumia,  näyttelyitä  ja  työpajoja.  Matto  näkyi,  tuntui, 
kuului ja tuli tutuksi - yllättävissäkin paikoissa ja tilanteissa. Perinteinen räsymatto 
nousi  ansaitsemaansa  arvoon,  matoista  keskusteltiin,  matonkutomisen  saloihin 
opastettiin,  uusia  mattoja  suunniteltiin,  ihmisiä  haastettiin  kutomaan  mattoja  ja 
kertomaan  niihin  liittyviä  tarinoita,  mattoihin  liittyviä  tempauksia  ja  yhteisöllisiä 
tapahtumia järjestettiin eri puolilla maakuntaa ja Suomea. 

Klip ja klap
Yksi  hankkeen  päätapahtumista,  Klip  ja  klap  -matonkuteiden  leikkuutalkoot 
järjestettiin  Turun  Vanhalla  Suurtorilla  toukokuussa  2011.  Paikalle  kokoontui 
kolmesataa  matonkuteiden  leikkaajaa.  Tapahtumassa  leikattiin  runsaat 
seitsemäntoista kilometriä matonkudetta, joka käytettiin Kakolanmäellä esillä olleen 
Paraatimaton kutomiseen.

Paraatimatto
Kesällä  Turun Kakolanmäellä  luikersi  420,81 metriä  pitkä punainen Paraatimatto, 
jonka  kutomiseen  osallistui  1059  henkilöä  eri  puolilla  Varsinais-Suomea  ja 
Turunmaata. Paraatimatto joutomaalle -kaupunkitaideteos toteutettiin yhdessä Turku 
365  –  hankkeen  kanssa  ja  sen  tarkoituksena  oli  saada  ihmiset  kiinnostumaan 
Kakolanmäen vankila-alueesta ja sen kehittämisestä.

Unelmieni matto

Tarinamatot-hankkeessa  toteutettiin  3.-9.-luokkalaisille  avoin  Unelmieni  matto 
-kilpailu,  jossa  osallistujat  saivat  suunnitella  unelmiensa  maton  ja  liittää  siihen 
tarinan.
Raati valitsi reilusta 150 luonnoksesta kolme voittajatyötä, jotka toteutettiin  matoiksi 
yhteistyössä  Turun  ammattikorkeakoulun  muotoilualan  opiskelijoiden  kanssa. 
Unelmieni matto -kilpailun tuotokset olivat esillä Mattoleikki – näyttelyssä.   

MATTMIX – Pohjoismainen mattosymposium 

Mattmix  oli  sekoitus  erilaisia  ihmisiä,  materiaaleja  ja  käsityötekniikoita  sekä 
mielenkiintoisia  luentoja.  Kurssilla  valmistettiin  mattoja  suomalaisten  ja 
ruotsalaisten  opettajien  opastuksella  paitsi  kutoen  myös  neuloen,  ommellen, 
huovuttaen ja punoen. Myös betoni ja sammal saivat uuden olomuodon mattoina.

NÄYTTELYPOLKU – kolmen näyttelyn kierros Vanhan Suurtorin korttelissa Turussa



  

SAGA – modernit mattotarinat
Gallerie Campus

MATTOLEIKKI – lasten tulkintoja matoista
Brinkkalan Ullakkogalleria

TARINAMATTOJEN HERKKUPALAT – mielenkiintoisimmat matot ja parhaat tarinat 
Taitokeskus Juselius

Muut näyttelyt

Hankevuosien  2010  ja  2011   aikana  järjestettiin Näyttelypolun  lisäksi  kymmeniä 
mattoaiheisia näyttelyitä käsityökeskuksissa sekä muissa tiloissa mm. kirjastoissa.

Käsityökeskusten Tarinamatto-näyttelyt
Kerro minulle tarina: Modernit matot Turun amk
Helmiä: Modernit matot Salon seudun ammattiopisto
Yhdessä sukkuloidut: Taito-järjestön yhteisnäyttely
Matot-Vaibad: virolaisen tekstiilitaiteilija Monika Järgin suunnittelemat matot

Räsy taipui moneksi

Vaikka Tarinamatot  –  hankkeen pääteemana oli  matto,   sivussa syntyi  muutakin. 
Mattoa  tehdessä  kuteista  jää  erimittaisia  pätkiä.  Näistä  pätkistä  syntyi  erilaisia 
räsytuotteita,  räsyvirkkauksia,  tupsuja  ja  palloja  erilaisissa  työpajoissa  ja 
tapahtumissa.  Räsytuotteet olivat myös valtakunnallisen Taito – viikon teemana.


