MAAILMAN VÄRIT TÄJÄ –
TEKSTIILITAITEILIJA SIRKKA KÖNÖNEN
VASTUULLINEN ELÄMÄNTAPA

SIRKKA KÖNÖNEN
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Sirkka Könösen kokoelmat ovat karttuneet jo 1990-luvun alusta saakka. Kokoelmiin
kuuluu käsin ja koneella valmistettuja neuleita, mattoja, ryijyjä, taidetekstiilejä,
taideteoksia, arkistoaineistoa (mm.luonnoksia) ja valokuvia.
Olemme viime vuosina tarkastelleet kokoelmaa monista eri kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Tässä keskustelussa tuon tekstiilitaiteilijan neuleisiin liittyvää ekologisen ja
sosiaalinen kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Kuvien ja lehtiartikkelien ja haastatteluiden pohjalta tuon esille Könösen mm.
kuluttamista kritisoivaa tai pohdiskelevaa taiteellista tuotantoa.
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KESTÄVÄ KEHITYS OSANA SUOMEN KÄSITYÖN
MUSEON TYÖSKENTELYÄ JA TARKASTELUTAPAA
hiilikädenjälki
Fokusoidaan käsityöläisten/muotoilijoiden työskentelyä ja toimintaprosessia
hiilikädenjäljen kautta. Esim. Pitkäikäiset, vähäpäästöiset, lähituotantoa olevat tuotteet.
Hiilikädenjälki korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas
hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nyt ja tulevaisuudessa.
Esim. https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/hiilikadenjalki/ 3.2.2020
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SIRKKA KÖNÖNEN
Luontoaiheisista villapuseroista muodostui tärkein ja tunnetuin tuote.

Kiinnostus luontoa kohtaan tuli paljolti suvun perintönä
sekä isän että äidin kautta. Taustalla lapsuus PohjoisKarjalassa. Isovanhemmat.
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Kuva Tarja Trygg
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LUONTO
KUVIOT, VÄRIT JA MALLIT NEULEISIIN, MATTOIHIN JA RYIJYIHIN

Omin sanoin Sirkka kertoi: ”Lähtökohtani on ollut alusta alkaen, tehdä
luontoaiheista, luontoystävällistä ja tarpeellista”. Satakunnan kansa 1.10.2005

Kuva Pertti Nisonen
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LUONTO JA
ELÄINKUVIOT

Kuvat Ari Heinonen
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LUONTO JA VÄRIT
On ihana työskennellä värien kanssa. Sävyjen rikkaus on elämän
rikkautta. Koska en voi maalata päälle, kuten taiteilija
öljyvärityötä tehdessään, sävyjen on oltava oikeat jo alkuunsa.
Tunnen tyytyväisyyttä ja onnistumisen tunnetta aina silloin, kun
väritys onnistuu.
Anna 15/94

Kuva Sari Jantunen
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LUONNOSTA VÄRIT JA KUVIOT,
LAMPAASTA VILLA
Kestävää kehitystä.
Ympäristötietoisuutta. Suomalaisen lampaan
villasta käsin kudottu ”Könöspaita”, joka kestää
isältä pojalle ja siirtyy perhekalleutena
seuraavalle sukupolvelle, kuten ennen suvun
ryijy, täkänä tai kansallispuku.
Tässä hän on ollut edelläkävijä, näkijäkin. Könösen
tekstiileissä yhdistyvät 2000-luvun kulttuurisen
ajattelun kaksi valtasuuntausta:
- kasvava kiinnostus omaa ympäristöä kohtaan, ts.
ympäristötietoisuus ja - pienten tarinoiden aika.
– Outi Tuomi-Nikula Satakunnan Kansa 5.10.2005

Kuvat Tarja Trygg
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KOKO ELÄMÄ KETTUTYTTÖNÄ
”En nyt ihan kettutyttönä tarhoilla kulje, mutta koetan omalla
tavallani puhua luonnon ja eläinten puolesta.” Sanoo Sirkka
Könönen.
”Toimin kettutyttönä omalla tavallani tuomalla eläimet ja
luonnon ihmisille töissäni”.
Kouvolan Sanomat 27.2.1997

Kuvat Tarja Trygg
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KOKO ELÄMÄ KETTUTYTTÖNÄ
Miksi tappaa eläin ja ottaa talja, kun saman voi tehdä
tappamatta – kutomalla talja villasta, joka kasvaa lampaaseen
joka vuosi uudestaan.
Satakunnan kansa 1.5.2005

Kuvat Tarja Trygg
Kuvat Tarja Trygg
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Verkosto kotityöntekijöitä
kotikutojat eli kotineulojat ja
Sirkka Könönen
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SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN KESTÄVYYS SISÄLTYIVÄT
SIRKKA KÖNÖSEN TOIMINTATAPAAN
Keskusteluissa kotikutojien ja ystävien kanssa – tuli esille Sirkka Könöselle tärkeitä
Maaretta Narumo
teemoja:
- Luonnonmateriaalit
- Kuviot ja mallit suomalaisesta luonnosta
- Värit
- Säästäväisyys
- Autottomuus
- Kierrätys
- ”Kotikutojat” eri puolilla Suomea ja vastuu työntekijöiden
toimeentulosta
Samoja teemoja esille lehtileikkeissä eri vuosikymmeniltä.
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MITEN MUKAAN KOTITYÖNTEKIJÖIDEN VERKOSTOON
”Tein pojan lapsille villapaidat joululahjaksi, minkä seurauksena miniä soitti kiitelläkseen ja mainitsi Helsingin
Sanomissa olleesta ilmoituksesta, jossa Sirkka Könönen etsi kotikutojia. Miniä antoi puhelinnumeron, johon
soitin jonkin ajan kuluttua kyselläkseni millainen työ olisi kyseessä. Sirkan vastaus oli ”vaikea ja huonosti
palkattu”. Vastasin, että sittenhän se on niin kuin kaikki muutkin hommani.” Saman puhelun aikana sovittiin
aloituksesta. Ja Sirkka vastasi lähettävänsä langat ja mallin, joista voisi tehdä koekappaleen. Ensimmäisen
paidan tekemisessä kesti kauan ja lankoja oli paljon. Se oli kettupaita. - Kun neule oli saapunut Könöselle,
hän soitti ja sanoi, että jos vain haluat, olet uusi kutoja. Sirkka lähetti sopimuksen ja siitä se alkoi.”
(22 vuotta kotityöntekijänä).
”Aloitin vuoden 1994 alussa. Sain tiedon anoppini välityksellä sen aikaisesta työvoimalehdestä. Soitin Sirkka
Könöselle ja hän pyysi käymään myymälässään näyttämässä aikaisemmin tekemiäni neuleita. Sitten sain
yhteen paitaan tarvittavat langat ja ohjeet mukaani ja näistä tein ”testipaidan”.
Kaikki vuodet neuloin koneella. Pääasiassa neuloin villasta. Olen neulonut varmaan kaikkia
neulekonemalleja. Minulla ei ollut erityisiä suosikkeja tai inhokkeja mallien joukossa.”
(vuoteen 2018 eli 24,5 vuotta kotityöntekijänä),
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MITEN MUKAAN KOTITYÖNTEKIJÖIDEN VERKOSTOON
”Neulojaksi päädyin vuonna 1995 Helsingin Sanomissa ilmestyneen pikkuilmoituksen kautta. Yleensä en niitä
lukenut, mutta sattumalta tämä osui silmään. Ilmoitus kysyi: ”Oletko mielestäsi taitava käsinkutoja? Jos olet, ota
yhteyttä.” Mukana oli Sirkan osoite. En mielellään itseäni kehu, mutta ajattelin olevani hyvä kutomaan, joten
lähetin Sirkalle postikortin, jossa kerroin sen.
En saanut tullut vastausta ja unohdin jo koko jutun. Seuraavana kesänä, vuonna 1996 Sirkka soitti puhuen kuin he
olisivat vanhoja tuttuja. Sirkka tiedusteli vieläkö kiinnostusta kutomiseen löytyisi. Sanoin olevani edelleen
kiinnostunut ja kerroin unohtaneeni jo koko asian. Ajattelin, ettei tarvetta ollut. Sirkka vastasi, että ”Olisit soittanut
perään!” Hän oli tuolloin käynyt vanhoja vastauksia kun kutojia oli lopettanut.”
( 22 vuotta kotityöntekijänä, vuoteen 2018 saakka).
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TYÖPROSESSI
Kotikutojat kertoivat:
”Sirkalta oli aina tarkat ohjeet, eikä omaa harkintaa tarvinnut käyttää. Mallin tullessa omat langat tarkistettiin
ja tarvittaessa lisää tilattiin Pirkanmaalta. Yhteydenpito hoidettiin pääosin soittelemalla. Tilatut työt täytyi
saada valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Niiden ja muiden kiireellisten töiden tiimoilta soiteltiin erityisesti.
Kiireellisiä tosin oli harvoin.
Vaikka muuten tein neuleita aina pari tuntia illassa, viimeistelyyn saatoin käyttää kokonaisen päivänkin. Päättely oli
kaikkein hitain vaihe, ja halusin tehdä sen kerralla. Kappaleet liitettiin toisiinsa käsin. En muista, että Sirkan ohjeissa
olisi ollut mitään liittämisestä.
Soittelimme Sirkan kanssa lähes jokaisen paidan kohdalla, sillä kysyttävää oli aina. Tiesin, että oli parempi kysyä,
sillä Sirkka oli hyvin tarkka väreistään. Monen kutomisvuoden jälkeen Sirkka saattoi kirjoittaa malliinsa
esimerkiksi, että ”katso, että värit liukuu”. Näin hän teki siitä huolimatta, että olin sanonut hänelle, ettei
värisilmäni siihen riittäisi. Siihen kuitenkin oppi. ”
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”Puhelut Sirkan kanssa olivat hyvin rönsyileviä, eivätkä ne pysyneet vain työasioissa. Puhuin omalla tyylilläni
ensin asian lyhyesti, mutta puhelut eivät päättyneet tähän, sillä Sirkka oli monisanainen. Aiheet vaihtelivat
postista maailmanpolitiikkaan. Puhuimme - ihan vaikka mistä - ja juttua olisi riittänyt loputtomiin. Enemmän
kyse oli siitä, että Sirkka tykkäsi puhua. Keskusteluissa oli yleensä ”maailmanparantamishenki”, kun Sirkka
osoitteli epäkohtia.
Ekologisuus ja kestävä kehitys näkyvät Sirkan elämässä. Esimerkkinä se, että kirjekuoret olivat aina
käännettyjä ja postipaketit useaan kertaan käytettyjä. Pyrin itsekin harrastamaan tätä samaa toimintaa.”
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MIKÄ MOTIVOI NEULOMISEEN?
• Työstä sai hyvää mieltä. Rahallinen korvaus oli pienehkö.
• Pidin värimaailmasta sen sointuvuuden takia.
• Työläitä ne ovat (neuleet)muutenkin. Sanoin niille, jotka tästä työstä tietävät, että ”palkkion takia tätä ei
hullukaan tee”. En alkanutkaan hommaan tienatakseen rahaa, vaan se oli kuin siihen harrastuksena –
kutomista kutomisen vuoksi.
• Paitoja oli kuitenkin kiva tehdä, koska niissä on haastetta toisin kuin esimerkiksi tavallisissa sukissa. Ensimmäiset
paidat olivat saniaista ja sitten tuli muita malleja. Toinen malleista oli ehkä kasvisto. Uuden mallin aloittaminen
oli aina todella kivaa
• Neulomisessa vaihtelu oli mukavaa. Esimerkiksi viiden kasviston jälkeen tähtikukka tuntui kivalta.
• Motivaatio pysyi yllä töiden haastavuuden vuoksi. Sirkka oli myös aulis antamaan kiitosta tehdystä
työstä. Lisäksi luottamuksen karttuminen motivoi.
• Suurin motivaatio oli kuitenkin ehkä vain se, että sai kutoa, vaikkei oma perhe tarvinnutkaan mitään.
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SIRKKA KÖNÖSEN LISTAUKSIA TUOTANTONSA
OMINAISUUKSISTA
Könös-paita:

Könös-kakku: epäkäy
Könös-kakku:
epäkäytännöllisiä, iloisia, kantaa ottavia, värejä,
koristeellisia, kierrätettäviä, ei lihoja, täyttä
hömppää, perinteellisiä muotoja, kierrätettyjä
materiaaleja, muovikasseja, superlonia, leluja,
koriste-esineitä, koruja, kirpputorikamaa,
maalauksia vai veistoksia, villaa, pellavaa, puuvillaa,
kankaita, styroksia, verkkoja ja harsoja,
kosmetiikkaa ja eksotiikkaa, barbeja, kiltteyksiä ja
tuhmuuksia, figuureja, postikortteja, simpukoita,
tähtiä, kiviä, tuohta, sammalta, roskien renessanssi,
akryylia, värejä ja maaleja, tyyliä ja tylliä,
tyylittömyyttä, kitchiä, rihkamaa, seksiä, ruusuja
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lämpöä, kestoa, käytännöllisyyttä, värejä, luonnonmukaisia,
tarpeellisia, suomalaisia, perinteisiä, moderneja, hauskoja,
peittäviä tai paljastavia, kantaa ottavia, puhdasta uutta villa,
puhdasta puuvillaa, käsityötä, vaatteita tai taideteoksia,
kettuja, hevosia, variksia, riekkoja, teeriä, metsoja, ilveksiä,
fasaaneja, poroja, hirviä, kaloja, orvokkeja, krasseja, kuusia,
saniaisia, tähtikukkia, maisemia, seinille, flooraa ja faunaa,
kestäviä ja pestäviä, kierrätettäviä, maatuvia, myös
maatuskoille, ihmisille, unisex, eläimille
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MONI KAKKU PÄÄLTÄ KAUNIS
Könönen ainaisena keräilijänä…Vuodesta 2000 lähtien Sirkka
otti omien sanojensa mukaan hetkellisen asumuseron
villapaidoista.
”Olin niin naimisissa niiden paitojen kanssa, että halusin välillä
tehdä jotain muutakin.” Mutta eihän hän niistä eroon päässyt,
tai ei ollut tarkoituskaan päästä.
Hömppätöitä huonolla omalla tunnolla
Syyllisyys jyrsi kun hän valmisteli ”Huulikannelta” näyttelyyn,
jonka teemana on hiljaisuus. Huulien ripusteluun kuluva aikakin
pitäisi viettää neuleiden parissa.
Satakunnan kanssa 1.10.2005
Huulikannel ja Onni ja autuus kuvat: Tarja Trygg
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MIKSI JUURI KAKUT
Könösen mielestä kauneuden ihailu on ampunut yli jo kauan aikaa sitten. Naisten mallinukkevartaloita
ja kasvoja kiristetään ja leikataan, koristellaan ja kiinteytetään. Kauneus on kuin uskonto, joskin ilman
lahkoja. Lehden pursuavat meikkimainoksia. Kohta mainosten huulet tulevat ulos paperista ja alkavat
pussailla sinua. - Nainen on naisen näköinen ilman sotamaalaustakin.
Könönen on maustanut kakkunsa hyvin. Konditoria on monipuolinen; sieltä löytyy
kirpeitä naisten kauneusihanteita kritisoivia leivonnaisia, makeita hulluttelevia hörsöjä
tai yllättäviä kitsikakkuja, joissa yhdistellään sumeilematta halpahallien pikkukrääsää
taiteen klassikoiden aiheisiin.
Könönen tölvii lempeästi nykyisiä uskomattomia ulkonäköihanteita ja
muokkausta jota kauneuden ihannoimisen nimessä tehdään. Suloisen sokerin
alla maistuu karvaus ja ruususta paljastuvat piikit – ja Könönen saa olla
pisteliäs.

Tekstit 2.6.2006 Kouvolan sanomat
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Kuva V. Teräsvuori
SEIJA HAHL
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Siken eli Sirkka Könösen työ
käsityöyrittäjänä,
tekstiilitaiteilijana ja
taiteilijana oli kokonaisvaltainen Elämäntapa.
Oman elämäntapansa ja tuotantonsa myötä Sirkka Könönen
eli kestävän kehityksen teesien mukaista elämää.
Pehmeästi kantaa ottava kettutyttö ja välillä kipakka kakkutyttö

Seija Hahl
amanuenssi,
Suomen käsityön museo
seija.hahl@jyvaskyla.fi
puh. 050 311 8886
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Kiitos
SEIJA HAHL

Kuvat Tarja Trygg
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